
  Šéf odboru životního prostředí mosteckého magistrátu Vladimír Pátek představuje nové plány a projekty, které se zrealizují Šibeníku.
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Milí čtenáři
Když jsem byla malá hol-

ka, nechodili jsme s dětmi 
na Šibeník, ale na louku. 
Rostly tam ostružiny, hruš-
ky, trnky a lesní jahody. 
Chodilo se jen po trávě 
a vyšlapaných pěšinách. 
Po letech se Šibeník jakž 
takž trochu zkultivoval. 
Přibyly asfaltové cesty, 
něco atrakcí, odpadkové 
koše a podobně. Kopec 
v srdci města „odkojil“ 
hodně generací. I proto 
si zásadní proměnu zaslouží. Pokud vás zajímá, jak 
by měl Šibeník v blízké budoucnosti vypadat, novi-
ny rovnou otočte na poslední stranu.

Pokud vás zajímá, jaké další novinky se plánu-
jí v Mostě, nepřehlédněte rozhovor s novým ředi-
telem  dopravního podniku. Na šéfovské židli sedí 
teprve pár týdnů, ale o plánech v městské hromadné 
dopravě mluví směle. Co čeká pasažéry, kteří jez-
dí tramvajemi a autobusy, v nejbližší budoucnosti, 
zjistíte pod titulkem „Velké plány v MHD - Bezbari-
érové tramvaje s wi-fi  a opravy tratí“.

V tomto vydání přinášíme skutečnou lahůdku 
– rozhovor s Robertem Vanem. Kdo je blázen do 
focení, ví o čem je řeč a povídání s jedním z nejlep-
ších ve svém oboru určitě nepřehlédne. 

Litvínovští politici jsou už zase ve při. Tento-
krát se jejich názory různí na prodej staré poliklini-
ky. Ačkoliv transakce dostala na zastupitelstvu díky 
koaliční převaze zelenou, opozice se na prodej za 
milión korun jedinému zájemci mračí. Proč? Zjistí-
te v článku „Poliklinika: Prodáno za milion! Koalice 
o transakci pochybuje“. 

V neděli odpoledne nezapomeňte zavítat na již 
zmíněný vrch Šibeník. Koná se tu totiž poněkud 
trhlá, nicméně oblíbená, a dokonce i celorepubliko-
vá akce „závody kočárků“.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

hol-
mi 
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Poslední hnědouhelný 

hlubinný důl skončil

Poslední Zdař Bůh zaznělo na Dolu 

Centrum 1. dubna.
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Robert Vano: Jana 

Brejchová mě vyhnala 

Světoznámý fotograf Robert Vano na-

vštívil Litvínov a týdeníku Homér po-

skytl rozhovor. 
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LITVÍNOV – Na prodeji areálu staré polikliniky 
v  Tylově ulici se většinově shodli na posledním 
jednání litvínovští zastupitelé. Polikliniku město 
prodalo za necelý milion korun společnosti Stará 
lesovna. 

Nový majitel, který za objekt zaplatí 970 tisíc 
korun, se zavázal objekt do pěti let opravit a za-
čít provozovat. Podle předběžných odhadů byly 
náklady na rekonstrukci objektu už v  roce 2008 
vyčísleny na 48 miliónů korun. Nový majitel chce 
bývalou polikliniku přeměnit na zdravotnické 
středisko s ambulancemi a lékařskou pohotovos-
tí a domov pro seniory s pečovatelskou službou. 
O polikliniku měli zakladatelé společnosti Stará 
lesovna zájem už v loňském roce. Tehdy ale zastu-
pitelé objekt neprodali. Záměr se jim tehdy zdál 
nepřipravený a nereálný. Před samotným rozho-
dováním o prodeji se rozpoutala bouřlivá diskuze. 
„Ekonomicky to není nejvýhodnější prodej. V roce 
2010 jsme tento objekt získali směnou za majetek 
v  hodnotě šesti miliónů korun. Proč vůbec město 
uvažuje o prodeji? Město mělo v úmyslu tu otevřít 
dům pro seniory,“ zdůraznil Daniel Volák (Ote-
vřená radnice) a připomněl rychlý sled událostí, 
které předcházely prodeji polikliniky. „Společnost 

byla zapsána v  listopadu, po týdnu byl zveřejněn 
záměr, hned na to byla podána nabídka a rozhod-
nuto o prodeji. To vše během několika málo týdnů 
od vzniku společnosti, která hodlá do polikliniky in-
vestovat desítky miliónů korun, ale základní jmění 
má dvě stě tisíc korun,“ upozornil Daniel Volák. 
Důvody k  prodeji vysvětlil místostarosta Milan 
Šťovíček: „Město nenašlo pro tento majetek využití. 
V roce 2013 ho zařadilo do zbytného majetku. Bu-
dova chátrá a je nejvyšší čas se jí zbavit.“ Pro pro-
dej hlasoval také opoziční zastupitel Martin Klika 
(ČSSD). „Tento majetek získalo město nesmyslnou 
směnou a už v době, kdy ho město nabylo, byla jeho 
cena nereálná. Se směnou jsem jako zastupitel měs-
ta nesouhlasil a považuji ji stále za nevýhodnou pro 
město Litvínov. Objekt v centru města roky chátrá 
a město pro něj nemá žádné využití. Souhlasím 
s názory kolegů z opozice, že rozdíl mezi prodejní 
cenu a cenou, za jakou město objekt získalo, je příliš 
vysoký. Prodej za 970 tis. Kč je ale jedinou reálnou 
možností Litvínova, jak s tímto majetkem naložit,“ 
vysvětlil svůj postoj Martin Klika. Společnost Sta-
rá lesovna nyní může začít s rekonstrukcí. Pokud 
nedodrží podmínky města, čeká ji pokuta ve výši 
více než dva milióny korun.  (pur)

Doslova revoluční změna čeká vrch Šibeník. Zatím se začalo smejčit, upravovat a prořezávat, aby se zanedlouho uskutečnil významný projekt. 

Šibeník, který dlouho připomínal nepřehlednou buš, se má brzo změnit v odychový, sportovní a naučný areál v jednom. Zajímá vás, jaké má město 

Most s touto lokalitou plány? Reportáž o chystaných proměnách jedné z největších zelených ploch v centru města čtěte na poslední straně.

Poliklinika: Prodáno za milion!
Koalice o transakci pochybuje

Podobné hrůzy už na Podobné hrůzy už na 
„novém“ Šibeníku „novém“ Šibeníku 

nenajdete.  nenajdete.  

Stará poliklinika už má nového majitele.Stará poliklinika už má nového majitele.

Z džungle na Šibeníku nový parkZávody kočárků na Šibeníku

MOST - V sobotu 10. března od 15 hodin 
(registrace od 14 hodin) se na mostec-
kém vrchu Šibeník koná 5. ročník celo-
republikových Závodů kočárků. Závody 
budou probíhat na úseku cca 100 kroků 
a budou určeny nejen pro maminky a ta-
tínky, ale i děti samotné. Vezměte odrá-
žedla i dětské kočárky. Připraveny jsou 
nejrůznější úkoly i zábava. 

Více na www.zavodykocarku.cz

Jiří Zelenka složil mandát

MOST – Radní a zastu-
pitel za politické hnu-
tí Severočeši Most Jiří 
Zelenka se tento týden 
vzdal místa v Radě měs-
ta Mostu a abdikoval na 
mandát městského zastu-
pitele. Důvody jsou podle 
jeho slov osobní. Nejde 
prý o žádný rozkol nebo 
rozepře. „Politici, kteří 
v zastupitelstvu za Seve-
ročechy Most sedí, to zvládnou beze mne. Věřím 
jim,“ řekl Jiří Zelenka. Dál zůstává členem „Seve-
ročechů“ a hodlá je i nadále podporovat. Nového 
člena do jedenáctičlenné rady města Mostu zvolí 
zastupitelé na svém jednání 28. dubna. Náhradní-
kem za Jiřího Zelenku měl být Zdeněk Řehák. Ten 
se však mandátu písemně vzdal a na zastupitelské 
křeslo usedne Renata Macková.
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MOST – Už za týden se budou uklízet mostecké parky a veřejná pro-
stranství. Město Most se totiž zapojilo do mezinárodní dobrovolnic-
ké akce Ukliďme svět/Ukliďme Česko. Kdo se bude chtít zúčastnit 
a přiložit ruku k dílu, může přijít 16. dubna od 9 – 12 hodin na Hra-
bák, Šibeník či Ressl. 

Tyto tři zelené lokality si vy-
brali sami Mostečané v  anketě, 
kterou vyhlásilo město Most 
na svých facebookových strán-
kách. Podle nich je totiž prá-
vě zde úklid zapotřebí nejvíc. 
„Zájemci mohou přijít kdykoliv 
v  uvedeném čase k  mašince na 
Šibeníku, ke koupališti na Resslu 
či ke schodišti k parku Hrabák, 
poblíž  zastávky autobusu č. 17. 
Všichni dostanou pytle a bude 
jen na nich, jak dlouho, na jakém 
konkrétním místě a jak rychle se 
svého bohulibého úkolu zhostí. 

Za každou pomoc budeme rádi,“ 
uvedla tisková mluvčí mostec-
kého magistrátu Alena Sedláč-
ková. Naplněné pytle s odpadky 
se poté budou shromažďovat na 
zpevněných cestách, odkud je 
budou sbírat a odvážet technic-
ké služby ještě ve stejný den. 

„Budeme rádi, když se zájemci 
zaregistrují prostřednictvím spe-
ciálního formuláře na webových 
stránkách www.uklidmecesko.cz. 
Registrace ale není podmínkou 
účasti, rádi uvítáme úplně každé-
ho,“ doplnila ještě tisková mluvčí. 

Registrace poslouží magistrátním 
úředníkům pro větší přehlednost 
a rozvržení prací.  (sol)

MOST - Sháníte brigádu a máte 
blízko k historii a kultuře? Pak 
máte jedinečnou příležitost pra-
covat v Dílně magistra Edwarda 
Kelleyho na hradě Hněvín. Ma-
gistrát města Mostu totiž hledá 
brigádníky a pracovníky do této 
stálé expozice.

Podmínky: Dohoda o pra-
covní činnosti na dobu určitou 
(sezóna květen–srpen), týdenní 
pracovní doba max. 20 hodin 
odměna 75 Kč/hodinu. Mís-
to výkonu práce: hrad Hněvín 
v Mostě (doprava nezajištěna).

Další požadavky stanovené 
statutárním městem Most pro 
uchazeče:

Znalost německého, příp. an-
glického jazyka na komunika-
tivní úrovni slovem, příjemné 
vystupování, zodpovědný pří-
stup k plnění zadaných úkolů, 
fl exibilita, výhodou orientace 
v turistickém a kulturním dění 
na Mostecku, bezúhonnost.

Náplň práce: zajištění činnosti 
a propagace stálé expozice „Díl-

na magistra E. Kelleyho“, která 
se nachází na hradě Hněvín 
v Mostě a je otevřena po dobu 
turistické sezóny (zajištění oteví-
rací doby, hlídání expozice, pro-
dej vstupenek a upomínkových 
předmětů a spolupráce s pracov-
níky oddělení vnějších vztahů 
(turistické informační centrum).

Bližší informace o pracovní 
pozici poskytnou pracovnice 
turistického informačního cen-
tra na Magistrátu města Mostu 
Mgr. Markéta Beránková, Miro-
slav a Vernerová, případně ve-
doucí oddělení vnějších vztahů 
Mgr. Alena Sedláčková.

V případě zájmu zašlete nej-
později do 15. 4. 2016 životopis 
a stručný motivační dopis na 
adresu:

Statutární město Most, oddě-
lení personálních činností OK-
PaT, Radniční 1/2; 434 01 Most, 
v zalepené obálce zřetelně ozna-
čené: Brigáda Hněvín, s uvede-
ním jména, příjmení a adresy 
uchazeče. (nov)

MOST – Rodiče tříletých dětí, ale i dětí mladších, budou moci 19. 
a 20. dubna zapsat své ratolesti do mosteckých mateřinek. Po oba 
dny se konají zápisy pro školní rok 2016/2017 celkem na čtyřech 
mateřských školách v Mostě. 

K zápisům mohou jít ro-
diče dětí narozených v letech 
2011–2013, ale i 2014. Volných 
kapacit je prý dostatek. „Zjiš-
ťovali jsme, zda máme dosta-
tečnou kapacitu ve školkách, 
a mohu ujistit rodiče, že ano,“ 
uvedla náměstkyně primátora 
pro oblast školství Markéta Sta-
rá. Mateřinky v Mostě budou 
prý přijímat i děti mladší tří let. 
„Přijaty by měly být minimálně 
všechny děti, kterým budou od 
září do prosince tři roky a od 

ledna postupně pak i ty, kterým 
budou tři roky v době od led-

na do června. U dětí tříletých 
uspokojíme všechny maminky,“ 
ubezpečila dále náměstkyně. 
Nárok na přednostní přijetí po-
dle platné legislativy mají zatím 

pouze předškoláci. Novela škol-
ského zákona počítá s tím, že 
postupně budou mít nárok ale 
i děti již od dvou let (ve školním 
roce 2019/2020). Od školního 
roku 2017/2018 by nárok na 
umístění měly mít čtyřleté, od 

roku 2018/2019 tříleté děti. Po-
dle předběžných předpokladů 
bude možné přijmout do všech 
mosteckých mateřinek 542 dětí. 
„Jedná se o číslo pouze orientač-

ní. Ve hře jsou ještě počty dětí, 
které by měly nastoupit do 1. roč-
níku ZŠ, ale jejich rodiče požáda-
li o odklad. Školky musejí místa 
rezervovat pro tyto odkladové 
děti, kdyby jim pedagogicko-psy-
chologická poradna doporučila 
další vzdělávání v MŠ,“ upo-
zornila náměstkyně primátora. 
Ředitelky mateřinek doporu-
čují rodičům nepřijatých dětí, 
aby byli s vedením MŠ i nadále 
v kontaktu a sledovali aktuální 
situaci v mateřské škole. Místa 
se mohou průběžně uvolnit – 
některé děti se odstěhují, ne-
mohou z různých důvodů MŠ 
navštěvovat atd. 

Kapacity se mohou 
navýšit 

Pokud by se strmě zvýšil 
počet dětí, které chtějí rodiče 
zapsat do mateřinek, má město 
záložní varianty. Dosud vyu-
žívalo možnosti, kterou nabízí 
stávající legislativa, a mateř-
ským školám každoročně udě-
lovalo výjimku z nejvyššího 
počtu dětí na třídu, takže mís-
to 24 dětí lze umístit až 28 dětí 
na třídu. „Kdyby došlo k něja-
kému enormnějšímu nárůstu 
dětí, je tu možnost zprovoznění 
dalšího patra v mateřské ško-
le v Albrechtické 414,“ uvedla 
náměstkyně Markéta Stará. Ve 
druhém patře objektu je vyčle-
něn prostor pro vznik zhruba 
tří až čtyř tříd mateřinky. „Re-
konstrukce by si vyžádala zhru-
ba dva až tři miliony korun,“ 
upřesnila náměstkyně.  (sol)

Zápisy do mateřských škol se 
blíží, volných míst má být dost

Přijďte vyčistit Hrabák, 
Šibeník a také Ressl

Dobrovolnická akce Ukliď-
me svět se zrodila v  roce 
2008 v Estonsku. Od té doby 
se k  této myšlence aktivně 
připojilo více než sto zemí 
a devět milionů dobrovol-
níků. V  České republice to 
bude letos potřetí. Tentokrát 
spojily síly dvě zkušené or-
ganizace – Spolek Ekosmák 
a Český svaz ochránců pří-
rody. Město Most se projek-
tu účastní prvně, do akce se 
zapojí i místní skauti a žáci 
některých základních škol. 

