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ÚSTECKÝ KRAJ – Přední české mo-
delky navštívily Krajskou zdravot-
ní v rámci charitativní akce Krása 
pomáhá dětem. Díky ní se letos 
podařilo vytěžit na čtyři sta tisíc 
korun. Z peněz se vybaví oddělení 
pro malé pacienty. Těšit se může 
i mostecká nemocnice. 

Krása pomáhá dětem je nej-
větší charitativní akce, která už 
podvanácté přináší dary dětským 
oddělením. Modelky letos měly 
možnost vidět ústecký dětský 
nemocniční pavilon, který pro-
chází postupnou rekonstrukcí. 
Navštívily dětskou chirurgii, sta-
nice dětské kliniky a zavítaly i na 
novorozenecké oddělení. Večer 
se pak v  ústeckém Sportcentru 
Sluneta konal slavnostní galave-
čer, jehož součástí byla i módní 
přehlídka. Celou Akci organizu-
je Lenka Kocmanová Taussigo-
vá, Miss sympatie ČR 2002, ve 
spolupráci s Ústeckým krajem. 
Záštitu nad letošním ročníkem 
převzal hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. „Jsme rádi, 
že jsme se i v letošním roce mohli 
k této významné akci připojit. Pro 
nás to je podpora dobré a smyslu-
plné věci. Věřím, že se na tomto 
místě sejdeme i příští rok,“ uvedl 
hejtman Ústeckého kraje Old-
řich Bubeníček. 

Peníze si mezi sebou rozdělí 
dětská chirurgie ústecké Masary-

kovy nemocnice a dětské a doros-
tové oddělení mostecké nemoc-
nice. Dětské a dorostové oddělení 
v  Mostě získalo šek na 150 tisíc 
korun. „Kompletně vybavíme no-
vým lékařským nábytkem ambu-
lanci a sesternu na stanici velkých 
dětí. Veškeré zařízení těchto dvou 
místností je více či méně původní 
a značně opotřebené. Díky podpo-
ře projektu Krása pomáhá dětem, 
bude naše zdravotnické zázemí 
zase o něco modernější,“ pozna-
menal ředitel zdravotní péče Ne-
mocnice Most Luděk Hyka. 

Masarykova nemocnice dosta-
ne 250 tisíc korun, přičemž 150 
tisíci přispěla nadace ČEZ. „Po-
řídíme nástroje k operacím našich 
nejmenších pacientů, u kterých je 
použití běžných nástrojů proble-
matické - speciální peany nebo 
preparační nůžky,“ uvedl Josef 
Liehne, ředitel zdravotní péče 
Masarykovy nemocnice. 

„Dárci, účastníci akce Krása 
pomáhá dětem, se již řadu let 
podílejí na zlepšování prostředí 
na zdravotnických odděleních. 
Vážíme si toho. I díky vám mů-
žeme každoročně zlepšovat kom-
fort hospitalizovaných malých 
pacientů. Vaše podpora má pro 
naši společnost velký význam,“ 
poděkoval za podporu předseda 
představenstva Krajské zdravot-
ní Jiří Novák.  (sol)

Když se krásky rozhodnou pomáhat

   Stará sešlost

MOST - Hudební skupi-
na Stará sešlost zahraje 
k poslechu i k tanci v 
restauraci Benedikt. 
Přijďte v neděli 19. 3. 
v 15.30 hodin a dobře 
se nejenom najíte, 
ale i pobavíte. Vstup 
zdarma.

  Malá kopaná 

MOST - V neděli 19. 3. 
se od 14 hodin odehra-
je na hřišti 11. ZŠ Most 
osmé kolo celostátní 
DRFG Superligy malé-
ho fotbalu, v kterém 
výběr Mostu přivítá 
výběr Brna. Pořadate-
lem akce je Mostecká 
liga malé kopané.

   Tanec pro seniory

MOST – V hotelu Casca-
de se ve středu 22. 3. 
od 16 do 19 hodin 
bude tančit. Taneční 
odpoledne je určeno 
pro seniory a vstupné 
je zdarma. K tanci hraje 
skupina J Trio. Akci 
fi nancuje město Most.

České krásky zavítaly za dětskými pacienty a potěšily je dárky.

LITVÍNOV – Hokejová horeč-
ka se vrací. V pátek a v sobotu 
očekávají fanoušci HC Vervy 
Litvínov velkou hokejovou udá-
lost. Litvínovští hokejisté mají 
možnost opět si sáhnout na titul 
mistra. K tomu je ale čeká ještě 
dlouhá cesta a hlavně dva ob-
tížné zápasy s Hradcem Králové, 
které se odehrají na Zimním sta-
dionu Ivana Hlinky v Litvínově.

Čtvrfinálová série Generali 
play off mezi Mountfield HK 
a HC Verva Litvínov má za se-
bou již dva zápasy. Stav je vy-
rovnaný 1:1. Série se stěhuje na 
sever Čech na domácí led Litví-
novských. O zápasy play off je 
velký zájem, takže se čeká plný 
„dům“. Ostatně svědčí o tom 
i skutečnost, že za hráči žluto-
černé cestovala početná obec 
fanoušků už do Hradce Králové. 

Play off je vrcholem hokejové 
sezóny. O tyto zápasy je vždy 

největší zájem, což se ukázalo 
v roce 2015, kdy litvínovští ho-
kejisté vyhráli historicky první 
titul mistra a získali Masarykův 
pohár. Tehdy stáli fanoušci na 
vstupenky den předem. Okupo-
vali stadion ve spacácích ve dne 
i v noci. 

Po loňské nevydařené sezóně, 
kdy HC Verva bojovala o udr-
žení v extralize a hrála baráž, se 
fanoušci opět těší na „pořádný“ 
hokej.  (nov)

„Hlavně se z toho nepo...“

VERVO, DEJ TO!

Zápasy čtvrtfi nále 
play off

3. utkání – pátek 17. břez-
na: HC Verva Litvínov – 
Mountfield HK (od 17.20 
hod.)

4. utkání – sobota 18. 
března: HC Verva Litvínov 
– Mountfield HK (od 17.30 
hod.)

Robert Kysela, manažer HC 
Verva

„Po dvou utkáních, kdy je stav 
1:1 na zápasy, naše mužstvo 
ukázalo, že může hrát s každým 
soupeřem. Série je otevřená a já 
osobně věřím, že hráči se na do-
mácí zápasy natolik dostatečně 
vnitřně namotivují, abychom je 
vyhráli. Všechny fanoušky a pří-
znivce srdečně zvu na páteční 
a sobotní zápas, který je pro nás 
velmi důležitý.“ 
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MOST – Na strhující se lavinu kritiky o omezení provozu autodro-
mu v souvislosti s vydáním nové, tak zvané „protihlukové vyhlášky“ 
v městské části Souš, reagoval na tiskové konferenci s místními mé-
dii primátor Mostu Jan Paparega.

Nová vyhláška o omezení 
hluku v Souši začne platit už 
v březnu. „Chci podotknout, že 
se nejedná o žádné omezení pro-
vozu na autodromu. Od pondělí 
až do soboty se jezdit bude, kro-
mě státních svátků, do 18 hodin. 
Je to zcela standardní provoz, 
který tady fungoval během po-
sledních deseti let,“ reagoval na 
podněty, které se objevily na 
sociálních sítích, ale i v médiích 
jako reakce na novou vyhlášku, 
primátor. Město přistoupilo 
k  přísnějším regulacím hluku 
především o nedělích a státních 
svátcích. „Pokud jde o neděle, 
jde obecně o klidový den v týdnu. 

Proto jsme vyslyšeli požadavky 
občanů. Nebereme to jako per-

zekuční opatření. Naopak. Pro 
tradiční akce, které se zde kona-
ly, předpokládáme, že mostecký 
autodrom či pořadatelé závodů, 
kteří si od autodromu pronajali 
okruh, se obrátí na město Most 
se žádostí o výjimky,“ upozornil 

dále primátor. Dodal, že tradič-
ní podniky typu akcí závodů 
tahačů a dalších, radní povolí. 
„Věřím, že najdeme společnou 
řeč a umožníme konání tra-
dičních podniků. Fakt, že ať už 
zahraniční či zdejší agentury si 
pronajímaly závodní okruh pro 
testování motocyklů, je stránka 
jiná. Nevidím nic špatného na 
tom, aby sem ani nadále tyto 
agentury nejezdily,“ komentoval 
situaci primátor Paparega. 

„Vyhláška je i určitou refle-
xí na opakované překračování 
hladin hluku. Jsem rád, že au-
todrom se sám vyjádřil, že se 
chce zapojit do aktivit spojených 
s  protihlukovými opatřeními. Je 
to více než namístě,“ řekl primá-
tor. V nejbližších dnech bude 
ještě jednat vedení města se zá-
stupci autodromu.  (sol) 

MOST – Už jen dva týdny mo-
hou malí fotografové soutěžit 
s mosteckým muzeem. To při-
pravilo fotografickou soutěž pro 
děti „Nejkrásnější foto z výsta-

vy“ k výstavě „Egypt dar Nilu“. 
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2017. 
Autor výstavy Ján Hertlík věno-
val sošku pro vítěze. 

(nov)

MOST – Další workoutové hřiště plánuje letos vybudovat město 
Most. A ví už, kde bude stát. Radost udělá návštěvníkům parku Ši-
beník. 

Rozlehlý park Šibeník bude 
letos bohatší o další novinku. 
Kromě mohutné prořezávky 
zeleně, ve které se pokračuje 
i letos, a vzniku vycházkových 
a běžeckých okruhů se zde plá-
nuje osvětlení a také nové work-
outové hřiště. „Tento týden se 
chystáme na Šibeník. Chceme si 
prohlédnout místa, kde by moh-
lo vyrůst nové workoutové hři-
ště. Umístit bychom ho chtěli do 
prostoru, kde dříve býval plácek 

s  betonovými skružemi, který se 
odsud již odstranil,“ prozradil 
primátor Jan Paparega. „Pod-
mínky už jsou předjednány, po-
depsáno je i rozpočtové opatření 
na finanční krytí,“ potvrdil pri-
mátor. Podle jeho slov není ani 
vyloučeno, že by se zde mohlo 
v  budoucnu objevit i griloviště, 
obdobně jako je tomu i na Ma-
tyldě či Benediktu, které si zís-
kává u veřejnosti velkou oblibu. 
„Nevylučuji, že by se zde v  bu-

doucnu nemohly objevit i grily. Je 
tu pro to vhodný prostor, jelikož 
jde o rekreační oddychovou zónu. 
Zatím jsme ale tuto myšlenku ni-
jak dopodrobna neřešili,“ zmínil.

Svítit se bude už na 
noční běh

V  nejbližších dnech by se 
mělo v  parku začít i s  budová-
ním nového osvětlení. Vznikne 
podél centrálního běžeckého 
okruhu, kde se mimo jiné po-
běží i noční závod Night Run. 
Mezi čtyřmi firmami zvítězila 
nabídka firmy REIMONT – 

ELEKTRO s.r.o. Osvětlení vy-
buduje za zhruba dva a půl mili-
onu korun bez DPH. „Došlo zde 
zhruba k sedmiprocentní finanč-
ní úspoře. Předpokládali jsme, že 
osvětlení bude stát dva miliony 
a sedm set tisíc korun,“ podotkl 
primátor. Lampy by měly svítit 
v parku ještě letos a během reali-
zace by nemělo dojít k žádnému 
omezení přístupu. Díky osvětle-
ní by se měla zvýšit především 
bezpečnost parku a jeho zpří-
stupnění veřejnosti. Samostatný 
světelný okruh by měl fungovat 
ve stejném režimu jako veřejné 
osvětlení jinde ve městě.  (sol)

Přepadovka u 
strážníků 

I n c i d e n t , 
k  němuž došlo 
v  sídle Městské 
policie v  Mostě 
v  ulici Maja-
kovského, zají-
mal zastupitele 
Luboše Pitína. 
„Doslechl jsem se z několika zdro-
jů, že na městskou policii vlítla 
kriminálka a zapečetila sklad. 
O co se jedná, z  jakého důvodu 
sem přišli a jaký to má význam?“ 
ptal se. Primátor Jan Paparega 
potvrdil, že kriminální policie 
v  sídle městské policie skutečně 
jisté úkony prováděla. „Je to prav-
da, ale nechtěl bych to zatím nijak 
konkrétně pojmenovávat. Zcela 
jasně mohu říci, že se jedná o vy-
šetřování v  souvislosti s  likvidací 
vozidel, a to mezi roky 2008 až 

2015. O výsledcích vás budu in-
formovat,“ reagoval na dotaz za-
stupitele rovněž i ředitel Městské 
policie v  Mostě Jaroslav Hrvol. 
Primátor k  celé záležitosti ještě 
dodal: „Spíše než vyšetřování se 
jedná o prověřování, zda-li došlo 
k  nějakému závadovému jedná-
ní. Žádnou informaci o tom, že 
by byly zahájeny úkony trestního 
řízení, nyní ale nemáme.“

Zrušte hřiště
S  požadav-

kem na zrušení 
dětského hřiště 
v  ulici A. Dvo-
řáka se obrátila 
na vedení měs-
ta zastupitelka 
Alena Derne-
rová. „Oslovili mě lidé z ulice A. 
Dvořáka s  tím, že požadují, aby 
bylo zrušeno zdejší dětské hřiště. 

Právě toto hřiště je místem, kde 
se srocují nepřizpůsobiví a záva-
dové osoby, které jsou závislé na 
návykových látkách a místní lidé 
jsou z nich zoufalí. Podle nich už 
stejně v  této oblasti žádné děti 
skoro nebydlí, proto by chtěli 
hřiště, prvky a atrakce demonto-
vat,“ obrátila se na vedení města 
senátorka. Primátor Jan Papare-
ga přislíbil, že se bude podně-
tem zabývat. 

Most v Rudolicích 
usnul?

Situaci ko-
lem opravy 
mostu v  Ru-
dolicích zjiš-
ťoval zastu-
pitel Adolf 
S i g m u n d . 
„Neusnul most 

v Rudolicích? Jak to tu vypadá 
s  opravou?“ S  opravou mostu 
totiž souvisí i další investiční 
akce, kterou je odkanalizová-
ní Rudolic. „Most v Rudolicích 
i díky tomu, že vede přes vlako-
vou trať, má reálnou šanci na 
získání dotačních prostředků 
na jeho opravu. Dotaci je mož-
né čerpat od SFDI a připravu-
jeme proto všechny podklady 
pro to, abychom mohli podat 
žádost a byli pokud možno 
úspěšní. Na rozdíl od mostu 
u nemocnice, na nějž žádné 
dotace čerpat nelze,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. Připo-
mněl ještě, že žádost o dotaci 
podá město ještě v  letošním 
roce. „Pokud vše bude probíhat 
standardní cestou, tak bychom 
rádi následně v  příštím roce 
tuto akci realizovali,“ podotkl 
k opravě mostu primátor. 

(sol) 

MOST – V pořadí již druhý stra-
tegický plán sociálního začle-
ňování schválili mostečtí zastu-
pitelé. Plán má velké ambice 
– například řešit problém dlou-
hodobě nezaměstnaných a soci-
álně vyloučených lokalit.

Strategický plán sociálního za-
čleňování na roky 2017 - 2019 má 
podpořit zejména zaměstnanost 
v Mostě. V prosinci 2016 úřad 
práce Most evidoval přes čtyři 
a půl tisíce uchazečů o zaměst-
nání. Celková míra nezaměst-
nanosti dosahovala 10 procent 
a významně tak převyšovala celo-
republikový průměr 5,2 procent. 
„Strategický plán sociálního začle-
ňování je klíčovým dokumentem 
statutárního města Most. Plán řeší 
nezaměstnanost systémově a snaží 
se jí předcházet. Stanovené priori-
ty plánu se budou průběžně dopl-

ňovat o specifické dílčí cíle. Věří-
me, že priority nastavené v plánu 
se nám podaří naplnit,“ říká ná-
městkyně primátora města Mostu 
Markéta Stará,“ říká náměstkyně 
primátora Markéta Stará. 

Plán sociálního začleňování 
také počítá například s moti-
vačními programy a individu-
álním poradenstvím pro lidi, 
kteří dlouhodobě žijí v chudobě 
a jsou nezaměstnaní. Součástí 
Strategického plánu je i návrh, 
jak řešit sociálně vyloučenou 
lokalitu Stovky, kde žije nejvíce 
nezaměstnaných. 

Plán počítá s tím, že se 
v následujících letech rozšíří po-
čet asistentů prevence kriminality 
a aktivity sociální prevence ve vy-
loučených lokalitách. Na všechny 
projekty půjde 92 miliónů korun 
z evropských dotací.  (sol)

Plán řeší nezaměstnanost

Foťte Egypt dar Nilu

Primátor Jan Paparega: „Nejde o perzekuci!“

Most plánuje další venkovní fi tko, hádejte kde?

  INTERPELACE ZASTUPITELŮ

Na protest protihlukové vyhlášky projela v neděli Mostem kolona aut 
fanoušků autodromu. Průjezd proběhl v klidu.

Workoutové hřiště si mohou Mostečané užívat například na Benediktu.
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s Centralem
se vyplatí!

nová soutěž! nová pravidla!

ale hlavně skvělé ceny!

 1. 3. - 31. 5. 2017

Vyhraj nákup za 30 000 kč, jízdu v závodním autě
a dalších 21 zážitkových balíčků.

VÍCE NA Www.centralklub.cz
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MOST – Mostečtí zastupitelé se tentokrát v jednacím sále nejenže 
sešli, ale dokonce v něm i zůstali. Svolali se v náhradním březnovém 
termínu, za rozpuštěné únorové zasedání. 

Omezení hluku prošlo
Nejkontroverznějším bodem 

bylo vydání obecně závazné 
vyhlášky o regulaci hlučných 
činností. Zastupitelé novou 
vyhláškou, kolem níž se strhla 
ostrá debata, vyšli vstříc stov-
kám soušských obyvatel, kteří 
si dlouhodobě stěžovali na hluk 
z mosteckého autodromu a po-
žadovali proto hluk regulovat. 

Směna pozemků pod 
nemocnicí

Politici se zasekli na směně 
pozemků mezi městem Most 
a Pavlem Mlezivou, který vlast-
ní pozemky v ulici J. E. Purky-
ně. Směnu, která je nezbytnou 

podmínkou pro rekonstrukci 
mostu u nemocnice, zastupitelé 
odsouhlasili po bouřlivé disku-
si. Dojít by mělo ke směně po-
zemků v  ulici J. E. Purkyně za 
pozemky v  ulici F. Halase nad 
parkovištěm MP. Pavel Mleziva 
by kromě toho měl ještě městu 
doplatit sedm set tisíc korun. 
V  případě, že by smlouvu ne-
podepsal, nestihlo by město 
uzavřít včas smlouvu o čerpání 
výhodného úvěru a rekonstruk-
ce by nejspíš padla. 

Odpady a „alkoholová“ 
vyhláška

Zastupitelé podpořili nový 
plán odpadového hospodářství 

na dobu od března 2017 do kon-
ce roku 2025. Vydali také novou 
vyhlášku o konzumaci alkoho-
lu na veřejných prostranstvích. 
Vyhláška by měla nabýt platnost 
ještě v  březnu. Rozšiřuje zákaz 
požívání alkoholu o několik dal-
ších oblastí ve městě, mimo jiné 
například i v parku Střed. 

Prodej v Josephu
Politici zvedli ruku pro pro-

dej několika desítek tisíc metrů 
čtverečných pozemků v  rozvo-
jové zóně Joseph společnostem 
Feintool System Parts Most, 
a to k  výstavbě nového závodu 
v  oblasti zpracovatelského prů-
myslu. Dále společnosti HI-LEX 
CORPORATION k výstavbě to-
várny na výrobu dveřních jed-
notek k ovládání oken v oblasti 
automotive. 

Školské obvody 
Diskuse se strhla i kolem vy-

hlášky, která stanoví školské ob-
vody základních a mateřských 
škol zřízených městem. Zastupi-
tel Luboš Pitín opakovaně vzne-
sl obavy, že zřízením společné-
ho školského obvodu pro děti 
z Malého Března, které chodí 
na 7. ZŠ (ta patří mezi nejvíce 
obsazované školy ve městě) by 
v  budoucnu mohly nastat pro-
blémy s volnými kapacitami pro 
mostecké školáky. Ředitelka 7. 
ŽS a zároveň zastupitelka Libu-
še Hrdinová ale ujistila, že tako-
vé komplikace nehrozí. „Jedná 
se pouze o dva žáky z Malého 
Března. Dnes už nemáme pro-
blém s  volnou kapacitou školy,“ 
podotkla zastupitelka. 