Podmínkou přijetí dětí mladších tří let je, že jsou zcela bez 
plen, umějí komunikovat, zvládnou půlhodinovou vycházku. 
V mateřinkách již děti mladší tří let přijímají. Kapacita ma-
teřských škol zřizovaných městem Most je 1 780 dětí.

MOST – Mostečtí senioři dostanou od mosteckých strážníků preven-
tivní lekce. Ty by jim měly pomoci dát návod, jak se zachovat v nej-
různějších situacích, při nichž by bylo ohroženo jejich bezpečí. 

Během několika seminářů, 
které se budou konat každou 
dubnovou středu od 15.30 do 
16.30 hodin v  Informačním 
centru městské policie v  pasáži 
U Lva, dostanou poučení a rady, 
kam zavolat o pomoc, co udělat, 
když se stanou obětí přepadení 
nebo jak si bezpečně vybrat ho-
tovost například z bankomatu. 

První beseda se uskutečnila 
již tuto středu. Na ní se senioři 
dozvěděli kdy a jakou pomoc 
přivolat. „Poučili a seznámili 
jsme seniory s  nejdůležitějšími 

telefonními čísly i s tím, jak přes-
ně vést takový typ telefonického 
rozhovoru a co důležitého je tře-
ba v určitých situacích nahlásit,“ 
sdělila tisková mluvčí Městské 
policie v Mostě Ilona Kozlová. 

Druhou středu v  dubnu, 13. 
dubna, bude na tématu výběr 
peněz z bankomatu, zabezpeče-
ní vstupu do domu nebo řešení 
nepříjemné situace se zabouch-
nutými dveřmi. Ve středu 20. 
dubna budou senioři debatovat 
o všem, co souvisí s  dopravou, 
a 27. dubna se pak preventis-

té budou věnovat podvodným 
inzerátům, přepadením nebo 
domácímu násilí. „Témata be-
sed máme daná, ale podle zájmu 
účastníků se budeme snažit vyjít 
vstříc i jiným námětům či poža-
davkům. Senioři jsou rizikovou 
skupinou, proto jsme také při-
pravili tyto kurzy a vybrali nej-
ožehavější a aktuální témata,“ 
vysvětlila dále tisková mluvčí. 
Zatím jsou připraveny bese-
dy jen čtyři. Preventiské se ale 
nebrání i dalšímu pokračová-
ní. Bude prý záležet na zájmu 
a ohlasech. „Od účastníků bu-
deme také čerpat náměty pro 
případná další setkání,“ dodala 
mluvčí Ilona Kozlová. (sol)

Se seniory na ožehavá témata

Hledají se brigádníci do 
dílny Magistra Kelleyho

MOST – Rodiče dětí mladších tří 
let mohou využít v Mostě nejen 
mateřinky, ale také jesle. 

Volná místa nabízejí hned tro-
je jesličky. Dvoje při mateřských 
školkách Hutnická a A. Sochora 
a jedny při MSSS v ulici F. Malí-
ka. Při mateřinkách předpoklá-
dají přijmout dvaadvacet dětí, 
k nim dalších pět na docházku 
v rozsahu nepřekračujícím 46 

hodin v měsíci. „Co se týče jeslí, 
máme volné kapacity při Městské 
správě sociálních služeb. Tady ale 
většinou tuto službu maminky 
nevyužívají, takže tu bývá volno. 
Většinou děti maminky dávají 
do školkových jeslí, protože pak 
předpokládají, že jejich dítě bude 
pokračovat dál v mateřince,“ po-
dotkla náměstkyně primátora 
Markéta Stará.    (sol)

Pro dvouleté děti 
fungují v Mostě i jesle

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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MOST – V mosteckých sídlištích mizí lesy značek. Desítky lidí totiž 
ruší vyhrazená parkovací místa.  

Od začátku období, kdy platí 
zvýšené ceny za vyhrazená par-
kovací místa a to o dvojnásobek, 
zrušilo vyhrazené parkovací 
místo ke konci března 146 uži-
vatelů. Platnost povolení skon-
čila přitom jen devíti uživate-
lům. „Ostatní skončili z důvodu 
zvýšení ceny,“ informoval šéf 
odboru správních činností mos-
teckého magistrátu Jaroslav Ma-
reš. Vyhrazená parkovací místa 
byla zatím převážně zrušena 
k lokalitě Výsluní a na Liščím 
Vrchu. „Důvodem je nejvyšší 
počet vyhrazených parkovacích 

míst právě v těchto lokalitách,“ 
dodal ještě vedoucí odboru. 

Tak jak lidé ruší smlouvy na 
vyhrazená parkovací místa, 
správce komunikací odstraňu-
je svislé i vodorovné dopravní 
značení. Svislé dopravní značení 
si mohou držitelé vyhrazeného 
parkování vyžádat u Technic-
kých služeb města Mostu. „Do 
10 pracovních dní si mohou bý-
valí uživatelé parkovacích míst 
značku vyzvednout na TSMM 
a.s. Této možnosti využili dosud 
čtyři občané,“ potvrdil ještě Ja-
roslav Mareš.  

Zónové stání 
v Mostě nebude 

Ke konci tohoto roku by měly 
zmizet z města ještě další stov-
ky vyhrazených míst. Zhruba 
kolem pěti set. Zhruba tolika 
držitelům totiž končí smlouvy 
právě s koncem roku. Smlouvy 
dál město prodlužovat nebude. 
„Desítky lidí si místa ruší, někte-
ří si platí dál i za dražší ceny. Je 
to tak, jak jsme zhruba předpo-
kládali,“ poznamenal náměstek 
primátora Marek Hrvol. Pro 
městskou kasu ale znamena-
la vyhrazená parkovací místa 
roční příjem kolem pěti milio-
nů korun. „Jak vše nasvědčuje, 

rozpočet by se mohl z větší části 
za parkování naplnit za dvoj-
násobné ceny. Předpokládáme, 
že rozdíl proti plánu na letošní 
rok nebude markantní, i přes-
to, že se řada míst už zrušila,“ 
podotkl dále náměstek Hrvol. 
To ale nebude platit v  příštích 
letech, kdy město postupně 
o prostředky za vyhrazená mís-
ta přijde s  končícími smlou-
vami. „Není to málo peněz, ale 
chybí tady daleko víc na jiných 
službách. Peníze, které budeme 
na tomto tratit, určitě nechceme 
získat náhradou parkovacích 
zón a podobných řešení,“ uvedl 
mostecký primátor Jan Papare-
ga. Podle něj náhradní řešení 
za zrušená vyhrazená parkova-
cí místa město nehledá. „Nedo-
šlo k  žádnému rušení parkova-
cích míst, proto náhradní řešení 
nehledáme. Zónové stání není 
na pořadu dne. Do budoucna 
ale parkování ve městě řešit 
budeme,“ ujistil náměstek pri-
mátora. Město bude při řešení 
parkování vycházet z  plánu 
udržitelné mobility, na němž 
nyní magistrátní úředníci pra-
cují. „Věříme, že dopravní komi-
se bude mít určitě řadu podnětů, 
jak zefektivnit parkování. Plán 
nám řekne, jaké potřeby parko-
vání jsou ve městě, v  jakých lo-
kalitách dále zřizovat pakovací 
místa a jestli je vůbec zřizovat,“ 
informoval dále Marek Hrvol.     

(sol) 

MOST - Nový pneuservis v  are-
álu autodromu se vyplatí na-
vštívit. Každý zákazník, který si 
v  těchto dnech nechá vyměnit 
sadu pneumatik za letní, zís-
ká vstupenku na souboje vozů 
zóny střední Evropa, který se 
pojede na mosteckém závod-
ním okruhu o víkendu 17. až 
19. června. Jeho součástí bude 
navíc obnovený a mezi jezdci 
i diváky velmi oblíbený seriál 
Octavia Cup. Právě jen fanoušci 
v Mostě mohou spatřit za volan-
tem jedné ze speciálně uprave-
ných škodovek Tomáše Engeho. 
Úspěšný automobilový závod-
ník letos oslaví jubileum, v  září 
mu bude 40 let.

Kromě bonusu v  podobě 
volného vstupu na červnové 
závody je podle technického ře-
ditele společnosti AUTODROM 
MOST Pavla Pecha zajímavá 
i cena služeb. „Sadu pneumatik 
s  příslušným servisem, tedy na-
huštěním a vyvážením kol, u nás 
zákazník pořídí už od 400 korun. 
Troufám si říct, že je to ve srov-
nání s  ostatními pneuservisy ve 
městě velmi výhodná nabídka,“ 
uvedl.

Pro automobilisty i motocy-
klisty je pneuservis navíc ote-
vřený po celý týden, tedy od 
pondělí do neděle  od 09 do 17 

hodin. Termín si lze i předem 
sjednat na telefonním čísle 
702  183 077  či e-mailové adre-
se  pneuservis@autodrom-most.
cz. Kromě oprav pneumatik 
a duší pneuservis nabízí i sezón-
ní uskladnění pneumatik, jejich 
zpětný odběr a ekologickou li-
kvidaci ojetých pneumatik.

Standardní součástí služby je 
demontáž, montáž a vyvážení 
kol, a to včetně litých, odborně 
proškoleným personálem na 
nejmodernějším strojním zaří-
zení. V souladu s kvalitou a bez-
pečností provozu zaměstnanci 
používají momentový klíč pro 
dotažení šroubů kol. Doplňko-
vou službou je mimosezónní 
skladování kol. Zákazníci si mo-
hou objednat také výměnu brz-
dových destiček, žárovek, olejů 
a drobné servisní práce a vybrat 
si z  nabídky autokosmetiky, 
pneumatik a disků. Nad rámec 
vyjmenovaných služeb si lze ne-
chat vyčistit vnitřní prostory 
i exteriér vozu. 

Ideální je tak spojit návštěvu 
závodního okruhu právě s údrž-
bou svého automobilu. Zatím-
co  mechanici odstraní případné 
závady na voze a vymění pneu-
matiky, zákazník vyplní čekání 
příjemným zážitkem při některé 
z nabízených akcí. (nov)

ÚSTECKÝ  KRAJ/MOSTECKO – Švestková dráha vyjela letos dříve. 
První jízdu uskutečnila už na Velký pátek a svézt se s ní můžete kaž-
dý víkend i o státních svátcích. V Mostě staví poetická lokálka krátce 
po desáté dopolední a čtvrté odpolední hodině. 

Speciální spoj mezi Mostem 
a Lovosicemi obsluhovaný his-
torickým vláčkem vyjel letos už 
o pár měsíců dříve. Lokálkou 
se můžete svézt z  mosteckého 
nádraží v 10.07 a 16.07 hodin. 
Dráha bude v provozu až do 
konce října. Lokálka na trati 
dlouhé 44 kilometrů stoupá 
z výšky 150 m n. m. až do 800 
m n. m. Nejvyšší traťová rych-
lost je 50 km/h. Na trase je 17 
zastávek a stanic. Další kuri-
ozitou je minimální poloměr 
oblouků, který činí pouze 200 
m. V  okolí Švestkové dráhy se 
nachází řada zajímavých výlet-
ních míst, jako jsou například 
vrch Hradišťany, Oblík, Ran-
ná či pozoruhodné Kamenné 
slunce u Hnojnic. Za návštěvu 
stojí zříceniny hradů Hazm-
burk, Košťálov, Oltářík nebo 

Skalka. Vláček staví přímo 
například v  Třebenicích, které 
prosluly těžbou českých graná-
tů, a Třebívlicích, kde je muze-
um Ulriky von Levetzow, kostel 
sv. Václava a Čechův mlýn. 

Ideální vláček i pro 
cyklisty 

Okolí, kudy Švestková dráha 
projíždí, je jako dělané pro příz-
nivce kol. Vede tudy totiž něko-
lik cykloturistických tras. Kola 
si mohou zájemci vzít s  sebou 
do vlaku. Je ale dobré si místo 
předem zarezervovat a mít jis-
totu, že se s ním do vlaku vejde-
te. Počet míst pro kola je totiž 
omezený. Rezervace je možná 
na čísle Švestkové dráhy (+420) 
775 113 641, nebo pomocí in-
ternetového rezervačního sys-

tému na www.svestkovadraha.
cz. Rezervaci je nutné provést 
alespoň 1 den před plánovanou 
cestou. Kola s rezervací mají při 

přepravě přednost před koly 
bez rezervovaného místa. Za 
přepravu kola zaplatíte dvacet 
korun. Převážet můžete i psa 
či nadměrné zavazadlo. Pří-
platek za jednotlivé je 10 Kč. 
Ve vlacích platí tarif Dopravy 
Ústeckého kraje. Za jízdenku 
zaplatíte z Mostu do Lovosic 57 
korun. Děti od 6 do 15 let mají 
poloviční slevu. ZTP pak slevu 
25 procent.  (sol)

MOST – Hřiště v ulici K. J. Erbena 
zůstane. Vybojovali si ho místní 
obyvatelé, kteří dokonce za za-
chování hřiště sepsali petici. 

Děti z okolí Erbenovy ulice si 
už mohou hrát a dostatečně se 
vyřádit na zdejším hřišti, kte-
rému hrozil zánik. Technické 
služby se postaraly o jeho opra-
vy a doplnění vybavení. Nejdů-
ležitější opravy prodělalo zdejší 
oplocení. „Jedná se o hřiště na 
zpevněné ploše za blokem 558 
v ulici K. J. Erbena. Na konci 

roku 2015 jsme provedli kom-
pletní výměnu oplocení a letos 
v lednu jsme tu nechali natáh-
nout ještě ochranné sítě, aby 
nelétaly míče na přilehlé parko-
viště,“ popsal práce na herním 
plácku ředitel Technických 
služeb města Mostu Karel Mu-
tinský. V současné době  tech-
nické služby ještě osadí plochu 
dvěma brankami. „Hřiště se tak 
může používat,“ ujistil šéf tech-
nických služeb.  

(sol)

MOST – Chodník, jednosměrný provoz a také parkování po obou 
stranách ulice. Tak by se měl změnit provoz ulice Maršála Žukova. 

Jednosměrný provoz by měl 
být z ulice V Rokli do uli-
ce Jana Opletala. Prostor pro 
chodce bude oddělený. Par-
kovací pruhy pak povedou po 
obou stranách ulice. Toto řeše-
ní místní dopravní situace ze 
čtyř možných vybrala nadpo-
loviční obyvatel ulice Maršála 
Žukova v anketě, kterou pro 
ně uspořádalo město. „Policie 
toto dopravní řešení posvěti-
la, takže teď je celý projekt ve 
fázi, kdy bychom ho chtěli zre-
alizovat,“ podotkl šéf odboru 
správních činností mostecké-
ho magistrátu Jaroslav Mareš. 
Rozpočet pro letošní rok zatím 

s těmito změnami ale nepočítá. 
V příštím roce by se ale moh-
li obyvatelé dočkat. „S  ohle-
dem na nutné rekonstrukce 
a opravy komunikací ve městě 
se pravděpodobně v  letošním 
roce tuto akci nepodaří dostat 
do rozpočtu. Úpravy Žukovy 
ulice by se tak daly dokončit 
v příštím roce,“ dodal ještě ve-
doucí odboru. Změnami by se 
měla v ulici zvýšit bezpečnost. 
„Tím, že bude řádně vymezen 
chodník, nebudou už na něj 
moci vjíždět auta, zvýší se tak 
bezpečnost provozu v této ulici, 
zvláště pak chodců,“ uvedl ještě 
Jaroslav Mareš.  

Na Zahražanech 
v plánu třicítka 

Dopravní úpravy se chystají 
i v okolí ulice M. Žukova. Řešit 
by se měla celá oblast Zahražan, 
vymezená ulicemi Slovenského 
národního povstání, Česko-
slovenské armády, Alej Boženy 
Němcové, V Rokli a silnicí č. 
I/13. „Řešit se bude nejen samot-
ná ulice Žukova, ale celá lokalita. 
Předpoklad je rovněž v průběhu 
příštího roku. Dopravní změny 
si vyžádají několik stovek tisíc 
korun,“ podotkl dále Jaroslav 
Mareš. 

V  lokalitě by se úpravami 
měla zklidnit a zpřehlednit 
místní doprava. „Naší snahou 

je například snížení počtu svis-
lého dopravního značení, sladě-
ní s platnými právními předpisy 
a úprava dopravního značení ve 
vztahu k zákonným ustanove-
ním bez zbytečného zdvojování,“ 
podotkl dále šéf odboru správ-
ních činností. Další změnou, 
která by se zde mohla uskuteč-
nit, je i omezení rychlosti na tři-
cet kilometrů v  hodině. „Chtěli 
bychom zde prosadit i zónu 
s  třicítkou. Je to totiž největší 
problém dnes na hlavních komu-
nikacích, kde řidiči jezdí často 
nepřiměřeně,“ dodal Jaroslav 
Mareš. Obdobné změny se re-
alizovaly například v  sídlišti na 
Liščím Vrchu. Po roce provozu 
s nimi má město i obyvatelé prý 
jen dobré zkušenosti.  (sol) 

Ulice Maršála Žukova: Chodník 
a jednosměrka teprve až za rok

Mostečané ruší drahé parkování

Švestková dráha už frčí alejemi

Švestková dráha získala 
svůj název za první repub-
liky, kdy podél jejích kolejí 
stály švestkové sady a aleje. 
První vláček na ní vyrazil 
již v roce 1898. 

Hřiště u pětistovek 
už je hotové

Zákazníci pneuservisu 
dostanou vstupenky 

na Octavia Cup

Desítky lidí ruší vyhrazená parkovací místa, Desítky lidí ruší vyhrazená parkovací místa, 
a to hlavně kvůli vysoké ceně.a to hlavně kvůli vysoké ceně. Obnovené hřiště už je v provozu.Obnovené hřiště už je v provozu.
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RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění 

přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů
ŘP s k. B + C, platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý 
trestní rejstřík, zodpovědnost, samostatnost, 

ochota pracovat.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: 
kopriva@odpadyracio.cz 

telefonicky na číslech: 
775 654 501 nebo 606 029 702 

MOST – Stepařské vystoupení 
„Step – time aneb Ze života her-
ců“ uvádí žáci Základní umělec-
ké školy Moskevská na zdejším 
pódiu. Celá hodina je nabitá 
tancem, vtipem a emocemi. 

Stepařské umění předvede 
Michal Krupa, Kateřina Klu-
chová, Veronika Rožcová, Eliška 
Korbová, Milka Číčelová a Čeň-
ka Číčelová. Děj stepařsko-diva-
delního příběhu se odehrává na 
prknech, která znamenají svět. 
Diváci se stanou svědky toho, 
jak vzniká divadelní představení 

v amatérském souboru dvě hodi-
ny před premiérou. Osud celého 
představení je od začátku nejas-
ný. Zhroutí se soubor dvě hodi-
ny před premiérou? Bude vůbec 
možné představit premiéru? 
Zvládne režisér závislý na kofei-
nu nátlak okolního světa, aniž by 
došlo jeho vinou k apokalypse? 
To vše se diváci dozvědí v insce-
naci Step-time, která vznikla na 
hudební motiv Raye Charlese. 

Reprízy představení: 15. 4. 
od 18 hodin, 22. 4. od 18 hodin 
a 29. 4. od 18 hodin.  (red)

MOST - Druhou premiérou sezony 2016 v mosteckém Divadle roz-
manitostí je pohádka O dvanácti měsíčkách v  režii Jiřího Ondry, 
který je zároveň dramaturgem divadla. Diváky čeká klasická pohád-
ka, jejíž celkové vizuální zpracování vychází z návrhů dětí z Mostu 
a okolí. Z návrhů divadlo vytvoří také výstavu.

Pohádka pro všechny vě-
kové kategorie, v níž je dětská 
kresba výraznou inspirací pro 
vznik scény, loutek a kostýmů. 
Kromě toho, že jde o divadelní 
zpracování známého pohádko-
vého příběhu o hodné Marušce, 
ošklivé Holeně a zlé Maceše, 
podporuje inscenace O dvanác-
ti měsíčkách autorskou dětskou 
tvorbu a komunikaci (nejen) 
mosteckých škol a školek s Di-
vadlem rozmanitostí v Mostě. 

„Nejtěžší bylo nepodlehnout 
příliš dospělému vidění,“ popsal 

průběh zpracování návrhů řez-
bář Vlastislav Brož.

Přestože se jedná o klasiku, 
vznikala inscenace Divadla roz-
manitostí velmi netradičním 
a zajímavým způsobem. „Na 
počátku byla výzva mateřským, 
základním a uměleckým školám 
v mosteckém regionu. Děti byly 
osloveny, aby výtvarně zpraco-
valy příběh pohádky O dvanácti 
měsíčkách. Během čtvrt roku 
vzniklo a přicházelo na adresu 
Divadla rozmanitostí mnoho 
kreseb, maleb a objektů, které 

zachycovaly postavy pohádky, 
prostředí a kostýmy. Dokonce 
přicházely i nápady, jak pohádku 
jevištně uchopit. Dlouholetý řez-
bář a výtvarník Vlastislav Brož 

se nechal dětskými výtvory inspi-
rovat a navrhl podle nich scénu, 
loutky i kostýmy. Na představení 
tak bude zajímavé, krom toho, 
že se stane součástí repertoáru, 
také fakt, že děti uvidí na jevišti 
našeho divadla své vlastní ná-
pady,“ řekl dramaturg Jiří On-
dra . Návrhy, které se na jeviště 
divadla takzvaně „nevejdou“, 
také nepřijdou zkrátka. S pre-
miérou pohádky totiž divadlo 
plánuje výstavu všech dětských 
návrhů v prostorách Divadla 
rozmanitostí. Též v hudbě, je-
jímž autorem je Tomáš Alferi, 
je zohledněna inspirace dětmi. 
Podstatnou částí hudební složky 
jsou sbory, které nahrály děti ze 
ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.

 (nov) 

ÚSTECKÝ KRAJ - Přední české modelky zavítaly do Krajské zdravotní 
v rámci charitativní akce „Krása pomáhá dětem“. Jedná se o největší 
charitativní akci, která již po jedenácté přináší dary dětským oddě-
lením. Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. 

Na dětská oddělení Masa-
rykovy nemocnice v  Ústí nad 
Labem zavítaly české krásky, 
aby předaly malým pacientům 
v rámci charitativní módní pře-
hlídky „Krása pomáhá dětem“ 
drobné dárky. Poté se krásky 
přesunuly do Sportcentra Slu-
neta na Klíši, na slavnostní ga-
lavečer, jehož výtěžek letos pu-
tuje na dětská oddělení ústecké 
Masarykovy nemocnice a tep-
lické nemocnice. Organizátor-
kou akce je Lenka Kocmanová 
Taussigová (Miss sympatie ČR 
2002).  „Finanční prostředky na 
rekonstrukci pavilonů nemoc-
nic a nákup drahé zdravotnické 
techniky ve větší míře získává-

me z vypsaných dotačních titulů 
ministerstva zdravotnictví nebo 
z evropských fondů. O to více si 
vážíme, když se naši společnost 
rozhodnou podpořit soukromé 
osoby. Právě díky vám můžeme 
každoročně zlepšovat komfort 
hospitalizovaných malých paci-
entů. Vaše podpora má pro naši 
společnost velký význam,“ zdů-
raznil předseda představenstva 
Krajské zdravotní Jiří Novák. 
Modelky letos měly možnost 
vidět dětský pavilon po první 
etapě rekonstrukce, která pro-
běhla v druhé polovině  loňské-
ho roku. Navštívily nový dětský 
stacionář a zavítaly i na novoro-
zenecké oddělení. 

 Do Masarykovy nemocnice 
poputuje částka ve výši 350 tisíc 
korun. Sto padesáti tisíci se po-
dílela nadace ČEZ. Za získané 
peníze nemocnice pořídí pří-
stroj „CoughtAssist“. Jedná se 
o takzvaného kašlacího asisten-
ta pro malé pacienty. „Přístroj 
důkladně odstraňuje sekret z dý-
chacích cest u dětí, které nedoká-
ží efektivně vykašlávat. Za zbylé 
peníze dovybavíme dětský pavi-
lon, jehož část prošla v  loňském 

roce rekonstrukcí,“ uvedl ředitel 
zdravotní péče Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Josef Liehne. 

 Dětské oddělení teplické ne-
mocnice získalo šek na sto tisíc 
korun. „Finanční prostředky vy-
užijeme na dovybavení dvou po-
kojů pro dětské pacienty s dopro-
vodem a novorozeneckou stanici 
intermediární péče,“ řekl ředitel 
zdravotní péče Nemocnice Tep-
lice Tomáš Hrubý.  (sol)

Stepařská šou v ZUŠ

MOST - V sobotu odpoled-
ne se taneční sál v mosteckém 
Repre zaplnil k prasknutí. Ko-
nala se tu totiž ojedinělá akce 
-  tradiční  (v pořadí už osmý) 
družinkový ples sedmé základní 
školy. I tentokrát se na parketě 
odehrávaly dojemné a úžasné 
scény v podání jak samotných 
dětí, tak i pozvaných hostů. 
Paní družinářky opět odvedly 
skvělou práci. Během několi-
ka měsíců naučily děti několik 
tanečních stylů od mazurky, 
přes polku, valčík, charleston 
i moderní tance. Malí gentle-
mani se naučili správně chovat 
k malým slečnám a osvojili si 

zásady společenského chování.  
Při slavnostním nástupu rodi-
če, babičky, dědečkové a ostatní 
příbuzní sotva zadržovali slzy 
dojetí. Velký potlesk sklidilo 
úvodní taneční sólo paní ředi-
telky s panem učitelem a mo-
derátorem večera v jedné osobě, 
kterého pak v tanci vystřídal 
jeden z žáků. Pak už to všichni 
malí tanečníci rozbalili jak se 
patří. Ples zpestřilo vystoupe-
ní mostecké stepařské skupiny 
pod vedením Michala Krupy 
a ukázka Tanečního studia Ka-
mily Hlaváčikové. Nechyběla 
ani tombola, která byla letos ob-
zvlášť bohatá.  (nov)

Modelky zavítaly do nemocnic 
v rámci charitativní akce

Za jedenáct let konání charitativní módní přehlídky „Krása 
pomáhá dětem“ se organizátorce Lence Kocmanové Taussigové 
podařilo vybrat 3,5 milionu Kč. Akci ve prospěch dětí hospita-
lizovaných v nemocnici se rozhodla realizovat téměř dva roky 
po soutěži krásy. „Neustále jsem se sama po České republice zú-
častňovala charitativních projektů a v Ústí nad Labem se žádná 
módní charitativní přehlídka nekonala. Každý rok mám radost 
z toho, že se mi podařilo někomu pomoci,“ uvedla Lenka Kocma-
nová Taussigová.

Osmý družinový bál 
zaplavil Repre

Pohádka podle dětských představ
Dětská kresba je výraznou inspirací pro vznik scény

Hrají: Jitka Raková, Tereza 
Karásková, Petr Čulík, Pavel 
Zikmund
Scénář: Jiří Ondra
Režie a texty písní: Jiří On-
dra
Hudba: Tomáš Alferi 
Dramaturgie: Jiří Ondra
Scéna, kostýmy, loutky, ná-
vrh programu: Jitka Raková 
a Vlastislav Brož (podle vý-
tvarných návrhů dětí)
Realizace loutek a kostý-
mů: Vlastislav Brož, Jarmila 
Nedvědová, Alena Kočen-
dová 

Premiéra se uskuteční Premiéra se uskuteční 
9. dubna od 10 hodin v 9. dubna od 10 hodin v 
Divadle rozmanitostí.Divadle rozmanitostí.
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Výměna

Elena byla jen o rok mladší 
než ona, ale jí to připadalo jako 
celý lidský věk. Rodiče se roz-
vedli, otec odešel do zahraničí 
a dál už se s  rodinou nestýkal. 
Matka jim zemřela, když jí bylo 
patnáct a Eleně čtrnáct let. Dál 
se o ně měla starat babička, ale ta 
na výchovu dvou dí-
vek nestačila. A tak 
většina povinností 
zůstala na ní. Elena 
byla smíšek, ráda se 
předváděla, všich-
ni ji měli rádi. Ona 
byla spíš racionální 
a rozumná. Chtěla, 
aby si sestra užila 
dětství a dospívání 
bez starostí. A tak 
nakupovala, vařila 
a prala a dohlížela 
na to, aby Elena pl-
nila své školní povinnosti. Na její 
zájmy a záliby jí nezbýval čas. Po 
maturitě začala hned pracovat 
v kanceláři, i když si vždy přála 
učit malé děti. Na studium jí ne-
zbývaly peníze. Potřebovala vy-
dělávat, aby mohla studovat Ele-
na. Se sestrou si byly vzhledem 
hodně podobné.  Dobře stavěné 
modrooké, po matce záplavu 
hustých dlouhých vlasů. Kdo je 
dobře neznal, mohl si je i plést. 
Ona ale svým upjatým a přísným 
chováním muže spíše odrazova-
la, zatímco na veselou a vždy 
rozesmátou bezstarostnou Elenu 
se jen lepili. Když umřela ba-
bička, zůstaly si s  Elenou samy. 
Těšila se, že až Elena dostuduje 
a postaví se na vlastní nohy, za-
čne se starat také sama o sebe. 
Pojede na dlouhou dovolenou 
k moři. Začne tančit, jak si vždy 
přála. A možná i studovat při 
zaměstnání. Třeba z ní nakonec 
jednou učitelka přeci jen bude. 
Pak ale přišla Elena s  tím, že je 
těhotná. Čekala dítě s klukem, se 
kterým chodila jen chvíli. Sna-
žila se Elenu přesvědčit, aby si 
nechala dítě vzít. Má život před 
sebou, musí dostudovat a ten 
kluk jí v životě s ničím nepomů-
že. Elena ale byla hluchá a slepá. 
Barvila si život na růžovo. Stále 
odkládala návštěvu lékaře. Když 
jí otec jejího dítěte oznámil, že 
žádnou rodinu nechce a utekl 
před zodpovědností do Itálie, 
aby tam pracoval v baru v prázd-
ninovém středisku, bylo na po-
trat už pozdě. Elena brečela celé 
dny. Prosila ji, ať něco vymyslí, 
ať jí pomůže. Nemůže dítě vy-
chovávat sama. Vlastně ho také 
nechce. Nechce s  ním mít nic 
společného. O jejím těhotenství 
zatím nikde žádný lékařský zá-
znam není, porodí tajně a dítěte 
se zbaví. To nemohla Elen dovo-
lit. A tak vymyslela plán. Prodala 
byt po babičce a odstěhovala se 
do vzdáleného města, kde je ni-
kdo neznal. Elenu vzala s sebou.  
Elen se na místě přihlásila ke gy-
nekologovi pod jejím jménem. 
Jako ona tam také až do porodu 
docházela a pod jejím jménem 
v místní porodnici porodila hol-
čičku. Všechny tři se pak opět 
stěhovaly. Ona s  malou, která 
byla ofi ciálně její dcerou, zůstala 
bydlet v malém bytě. Elen se vrá-
tila do Prahy, kde chtěla dokon-
čit přerušená studia. Do malé 
Elenky se zamilovala okamžitě. 
Bylo to krásné dítě. Nahrazo-
vala jí matku z  celého srdce. 
Byly to těžké roky. Neměla moc 
peněz a ještě se snažila z  toho 
mála podporovat Elenu ve škole. 
Když byly Elence tři roky, zača-
la opět chodit do práce. Elena 
zatím dostudovala a odjela do 
zahraničí načerpat potřebnou 
praxi. Občas se ozvala, ale na 
dítě se nikdy neptala. Nevadilo 
jí to. S Elenkou měla krásný ži-