Na příštím jednání se politici 
znovu sejdou v měsíci dubnu. 

(sol)

MOST – Po velkých dohadech zastupitelé schválili úvěr na rekon-
strukci mostu u nemocnice v ulici J. E. Purkyně. Město si od bankov-
ního ústavu půjčí přes šedesát milionů korun, s úrokovou sazbou 
0,56 procenta. 

Se schvalováním úvěru mělo 
vedení města naspěch. Pokud 
by mu totiž nedali zastupite-
lé zelenou ještě teď v  březnu, 
promarnili by šanci na výhod-
né úvěrové podmínky. Před 
schvalováním se ale v sále strhla 
prudká debata. „Zatím nemáme 
vyřešené ani pozemky, stavební 
povolení a další, takže pochybu-
ji, že od 1. dubna začneme úvěr 
čerpat,“ pochyboval zastupitel 
za ANO Jan Schiller. Zároveň 
ho zajímalo, proč vyšplhala cena 
rekonstrukce za most z  původ-
ních více než třiatřiceti milionů 
korun na konečných šedesát 
milionů korun. „A pokud celý 
úvěr nevyčerpáme, budeme něco 
vracet nebo platit nějaké sank-
ce?“ spustil další sprchu dotazů 

na vedení města. „Pokud nevy-
čerpáme úvěr do 31. 12. 2017, 
tak nám nezbyde nic jiného, než 
zaplatit opravu z našeho rozpoč-
tu nikoliv z úvěru. Žádné sankce 
ani jiné postihy nám nehrozí,“ 
ujistil primátor Jan Paparega. 
Na chronologii prací rekon-
strukce mostu se dotazoval 
i opoziční zastupitel Luboš Pi-
tín. „Jsem rád, že k opravě mostu 
dojde. Když ale město ještě nemá 
stavební povolení a nic, tak jaký 
bude časový harmonogram celé 
stavby? Stačíme vůbec stavbu za-
hájit do konce roku?,“ chtěl vědět 
zastupitel za SMM. 

S opravou mostu by se moh-
lo nejdříve začít podle vedení 
města v  létě. Rekonstrukce by 
měla trvat od devíti do dvanácti 

měsíců, podle počasí. S největší 
pravděpodobností se tudíž re-
konstrukce mostu letos dokon-
čit nestihne. „Prostředky z úvěru 
si půjčujeme, protože úrok je více 
než výhodný. Dříve nebo později 
bychom stejně tuto rekonstrukci 
museli udělat, ať už za své nebo 
za jiných úrokových podmínek. 
Když tu tato možnost je, chtěli 
bychom ji využít,“ trval na svém 
primátor Paparega a upozornil: 
„Jsme si vědomi všech úskalí, 
nicméně pokud dojde k  tomu, 
že úvěr nedočerpáme, můžeme 
následně jednat o nečerpání či 
vyjednat jiné podmínky financo-
vání. Jediné, co musíme splnit, je, 
že smlouva o čerpání úvěru musí 
být podepsána do 1. dubna. Jinak 
nám již výhodný úrok garantovat 
nebudou.“ Hlasováním nakonec 
úvěr prošel 25 hlasy pro. Proti 
byli tři a patnáct se jich hlaso-
vání zdrželo. 

(sol)

MOST – Postěžovat si na zastupitelstvo opět přilšli zoufalí obyvatelé 
z lokality Stovek. Kritizovali nepořádek a přeplněné kontejnery na 
tříděný odpad. Především ale soužití s  nepřizpůsobivými občany. 
Město znovu žádali o pomoc. 

Obyvatelka bloku 95 na tří-
dě Budovatelů Alena Hynešová 
si posteskla nad nepořádkem 
kolem odpadu v  okolí bydliště. 
„Máme zde neustálý nepořádek. 
Mluvila jsem s paní z technických 
služeb, když jsem si stěžovala, že 
nejsou vyvezené kontejnery na 
hlavní třídě, řekla mi, že město 
ustanovilo odvoz jen jednou týd-
ně. To je ale strašně málo, když 
po nás chcete, abychom třídili 
odpad. Popelnice jsou věčně pře-
plněné,“ podotkla Mostečanka. 

Dále upozornila na soužití 
s  nepřizpůsobivými spoluob-

čany. „Trápí nás neustálý hluk 
od nepřizpůsobivých občanů, 
prodávají tu veřejně drogy a vů-
bec se za to nestydí. V  noci na 
sebe hulákají, máme tu neustá-
le štěnice. Rozbíjejí nám dveře 
v domě, dělají nepořádek, a když 
to ohlásíme na pojišťovnu, tak 
se náhrady škody nedočkáme. 
Je to neskutečný boj,“ shrnula 
nespokojená žena a připusti-
la, že opatření, která město ve 
Stovkách zavedlo, mají jen malý 
účinek. Mělo by se podle ní ještě 
přitvrdit. „Dělaly se kontroly, ale 
neviděla jsem, že by to mělo ně-

jaký účinek. Byl tu i pan ministr. 
To je všechno hezký, ale přijel, 
když byly velké mrazy a všichni 
byli zalezlí. Nikde nikdo. Byla 
bych ráda, kdyby přijel nečeka-
ně i v  létě. Je zákaz vysedávání 
a stejně se to neustále porušuje. 
Posedávají, kde se dá, všude pli-
vou, odhazují nedopalky… Je to 
na denním pořádku,“ upozorni-
la Alena Hynešová. Mimo jiné 
ještě požadovala, zda by město 
mohlo uplatnit nějaká opatření 
v  souvislosti s  realitkami, které 
do domů stěhují nepřizpůso-
bivé. „Sestěhovávají je hlavně 
k nám. Když se nám to nelíbí, 
máme se prý odstěhovat. To 
máme jít bydlet na Mars?“ roz-
čilovala se Mostečanka.

(sol)

MOST – Diskuse zastupitelů se točila i kolem hazardu v Mostě. Ně-
kteří politici apelovali na vydání vyhlášky o regulaci provozování 
výherních hracích přístrojů a videoterminálů ve městě. 

„Kdy bude vydána obecně 
závazná vyhláška o provozová-
ní loterií? Měla bych pro město 
námět, zda by se nemělo předejít 
dalším provozovnám a následně 
hledat zdroje příjmu někde jin-
de?“vstoupila do diskuse Lubo-
míra Mejstříková (ANO).

Primátor Jan Paparega slíbil, 
že vyhláška o regulaci hazardu 
bude na pořadu dne ještě v  le-

tošním roce. „Vyhláškou se bude-
me zabývat a předpokládám, že 
vznikne i širší pracovní skupina 
a v ní budou zastoupeny i všech-
ny zastupitelské kluby,“ ujistil 
primátor. 

Ohledně hazardu vystoupila 
v diskusi také zastupitelka a se-
nátorka Alena Dernerová. „My-
slím, že bychom měli pracovat 
na vyhlášce o regulaci hazardu 

rychle, abychom ji stihli do kon-
ce tohoto roku. Například víme, 
že herna u Prioru má povole-
ní do října 2017 tohoto roku. 
Otevírat se bude i další herna, 
terminály na konečné tramvaje 
v počtu asi čtyřiceti – myslím si, 
že regulace hazardu tady bude 
velmi nutná. Chci předeslat, že 
budu podporovat nulovou to-
leranci hazardu,“ upozornila 
Alena Dernerová. K  nulové 
toleranci se připojili i další za-
stupitelé. 

(sol) 

A zase Stovka: „To máme 
jít bydlet na Mars?“

Úvěr na most prošel se skřípěním zubů

Žádáme nulovou toleranci!

Zastupitelé tentokrát „nezlobili“, 
zůstali a jednali až do večera

Zastupitelé živě diskutovali i v přestávce, kterou primátor vyhlásil 
dokonce dvakrát.

Nový ředitel TS Pavel Hlaváček (vlevo) přišel stěžovatelku ujistit, že s odpady dá vše rychle do pořádku.
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Nabízíme pracovní místo:

2x zedník + řidič silničních motorových vozidel

Ranní směny od 7.00 do 15.00 hodin.
Na dobu určitou 1 rok.

Požadujeme kvalifi kaci:
- vzdělání SO s výučním listem
- zedník, řidičský průkaz skupiny C
- zedník, řidičský průkaz skupiny B
- (případně výhodou navíc strojní průkaz na nakladač)

Sídlo společnosti TSmM Dělnická 164 Most
Řízení lidských zdrojů Ing. Honová

MOST - V kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě proběhne 
15. dubna od 18 hodin gospe-
lový koncert, na kterém usly-
šíte gospelové písně v podání 
Leony Gyöngyösi. Jako hosté 
vystoupí Elis, Yanna, Erika 

Fečová, Jan Bendig, Kateřina 
Ujfaluši, Gygy a pěvecký sbor 
Joyful. Koncertem bude pro-
vázet Lilian Sarah Fischerová. 
Lístky jsou již nyní k dostání 
v pokladně Městského divadla 
v Mostě za 350,- Kč. (nov)

MOST – Nové elektro-automatizační centrum se slavnostně otevřelo 
na Střední průmyslové škole a Střední odborné škole gastronomie 
a služeb v Mostě. Vybavení dvou odborných učeben škola pořídila 
za peníze z grantu Chytré hlavy pro Sever, jehož sedmý ročník vloni 
vyhlásila jedna ze společností Pavla Tykače, těžební společnost Vr-
šanská uhelná. 

Výuku mladých strojařů obo-
hatí moderní přístroje za bez-
mála 400 tisíc korun. Se zájmem 
si je prohlédl také generální ře-
ditel Vršanské uhelné Vladimír 
Rouček. „Jako firma, která tady 
v  regionu působí, máme spole-
čenskou zodpovědnost za řadu 
věcí. Z  nich jsme se zaměřili 
především na podporu vzdělává-
ní, a to formou vybavení, které 
zůstane na školách dlouhodobě. 
A pak také snahou podpořit tech-
nické obory – tedy toho, co v ČR 
bylo základem ekonomiky a hos-
podářství. Rádi bychom přispěli 
ke změně a zkvalitnění výuky 

technických odborníků, kterých 
je na trhu stále nedostatek,“ po-
dotkl při setkání se studenty ge-
nerální ředitel Rouček. 

Studenti mohou nově vyu-
žívat například audioměření, 
přístroje pro výuku elektro-
techniky, ergonomie či fyziky, 
kybernetickou stavebnici nebo 
nářadí pro rozvoj mechanic-
ké zručnosti. „Tyto pomůcky 
a nové vybavení nám pomůže 
v  mnoha směrech. Jednak jsou 
to věci, které pomohou v  mezi-

předmětových vztazích, nejen 
v  elektromechanice, ale i ve fy-
zice, ergonomii a dalších. Máme 
nově k dispozici i stavebnice ky-
bernetického systému. Spotřební 
materiál, drobné elektrotech-
nické součástky, díky čemuž se 
prohloubí teoretická znalost, ale 
i mechanická zručnost a schop-
nost pracovat rukama, což je 
také potřeba. Jsme za tyto pod-
půrné pomůcky velmi rádi,“ ne-
skrýval nadšení z nového škol-
ního vybavení učitel odborných 
předmětů Josef Mšal. 

Střední průmyslová škola 
uspěla v grantu Chytré hlavy 

pro Sever již potřetí. Za posled-
ních pět let tak za peníze od 
těžařů získala projektové studio 
pro výuku rýsování a souvise-
jících odborných technických 
předmětů či moderní prezen-
tační technologie v součtu za 

bezmála 1,2 milionu korun. 
„Naší snahou je a bude, abychom 
v tomto nastartovaném projektu 
pokračovali i nadále, ať již for-
mou Chytrých hlav nebo případ-
ně jiným grantem,“ zdůraznil 
ještě Vladimír Rouček.  (sol)

MOSTECKO – Studenti a žáci mosteckých škol se mohou těšit na 
nový projekt. Po třech letech fungování projektu „Nebojte se mate-
matiky“ rozjíždí už od dubna letošního roku komořanská teplárna 
nový vzdělávací program s názvem „Budoucnost v United Energy“. 

Vzdělávací program pro zá-
kladní školy regionu v rámci 
projektu Tepelná pohoda do 
škol odstartovala společnost 
United Energy již v roce 2008. 
Původní program, jehož cílem 
bylo především seznámit děti 
s principem výroby elektřiny 
a tepla a doplnit tak výuku na 
školách o praktické ukázky, 
vystřídal po pěti letech projekt 
„Nebojte se matematiky“. Jeho 

úkolem bylo přesvědčit studen-
ty, že matematika není jen ab-
straktní věda, které je třeba se 
bát, ale že je součástí běžného 
života a může být i zajímavá. 

„Po třech letech fungování 
projektu Nebojte se matematiky, 
se Tepelná pohoda do škol dočká 
další inovace. Od dubna jsme pro 
studenty středních škol s technic-
kým zaměřením a gymnázií při-
pravili nový program Budoucnost 

v United Energy, jehož cílem bude 
nejen rozšířit výuku na školách 
a ukázat studentům jak vypadá 
reálný provoz teplárny, ale záro-
veň u nich vzbudit zájem o po-
kračování ve studiu technických 
oborů na VŠ, ukázat jim možnost 
uplatnění v teplárně a získávat 
v nich budoucí zaměstnance,“ 
prozradila k novému programu 
mluvčí teplárenské společnosti 
Miloslava Kučerová. 

Učitelé si zároveň odnesou 
CD s krátkým videofilmem 
o vybraných profesích v United 
Energy. Projekt v nové podobě 
odstartuje již začátkem dubna 

tohoto roku. Bližší informace 
budou zveřejněny v průběhu 
března na webu www.tepel-
napohoda.cz v záložce „… do 
škol“.  (sol)

Chytré hlavy se radují z vylepšených učeben

IČástka, věnovaná Vršanskou 
uhelnou do podpory vzdělávání 
na Mostecku, se za dobu existen-
ce grantu vyšplhala na 12 milionů 

korun a pomohla vzniknout více než 
30 novým učebnám, určeným ze-
jména pro přírodovědné a technické 
předměty. 

Gospel v kostele

Matematiky se už bát nemusíte, 
vystřídá ji Budoucnost v United Energy

IV loňském roce navštívilo komo-
řanskou teplárnu, v rámci projek-
tu Tepelná pohoda do škol, 261 
studentů. Od počátku zahájení 

vzdělávacího programu v roce 2008 
prošlo areálem společnosti United 
Energy více jak 2 000 dětí a žáků 
středních, základních i mateřských 
škol regionu Mostecka, Litvínovska 
a Chomutovska.

MOSTECKO - Zřejmě neuvá-
žené školácké jednání ohrozilo 
cestující v tramvaji z Litvínova 
do Mostu v oblasti tzv. TRIAN-
GLU před zastávkou Most, Zim-
ní stadion. Někdo totiž úmyslně 
naskládal kameny na tramvajo-
vé koleje a tramvaj z nich kvůli 
této překážce vypadla. „Naštěstí 
se tato událost obešla bez zraně-
ní cestujících, avšak způsobila 
komplikace v tramvajové dopra-
vě,“ řekl na místě ředitel Do-
pravního podniku měst Mostu 
a Litvínova Daniel Dunovský. 
Okamžitě byla k nehodě přivo-
lána Policie ČR, která si incident 
zdokumentovala a vzápětí také 
pohotovostní skupina pracov-
níků dopravního podniku, která 
tramvaj musela pomocí hydrau-
lických zvedáků dostat zpět na 
koleje (viz snímek).  (sol)

Kvůli klukovině vykolejila tramvaj

Ředitelka školy Hana Praženicová obdržela také tradiční samolepku.

Studenti připravili pro Vladimíra Roučka na nové sestavě test zručnosti, s kterým si ale hravě poradil.



Až do konce života 

Nikdy neměl moc přátel. 
Děti si s  ním nechtěly hrát. 
Býval silnější kluk, vychová-
vala ho babička. Nechodil do 
žádného kroužku, nedělal žád-
ný sport. Ideální případ pro 
šikanu. Spolužáci mu dělali ze 
života peklo. Byl šťastný, když 
mohl být doma 
s  babičkou, která 
jeho trápení léčila 
dobrým jídlem. 
Tam mu nikdo 
neubližoval. Na 
střední škole to ne-
bylo o moc lepší. 
Krátce po matu-
ritě si našel místo 
v jedné firmě. Jako 
účetní pracoval 
pouze s  fakturami 
a čísly. Nemusel 
se s  nikým stýkat, 
mohl si žít ve svém vlastním 
světě. Když zemřela jeho ba-
bička, byl najednou na celém 
světě sám. Bez přátel, bez jedi-
ného blízkého člověka. Uzavřel 
se do sebe. Byl si jistý, že už 
nebude mít nikdy nikoho, kdo 
by ho měl rád. Pak se náhodou 
v  práci seznámil s  Gabrielou. 
Milou a tichou dívkou. Neby-
la žádná krasavice, ale v  jeho 
očích byla tím nejlepším, co 
ho mohlo v životě potkat. Za-
čali spolu chodit do divadla, 
do kaváren, vybírali si nejno-
vější filmy. Jeho život se vedle 
Gabriely od základu změnil. 
Najednou nemusel sedět sám 
zavřený v  malém bytě. Zjistil, 
že ho strašně baví společen-
ský život. Gabriela byla skvělá. 
Vedle ní se naučil smát, získal 
pocit, že je pro někoho důle-
žitý. Někomu na něm záleží. 
Miloval ji. Když kývla na jeho 
žádost, aby se stala jeho ženou, 
byl nejšťastnější chlap na světě. 
Další tři roky prožíval jako ve 
šťastném snu. S  Gabrielou se 
přestěhovali do většího bytu, 
plánovali založit rodinu. Ga-
briela si přála dítě a on nebyl 
proti. Myslel si, že to půjde 
snadno. Ale nedařilo se jim. 
Nakonec se Gabriela vypravila 
k lékaři. Po všech prohlídkách 
ji ujistil, že je zdravá. Na řadě 
byl on. Domů odcházel s  ver-
diktem, který ho dostal na ko-
lena. To on není schopný počít 
dítě. Nemůže dát Gabriele to 
jediné, po čem opravdu touží. 
Přitom by pro svou ženu udělal 
všechno na světě. S  Gabrielou 
probírali všechny možnosti, 
které měli. Gabriela polykala 
slzy a statečně ho utěšovala, že 
to nevadí, že je důležitá jejich 
láska a vzájemný vztah. Od 
toho dne Gabrielu neustále po-
zoroval. Jak se chová, co si asi 
myslí. Strašný strach ho ovlá-
dal. Bál se, že ho jeho žena pře-
stane milovat a najde si jiného 
muže. Někoho, kdo jí dokáže 
udělat dítě. Trápil se, v  noci 
nespal a přemýšlel, jak zabránit 
nejhoršímu. Gabriela se cho-
vala stejně, jako kdykoliv před 
tím. A to se mu zdálo divné. Že 
by se smířila se skutečností tak 
snadno. Určitě se přetvařuje. 
Určitě už hledá někoho, s kým 
by dítě mohla mít. Rozhodl se, 
že si ji musí udržet za každou 
cenu. Byla to jediné, na čem 
mu v životě záleželo. Pokud by 
o ni měl přijít, nemusel žít. Už 
by neměl nic. Všiml si, že Gab-
riela častěji než dříve zmiňova-
la jednoho jejich kolegu. Kluka 
stejně starého. Nikdy dřív si ho 
nevšiml. Nevěděl o něm nic. 
Gabriela s ním párkrát zašla na 
oběd. Několikrát je viděl, jak 
spolu stojí v  kuřárně u okna, 
pijí kávu a smějí se. Kdykoliv 
se objevil nablízku, Gabriela 

dělala, že nic. Na první pohled 
se zdálo, že o nic nejde. On si 
ale byl jistý, že Gabriela hledá 
cestu, jak od něj odejít. Večer, 
když jeho žena usnula, zíral 
do stropu a přemýšlel. Kdyby 
byla Gabriela zcela závislá jen 

na jeho pomoci, 
pak by už nikoho 
jiného nehledala. 
Kdyby byla ne-
mohoucí. Přál si, 
aby byla jeho žena 
slepá. Přál si, aby 
měla úraz, který 
by ji upoutal na 
lůžko. Strašně rád 
by se o ni staral. 
Měl by jistotu, že 
je jen jeho, a tak to 
zůstane. Gabriela 
cítila, že se s  ním 