vot. Celý její svět se točil kolem 
dítěte. Holčička na ní také vise-
la. Bylo to zvláštní krásné dítě. 
Podobala se jí i povahou. Velmi 
citlivá, uzavřená. Nedokázala se 
skamarádit se svými vrstevníky 
ve školce, dospělých lidí se bála 

nebo styděla. Když 
se ozvala Elena, že 
přijede ze zahraničí 
a že má pro sestru 
novinky, měla ra-
dost. Dlouho Elenu 
neviděla a těšila se 
na ni. Z  Eleny se 
stala dáma velkého 
světa. Přijela dra-
hým autem, jen její 
oblečení by zaplati-
lo nájemné v  jejich 
malém bytě na ně-
kolik měsíců. Byla 

ráda, že se sestře daří. V zahra-
ničí u fi rmy, kde byla na praxi, 
si našla partnera. Bohatého ob-
chodníka, který si ji chtěl vzít. 
Může být šťastná a skvěle si žít. 
Má to jen jediný malinký háček. 
Její partner je už starší a nemůže 
mít děti. Touží ale po dítěti, a tak 
mu řekla o Elence. Že její dítě vy-
chovává sestra v Čechách. Teď si 
prostě Elenku vezme a odveze si 
ji. Myslela si, že se Elena zblázni-
la. Snažila se sestře vysvětlit, že 
to nejde tak jednoduše. Elenka 
ji nezná, ona je pro ni matka. 
Také před úřady je ona Elenči-
nou matkou. Elena je jen teta, 
kterou holčička viděla dvakrát 
v životě. Nemůže si dítě odvézt. 
To nedovolí. Elena se rozzlobi-
la a začala na ni křičet. Ona je 
biologická matka. Nechá udělat 
testy DNA a dokáže to. Sestra jí 
dítě ukradla. Nakonec se uklid-
nila. Dala sestře na rozmyšlenou 
týden. Měla to říct Elence. Vždyť 
by měla být ráda. Dává jí svobo-
du. Může si žít svůj vlastní život. 
Pokud by se nedohodly, vymůže 
si své dítě soudní cestou. Muse-
la opět přemýšlet, jak zachránit 
rodinu. Tentokrát ale bez ohledu 
na sestru. Když Elena chtěla ode-
jít, už byla rozhodnutá. Ve chvíli, 
kdy se k  ní sestra otočila zády, 
uhodila ji do hlavy. Omráčenou 
ženu pak udusila polštářem. 
Mrtvé tělo schovala do ložnice. 
Elenku vyzvedla ze školy jako 
každý den. Večer ji uložila do 
postýlky. Sotva holčička usnula, 
pustila se horečně do díla. Svlék-
la sestru a převlékla se do jejích 
šatů. Vlasy si upravila stejně. Pak 
jejím vozem přeparkovala na 
dvůr, kde do kufru naložila mrt-
volu zakrytá tmou. Převlečená za 
sestru se vrátila potichu domů, 
aby pak hlasitě a při rozsvíce-
ných světlech sehrála komedii 
odcházení pro sousedy. S autem 
své sestry odjela přes hranice. 
Dala si záležet, aby si ji na hrani-
cích zapamatovali. Usmívala se, 
laškovala. Za hranicemi jela ještě 
kus. Pak odbočila na lesní cestu 
k  lesní tůni, kam v  létě chodila 
s Elenkou na výlety. Převlékla se 
do tmavého sportovního obleče-
ní, které měla připravené v autě. 
Mrtvolu opět pečlivě oblékla do 
sestřiných drahých módních 
kousků a hodila do tmavé vody. 
Věřila, že ji na tomto místě na-
jdou až za několik dnů, kdy ne-
bude možné přesně na hodinu 
určit datum úmrtí. Lesem se pak 
vrátila pěšky domů. Měla štěstí. 
Elenka stále spala a ji nikdo ne-
viděl. Smrt její sestry se začala 
vyšetřovat až po více než týdnu. 
Sousedé jí potvrdili, že Elena 
odcházela večer, veselá a zdravá. 
Také pohraniční stráž si pama-
tovala atraktivní blondýnu. Její 
přejezd zachytily kamery. Vraha 
dál hledali na německé straně 
hranic.  (pur)  

SOUDNIČKA

Novým ředitelem Dopravního podniku měst Mostu a Litvíno-
va, a.s. se stal před pár týdny Daniel Dunovský. Ten dosud půso-
bil ve funkci náměstka pro strategii a rozvoj dopravního podni-
ku. Kam bude dopravní podnik pod novým vedením směřovat? 
Jaké cíle a plány má nový šéf před sebou a co považuje za největší 
priority…? Na to a na další otázky nám Daniel Dunovský odpo-
věděl v následujícím rozhovoru. 

Poslední velkou akcí doprav-
ního podniku bylo zavedení in-
formačního systému do tramva-
jí. Jak systém slouží veřejnosti? 

Informační systém byl hotov již 
ke konci roku 2015. Myslím si, že 
se povedl a že jsou s ním cestují-
cí spokojeni. Nemusí nikde nic 
dohledávat, všechny informace 
se jim zobrazí – kdy linka přijíž-
dí a odjíždí, nečekané výluky, ale 
také v  případě krizové situace 
dovede systém cestující informo-
vat a zareagovat velice rychle. Je 
perfektní i pro nevidomé. Ti díky 
speciálním ovladačům mají zpět-
nou vazbu, kdy dotyčná tramvaj 
přijede do zastávky, co je to za 
linku apod. 

Systém funguje zatím na 
tramvajové lince č. 2 v  Mostě. 
Plánujete jeho další rozšiřování?

Informační systém funguje na 
lince č. 2, což je na většině tram-
vajových zastávek v Mostě. Roz-
šíření plánujeme do Litvínova, 
kompletně na všechny tramvajo-
vé zastávky. Připravujeme podání 
žádosti do nové výzvy Integro-
vaného regionálního operačního 
programu, která byla vyhlášena 
v únoru a končí 30. června 2016. 
Rádi bychom, aby realizace byla 
zahájena příští rok v létě.

V  Mostě už se dál s  info-
systémem pokračovat nebude?

V  Mostě bychom ještě o in-
formační systém doplnili některé 
klíčové autobusové zastávky. Nyní 
je informační systém na autobu-
sových zastávkách v centru měs-
ta u Centralu a kolem Prioru. 
Implantovat jej chceme ale i na 
zastávku u Kahanu, která je vel-
mi frekventovaná, a na zastávku 
u nemocnice. 

Kolik by mělo další rozšíření 
infosystému stát?

 Předpoklady jsou okolo pěta-
dvaceti milionů korun. Osmdesát 
pět procent by měla činit podpo-
ra z  dotací. Všechny tyto velké 
investice, které dopravní podnik 
plánuje, by si bez evropských pe-
něz dovolit nemohl. 

Co nového pořídíte do vozo-
vého parku? 

Rádi bychom čerpali prostřed-
ky na nákup čtyř plně nízkopod-
lažních tramvají, které budou 
plně klimatizovány a bude v nich 
také i příjem wi-fi  signálu. První 
dvě tramvaje bychom pořídi-
li v  roce 2017 a zbývající v  roce 
2018. Půjde o větší tramvaje typu 
Astra, , které by jezdily mezi Mos-
tem a Litvínovem. Chceme, aby 
cestujícím poskytovaly plný kom-

fort. V  současné době máme 47 
tramvají. 

Údajně máte v  plánu také 
některé tramvaje sami obnovit 
a přebudovat na nové typy…

To je pravda. Každý rok pře-
budujeme jednu tramvaj T3 na 
tramvaj typu Vario. V  současné 
době už první rekonstrukce pro-
bíhá. Ze staré tramvaje použijeme 
pouze podvozek, který se repa-
suje. Tramvaj však dostane zcela 
novou skříň, stejnou jako Vario. 
Počítáme s přestavěním celkem 
pěti tramvají během pěti let. Vše 
provádějí naši zaměstnanci tady 
u nás v dopravním podniku. Tyto 
tramvaje budou také částečně 
nízkopodlažní. 

Jakou mají tyto „předělané“ 
tramvaje perspektivu? 

Když pominu dotace, tak je 
toto jediná šance, jak vozidlový 
park tramvají zmodernizovat. 
I tato varianta je ale poměrně 
nákladná. Přesto přestavba tram-
vaje vyjde zhruba na polovinu 
ceny pořízení nové tramvaje. Ži-
votnost takové tramvaje je pak 
kolem pětadvaceti let. 

Počítáte i s  obnovou autobu-
sů? 

V  Mostě i v  Litvínově jezdí 
76 autobusů. Máme autobusy 
naft ové nebo na LPG. Nyní LPG 
autobusy žádný z výrobců nedo-
dává, takže jediná možnost, jak 
bezemisní autobus získat, jsou 
autobusy na stlačený zemní plyn 
CNG, popřípadě elektrobusy. Na 
CNG vozidla ale nemáme plnič-
ku. Na naft ová vozidla není zase 
vyhlášena výzva. Rozhodli jsme 
se proto, že obnovu autobusů 
budeme fi nancovat z  vlastních 
prostředků. Některé autobusy se 
pořídily již za minulého vedení. 
Během následujících tří let máme 
v plánu nakoupit další nové. Cel-
kem by se mělo jednat o patnáct 
vozů, které by měly splňovat nej-
přísnější normy a poskytovat od-
povídající komfort pro cestující. 

Jak jsou na tom sanitky, které 
provozujete? 

Provozujeme celkem 14 sanit-
ních vozů. Vzhledem k  tomu, 

že některé jsou i 15 
let staré, je 

potřeba je také obnovit. Každo-
ročně se snažíme o nákup dvou 
nových. Postupně bychom rádi 
také navýšili počet těchto vozů 
ze 14 na 16. Nová sanitka přijde 
zhruba na milion korun, a to 
včetně výbavy. Naše sanitky slou-
ží pro převoz nemocných, nejsme 
rychlá záchranná služba. Tato 
vozidla se přesto nezastaví, jejich 
využití je velmi vysoké. 

Plánujete nějaké zásadní no-
vinky do budoucna?

Rádi bychom realizovali kom-
pletně nový odbavovací systém, 
neboť ten stávající je zastaralý. 
Naši akcionáři vedou již kolem za-
vedení integrovaného dopravního 
systému jednání společně s Ústec-
kým krajem. Je totiž nutné, aby 
došlo k dohodě všech stran. Pro-
blém je ale v tom, že každé město 
má svůj odlišný odbavovací sys-
tém a vyskytly se různé technické 
komplikace, které zatím neumož-
ňují na tento systém přejít a zavést 
jej. Ale věříme, že se to podaří a že 
naši cestující se dočkají toho, že 
budou moci na jednu jízdenku 
dopravovat po celém regionu. 

Už delší dobu se mluví o opra-
vě tramvajové trati Most – Litví-
nov… Kdy na ni dojde?

Určitě by to byla největší inves-
tice v  historii dopravního pod-
niku. Začalo by se v  Mostě pod 
Stovkou a skončilo v  Litvínově, 
v ulici 9. května. Tato trať je v pro-
vozu zhruba 35 let, a proto je za-
potřebí ji modernizovat. Chce-
me zvýšit bezpečnost, 
ale také rychlost 
tramvají. V  sou-
časné době 
s o u t ě ž í m e 
projektanta . 
Výzva by měla 
být vyhláše-
na na přelomu 
roku 2017. Do 
té doby musíme 
mít projekt se 
stavebním povo-
lením a splnit 
ještě další 
podmínky. 
Pokud se 
vše zdaří 
tak, jak 
m á m e 
v  plá-
n u 

a získáme dotace, trať by měla být 
zrekonstruována do roku 2020. 

Co je pro vás jako pro ředitele 
dopravního podniku nejdůleži-
tější?

V  první řadě to, aby službu, 
kterou provozujeme, využívali 
cestující rádi a co nejvíce. Aby 
byli spokojeni, a to nejen cestující, 
ale i naši zaměstnanci. Jsme jeden 
z  větších zaměstnavatelů v  okre-
se Most, provozujeme veřejnou 
službu, a proto spokojenost ces-
tujících, komfort, čistá doprava 
a spokojenost zaměstnanců - tím 
spíš, že je dnes velký nedostatek 
řidičů - je prioritou. Dopravní-
ho podniku se bude navíc týkat 
i generační obměna jednotlivých 
profesí, jako jsou elektrikáři, au-
tomechanici aj. Přál bych si pro-
to, abychom poskytovali kvalitní 
služby nejen v dopravě, ale i v do-
plňkových službách, abychom 
měli dostatek klientů, včetně au-
toškoly, kterou provozujeme. 

Na co jste pyšný a s  čím jste 
spokojený? 

Pyšný jsem na naše zaměstnan-
ce, protože jsem přesvědčen, že 
svou práci odvádí kvalitně. Jsme 
jeden z nejlepších dopravců v re-
gionu. Chceme, aby byly naše do-
pravní prostředky čisté, kvalitní 
a komfortní. Proto je naší snahou 
rozsáhlá obnova. Velmi spokojen 
jsem se spoluprací s oběma městy, 
našimi akcionáři Mostem a Litví-
novem, která je na výborné úrov-
ni. V  neposlední řadě funguje 

výborně i spolupráce s  naší 
městskou policií. 

Děkuji za rozho-
vor

Vlasta 
ŠOLTYSOVÁ

Velké plány v MHD - Bezbariérové 
tramvaje s wi-fi  a opravy tratí

„Chceme dopravu směřovat do „Chceme dopravu směřovat do 
21. století, v kterém jsme...“ 21. století, v kterém jsme...“ 
říká nový ředitel dopravního říká nový ředitel dopravního 

podniku Daniel Dunovský.podniku Daniel Dunovský.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

LITVÍNOV - Před zaplněným vel-
kým sálem zámku Valdštejnů 
v Litvínově proběhl křest kni-
hy Horní města Krušných hor 
– Ústecký kraj. Knihu pokřtila 
místostarostka Litvínova Erika 
Sedláčková.