něco děje. Chtěla ho rozptý-
lit, a tak navrhla výlet do hor. 
Řídila Gabriela. Nebyla příliš 
dobrá řidička, ale bavilo ji to. 
Byl rád, že jedou do přírody. 
Nikdo jiný, jen on a jeho žena. 
Žádný chlap, který by mu Ga-
brielu chtěl sebrat. Gabriela 
měla dobrou náladu, smála 
se a pořád mluvila. Do zatáč-
ky vjela rychleji, než dokázala 
zvládnout. Věděl to dřív než 
ona. Auto vylétlo ze silnice 
a v kotrmelcích se řítilo ze sva-
hu. Zastavilo nárazem o strom. 
Vzpamatoval se z otřesu a vy-
lezl po čtyřech z auta ven. Celé 
tělo ho bolelo, ale zdálo se, že 
nemá žádné závažné zranění. 
Měl strach o Gabrielu. Vytáhl 
ji z  vozu. Byla v  bezvědomí. 
Ležela bezvládně na trávě ved-
le auta. V panice hledal telefon. 
Chtěl Gabriele přivolat pomoc. 
Pak mu bleskla hlavou předsta-
va Gabriely na vozíčku. Staral 
by se o ni. Byli by spolu po 
zbytek života. Díval se na Ga-
brielu a váhal. Stačilo jen, aby 
se při nehodě špatně uhodila. 
Aby jí náraz poškodil míchu. 
Byla v  bezvědomí, nic nevní-
mala. Měl šanci. Nesměl se 
bát. Položil Gabrielu na neda-
leký obrovský kámen. Zvedl do 
výšky další balvan, který stěží 
unesl. Chvíli zaváhal, pak ale 
kámen pustil své ženě na páteř. 
Nevěděl, jestli se mu podařilo 
rozdrtit jí obratle. Už ale ne-
mohl udělat víc. To by nezvlá-
dl. Odnesl Gabrielu zpět k autu 
a zavolal záchranku. Seděl u své 
ženy, dokud nepřijeli. Dýchala, 
ale k  vědomí se neprobrala. 
Stále dokola opakoval, že jemu 
nic není. Musí zachránit jeho 
ženu, musí se o ni postarat. Pro 
Gabrielu přiletěl vrtulník, jeho 
odvezli sanitou. Lékař trval na 
podrobném vyšetření. To ale 
odmítl. Chtěl být s  Gabrielou. 
Když mu lékaři oznámili tu 
strašnou zprávu, rozplakal se. 
Gabriela měla vážné zranění 
páteře. Pravděpodobně už ni-
kdy nebude chodit. Seděl u její-
ho nemocničního lůžka a díval 
se na ni. Gabriela se stále ještě 
neprobrala po první operaci. 
Měl strašný pocit. To jí způso-
bil on. Chtěl ji mít jen pro sebe, 
tak ji zmrzačil. Uvnitř těla se 
mu šířila palčivá bolest. Ne-
věnoval tomu pozornost. Cítil 
se slabý. Točila se mu hlava. 
Nedbal na to. Držel Gabrielu 
za ruku a stále dokola jí šeptal, 
ať se ničeho nebojí. On ji ne-
opustí. Postará se o ni. Pak se 
mu zatmělo před očima a svezl 
se vedle postele své ženy. Tak 
ho našla sestra. Byl mrtvý. Při 
autonehodě si vážně poranil 
vnitřní orgány. Zatímco odmí-
tal vyšetření, krvácel do břiš-
ní dutiny z  natržené sleziny. 
 (pur)

SOUDNIČKA
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MOST - Dvacet soutěžních speciálů se v sobotu prohánělo po malém 
závodním okruhu mosteckého autodromu. Rallyové týmy tak napl-
no využily premiérové nabídky otestovat jezdce a techniku před 
zahájením sezony. 

O testování už projevily zá-
jem další týmy, znovu chtějí při-
jet i někteří z účastníků prvních 
testovacích jízd. „V  nejbližší 
době proto vypíšeme další ter-
míny,“ uvedl obchodní manažer 
pro sport Autdromu Most Jakub 
Krafek.

O spokojenosti týmů svědčí 
například reakce jezdce Jaro-
slava Matouška, který v  Mostě 
vyzkoušel po zimním klidu při-
pravenost vozu Škoda Felicia na 
ostrý start do sezony. „Testování 
bylo úžasné, rád se zúčastním 
jakýchkoli dalších akcí na auto-
dromu. Takovou profesionalitu 

a zázemí jsem dlouho nezažil. 
Klobouk dolů, byl to skvělý den,“ 
nešetřil chválou na pořadatele.

Testování na zhruba dvouki-
lometrovém okruhu s  asfalto-
vým a šotolinovým povrchem 
trvá osm hodin s  hodinovou 
přestávkou, takže se pohodlně 
vystřídají všichni přihlášení. Do 
konce sezony autodrom počí-
tá minimálně s  dalšími dvěma 
testy. Jeden z nich se uskuteční 
před závodem The Most RALLY 
#2 na konci května. „Apelujeme 
na posádky, aby neváhaly zasí-
lat své návrhy termínů, nebo se 
obrátily na tel. č. 702 143 247 či 

e-mailovou adresu krafek@auto-
drom-most.cz,“ doplnil Krafek. 

Při testování rallyových vozů 
si lze pronajmout i další doplň-
kové služby, například časomí-

ru, onboard kameru, catering, 
učebnu, prezentační prostory či 
hostesky. Areál je vybaven Wi-Fi 
připojením zdarma a zázemím 
s restaurací a toaletami. (nov)

MOST/ÚSTECKÝ KRAJ – Už od 1. dubna si mohou milovníci Švestko-
vé dráhy užít jízdu nostalgickým vozem. A to každou sobotu, neděli 
a ve státní svátek na trati linky T4 Lovosice – Most. Smlouvu o veřej-
ných službách v přepravě cestujících na turistické lince T4 podepsa-
li za Ústecký kraj hejtman Oldřich Bubeníček a za společnost AŽD 
Praha její jednatel Zdeněk Chrdle. Smlouva platí až do roku 2021. 

Ústecký kraj v současné době 
připravuje zahájení provozu 
turistických železničních linek. 
Jednou z  nich je také turistic-
ká linka č. T4 Lovosice – Most, 
na které došlo oproti loňskému 
roku z důvodu změny vlastníka 
trati také ke změně dopravce. 
Novým dopravcem se stala spo-
lečnost AŽD Praha s.r.o., která 
je významným ryze českým do-
davatelem a výrobcem zabezpe-
čovací, telekomunikační, infor-

mační a automatizační techniky, 
zejména se zaměřením na oblast 
kolejové a silniční dopravy včet-
ně telematiky a dalších techno-
logií. AŽD Praha s.r.o. plánuje 
investovat finanční prostředky 
do trati Lovosice – Most za úče-
lem jejího využití nejen pro pro-
voz turistické železniční linky, 
ale také pro testování přejezdo-
vých zabezpečovacích systémů. 
Jízdní řád najdete na interneto-
vé adrese www.dopravauk.cz.

Švestková dráha je maleb-
ná lokálka mezi Lovosicemi 

a Mostem procházející krás-
nou přírodou západního Čes-
kého středohoří. Letní provoz 
o prázdninových víkendech 
umožňuje navštívit za pomoci 
železniční dopravy útulná měs-
tečka a obce Třebenice, Třebívli-
ce a Libčeves se zdejšími muzei 
Ulriky von Levetzow a českého 
granátu, či samotné vrcholky 
Českého středohoří poskytující 
dechberoucí výhledy do krajiny 
ze zřícenin Oltářík a Košťálov, či 
kopců Milá, Hradišťany a dal-
ších. Ve vlacích je samozřejmos-
tí přeprava jízdních kol a občer-
stvení.  (nov)

Hejtman dal zelenou Švestkové dráze

Testování rallyových týmů se vydařilo, 
autodrom vypíše další termíny

Unikátní Švestková dráha.

Kdo se nestihl testování zúčastnit, bude mít šanci v dalším termínu.

Hejtman Oldřich Bubeníček stvrdil svým podpisem budoucnost Švestkové dráhy.
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ÚSTECKÝ  KRAJ – Vázičky, hrnečky, rozličně misky a další výrobky 
z  keramiky, které vznikly pod šikovnýma rukama klientů Domova 
sociálních služeb v Háji u Duchcova, si můžete vybrat a koupit v no-
vém obchodě na náměstí v  Oseku. Výrobna i obchod vznikly jako 
sociálně terapeutická dílna a pomáhají lidem se zdravotním posti-
žením v začlenění do běžného života.

V dílně od ledna pracuje pod 
dohledem terapeutů deset kli-
entů Domova sociálních služeb 
v  Háji u Duchcova. V rámci 
pracovní terapie se u lidí se zdra-
votním postižením rozvíjí moto-
rické schopnosti, učí se keramic-
kým dovednostem, rytmu, práci 
ve skupině a vytvářejí si pracovní 
a sociální návyky vhodné pro 
budoucí zaměstnání a živoby-
tí. „Důležité je, že výrobek nejen 
udělají vlastní rukou, ale že se 
také dostanou do obchodu, do 
kontaktu se zákazníky. Vidí, že 
je o jejich výrobek zájem. Že jsou 
potřební a že jim je někdo ochotný 
za jejich práci zaplatit. To je velmi 
důležitá sociální zkušenost, kte-
rou naši klienti potřebují, pokud 
mají žít a pracovat v chráněném 
bydlení mimo sociální zařízení,“ 
říká k  nové službě ředitel DSS 
Háj u Duchcova Oldřich Malý. 

Klienti sociálního zařízení 
v dílně pod vedením zkušeného 
pracovníka ručně vyrábí od mi-
niatur až po velké výrobky, to-
čené na kruzích. Používají různé 
keramické hlíny a techniky vý-
roby. Hotové výrobky dekorují 
na dílně různými technikami, 
například engobou, leštěním, 

vyrýváním, vyškrabáváním do 
engoby, otiskováním různých 
struktur na povrch výrobku při 
jeho výrobě ve fázi, kdy je jeho 
povrch měkký, použitím šab-
lon, přírodnin apod. „V dílně mě 
práce velmi baví. Líbí se mi, že 
dělám něco užitečného. Výrobky, 
které si přijdou lidé koupit a po-
užívají je. Pijí kávu z  mých hr-
nečků, dávají si květiny do mých 
váziček. Je to moc příjemný po-

cit, když mě lidé pochválí. Když 
pracuji, připadám si, že jsem víc 
samostatná,“ těší se z nové práce 

klientka DSS Háj u Duchcova 
Gábina Sámusová. 