Právě vydaný díl o Ústec-
kém kraji pojednává o sídlech 
s historickým statutem horní-
ho města Hora Svaté Kateřiny, 
Hora Svatého Šebestiána, Hrob, 
Krupka, Cínovec, Loučná pod 
Klínovcem, Měděnec, Mikulov, 
Místo, Osek, Přísečnice, Vejprty 
a Výsluní. Autor knihy Michal 
Urban křest spojil s  přednáš-
kou o historii rudného hornic-
tví v  Krušných horách a vývoji 
osidlování hor od středověku 
po současnost. „Nikde na světě 
není region, který by měl takový 
přínos pro hornictví, hutnictví 

a související obory jako Krušné 
hory. Bohatě ilustrovaná kniha 
dokumentuje, že nikde na světě 
není region, kde by na tak rela-
tivně malém prostoru vzniklo 
v souvislosti s hornictvím tolik 
privilegovaných horních měst 
jako právě v Krušných horách. 
Od 12. do 17. století se jich zde 
postupně vyvinulo přes padesát, 
z toho více než dvacet na české 
straně hor. To je fenomén, který 
nemá ve světě obdobu a který je 
i jedním z významných atribu-
tů, o něž se opírá žádost o zápis 
Hornické kulturní krajiny Erz-
gebirge/Krušnohoří na Seznam 
světového dědictví UNESCO“, 
řekl Michal Urban. Akci uspo-
řádal Českojiřetínský spolek ve 
spolupráci s Montanregionem 
Krušnohoří a městem Litvínov. 

(pur)

LITVÍNOV – Poslední Zdař Bůh zaznělo na Dolu Centrum v pátek 1. 
dubna. Horníci vytlačili vozík s  posledním nákladem vytěženého 
uhlí. Historie hlubinného dolování na severu Čech skončila. 

Historie Dolu Centrum na 
Mostecku trvala 128 let. Skonči-
la nejen hlubinná těžba hnědé-
ho uhlí v tomto dole, ale i v celé 
České republice. Poslední vůz 
s  uhlím se všemi poctami vy-

fáral z  hloubky 160  m ve 13 
hodin. Aktu ukončení těžby 
byli přítomni současní i bývalí 
zaměstnanci dolu, zástupci ve-
dení skupiny Severní energe-
tická, hejtman kraje, regionální 

politici i příznivci hornické his-
torie. „Všem horníkům z  Dolu 
Centrum děkuji za jejich těžkou 
každodenní práci. Končí těž-
ba na poslední hlubinné šachtě 
v  republice. Úkolem vlády je 
nyní postarat se o budoucnost 
horníků. Pokud nebude pokra-
čovat těžba na ČSA, věřím, že 
se vláda o horníky dokáže posta-

rat,“ uvedl při závěrečném slav-
nostním aktu hejtman Oldřich 
Bubeníček. Poslední vozík na 
cestě z hlubiny sledoval také Jan 
Dienstl, spoluvlastník skupiny 
Severní energetická, které Důl 
Centrum také patří. „Civilizace 
vznikla z energie, většinou z uhlí. 
Přesto je všude, kromě Ústecké-
ho kraje a Severní Moravy, hor-
nictví sprosté slovo. Já to vidím 
jinak. Lidé na Centrumce dřeli, 
aby uhlí dostali ze země a dodali 
státu energii. Své práci obětovali 
hodně. Každodenní těžká práce 
hluboko pod zemí. Někteří přišli 
o své kamarády. Nemělo by se na 
to zapomínat. Je smutné, že těžba 
na Dole Centrum končí. Pozitiv-
ní pro některé horníky z  Cent-
rumky ale je, že mohou pokračo-
vat v práci na lomu ČSA,“ uvedl 
Jan Dienstl. 

Historii dolu Centrum nyní 
uzavřelo rozhodnutí vlády o bu-
doucnosti těžby na Mostecku. 
„Dopady této situace se fi rma 
pokusí co nejvíce zmírnit. Aktu-
álně dokončujeme interní plán 
zaměstnanosti, který mapuje 
možnosti uplatnění zaměstnan-
ců z Dolu Centrum v rámci sku-
piny, případně u jejích dodavate-
lů. První dvacítka z více jak tří 
stovek zaměstnanců Dolu Cent-
rum tak již získala nové místo,“ 
prozradila mluvčí společnosti 
Gabriela Sáričková Benešová. 
 (pur)

LITVÍNOV – Na inkluzi ve školách, vysedávací vyhlášku a možný ne-
dostatek odborných lékařů se zaměřili v diskuzi na poslední schůzi 
Svazku obcí regionu Krušných hor starostové. Dohodli se, že inkluzi 
budou řešit přímo s  Ústeckým krajem, který žádají o potřebné fi -
nance na zavedení inkluze do praxe. 

„S inkluzí, jak ji nařizuje nový 
školský zákon od září letošního 
roku, jsou spojeny fi nanční ná-
klady pro školy. Především za 
platy asistentů pedagoga pro děti 
s  lehkým mentálním postižením. 
Pokud školám kraj na tyto zvýše-
né náklady neposkytne fi nance, 
bude to velký problém,“ upozor-
nil starosta Hory Svaté Kateřiny 
Lukáš Pakosta. Předseda svazku 

Petr Červenka proto navrhl, aby 
SORKH požádal ofi ciálním do-
pisem Ústecký kraj o fi nanční 
prostředky na zvýšené náklady 
pro školy v  působnosti svazku. 
„Tak, aby platy asistentů nebyly 
hrazeny z  nenárokových složek 
učitelů,“ uvedl předseda. Dále 
vyzval starosty členských obcí, 
aby se města a obce svazku sta-
ly členy Euroregionu Krušných 

hor. „Je možnost žádat o dotace 
na přeshraniční spolupráci. Je ale 
žádoucí, aby členy Euroregionu 
Krušných hor byly i obce a města. 
Činnost Euroregionu je fi nanco-
vána z  členských příspěvků. Po-
važuji za korektní, aby se obce 
na činnosti Euroregionu fi nančně 
podílely, pokud mají zájem vyu-
žívat dotace na malé projekty,“ 
vysvětlil Petr Červenka. Dále 
se starostové seznámili s  prů-
během návštěvy ombudsmanky 
Anny Šabatové na Mostecku. 
V Mostě i v Obrnicích se jedna-
lo o vyhlášce zakazující sezení 
na stavebních prvcích. „Vyhláš-

ka funguje už šest let a není s ní 
problém. Nyní ombudsmanka 
podala ústavní stížnost,“ uvedla 
starostka Litvínova Kamila Blá-
hová. Na závěr jednání předseda 
Petr Červenka informoval ostat-
ní starosty o iniciativě Svazu 
měst a obcí ČR, který zpracová-
vá problematiku nedostatku lé-
kařů především v menších měs-
tech a obcích. „V souvislosti s tím 
je na stránkách svazu zveřejněn 
dotazník. Na základě vyhodnoce-
ní odpovědí v dotazníku zpracuje 
svaz studii, kde především a jaké 
lékařské odbornosti chybí,“ upo-
zornil Petr Červenka.  (pur)

Starostové svazku obcí řešili inkluzi

Konec, dotěženo 
Poslední hlubinný důl zavírá

Města hor mají knihu

Novou knihu pokřtil autorský tým Novou knihu pokřtil autorský tým 
spolu s Erikou Sedláčkovou.spolu s Erikou Sedláčkovou.

Poslední vozík z hlubinného dolu Poslední vozík z hlubinného dolu 
doprovodili horníci se všemi poctami.doprovodili horníci se všemi poctami.
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LITVÍNOV - Robert Vano, světoznámý fotograf, před jehož objekti-
vem stála nejedna celebrita, zavítal do Litvínova. Nejprve měl vy-
právět o svém životě jen v komorním prostředí kavárny v Citadele. 
Tam se ale všichni zájemci o setkání s ním nevešli. A tak zaplnili vel-
ký sál. Robert Vano je kromný a zároveň vtipný. A s  ochotou nám 
poskytl rozhovor. 

Co dělá fotografa skutečně 
dobrým fotografem?

Od začátku mě učili, že fo-
tograf musí být rozeznatelný. 
Když se někdo podívá na foto-
grafi i, musí vědět, kdo ji fotil. 
Aby se fotograf stal známým, 
musí začít fotit v  módních ča-
sopisech. To je vlastně nejjed-
nodušší možnost, jak být publi-
kován a vstoupit do povědomí. 
V  módních časopisech jsem 
začínal i já. 

Hned jako fotograf?
Když se mě po mé emigra-

ci do USA ujala jedna rodina, 
přesvědčili mě, abych se stal 
kadeřníkem. Tak jsem se vyu-
čil a shodou náhod začal pra-
covat jako vizážista a kadeřník 
pro módní časopisy. Tam jsem 
poprvé viděl, jak pracují slavní 
fotografové. Tam jsem se začal 

učit. Teprve později jsem sám 
fotografoval. Když jsem se svých 
učitelů ptal, kdy už mě budou 
lidé znát, smáli se mi. Že prý 
až tak po šedesátce. To je pro 
mladého fotografa strašně dlou-
ho. Dnes je mi přes sedmdesát 
a s  fotografováním nekončím. 
Práce mi pomáhá být mladý.

Fotíte raději muže nebo 
ženy?

Já fotím všechno. Muže, ženy, 

krajinky, květiny. Nedá se říci, 
co fotím raději. Je ale rozdíl, 
jak se při focení chovají muži 
a ženy. Když oslovím dívku, že 
ji budu fotit, řekne super a přes-
ně ví, co chce a jak by měla na 
fotce vypadat. Nalíčí se, připra-
ví a během chvíle fotíme. Pak 
se podívá na fotografi i a začne 
vymýšlet, kde kousek ubrat, 
kousek přidat. S fotkou je hodně 
práce. Když oslovím kluka, řek-
ne super a na dva měsíce zmizí 
do posilovny. Dře, dva dny ne-
pije, aby se vyrýsoval, ale jak ho 
vyfotím, tak to zůstane. Žádné 
další úpravy, žádná další práce. 

Odmítl někdy někdo, abyste 
ho fotil?

Herečka Jana Brejchová. Před 
deseti lety se připravoval ma-
teriál k  výročí 100 let českého 
fi lmu. Ona tam měla mít svůj 
portrét. Vyhnala mě. Prý jsem ji 
měl přijít fotit, když byla mladá 
a krásná. Teď už je stará a tlustá 
ženská, která deset let nic neto-
čila. A fotit se nenechala. 

Koho byste si přál fotit?
Teď už speciální přání ne-

mám, ale jako mladý fotograf 
jsem si marně přál fotit Beatles 
a Rolling Stones. 

Máte nějaké nepříjemné 
vzpomínky na focení?

Vzpomínky jsou příjemné 
i nepříjemné, vždy se všechno 
úplně nedaří. Kdo mě ale oprav-
du nepříjemně svým chováním 

překvapil, byl herec Jaromír 
Hanzlík. 

Čím fotí opravdu dobrý fo-
tograf?

Není důležité, čím fotí, důle-
žitá je konečná práce. Můj první 
fotoaparát byl značky Pionýr. 
Přál jsem si kolo, dostal foťák. 
Stál padesát korun a mám ho 
dodnes. Dělal a dělá krásné 
fotky. Náš nejlepší fotograf Mi-
roslav Tichý fotil na krabici od 
mýdla. A jeho fotografi e jsou 
vystavovány ve světě. 

Učíte mladé fotografy?
Technika jde strašně rychle 

dopředu. Dnes děti vědí víc než 
učitel. Každý fotí na digitál, má 
fotoaparát v  mobilu. Já fotím 
na fi lm a bez blesku. Můj učitel 
fotograf Horst P. Horst vždy ří-
kal, blýská se, jen když jsou bo-
hové naštvaní. Tak neblýskám. 

Chodím ale do různých škol. 
A s dětmi mluvím. Děti nechtějí 
od učitelů poučky, jak co mají 
dělat. Chtějí diskutovat.

Narodil jste se na Slovensku. 
V devatenácti jste emigroval 

do Ameriky. Co vás k  tomu 
vedlo?

Nechtělo se mi na vojnu. 
A pak také moje babička. Říka-
la: „Choďte tak daleko, jak oči 
vidí.“ Tady nebylo nikdy dobře. 
Byly jsme tři děti a všechny tři 
jsme emigrovaly. Poslechly jsme 
svoji babičku. 

Co si jako emigrant myslíte 
o současné migrační krizi?

Vždy mě něčím strašili a ni-
kdy se nic nestalo. To byla ku-
bánská krize, studená válka, 
ekonomická krize, teď migrační 
krize. Kdyby mi ale někdo za-
volal, tak bych jim poradil. Jak 
to bylo tenkrát, když jsem utekl 
do Ameriky. Doma, v Americe, 
ve své koupelně si lidé mohli 
dělat, co chtěli. Třeba oběto-
vat kozu. Venku na ulici se ale 
museli chovat jako Američani. 
Žádné zahalování, žádný extre-

mismus. Nebo šupem zpátky 
domů. Také se říká, že strach 
jde s  věkem. Jako mladý kluk 
jsem šel do všeho po hlavě, ne-
bál jsem se ničeho. Teď už lec-
kdy váhám. 

Eva MAŘÍKOVÁ

Jana Brejchová mě vyhnala...

Robert Vano, 

fotograf

Narodil se roku 1948 
a jeho rodištěm jsou Nové 
Zámky na Slovensku. V roce 
1967 odešel jako devate-
náctiletý do USA. Pracoval 
jako kadeřník, vizážista, 
maskér a asistent pro foto-
grafy módy (Horst, Glavi-
ano, Castel, Fallai), později 
se prosadil jako fotograf 
světových módních časopi-
sů (Harpers Bazaar, Vogue, 
Elle, Cosmopolitan). Po 
roce 1989 se vrátil do Čech 
a zakotvil v Praze. Vydal 
několik fotografi ckých pu-
blikací, vystavoval v New 
Yorku, Miláně, Londýně 
a Praze. V současné době je 
artdirectorem modelingové 
agentury Czechoslovak Mo-
dels.

Robert Vano:

Rober Vano.Rober Vano.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

LITVÍNOV – Litvínov nekoupil 
Pilařský rybník v  centru města. 
Zastupitelé nedošli ke shodě 
především kvůli vysoké ceně, 
kterou majitel za rybník poža-
doval. 