„Sociálně terapeutická dílna 
je jen dalším posunem našich 
klientů směrem do společnosti. 
Po prvním projektu, který byl 
směřován na zařízení v  Háji 
u Duchcova, se druhý projekt 
zaměřuje na pracoviště v  Nové 
Vsi v Horách. Máme chráněnou 
dílnu, připravujeme i chráněné 
bydlení. Chceme pro naše klienty 
koupit byty v Oseku. Další lokali-
ty pro chráněné bydlení hledáme 
pro klienty z Nové Vsi v Horách. 
Součástí zavádění transformace 
sociálních služeb do praxe v pří-
padě klientů z Nové Vsi v Horách 
je například i nácvik jízdy auto-
busem z horské vsi do Litvínova,“ 
doplnil ředitel. Projekt je pod-
pořen z Operačního programu 
zaměstnanost Evropského soci-
álního fondu.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé se budou zabývat obecně závaz-
nou vyhláškou, kterou zkrátí noční klid. Výjimky se týkají pouze sil-
vestrovských oslav, koncertů na Loučkách a promítání letního kina.

Litvínovští si užijí noční-
ho veselí bez rizika, že po-
ruší noční klid, pouze v  jed-
natřiceti případech během 
celého roku. Ty jsou vyjmeno-
vané v  nové vyhlášce, kterou 
budou schvalovat zastupitelé. 
Doba nočního klidu se reguluje 
zákonem o přestupcích, podle 

nějž je rušení nočního klidu 
přestupkem. 

Doba nočního klidu je od 22 
do 6 hodin. Obce si ale mohou 
pomoci obecně závaznou vy-
hláškou, kterou určí, kdy se smí 
hlučet, aniž by byl porušen noč-
ní klid. Obecně závazná vyhláš-
ka může noční klid zkrátit, nebo 

dokonce úplně daný den vypus-
tit. „Výjimečné případy, kdy se 
doba nočního klidu stanoví jako 
kratší nebo žádná, je třeba vyme-
zit natolik určitě, aby lidé v obci 
žijící mohli počet a rozložení 
částečně či úplně probdělých nocí 
v roce předvídat,“ uvádí tajemník 
Městského úřadu Litvínov Val-
demar Havela. Nová vyhláška 
v  Litvínově většinou noční klid 
pouze zkracuje. „Jedná se o 18 ve-
čerů promítání letního kina, které 

by ale nemělo trvat déle než do 
půlnoci. Dále jde o 12 akcí v areá-
lu Loučky a samozřejmě Silvestr,“ 
doplnil tajemník. Režim soukro-
mých akcí nová vyhláška neo-
vlivní. „Se soukromými akcemi 
zůstává vše při starém. Lidé musí 
při soukromých akcích respekto-
vat noční klid a po dvaadvacáté 
hodině nesmí rušit sousedy. Jinak 
může zakročit Policie ČR případ-
ně Městská policie Litvínov,“ va-
ruje Valdemar Havela.  (pur)

LITVÍNOV – Vedení Litvínova vyzvalo vítěze architektonické sou-
těže Marka Blanka, aby začal pracovat na realizaci projektové do-
kumentace. Její součástí musí být i zapracování všech připomínek, 
které vyplynuly z veřejného projednávání záměru. 

„Občané řešili zejména prostor 
pod mostem a okolí. Požadavek 
veřejnosti byl zachovat parkovací 
místa. Dále se do projektu musí 
zapracovat řešení zeleně, výjez-
dů, městské hromadné dopravy 
a další věci, které se týkají bez-
prostředního okolí mostu,“ uvedla 
starostka města Kamila Bláhová. 
Součástí zpracování projektové 
dokumentace bude také řeše-
ní demolice stávajícího mostu. 
O tom, kudy bude vedena ná-
hradní objezdová trasa po dobu 
stavebních prací, není zatím roz-
hodnuto. Cena veřejné zakázky 

včetně autorského dozoru je 3,2 
milionu korun bez DPH. 

Rozpočet na výstavbu nového 
mostu včetně úpravy okolí byl 
v rámci architektonické soutěže 
stanoven na 55 miliónů korun. 
To je zhruba tolik, kolik by stál 
most podle projektové doku-
mentace, která už městu leží ve 
skříni z minulého období a kte-
rou už město jednou zaplatilo. 
To je také důvod, proč s  výbě-
rem nesouhlasili všichni zastu-
pitelé. Předběžný termín pro 
zahájení výstavby nového mos-
tu je začátek roku 2019. Vlastní 

výstavba je odhadována na dva-
náct měsíců. Podobu nového 
mostu vybrali porotci v  rámci 

architektonické soutěže, která 
se v Litvínově konala v loňském 
roce. (pur)

Projekt na most už se připravuje

Zkrátí si Litvínov vyhláškou „noční klid“?

Dílna posouvá klienty do společnosti

Dosluhující most půjde už brzo k zemi.

Obchod najdete v Oseku na náměstí.

V dílně pracují klienti DSS v Háji u Duchcova.
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LITVÍNOV – Přípravné práce na novém dopravním terminálu na litví-
novském nádraží pokročily. Stavba terminálu se všemi zastávkami, 
přechody pro chodce, parkováním pro autobusy, osobní auta i taxi 
měla být zahájena v roce 2018 a dokončena v roce 2020. 

Původně stanovený termín 
ale zřejmě platit nebude. No-
vinkou je, že příjemcem dotace 
na celou akci by se místo Ús-
teckého kraje mělo stát měs-
to Litvínov. O dotaci na nový 
dopravní terminál v  Litvínově 
chtěl původně žádat Ústecký 
kraj. S  Litvínovem a Doprav-
ním podnikem měst Mostu 
a Litvínova kraj pouze ladil, 

jak by mělo nádraží vypadat. 
Podmínky dotačního titulu se 
ale změnily a pro kraj je už ne-
možné o dotaci požádat. „Bylo 
by to velmi komplikované, ze-
jména vzhledem k  udržitelnosti 
projektu,“ vysvětlila starost-
ka Litvínova Kamila Bláhová. 
Krajští úředníci proto jednají 
s  Litvínovem o možnosti, že 
by kraj celý zpracovaný projekt 

městu předal, a to by samo žá-
dalo o potřebnou dotaci. „Mu-
síme celou věc pečlivě zvážit,“ 
říká dále starostka. Jde zejména 
o spoluúčast, kterou by muselo 
zaplatit město Litvínov. „Kraj 
by nám se spoluúčastí finančně 
vypomohl,“ prozradila dále sta-
rostka. V  projektu dopravního 
terminálu došlo ke změnám už 
v loňském roce. 

Původní studie dopravního 
terminálu, zpracovaná pro Kraj-
ský úřad Ústeckého kraje, nevy-
hovovala z provozního hlediska 
představám Dopravního podni-

ku měst Mostu a Litvínova ani 
městu. Shodli se na tom zástup-
ci města i dopravní společnosti 
před více než rokem. Zástupci 
dopravního podniku a města 
připomínkovali vhodnější řeše-
ní pro pohyb cestujících mezi 
železniční stanicí a terminálem 
tramvajové a autobusové dopra-
vy. Vhodněji se má vyřešit také 
parkoviště pro taxi a odstavení 
autobusů. Kolik by mělo nové 
nádraží v  Litvínově stát zatím 
není jasné. Podle předběžných 
odhadů by to ale mělo být více 
než třicet miliónů korun.  (pur)

 Stavba nového nádraží se komplikuje

Sponzor pomohl dětem 
z rehabilitačního 

stacionáře
Firma sanaplasma s.r.o., kte-

rá otevřela svou pobočku také 
na Mostecku, se koncem roku 
2016 rozhodla podpořit finanč-
ními prostředky děti, které mají 
svůj start do života ztížený a po-
třebují dlouhodobou pomoc 
a podporu.

Díky finančnímu daru zís-
kal Denní dětský rehabilitač-
ní stacionář, Františka Malíka 
973, Most, jehož provoz zajiš-
ťuje Městská správa sociálních 
služeb v  Mostě – příspěvková 
organizace, další podpůrnou 
pomůcku, konkrétně poloho-
vací židličku, kterou lze zajistit 
celý rozsah terapeutických po-
loh dítěte zejména při hraní, ale 
i nácviku správného sedu. Děti, 
které docházejí do dětského re-
habilitačního stacionáře, absol-
vují rehabilitační procedury dle 

doporučení lékařů, a zároveň 
jsou pro ně připraveny aktivity 
zajištěné personálem. Všechny 
prováděné činnosti jsou zamě-
řeny zejména na nácvik doved-
ností, a to převážně za pomoci 
kompenzačních pomůcek. Děti 
tak mají možnost sledovat při 
nácviku sedu, co se děje kolem 
nich, mohou se účastnit her. 
K  bezpečí dětí pomáhají právě 
kompenzační pomůcky, který-
mi lze děti zajistit, aby nespad-
ly. Každé zlepšení zdravotního 
stavu dětí je pro rodiče dětí „zá-
zrakem“ a pro nás odměnou za 
trpělivou péči.

Děkujeme firmě sanaplasma 
s.r.o. za finanční dar, kterým 
přispěla ke zkvalitnění života 
zejména dětí s těžkým tělesným 
postižením.

 Ing. Martin Strakoš, 
ředitel organizace

Jaroslava Puntová, 
vedoucí stacionáře

N apsali jste nám

LITVÍNOV - Litvínovští si stěžují u vedení města na hluk z  polního 
hořáku během najíždění etylenové jednotky. Obávají se také zvý-
šené produkce škodlivých látek, proto do terénu vyrazili strážníci 
s  měřicím přístrojem. Zvýšenou koncentraci škodlivých látek ale 
přístroj nezaznamenal. 