Více než čtyři a půl miliónu 
korun chtěl od města majitel Pi-
lařského rybníka. Právě na ceně 
proto ztroskotal záměr Pilař-
ský rybník koupit. Původně tu 
chtěl majitel pozemku postavit 
rybářskou baštu. Dostal také 
posvěcení od zastupitelů, kte-
ří mu už před lety rezervovali 
okolní pozemky pro pronájem. 
V současné době ale svůj záměr 
rybářské bašty majitel Pilařské-
ho rybníka realizuje v  Lomu. 
S Litvínovem se totiž nedohodl 
ani na oplocení parku, ani na 
rekonstrukci přítoku a odtoku 
do rybníka, které jsou na po-
zemcích města. Pro odkoupení 
pozemku byli především opo-

ziční zastupitelé. „Cena za tuto 
plochu je skutečně příliš vysoká, 
ale mám obavy, že v  budoucnu 
bude stát město toto rozhodnutí 
zastupitelstva mnohem více. Je 
možné, že soud rozhodne o zma-
ření podnikatelského záměru, 
protože město zanedbalo pří-
tok a odtok do nádrže na svých 
vlastních pozemcích. Navíc na 
pozemcích v  okolí nádrže, které 
už jednou zastupitelstvo zablo-
kovalo pro podnikatelský záměr 
majitele rybníka, povolilo vybu-
dování školní zahrady z  dotač-
ních peněz, čímž majiteli nádrže 
jeho záměr prakticky znemožni-
lo. Odkoupením nádrže by město 
získalo možnost vybudovat odde-
chovou zónu v centru Litvínova, 
kterou by mohla využívat široká 
veřejnost,“ vysvětlil, proč hlaso-
val pro odkoupení pozemku za 
nepřiměřenou cenu, zastupitel 
Martin Klika (ČSSD).  (pur)

Město trvá na 
pokutách fi rmám

Zastupitelé potvrdili hlaso-
váním pokutu pro společnost 
Chem invest za nedodržení ter-
mínu realizace akce venkovních 
herních prvků pro MŠ Paraplíč-
ko. Společnost požádala o pro-
minutí pokuty, město na ní ale 
dál trvá. Během projednávání 
tohoto bodu došlo k  rozporu 
o výši pokuty, zda ji vypočítat 
z ceny s DPH či bez DPH. Che-
minvest není jediná fi rma, která 
si vysloužila u města vysokou 
pokutu za nedodržení termínu 
realizace akce. Opoziční zastu-
pitelé navrhují pokuty fi rmám 
zrušit. Zatím ale marně. „Jako 
předseda kontrolního výboru 
jsem měl možnost seznámit se 
se všemi okolnostmi, které vedly 
k  nedodržení termínu veřejných 
zakázek. Při kontrolách jsme 
našli dostatek pochybení také na 
straně města a dalších závažných 
důvodů, které vedly k  prodlou-
žení realizace zakázek. Vedení 
města ale na toto zjištění kontrol-
ního výboru nebralo zřetel. Poku-
ty jsou velmi sporné a v případě 
soudních sporů hrozí velmi reálné 
nebezpečí, že město spor prohra-

je,“ uvedl Martin Klika (ČSSD). 
Názor města a jeho právního od-
dělení je ale na výsledek případ-
ného soudního sporu opačný. 

Školy dostaly 
přidáno

Radovat se mohli po hlaso-
vání zastupitelů ředitelé Zá-
kladní umělecké školy Litvínov 
a Scholy Humanitas. Obě školy 
totiž žádaly od zastupitelstva 
návratnou půjčku. Schola Hu-
manitas ve výši 1 400 tisíc korun 
na rekonstrukci sportovního 
hřiště před školou, ZUŠka 688 
tisíc korun na nákup koncertní-
ho křídla. Koncertní křídlo pro 
ZUŠku vyjde na dva a půl mili-
ónu korun. Škola už v  loňském 
roce získala 1  800 tisíc korun. 
Rozdíl si plánovala půjčit a dva 
roky peníze městu splácet. Stej-
ně tak Schola Humanitas pláno-
vala splácet 1 400 tisíc korun ze 
dvou a půl miliónu korun, které 
na rekonstrukci hřiště potřebu-
je. „Školy by stejně během roku 
přišly se žádostí o navýšení pří-
spěvku, protože nevím, kde by na 
splácení půjčky vzaly. Proto na-
vrhuji navýšit příspěvek školám 
rovnou,“ navrhl Roman Ziegler 

(ANO). Zastupitelé s ním napříč 
politickým spektrem souhlasi-
li a školám požadované peníze 
dali. Roman Ziegler se s  podi-
vem nakonec hlasování zdržel. 

HC Litvínov vítá 
město za člena

Dlouhá a bouřlivá diskuze 
se rozpoutala kolem žádosti 
města o členství v HC Litvínov. 
Zástupci města a sportovního 
spolku se nemohli shodnout, 
zda město podalo řádnou žá-
dost, či zda o členství požádalo 
nestandardně pouze osobním 
dopisem starostky města. Na-
konec se všichni ujednotili na 
tom, že HC Litvínov spolupráci 
s městem vítá. Celý spor je po-
dle radního Romana Zieglera 
(ANO) pouze nedorozumění 
v  komunikaci. „My jsme rádi, 
že tu HC Litvínov je a že pracuje 
s dětmi. HC Litvínov vítá spolu-
práci s městem a je rád za podpo-
ru města,“ shrnul situaci radní. 
„HC Litvínov město za řádného 
člena spolku rád přijme, pokud 
bude žádost podána standard-
ním způsobem dle stanov spolku 
a bude zaplacen členský příspě-
vek. Spolek nerefl ektoval pouze 

na nestandardní žádost podanou 
zavádějícím způsobem ve formě 
osobního dopisu starostky města. 
Členství předchozího zástupce 
města Litvínova zaniklo z  dů-
vodu nezaplacení členských pří-
spěvků,“ doplnil Martin Klika 
(ČSSD), který je členem výboru 
HC Litvínov. 

Koalice neschválila 
nového člena 
janovského 
osadního výboru

Koaliční zastupitelé nesou-
hlasili s  návrhem janovského 
osadního výboru, aby se novým 
členem stal Vladislav Grunt. Za 
člena si ho osadní výbor vybral 
spolu s Janou Šerkovou po od-
stoupení tří členů. Oba se dlou-
hodobě do činnosti osadního 
výboru aktivně zapojují a podle 
vyjádření osadního výboru by 
byli platnými členy. Koaliční 
zastupitelé ale svým hlasováním 
členství Vladislavu Gruntovi 
členství zatrhli. Podle opozice 
tak zastupitelstvo do činnosti 
osadního výboru vnáší osobní 
zaujatost vůči bývalému politi-
kovi za KSČM.  (pur)

Z jednání litvínovských zastupitelů

Rybník v centru města 
majitele nezměnil

PRAHA - Poslanec David Kádner, 
coby předseda výboru pro obra-
nu, navštívil společně s předse-
dou Poslanecké sněmovny PČR 
Janem Hamáčkem Ázerbajdžán 
a Kyrgyzstán. Díky diplomacii 
obou politiků se podařilo ote-
vřít nové obchodní příležitosti 
pro české fi rmy.

„Jsou to země, které jsou nám 
mentalitou velice blízké. Vzá-
jemná spolupráce by proto byla 
prospěšná pro nás i pro ně. Jed-
nali jsme například o budouc-
nosti plynovodu do Evropy. To 
je při současné situaci v  Evropě 
pro Českou republiku nesmírně 
důležité,“ říká ke své návštěvě 
východních zemí David Kádner. 
Během návštěvy v  Ázerbajdžá-
nu a Kyrgyzstánu se politická 
reprezentace České republiky 
sešla také s  místními podnika-
teli a obchodníky. „Řešili jsme 

hlavně vojenský průmysl. Země, 
které jsme navštívili, mají zá-
jem o modernizaci letounů L39, 
čímž se zabývá zbrojařská fi rma 
Vodochody. Na stole je nová ge-
nerace tohoto letadla. Je možná 
také úprava starých strojů, což 
je obchodní příležitost pro českou 
fi rmu,“ doplnil David Kádner. 
Spolupráce by se ale měla roz-
vinout také v  jiných oborech. 
Ázerbajdžán například projevil 
zájem o výrobu Škody. Disku-
tovaly se možnosti ekonomické 
spolupráce v oblasti energeti-
ky, bankovnictví, zemědělství 
a turistického ruchu. v Biškeku. 
Na jednání s představiteli obou 
zemí se rovněž diskutovalo 
o bezpečnostních otázkách, 
přičemž se shodli na potřebě 
spolupráce mezinárodního spo-
lečenství  v boji proti terorismu.  
 (pur)

David Kádner: Na 
východě se nám 

otevírají nové 
obchodní možnosti

Zastupitelé se radili Zastupitelé se radili 
i během přestávek.i během přestávek.
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MEZIBOŘÍ – Meziboří v  letošním roce plánuje investice za desítky 
miliónů korun. Největší má být do decentralizace tepelného hos-
podářství. Na tu má město prozatím vyčleněnou částku 25 miliónů 
korun. V současné době je veřejná zakázka ve stádiu příprav.

Další plánovanou akcí za 5 
miliónů korun je rekonstruk-
ce školní jídelny. „Plánujeme 
rekonstrukci rozvodů vody, 
elektroinstalace, kanalizace, 
vzduchotechniky, nové dlaždi-
ce. Vybavení školní jídelny není 
nutné měnit, je relativně nové 
a funkční,“ uvedla vedoucí od-

boru výstavby, majetku a život-
ního prostředí Gabriela Sou-
kupová. Připraven je rovněž 
projekt nového bezbariérového 
vstupu do budovy městského 
úřadu. Pokud bude na jaře pro-
jekt zařazen do programu bez-
bariérových tras, bude realizace 
zahájena ještě v  letošním roce. 

V  rozpočtu je na rekonstrukci 
vstupu vyčleněno 1  400 tisíc 
korun. Na milión by měla vyjít 
oprava střechy čp. 136 – 138, na 
2 500 tisíc korun rekonstrukce 
vzduchotechniky ve sportovní 
hale, za rekonstrukci hydroizo-
lace základní školy plánuje 
město zaplatit 1  300 tisíc ko-
run. Další akce jsou plánovány 
pro rok 2017. Město už nyní 
akce připravuje pro případ, že 
by byla možnost získat na ně 
dotaci.  (pur) 

MEZIBOŘÍ - Vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí 
Gabriela Soukupová na jednání zastupitelstva seznámila městské 
poslance s aktuálním stavem přípravy na podání žádosti o dotaci na 
stavbu chodníku mezi Mezibořím a Litvínovem. 

„Původní plán podat dvě žá-
dosti o dotaci samostatně, a to 
jednu Litvínov a jednu Meziboří, 
se nyní nejeví jako reálný. Mezi-
boří proto uzavře s  Litvínovem 
smlouvu o partnerství v projek-
tu, která je nezbytnou podmín-
kou podání jedné samostatné 
žádosti o dotaci na projekt za-
sahující do katastru dvou obcí,“ 
vysvětlila další postup Gabriela 
Soukupová. Mezibořští zastu-
pitelé už v  únoru schválili po-
skytnutí daru ve výši 200 tis. 
Kč městu Litvínov za účelem 
pokrytí výdajů spojených s po-
dáním žádosti o dotaci. „Projekt 
bude realizován na katastru 
měst Meziboří i Litvínov. Rea-
lizace akce je plánována na rok 

2017. Žádost musí být podána 
nejpozději 29. dubna,“ doplnila 
Gabriela Soukupová. Chodník 
plánuje Meziboří vystavět, aby 
se zvýšila bezpečnost občanů, 
kteří využívají silnici mezi Me-
ziboří a Litvínovem jako pěší 
komunikaci. „V rámci projek-
tu dojde k realizaci chodníku 
v délce 1,855 km podél stávající 
komunikace. V rámci zvýšení 
bezpečnosti dojde k vybudování 
chybějících přechodů pro chodce, 
veřejného osvětlení, dále je navr-
ženo posunutí značky vjezdu do 
města LITVÍNOV a doprovodná 
zeleň v intravilánu Meziboří,“ 
popsala projekt Gabriela Sou-
kupová. Část projektu v katast-
ru Litvínova zahrnuje chodník 

v ulici Valdštejnská k přechodu 
a chodník od zastávky k vodár-
ně. Celkem za 2  743 tisíc Kč. 
Chodník v  katastru Meziboří 
vyjde na 8 239 tisíc Kč. „V sou-
vislosti s realizací projektu se 
nabízí v Litvínově možnost vy-
řešit neutěšenou situaci křižova-
tek ul. Ke Střelnici, Mezibořská 
a Czedikova. Vytvoření nových 
autobusových zastávek včetně 
nástupišť, přechodu pro chod-
ce, který v současné době zcela 
chybí, doplnění části chodníku 
od zastávky MHD k restauraci 
U Partyzána, doplnění chybějí-
cího veřejného osvětlení a souvi-
sející rekonstrukce komunikací. 
To vše za více než 2 500 tisíc Kč. 
Celkem si projekt vyžádá nákla-
dy 14 670 tisíc Kč. Dotace je 90 
procent. Žadatelem, nositelem 
a příjemcem případné dotace 
bude město Meziboří,“ uzavřela 
Gabriela Soukupová. (pur)

Záznam na webu 
Na svém posledním jednání 

schválili mezibořští zastupitelé 
změnu jednacího řádu. Novin-
kou je zveřejnění zvukového 
záznamu z  jednání zastupitel-
stva na webových stránkách 
města. Ten bude uveřejněn do 
deseti dnů po skončení jednání 
a uchován bude minimálně de-

set let. Zvukový záznam bude 
členěn dle jednotlivých bodů 
jednání.

Pomohou odborníci 
Zastupitelé dále schválili za-

dání veřejné zakázky na zpra-
cování technicko ekonomické 
studie provozu a investičního 
rozvoje areálu letních a zim-
ních sportů Meziboří. Jedná se 

o další provoz lyžařské sjezdov-
ky včetně přilehlého objektu zá-
zemí čp. 405, atletického stadio-
nu včetně objektu zázemí pro 
atlety, víceúčelové hřiště s umě-
lými povrchy, tenisových kurtů 
se zázemím, hokejbalového hři-
ště, antukového hřiště a budovy 
sportovní haly. Město oslovilo 
sedm fi rem. Studie by měla být 
hotova do šesti měsíců.  (pur)

6. kolo baráže TELH

neděle

10. dubna
2016

15:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!

František Lukeš

HC VERVA
Litvínov

HC DUKLA 
JIHLAVA

Výrazně zlevněné vstupné:
100 Kč k sezení, 50 Kč k stání,

permanentkáři zdarma!

Meziboří investuje do tepla

O dotaci na chodník 
požádá Meziboří samo

Z jednání mezibořských zastupitelů

LITVÍNOV - V  loňském roce 
uspořádala litvínovská knihov-
na akci „Umění všem,“ během 
které přiblížila seniorům svět 
pouličního umění. Protože se 
akce setkala s velkým úspěchem 
u samotných účastníků, letos 
se zrealizuje její pokračování. 
V  jarních měsících se senioři 
opět sejdou, aby si připravili 
šablony a následně vyrazili do 
litvínovských ulic sprejovat na 
legální plochy. „První lekce už je 
za námi – osmička účastníků se 
do toho vrhla po hlavě. Pracovali 
na vymýšlení svých šablon a kon-
ceptu celého díla. Na příští lekci, 
která se koná 18. dubna, budou 
své šablony vyřezávat a ladit de-
taily. Vyvrcholení nás pak čeká 5. 
května, kdy se opět vydáme spre-
jovat ven. Protože už jsme zkuše-
ní sprejeři, bude naše dílo tento-
krát větší a složitější. Věříme ale, 
že o to povedenější,“ sdělila nám 
informace o projektu jeho orga-
nizátorka a knihovnice Alena 
Herzánová. 