V Unipetrolu RPA, s. r. o., 
7. března probíhalo plánované 
najíždění etylenové jednotky 
(EJ). V nočních hodinách pak 
bylo zahájeno zpětné najíždění 
EJ po odstávce. V souvislosti 
s najížděním jednotky bylo za-
hájeno spalování uhlovodíků 
na polním hořáku EJ spojené 
s doprovodnými světelnými 
a zvukovými efekty. „Město 
Litvínov zaznamenalo v této 
souvislosti stížnosti nejen od 
svých občanů, ale také prostřed-
nictvím operačního dozorčího 
Policie ČR. Z tohoto důvodu 
byla vyslána do terénu hlídka 
městské policie, která namát-
kově měřila ovzduší přístrojem 
Drager. Během měření však ne-
byla zjištěna zvýšená koncent-
race zdraví škodlivých látek,“ 
uvedla starostka Litvínova 
Kamila Bláhová s  tím, že ve-
dení města zvažuje další kroky 
k ověření těchto skutečností. 

Mimo jiné například požádala 
o měření hluku a koncentrace 
škodlivin při najíždění etyle-
nové jednotky okresní hygi-
enickou stanici. „O najíždění 
etylenové jednotky jsme byli 
předem informováni. Tuto in-
formaci jsme předali dále oby-
vatelům města prostřednictvím 
webových stránek města a info 
SMS kanálu. Rádi bychom ale 
v budoucnu měli více informa-
cí od vedení firmy, abychom 
mohli obyvatele města uklidnit. 
V Litvínově po požáru v areálu 
Unipetrolu panuje mezi lidmi 
nervozita při každé provozní 
události, kterou provází hluk 
a spalování na hořáku etylenové 
jednotky,“ doplnila starostka. 

V  souvislosti s najížděním 
etylénové jednotky redakce 
oslovila také Unipetrol RPA. 
Souhrnné informace k této zá-
ležitosti zveřejníme v příštím 
vydání. (pur)

Litvínovští si stěžují na hluk z chemičky

V Litvínově se připravuje nový dopravní terminál.

Etylenová jednotkaEtylenová jednotka
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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

Fond bez komise
Rada města Litvínova na zá-

kladě schválení nových pravidel 
k  poskytování půjček z Fondu 
oprav a modernizace bytového 
fondu zrušila k 31. březnu 2017 
komisi fondu a odvolala její členy. 

Smlouva skončí
 Město Litvínov má se spo-

lečností Dopravní podnik 
měst Mostu a Litvínova od 
roku 2009 uzavřenou smlouvu 
na zabezpečení dopravní 
obslužnosti v systému městské 
hromadné dopravy. Smlouva 
je uzavřena na dobu 10 let, do 
31. 12. 2018. Aby mohl Litvínov 

v  příštím roce uzavřít novou 
smlouvu na další roky, musí se 
už nyní připravit. Mimo jiné 
například musí v Úředním 
věstníku EU na jeden rok 
zveřejnit povinné informace, 
mimo jiné i typ plánovaných 
smluv a služby v oblasti, na něž 
se možné smlouvy vztahují. 

Ohlédnutí za galerií
Městská Galerie Radniční 

sklípek zahájila provoz 15. 12. 
2000. Od zahájení provozu do 
prosince 2016 se zde uskutečni-
lo 134 výstav. V roce 2017 byly 
aktivity městské galerie přesu-
nuty do zámku Valdštejnů. 

(pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj byl řadu let mezi kraji popelkou, ma-
cešsky opomíjenou ze strany státu. Proto nyní potřebuje od státu 
mnohem větší pozornost, aby nastartoval svou ekonomiku. V sou-
časné době Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje připravuje 
„Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje“. Co tento 
plán kraji přinese a jak se dotkne obyvatel jednotlivých regionů 
kraje? Na to jsme se zeptali předsedkyně hospodářské a sociální 
rady Gabriely Nekolové.

Co si má člověk pod doku-
mentem s  tak náročným ná-
zvem představit?

Není to nic složitého. Je to 
soubor zcela konkrétních opat-
ření a aktivit, zaměřených na 
řešení problémů, které se týkají 
široké veřejnosti a kterými se 
region zabývá. Od zadluženosti 
obyvatel až po zdravotnictví.

Jaká opatření například 
máte na mysli?

 Akční plán přesně říká, co 
potřebujeme, aby Ústecký kraj 
dosáhl úrovně ostatních regi-
onů, zvýšil svou konkurence-
schopnost, oživil ekonomiku, 
zlepšil svou image. Chceme také 
dosáhnout snížení odlivu mla-
dých kvalifikovaných odborní-
ků mimo region a toho, aby Ús-
tecký kraj byl vhodným místem 
pro život svých obyvatel. 

Jak dlouho taková strategie 
vzniká?

Na strategii restrukturaliza-
ce pracujeme už více než rok. 
A samozřejmě nejen „od sto-
lu“. Spolupracujeme se širokým 
týmem odborníků z  různých 
odvětví. O změnách v  regionu 
ale může rozhodnout také širo-
ká veřejnost. Základní analýzu 
problémů udělal náš pracovní 
tým, významně ale přispěly také 
různé organizace a sdružení. 
Prostřednictvím webu a Face-
booku zasílali své připomínky 
a návrhy na změny obyvatelé 
celého kraje. Obdrželi jsme přes 
sto podnětů, které jsme do akč-
ního plánu zapracovali.

Co si například přejí změnit 
obyvatelé Mostecka?

Návrhů, které se týkají kon-
krétně Mostecka, přišlo hned 
několik. Dostali jsme například 

podnět na využití Jezera Most. 
Lidi na Mostecku také hodně 
trápí soužití s  nepřizpůsobivý-
mi sousedy.

Soužití s nepřizpůsobivými - 
dá se s tímto problémem vůbec 
něco dělat? 

Soužití s  nepřizpůsobivými 
lidmi, sociálně vyloučené lo-
kality, zneužívání sociálních 

dávek a další sociální problémy 
se týkají celé řady navrhova-
ných opatření. Od návrhů na 
legislativní změny po žádost 
o navýšení prostředků na aktiv-
ní politiku zaměstnanosti. Z  té 
by se například mohly hradit 
mzdy domovníkům pro sdruže-
ní vlastníků bytových jednotek. 
Posílit žádáme kontroly nelegál-
ního zaměstnávání. 

Jaká další opatření žádáte od 
vlády?

Je to hodně o penězích. Bě-
hem několika let by restruktura-
lizace měla být o desítkách mili-
ard korun, které do kraje vláda 
pošle. Žádáme o změnu ne-
vhodně nastavených dotačních 
titulů. Například u programu 
na demolici prázdných domů 
v  sociálně vyloučených lokali-
tách chceme, aby obce mohly 
z  této dotace vybydlené domy 
také vykoupit od majitelů Na 
to totiž mnohdy peníze nemají, 

a tak je pro ně dotace na demoli-
ci nedosažitelná. Další opatření, 
které je zejména pro Mostecko 
velmi důležité, je možnost od-
dlužení. To by ale mělo velmi 
přísné podmínky. Týkalo by se 

výhradně lidí, kteří mají snahu 
své dluhy platit, mají kvalifikaci 
a pracují. 

Kolik lidé na Mostecku dluží 
peněz?

Zadluženost obyvatel na 
Mostecku patří v  republice ke 
špičce. Obyvatelé Mostu dluží 
2,5 miliardy korun. Dluhy, kte-
ré jen obtížně nebo vůbec ne-
zvládá, má 17 procent procent 
obyvatel. Průměrně má v Mostě 

každý dlužník, který nesplácí 
své dluhy, šest exekucí! Chceme 
zpřísnit trh s půjčkami a zvýšit 
finanční gramotnost lidí. 

Restrukturalizace kraje je 
tedy nejvíce zaměřena na soci-
álně slabé?

Je pro všechny obyvatele kra-
je. Součástí jsou opatření na 
změnu školství, posílení těch 
oborů, které jsou žádané od 
zaměstnavatelů. Chceme, aby 
měli rodiče jistotu, že jejich 
dítě najde po absolvování školy 
práci. Žádáme od státu podpo-
ru dalších investic do Krajské 
zdravotní. Chceme, aby pacienti 
ve vážném zdravotním stavu 
našli pomoc v  kraji a nemuseli 
čekat na specializované zákroky 
v pražských nemocnicích. Jedná 
se nám konkrétně o středisko 
kardiochirurgie. Některá opat-
ření se týkají životního prostře-
dí. To jsou problémy, které se 
týkají všech obyvatel kraje a zá-
sadně ovlivňují životní úroveň. 

(pur)

 Gabriela Nekolová: „Chceme, aby 
měli rodiče jistotu, že jejich dítě 

najde po absolvování školy práci“

I„Obyvatelé Mostu dluží 2,5 mili-
ardy korun. Průměrně má v Mos-
tě každý dlužník, který nesplácí 
své dluhy, šest exekucí! Chceme 

zpřísnit trh s půjčkami a zvýšit fi -
nanční gramotnost lidí.“

Z Rady města Litvínova

Gabriela Nekolová

POZVÁNÍ VŠEM ZÁJEMCŮM

NA JARNÍ CVIČENÍ

YOGA VÉKI

25. a 26. BŘEZEN 2017 

Litvínov

Info: 733 726 801

POZVÁNÍ VŠEM ZÁJEMCŮM

NA JARNÍ SEMINÁŘ

AÏ - DÔI - NOVÝ 

SMĚR AÏKIDO  

1. a 2. DUBEN 2017 Litvínov

Info: 605 734 076

Jezero MostJezero Most
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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 - Během minulého 
týdne se děti z  Janova bavily 
s  Jaklíkem. Preventistka Měst-
ské policie Litvínov Michaela 
Hejčová připravila pro děti výle-
ty, hry a soutěže. 

„Na jarní prázdniny jsem po-
zvala děti, jejichž rodiče se jim 
nemohli věnovat. Některé děti 
s  námi šly úplně poprvé. Užili 
jsme si společně hodně zábavy. 
Děti byly tentokrát velmi hodné,“ 
pochvaluje si jarní týden Mi-
chaela Hejčová. V  pondělí byly 
děti na jarní procházce v  areá-
lu Nové Záluží. „Malovali jsme 
na chodník křídami, soutěžili 
v běhu, zkoušeli jsme vyfiltrovat 
vodu nabranou v  rybníce,“ po-
psala hned první den preven-
tistka. Druhý den se vypravila 
preventistka s  malými dětmi, 
které ještě nikdy nebyly v  ná-
kupním centru a neznají dětské 
herny, do Sokolovny v Litvíno-

vě. „Byly to děti, které nechodi-
ly do školky a podobné herny 
neznají,“ prozradila o druhém 
dnu Michaela Hejčová. Třetí 
den věnovala preventistka spor-
tu „Velké poděkování patří Ro-
maně Poživilové, která pro nás 
připravila zdarma lekci skákání 
na trampolínách. Z  toho byly 
děti nadšené,“ říká o dalším dnu 
preventistka. Ve čtvrtek si malé 
děti užily animák TROLLOVÉ 
a pro velké děti připravila 
preventistka odpolední turnaj 
ve fotbale v hale SK Kopisty.