(nov)

Senioři vyrazí sprejovat

Starosta Meziboří Starosta Meziboří 
Petr Červenka.Petr Červenka.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám krásnou toaletu, svět-

lé dřevo, dvoudílné zrcadlo, černé 
sklo, 2 šuplíčky – 300 Kč, křesílko 
celočalouněné, nohy světlé dřevo 
– 100 Kč. Most. Telefon: 774 449 
292

 ■ Prodám horské kolo, značka 
Elán, cena 1 000 Kč. Telefon: 725 
619 507

 ■ Nabízím nový kabát na jaro, 
tříčtvrteční, černý, velikost 54, za 
symbolickou cenu 50 Kč, možno i 
poslat. Telefon: 737 586 039

 ■ Prodám novou pánev na pa-
lačinky - 50 Kč, starší mlýnek na 
maso – 50 Kč, nový mlýnek na 
maso – 180 Kč, mlýnek na mák – 
50 Kč, různé rámované obrázky 
od 30 – 250 Kč. Most. Telefon: 774 

449 292
 ■ Prodám pěkné židle 6 ks, jed-

notlivě, světlé dřevo, čalouněné 
opěradlo a sedák v béžové barvě 
s hnědým vzorem, cena 200 Kč/ks. 
Most. Telefon: 774 449 292

 ■ Prodám chladničku s mrazá-
kem značky Sharp, stáří 4 roky, 
dobrý stav, původní cena 8 000 Kč, 
nyní 5 000 Kč, metalíza. Litvínov. 
Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám rohovou pokojovou 
čalouněnou rozkládací lavici, cih-
lový melír s květy, úložný prostor 
– levý roh. Cena 2 000 Kč. Litvínov. 
Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám roletu papírovou, pů-
vodní cena 539 Kč, nyní 100 Kč, 
šíře 140 cm, barva krémovobílá. 
Litvínov. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám parabolu (satelit) od 
společnosti „Digi“, lze použít dle 
svého uvážení. Bez držáku, nová 
2 300 Kč, nyní 1 000 Kč. Litvínov. 
Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám nové bílé plastové pr-

kénko na toaletu, původně 350 Kč, 
nyní 150 Kč. Litvínov. Telefon: 736 
469 724

 ■ Prodám starší ždímačku vál-
cového tvaru, kovovou, v dobrém 
stavu, cena 350 Kč. Litvínov. Tele-
fon: 736 469 724

 ■ Prodám přehoz do dívčího po-
koje, je přes celou válendu, barva 
růžová a lila s volánky – Barbie styl, 
jako nový, původní cena 1 050 Kč, 
nyní 350 Kč. Litvínov. Telefon: 736 
469 724

 ■ Prodám sešítky – pošli recept, 
původně 6 Kč/ks, nyní 2 Kč/ks. Cel-
kový počet 100 ks. Litvínov. Tele-
fon: 736 469 724

 ■ Prodám DVB-T přijímač s funk-
cí nahrávání, značka ALMA-T-1600, 
ještě v záruce, kupováno v září. 
Cena 500 Kč, nyní 400 Kč. Litvínov. 
Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám pánskou černou ko-
ženou bundu, rovný střih, kožeši-
nový límec, velikost L, nenošená, 
made in Italy, cena 500 Kč – pů-
vodně 3 200 Kč. Telefon: 730 109 
214

 ■ Prodám starý šicí stroj značky 
Kohler, krycí poklop, funkční, cena 
1 000 Kč. Telefon: 730 109 214 – 
Most

 ■ Prodám časopisy: Přemožitelé 
času č. 1 – 17 + č. 19, ve výborném 

stavu, cena 100 Kč. Telefon: 730 
109 214

 ■ Prodám lednici s mrazákem 
uvnitř, š – 52 cm, h – 57 cm, v – 
150 cm, značka Minsk 16E, obsah 
240 litrů, ve velmi dobrém stavu, 
cena 500 Kč. Telefon: 730 109 214 
– Most

 ■ Prodám mikrovlnku značky 
Sencor, ve výborném stavu, cena 
300 Kč. Telefon: 730 109 214

 ■ Prodám šicí stroj elektrický Ve-
ritas, šicí stroj Lada, šlapací, funkč-
ní. Cena 1 800 Kč. Telefon: 776 031 
150

 ■ Prodám kombinovaný sporák, 
elektrika + plyn, značka Amika, 
cena 3 000 Kč, půl roku používané, 
ve velmi zachovalém stavu, kon-
taktovat na číslo: 722 034 648

 ■ Koupím staré hodiny, i poško-
zené, a jejich díly (stroj, závaží, 
kyvadlo a jiné). Děkuji za nabídky. 
Telefon: 737 545 100

 ■ Prodám autosedačku 3-10 kg, 
modrá Evenfl o on my way, Most, 

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 
Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)

Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina, 
plastová okna, rozvody vody, podlahy. 
Dům má novou střechu, je odizolován 
a zateplen. V bezprostřední blízkosti 

obchod, MHD, sportovní hala, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

500 Kč, má stříšku. Čerpadlo 220 V, 
málo používané, 800 Kč. Telefon: 
607 454 139

 ■ Prodám 2 klece na andulku, 1 
klec větší na papouška, cena za 
klec 50 Kč, kufříkový psací stroj 
Unis, moc pěkný, 400 Kč, porcelá-
nové hodiny 500 Kč. Most. Telefon: 
774 449 292

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám zahradu v Litvínově, 

340 m2 s chatkou, kůlnou, grilem, 
skleníkem, přívod užitkové vody. 
RK nevolat. Telefon: 724 313 441

 ■ Prodám DB 2+KK, ulice J. Šev-
číka, blok 705 za VZP, šesté patro, 
jih, výhled do parku, parkování 
před domem. Velmi zachovalý 
stav, bezpečnostní dveře a zámky, 
plovoucí podlaha, koberce, skříň, 
věšák na prádlo, satelitní držák, 
sklep, komora, slušný tichý dům. 
Cena 175 000 Kč. Telefon: 721 819 
050

 ■ Prodám garsonku, balkon, 
sklep, plastová okna, dva výtahy, 
páté patro, vchod na čip, slušní 
sousedé. Cena 145 000 Kč. Telefon: 
776 031 150

 ■ Prodám DB 1+KK v ulici Česká, 
blok 625/379, Most, šesté patro, 
plastová okna, místnost přepaže-
na, stav původní, volný 5/2016, 
cena 89 000 Kč. Telefon: 605 282 
581

 ■ Prodám zahradu 400 m2 v 
Mostě na Zahražanech se zahrad-
ní chatkou, dřevníkem, montážní 
bednou, ohništěm, krásný výhled, 
blízko autobusová zastávka. Tele-
fon: 607 277 880

 ■ Prodám družstevní byt 4+1 po 
rekonstrukci ve zvýšeném přízemí, 
blok 292. Telefon: 723 278 225. RK 
nevolat!

 ■ Prodám družstevní 2+KK v 
ulici J. Ševčíka, blok 705 za VZP, 6. 
p., jih, výhled do parku, parková-
ní před domem. Velmi zachovalý 
stav, bezpečnostní dveře a zámky, 
plovoucí podlaha, koberce, skříň, 
věšák na prádlo, satelit. držák, 

sklep, komora, slušný tichý dům, 
volný od 3/2016. Cena 176 000 Kč. 
Telefon: 721 819 050

SEZNÁMENÍ
 ■ Vdova 64/172, hledá k vážné-

mu seznámení muže 60-68 let. 
Telefon: 731 171 175

 ■ Najdu pohodového kamaráda, 
co se dovede smát? Posedět, po-
povídat, někam si vyjet, mít hezké 
stáří, 63 letá z Mostu. SMS: 704 177 
768

 ■ 60letá, hledá zdravého muže, 
nekuřáka, 60-63 let, s vlastním by-
tem z Mostu, pro trvalý vztah, kte-
rý je také sám. Ráda vařím. Volat: 
607 517 534

 ■ 31 let, se dvěma dětmi nzl., 
hledá maminku a dobrou ženu do 
45 let, na vzhledu nezáleží, ale na 
dobrém srdci ano. Jestli tu někde 
jsi, ozvi se prosím. TČ ve VT, neva-
dí? Info: redakce

 ■ Svobodný 40/168, hledá dív-
ku, které by nevadilo žít na vesnici. 
Jsem hodný a ženy nebiji. Mám 
svůj byt. Můžeš mít i dítě. Jsem 
tolerantní a upřímný. Litvínov a 
okolí. Jen SMS. Telefon: 721 179 
984. Buď také tolerantní, já nejsem 
zlý. Jsi tu? Chtěl bych tě hýčkat. Pa 
Jaroslav

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
8. 4. od 19.30 hodin PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM (pro školy)
Autor: Mark Haddon, Simon Stephens. Režie: Lukáš Kopecký. Lehce mysteriózní příběh 
patnáctiletého autistického chlapce, který najde mrtvého psa své sousedky a rozhodne 
se odhalit vraha. Při svém pátrání pak rozkrývá nejednu záhadu ve vlastní rodině. Mark 
Haddon za román Podivný případ se psem obdržel v roce 2003 prestižní ocenění v rámci 
Whitbreadovy ceny.

11. 4. od 19 hodin PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM (derniéra)
Autor: Dale Wasserman. Režie: Pavel Khek. Inscenace podle Keseyho slavné knihy o 
svobodě a drzounství. Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč. Délka představení: 165 min 

14. 4. od 19 hodin KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU
Autor: CHARLES DICKENS a FRANTIŠEK LANGER. Režie: Lukáš Kopecký. Adaptace slav-
né humoristické knihy. Podivuhodné cesty a skutky svérázných anglických gentlemanů, 
konajících dobro navzdory všem překážkám. 
Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč. Délka představení: 150 minut. 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
9. 4. od 10 hodin O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH (volné)
Pohádka, která vznikla ve spolupráci s mateřskými a základními školami v mosteckém 
regionu. Inscenace využívá výtvarných návrhů dětí na dané téma, které vznikaly v roz-
mezí půl roku. Jde o ojedinělý projekt, v němž je dětská kresba výraznou inspirací pro 
vznik scény, loutek a kostýmů. Kromě toho, že jde o divadelní zpracování známého po-
hádkového příběhu o hodné Marušce, ošklivé Holeně a zlé Maceše, podporuje inscenace 
O dvanácti měsíčkách autorskou dětskou tvorbu a komunikaci (nejen) mosteckých škol a 
školek s Divadlem rozmanitostí v Mostě.

CITADELA LITVÍNOV
9. 4. od 21 hodin Balkánský večer - koncert skupiny Mijaktiç Orkestar a Roooombaaaa
Koncert. Hudební klub Ponorka. Kapela „Mijaktiç Orkestar„ přenáší své posluchače do 
jiného času i prostoru. Ostrá vůně pálenky a čpění tabákového dýmu jsou věrnými sou-
putníky vystoupení tohoto nespoutaného ansámblu. Hudebníci Mijaktic Orkestar působí 
v souborech, patřícím ke špičce menšinových hudebních žánrů. Znalcům světové hudby 
(worldmusic), staré hudby (altemusik) či nové lidové hudby (new folklore) jejich aktivity 
rozhodně nejsou neznámé... Vstupné: 140 Kč.

12. 4. od 18 hodin Veselá vdova / Franc Lehár
Kino - fi lmový záznam operety VESELÁ VDOVA. Zpívat se bude v novém anglickém pře-
kladu Jeremyho Samse. Lehárovo nejznámější dílo patří mezi divácké hity už od své 
premiéry v roce 1905. Renée Fleming si svůj rozsáhlý repertoár, čítající jen v Metropolitní 
opeře na 22 rolí, rozšíří o ovdovělou pařížskou milionářku Hanu. Za dirigentským pultem 
stane Andrew Davis a na jevišti dále Nathan Gunn v roli Hannina milence Danila, Alek 
Shrader coby mladý šlechtic Camille de Rosillon, Thomas Allen jako intrikánský baron 
Zeta a broadwayská sopranistka Kelli O’Hara ve svém metropolitním debutu jako barono-
va manželka, koketa Valencie.... Vstupné: 229/249 Kč. 

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
16. 4. od 19.30 hodin TO JE TA PÍSNIČKA PRO TEBE
Večer s Ivou Boušovou, povídání o brnkání.  

Volá pán na policii: „Dobrý den, jel jsem autem a srazil jem nějakou husu. Co mám dělat?“ „Položte ji vedle silnice, ať ji nerozjedou další auta.“
„Dobře. (TAJENKA)?“ 

Přijmeme 
UKLÍZEČKUUKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110
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Házenkářky přivítají 
tým Bratislavy

V sobotu 9. dubna se opět 
na domácí palubovce před-
staví celek házenkářek DHK 
Baník Most. Ten se střetne 
s  ŠKP Bratislava. Utkání 
se hraje ve sportovní hale 
v Mostě od 18.00 hodin. 

Souš opět vítězně, 
Litvínovu se stále 

nedaří
Dalším kolem o víkendu 

pokračovala fotbalová di-
vizní skupina B. Baník Souš 
opět zápas zvládl, když po-
razil Úvaly 1:0. Střelcem 
branky byl Diego. Stejným 
výsledkem, ovšem porážkou, 
skončilo utkání Litvínova, 
který hrál v Litoměřicích. 
Reichel a Havelka ve 

výběru na MS
Dvojice útočníků Kristian 

Reichel a Martin Havelka 
jsou ve výběru národního 
týmu do 18 let, který vy-
razil do zámoří na přípra-
vu, aklimatizaci a následně 
na mistrovství světa, které 
se uskuteční v  kanadském 
Win nipegu. 
Most chce pokračovat 

s Alinčem
Prvoligový HC Most má 

podle slov sportovního ředi-
tele Bohumila Slavíčka zájem 
na tom, aby v jeho dresu také 
v  příští sezoně pokračoval 
zkušený útočník Jan Alinč. 
V hledáčku jsou i další hráči, 
které si chce klub udržet, na-
příklad Kubinčák.

Fotbalistky Souše 
neuspěly v Chyši

Na hřišti domácího Soko-
la Chyše se nepodařilo uspět 
ženám Baníku Souš v  dalším 
utkání fotbalové divize A. Na-
konec odjely s  porážkou 3:1. 
Jediný úspěch soušských fot-
balistek zaznamenala Králová. 

Minižákyně hrají 
dvakrát se Slunetou
Ke dvěma zápasům kraj-

ského přeboru s  domácí 
Slunetou zajíždí v neděli 10. 
dubna do Ústí nad Labem 
minižákyně Basketbalové-
ho klubu Baník Most. První 
střetnutí začíná v  10.00 ho-
din, druhé pak úderem pole-
dne.  (jak)

7. kolo baráže TELH

úterý

12. dubna
2016

17:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!

Robin Hanzl

HC VERVA
Litvínov

HC SLAVIA 
PRAHA

Výrazně zlevněné vstupné:
100 Kč k sezení, 50 Kč k stání,

permanentkáři zdarma!

MOST/MOSKVA – V Mostě a v okolí se rodí taneční mistři. Potvrdilo 
se to na posledním mistrovství Evropy, odkud si tanečníci ze studia 
Kamily Hlaváčikové přivezli několik titulů. Tentokrát nezářily jen 
formace, ale mezi nejlepšími se neztratili ani sólisté.

Titul mistra Evropy pro 
Most získala skupina Angels 2 
s taneční formací Madagaskar 
a s choreografi í Frozen získala 
stříbro, tedy vicemistr Evropy. 
Kromě toho vybojovali taneční-
ci ještě další dva tituly vicemis-
trů Evropy, a to skupina Dia-
monds za choreografi e Mueve 
la cadera a Cheetah sister, tato 
skupina přivezla i titul II. vice-
mistr Evropy za choreografi i La 
revolución. Dařilo se i v disciplí-
ně duo, kde se ke stříbrné příč-
ce protančily a titul vicemistra 
přivezly Anetka Lejčková a Pája 
Černá. Bodovali i sólisté. Krás-
né čtvrté místo obsadila Maruš-
ka Hellmichová. Pátá skončila 
Pája Černá a na šestém místě 
se umístily Nathálie Kučabová, 
Barbora Kalbáčová, Michaela 
Matějovicová a Anička Ptáčko-
vá. Dále taneční studio získalo 

hlavní cenu organizátorky sou-
těže. „Velké poděkování patří, 
trenérkám a choreografk ám, 
určitě nemůžeme zapomenout 
na rodiče, kteří nás do Moskvy 
doprovázeli a moc nám pomá-
hali a dětem dělali úžasnou at-
mosféru, určitě velké poděkování 
patří mamince Taťáně Kostkové, 
která pomáhala s přípravou do 
Moskvy a po celou dobu překlá-
dala vše v Moskvě zařizovala. 
Nesmíme zapomenout na rodi-
če dětí a partnerům TSKH, bez 
kterých bychom se na tuto sou-
těž nedostali. No a především 
všem soutěžícím dětem, protože 
to bylo opravdu velice náročné,“ 
řekla po návratu z  mistrovství 
v Moskvě Kamila Hlaváčiková.

Nejúspěšnější reprezentantka 
Tanečního studia Kamily Hla-
váčikové a celé České republiky 

v  sólovém tanci byla devítiletá 
tanečnice z Litvínova Marie 
Anna Hellmichová. Na svém 
kontě má nejen čtvrté místo 
v  sólovém tanci z  mistrovství 
Evropy v Moskvě, ale je také mi-
str ČR ve formacích a vicemistr 
světa ve formacích.

V  tanci jsi velmi úspěšná, 
kdy jsi s tím začala?

Do tanečního studia jsem za-
čala docházet před třemi lety. 
Hraju na piano, volný čas jsem 
prakticky neměla, ale měla jsem 
touhu tančit. Dívala jsem se na 
různé pořady o tancování a stále 
více jsem si přála umět tančit, 
vyjádřit pocity pohybem. Tak 
mě maminka přihlásila do ta-
nečního studia Kamily Hlavá-
čikové. Jen tak, abych si to vy-
zkoušela. 

Ve formacích jsi mistr re-
publiky a vicemistr světa. Proč 
ten přechod na sólo?

Při sólovém tanci jsem víc 
sama za sebe. Neschovávám se 
do skupiny, neopisuju od ostat-
ních tanečnic. Porotci se díva-

jí jen na mě. Každá chybička 
v  tanci je jen moje. Můžu bo-
jovat na vlastní pěst, posouvat 
se dál tím, co dokážu já. V sólu 
chci dokázat ještě víc. Jednou 
chci stát na mistrovství světa na 
bedně.

Jak často musí vicemistři 
světa trénovat? 

Trénujeme čtyřikrát do týdne 
a někdy i o víkend. Někdy jsem 
z toho už pořádně unavená, ale 
vím, že něco dokázat znamená 
dřít. Kvůli tanci jsem musela 
omezit své ostatní zájmy. Stra-
nou šlo piano. Je mi to líto, ale 
nedá se nic dělat. Dokolečka 
dokola mi trenérka říká, abych 
tancovala, trénovala. Je pro mě 
vzorem. Chci být jako ona. Tan-
covat tak dobře jako ona. 

Jaké bylo mistrovství 
v Moskvě?

Byla jsem strašně nervózní. 
Poprvé na veliké soutěži v  só-
lech. Poprvé jsem stála sama 
před porotou. Byla jsem z  toho 
tak vynervovaná, že jsem zapo-
mínala choreografi i a improvi-

zovala. Ale asi dobře, když jsem 
skončila čtvrtá. Byla to pro mě 
i veliká zkušenost. Soupeřky 
měly mnohem lepší gymnastic-
ké prvky. Tomu se musím věno-
vat. Do podzimu do mistrovství 
světa to zvládnu. Doženu je, teď 
vím, co porotci od tanečníků 
očekávají. 

Co vás čeká teď?
Jak už jsem řekla, podzimní 

mistrovství světa. Tam chci vy-
stupovat jako sólistka a uspět. 
A v nejbližší době Paříž. Jedeme 
do Disneylandu. Tam budeme 
jako formace vystupovat.  (pur)

Tanečníci ze studia Kamila Hlaváčikové 
se vrátili z Moskvy jako mistři Evropy

MOST - V loňském roce uskuteč-
nil mostecký golfový klub dva 
turnaje, kterých se mohli zú-
častnit i nehráči golfu a kladné 
ohlasy rozhodly o zařazení této 
akce i do letošního kalendáře 
turnajů. Zřejmě každý hráč zná 
někoho, kdo by si chtěl golf vy-
zkoušet, ale z nejrůznějších pří-
čin se k tomu ještě neodhodlal, 
nebo někoho, komu by ho rád 
ukázal.

Turnaj HRÁČ - NEHRÁČ za-
čne v sobotu 9. 4. 2016 v 9 hodin 
(start turnaje v 9.30 hod.). Hra 
bude probíhat ve dvojicích, při-
čemž prvním z dvojice byl vždy 

aktivní hráč, který odehraje 
veškeré rány z odpaliště jamky, 
na její green a následná hra na 
greenu a dopravení míčku do 
jamky již bude úlohou druhého 
z  dvojice, tedy nehráče golfu. 
Patovací soutěž bude i předmě-
tem samostatného hodnocení, 
takže poznáme vítěze z řad ne-
hráčů a samozřejmě i nejlepší 
dvojice Hráč – Nehráč. Není 
potřeba přihlašovat celé dvojice, 
ale je možné se přihlašovat i in-
dividuálně. Přihlašování nehrá-
čů na info@golfmost.cz nebo 
v recepci klubu na 776 832 891.

(nov)

PŘEROV/LITVÍNOV - Mistrovství České republiky v hokeji se kona-
lo v uplynulých dnech v Přerově za účasti nejlepších týmů ČR, HC 
Kometa Group, TJ Bílí Tygři Liberec, HC Litvínov, HC Strakonice, HC 
Zubr Přerov, HC Vítkovice Steel, na které se po velmi úspěšné sezóně 
probojovali i starší žáci HC Litvínov. 

Po smolném vstupu do bojů 
o mistrovské body se klukům 
však podařilo najít svou dosa-
vadní formu a pod taktovkou tre-
nérů R. Gogy, R. Skuhrovce a V. 

Baláže se jim opět začalo dařit. 
Po remíze v závěrečném zápa-
se s budoucími mistry z Liberce 
tak nakonec vybojovali bronzové 
medaile. Zisk medailí je pro litví-
novský žákovský hokej obrovský 
úspěch. Postoupit až do závěreč-
ných bojů se mladým hokejistům 
podařilo po dlouhých čtyřech le-
tech, kdy však jejich předchůdci 
cenné kovy nepřivezli. Tým star-
ších žáků z Litvínova ve složení   
Daniel Štěpka, Štěpán Žák, Voj-
těch Jonák, Jiří Háva, Radovan 
Miškovič, Jakub Kroupa, Petr 
Vovesný, Ondřej Baláž, Jan My-
šák, Marek Slavík, Lukáš Stehlík, 
Jiří Puczek, David Skuhrovec, 
Prokop Limanovský, Jan Vopat, 
Jaroslav Fišer a Tomáš Nikl se tak 
neodmyslitelně zapíše do historie 
litvínovského hokeje. Obrovský 
díl na tomto úspěchu však ne-
sou i ostatní hráči týmu Ondřej 
Zelenka, Jan Zelenka, David 
Leitner, Patrick Franěk, Kristián 
Kudrhalt, kteří se bohužel vlast-
ního fi nále nemohli zúčastnit, 
avšak svými výkony během celé 
sezóny dopomohli svému týmu 
až k postupu na mistrovství.  (sol)
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OLOMOUC – K utkání 23. kola WHIL zajížděl tým Černých andělů do 
Olomouce, kde se utkal s  domácím týmem DHK Zora Olomouc. Po 
smolné porážce s Iuventou Michalovce si chtěly hráčky DHK Baník 
Most zlepšit apetit a zabojovat o druhé místo v tabulce pro play off . 

Mostečanky nakonec na 
Hané zvítězily o devět branek. 

Peter Dávid, trenér DHK Ba-
ník Most: „Z kraje zápasu byla 
v naší hře poznat nejistota, kte-
rou nám vtiskl domácí smolný 
zápas s Michalovcemi. Olomouc 
kladla velký odpor a do 20. mi-

nuty jsme se s ní přetahovali o ve-
dení. Větší gólový náskok nám 
pomohly udělat rychlé protiútoky 
a do poločasu jsme vedli již pě-
tibrankovým rozdílem. Do toho 
druhého jsme vstoupili s pozmě-
něnou sestavou, se kterou jsme 
udržovali vysoké tempo zápasu 

a měli jsme ho tak pod svou kon-
trolou. Velmi dobrou zprávou 
je návrat Borovské, která opět 
naskočila do hry po zranění. 
A měla dobrou formu,“ ohlédl se 
za průběhem zápasu trenér mo-
steckých Černých andělů Peter 
Dávid.

DHK Zora Olomouc - DHK 
Baník Most 24:33  (12:17). Nej-
více branek Mostu:  Růčková 
6/2, Súkenníková 5, Martinková 
5.  (jak)

Golf i pro negolfi sty

Házenkářky jasně přehrály Olomouc

MOST – Mizérie třetiligového 
týmu fotbalistů FK Baník Most 
1909 pokračuje. Ani nová posila 
nepříznivou bilanci neodvrátila. 
Fotbalisté Mostu nastoupili do 
důležité bitvy s  Domažlicemi 
na domácí půdě i s  ostříleným 
dirigentem defenzívy Františ-
kem Kurou, nicméně byl z  toho 
debakl 1:4.

„Výsledek vypadá hrozně,“ při-
znal zkušený obránce, který si 
svůj první zápas ve staronovém 
dresu představoval rozhodně 
jinak. „Premiéra? Nic velkého. 
Špatně se mi komentuje vlastní 
výkon, protože vše se odvíjí od 
výsledku. A ten hovoří za vše ...“ 
dodal.

Třicetiletý bek hrával druhou 
ligu za Sokolov a právě za Most, 
naposledy působil v Bayernu 
Hof, hrajícímu bavorskou regi-

onální ligu. „V Německu končily 
přestupy v lednu, takže jsem hle-
dal něco v Čechách, pokud mož-
no co nejvyšší soutěž. Známe se 
s  trenérem Hofmannem, takže 
jsem se přes něj zkontaktoval 
s  Mostem a domluvili jsme se,“ 
popsal svoji přestupovou ana-
bázi nový šéf mostecké obrany. 
Mostu patří v  tabulce 17. příč-
ka.

FK Baník Most 1909 – Do-
mažlice 1:4 (1:1). Branky: 34. 
Černý (pen.) - 16. Chocho-
loušek, 69. Fořt, 85. Braun, 89. 
Chasin. Rozhodčí: Makovička. 
100 diváků. 

Sestava Mostu: Divkovič 
– Marák, Kura, Macháček, 
(75. Vaschkevich) J. Černý – 
Čada, Jindráček, Koudelka (61. 
Hejda), Chábera (87. Šíša) – Be-
lej (83. Kasal), Hájek (74. Dolej-
ší).  (jak) 

Most doma neuspěl 
s Domažlicemi

Bronzový tým starších žáků HC Litvínov.Bronzový tým starších žáků HC Litvínov.

Marie Anna Hellmichová.Marie Anna Hellmichová.

Mladí hokejisté HC Litvínov přivezli z mistrovství bronz
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
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vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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MOST – Mostecký park Šibeník prochází rozsáhlou obnovou. Prová-
dí se tu masivní prořezávka starých, náletových dřevin a keřů. Čistí 
se zdejší cesty. Vysazuje nová zeleň. Park zatraktivní nové stezky 
a informační panely. Zkrášlí nové hřiště a sochy. Večer pak zpřístup-
ní nové osvětlení.   

„Dřeviny a zeleň v  parku je 
zhruba čtyřicet let bez zevrubněj-
ších úprav a podle toho park vy-
padá. Proto již od podzimu 2014 
provádíme prořezávku a revitali-
zaci ze-
leně. 
Park 
díky 
t o m u 
prokou-
kl a pro-
světlil se. 
Vidět je už 
na několik sto-
vek metrů před 
sebe a občané se 
už nemusí obávat 
tudy chodit,“ pochvaloval 
práce na Šibeníku šéf od-
boru životního prostředí 
mosteckého magistrátu 
Vladimír Pátek. Podle něj 
by prořezávka a čištění 
parku mělo skončit na jaře 
příštího roku. „Už brzy 
s  prořezávkou opět skon-
číme, protože tu začínají 
hnízdit ptáci. Pokračovat 
budeme na podzim, v době 
vegetačního klidu, “ vysvět-
lil Vladimír Pátek. V parku 
se také vysazují desítky no-
vých stromů. Jedná se například 
o lípy, duby, javory a další.

Park oživí stezky 
Město chce park více zpří-

stupnit veřejnosti, a proto se 
zde chystají už v  letošním roce 
zajímavé a lákavé novinky. 
Vzniknout by tu měly napří-
klad tři běžecké okruhy v délce 
od 1300 po 3000 metrů. Ty bu-
dou lemovat informační panely 
s fotografi emi a informacemi 
o významných českých atletech. 
Vznikne tu také naučná stez-
ka. „Ve spolupráci s  muzeem tu 
probíhá ornitologický průzkum. 
Vznikne tu totiž naučná stezka 
o ptácích a drobných obratlov-

cích s  informačními cedulemi. 
Bude to výborná příležitost pro 
děti, kterých sem do parku cho-
dí hodně, zejména mateřské 
školy, ale i další,“ nastínil dále 

Vladimír Pátek. Na 
několika místech, 

z různých vstupů 
do parku, se 

objeví také 
orientační 

c e d u l e 
s  plá-

nem 

a po-
pisem jednotlivých 

částí parku.  

V plánu dětské 
hřiště  

Z  Šibeníku se odstra-
ní také staré betonové 
pozůstatky a torza, která 
se nachází v jeho středu. 
„Betonové hrůzy odtud 
zmizí. Rádi bychom, 
kdyby se také podařilo 
letos sehnat nějaké pro-
středky. Za ty bychom 
zde vybudovali alespoň 

jedno dětské hřiště,“ informo-
val o dalších novinkách pri-
mátor Jan Paparega. Park by 
měly zkrášlit také sochy. „Zva-
žujeme umístit do parku sochy 
ze sochařských sympozií a po-
stupně tu z nich utvořit nějaký 
souvislý celek,“ doplnil ještě 
primátor. 

Více světla
V  současné době nechává 

město zpracovávat i projekto-
vou dokumentaci na osvětlení 
Šibeníku. „Vytipovali jsme ně-
jaké trasy, kam bychom lampy 
chtěli umístit. Šibeník bude na-
světlený tak, aby tu byl možný 
průchod pro občany i v  pozděj-

ších hodinách a nebáli se tu,“ 
prozradil další plány s  Šibení-
kem náměstek primátora Marek 
Hrvol. Osvětlení by se ale na Ši-
beníku mělo objevit až v příštím 
roce.  (sol)

Z džungle na Šibeníku nový park

Historická mapa
návrh úprav ústředního 
parku Šibeník z roku 1966

K zemi padly i staré a nemocné hrušně.

V parku se plánuje vybudovat ještě alespoň jedno dětské hřiště. 

Návrh letního kina z 60. let, který již ve své době připomínal Kaplického 
„Chobotnici“.

Šibeník by měl být v plné parádě v příštím roce.
Keře, které rostly desítky let „bez ladu a skladu“, vytvořily 
v některých částech doslova džungli. 

Betonové „příšery“ z parku zmizí.Betonové „příšery“ z parku zmizí.

Pročištěný Šibeník od náletů a houští se výrazně Pročištěný Šibeník od náletů a houští se výrazně 
prosvětlil a je mnohem bezpečnější.prosvětlil a je mnohem bezpečnější.

Vandalové stihli už zničit nově Vandalové stihli už zničit nově 
vysazované dřeviny.vysazované dřeviny.
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