Všechny akce byly plánova-
né v duchu celoroční myšlenky 
podporovat vzdělání a zábav-
nou formou hledat silné stránky 
jednotlivců tak, aby věděli, kam 
mohou směřovat v dalším vzdě-
lání. Na každé akci bylo vždy víc 
než 15 dětí, zúčastnily se také 
asistentky prevence kriminality 
z Litvínova.  (pur)

Nedala na varování 
Jen díky dobré práci policistů 

z hamerské policejní služebny se 
vrátil mobil mladé dívce, která 
o něj přišla v baru. Mobil si po-
ložila na stůl a šla si zatancovat. 
Nedbala varování obsluhy, aby 
si své věci hlídala, a tak než do-
tančila, byl mobil pryč. Krádež 
ohlásila hamerským policistům, 
kteří na základě osobní znalosti 
nového majitele mobilu vypát-
rali. Mobil obviněný vrátil zpět 
poškozené. Obviněný je stíhán 
na svobodě a za krádež byl již 
odsouzen. Za tuto krádež mu 
hrozí až tříletý trest odnětí svo-
body.

Pozor na dobré známé
„Dobrý“ známý se nabídl 

muži z Mostu, že mu zprostřed-
kuje opravu vozidla. Z  auta ale 
při převozu ukradl z peněženky 
majitele platební kartu a také ze 
zavazadlového prostoru televi-
zor a antény. Pomocí karty pak 
provedl v šesti případech ně-
kolik nákupů a kartu pak vrátil 
zpět do peněženky. „Poškoze-
nému majiteli způsobil škodu za 
více než 4 000 korun. Obviněný 
se krádeže dopustil i přesto, že byl 
loni za krádež odsouzen. Moste-
čan je stíhán na svobodě a hrozí 
mu až tříletý trest odnětí svo-
body,“ uvedla policejní mluvčí 
Ludmila Světláková.

Pro dobrotu…
Dobroty své známé zneu-

žil 26letý muž z Mostu. Žena 
z Mostu ho v únoru nechala 

u sebe bydlet, protože přišel 
o střechu nad hlavou. Místo 
vděku se dočkala z jeho strany 
okradení. „Muž v bytě nalezl 
její platební kartu, se kterou ně-
kolikrát nakoupil. Údajně koupil 
cigarety, které následně prodal 
náhodným osobám a peníze užil 
pro svoji potřebu. Žena na to 
přišla, když si chtěla vybrat vět-
ší obnos. Zjistila, že jí hotovost 
ubyla. S jinou kartou měl muž 
vybrat její peníze z bankoma-
tu. Celkem jí Mostečan způsobil 
škodu ve výši 2 190 korun,“ po-
psala případ policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Policie 
v Mostě 26letému muži sdělila 
ve zkráceném přípravném říze-
ní podezření ze spáchání pře-
činů krádeže a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku.

Řídil pod vlivem 
Tří mladých mužů v zaparko-

vaném vozidle v Chudeřínské 
ulici si všimli litvínovští strážní-
ci. Dva z mužů byli zjevně opilí. 
Podle místní znalosti se všichni 
tři pohybují v Litvínově v pří-
tomnosti osob toxi. Muži uvedli, 
že si v autě jen povídají a nikam 
nepojedou. Jen co hlídka odjela, 
rozjelo se i kontrolované vozidlo. 
Strážníci měli podezření, že řidič 
je pod vlivem návykových látek. 
Vozidlo proto zastavili. Na mís-
to přivolali hlídku Policie ČR. 
Policisté u řidiče provedli test na 
drogy s pozitivním výsledkem 
na amfetamin a canabis. Dál pří-
pad řešila Policie ČR. (pur)

P orušené paragrafy

Týden plný zábavy

ÚSTECKÝ KRAJ - Od 1. dubna se opět spouští společný projekt Ús-
teckého kraje a tří Zoologických zahrad – Podkrušnohorského par-
ku Chomutov, zoo Děčín a zoo Ústí nad Labem. Stejně jako vloni, 
i letos si můžou návštěvníci zakoupit za zvýhodněnou cenu společ-
nou vstupenku a během letní sezóny navštívit všechny tři turisticky 
oblíbené objekty. 

„Hlavní výhodou společné 
vstupenky je její cena. V  rámci 
tohoto projektu vyjde o desítky 
korun levněji než běžné vstupné, 
pro dospělého to bude 260 korun 
a pro děti je to 140 korun. Jsme 
velmi rádi, že můžeme podpořit 
akci, kde se dokázaly domluvit 
hned tři Zoo a připravit zají-
mavý program nejen pro rodiny 
s  dětmi,“ uvedl radní Ústecké-
ho kraje pro oblast cestovního 
ruchu Zdeněk Matouš. Nabíd-
ka vstupenek je ovšem omeze-
ná a v oběhu je jen 1000 kusů, 
které si návštěvníci nemohou 
zakoupit jinde než v  poklad-
nách příslušných Zoologických 
zahrad. Při nákupu a návštěvě 
každé Zoo získá majitel dárek 
v podobě magnetky. Její motiv 
(zvíře) je v každé Zoo jiný, ale 
grafické provedení je stejné, 
takže vlastně půjde o originální 
sérii. Společná vstupenka má 
zároveň podobu pohlednice, 
kterou lze pak poslat poštou. 
Kromě toho při návštěvě kaž-
dé Zoo získá příchozí na vstu-
penku razítko, a pokud se mu 

podaří navštívit všechny tři 
zahrady do 31. října 2017, bude 
zařazen do slosování o ceny. 
Hlavní výhrou bude víkendový 
pobyt.

V  loňském roce se od čer-
vna do října podařilo navštívit 
všechny tři Zoo 176 účastní-
kům, kteří se tak zařadili do 
slosování o hlavní cenu – vy-
hlídkový let z letiště v Roudnici 
nad Labem. Losování proběhlo 
při ukončení a zhodnocení pi-
lotního projektu 14. listopadu 
2016 na půdě Krajského úřa-
du Ústeckého kraje. Slavnost-
ní předání cen se uskutečnilo 
v  ústecké Zoologické zahradě, 

kde byl zároveň představen dal-
ší ročník. Tři vylosovaní výher-
ci z Děčína, Lenešic a Ústí nad 
Labem obdrželi dárky z  kaž-
dé Zoo a od Ústeckého kraje 
na vskutku originálním mís-
tě – přímo ve výběhu slonů za 
dozoru jeho dvou obyvatelek, 
Kaly a Delhi J.

Celou kampaň opět podpoří 
Ústecký kraj na svém turistic-
kém portále Brána do Čech. 
Logo projektu, který propa-
guje čtyři destinační regiony 
kraje, se bude opět objevovat 
na všech materiálech i na vstu-
penkách.

Co možná nevíte…
Zoopark Chomutov je nej-

větší českou Zoologickou zahra-
dou. V prostorných přírodních 
výbězích a expozicích chová 
více než 160 druhů zvířat Eu-
rasie. Jedinečný zážitek z blíz-
kého setkání se zvířaty nabízí 
unikátní areál Eurosafari. Pro-
jížďku Safari expresem do bez-
prostřední blízkosti zubrů, koní 
Převalského, muflonů či jelenů 
je možné absolvovat i ve večer-
ních hodinách. Když se malí 
návštěvníci vyřádí na atrakcích, 
v lanovém centru a na Dětské 
Zoo, mohou si odpočinout na 
statku domácích zvířat nebo při 
projížďce Lokálkou Amálkou.

 Zoologická zahrada Děčín 
patří co do velikosti k men-
ším českým Zoologickým za-
hradám, hospodaří na zhruba 
6  hektarech plochy v příjem-
ném prostředí lesoparku na 
Pastýřské stěně. Zaměřuje se 
na chov ohrožených a méně 
známých druhů zvířat. Na jed-
nom místě tu máte možnost 
poznat téměř 400 zvířat ve 150 
druzích. Největší chloubou 
jsou medvědi grizzly, jejichž 
chovu se Zoo Děčín věnuje 
jako jediná česká Zoologická 
zahrada, a to již od roku 1983. 
Od roku 2006 patří k Zoolo-
gické zahradě také oddělená 
expozice v centru města Děčí-
na s názvem Expozice Rajské 
ostrovy.

 
Zoologická zahrada Ústí 

nad Labem vznikla ze sou-
kromé ptačí rezervace, kterou 
v roce 1908 založil ústecký ob-
chodník a vášnivý ornitolog Dr. 
Heinrich Lumpe. Je umístěna 
v přírodním areálu na úpatí 
Mariánské skály na ploše 26 ha. 
Najdete zde unikátní kolekci 
zvířat z celého světa ve více než 
200 druzích. Je vhodná jako cíl 
návštěvy zejména pro rodiny 
s dětmi, nabízí aktivní odpoči-
nek, relaxaci i poučení. 

(pur)

Jeden kraj – tři různé zoologické zahrady
Do prodeje půjde hned tisíc vstupenek

ITím, že každá zoo má jiný cha-
rakter, chová jiná zvířata a má 
jinou nabídku aktivit, bude ná-
vštěva specifi cká a jedinečná. 

Navíc, co se týče vzdálenosti, jsou 
pro obyvatele Ústeckého kraje 
všechny tři zoo dobře dostupné, 
takže tento tip na výlet lze pohodl-
ně využít.

Děti z Janova navštívily dětskou hernu.

Do tří zoo v Ústeckém kraji můžete vyrazit pouze s jedinou vstupenkou.
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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 40 ks pozinkovaného 

plechu 1+3 m, cena za kus 150 Kč. 
Trubky lešení 50 ks trubek, včetně 
spojek – cena 4 500 Kč. Vše použité 
v Mostě. Tel: 607 277 880

 ■ V Mostě prodám 6 dřevěných 
stolů, cena za kus 600 Kč, jsou v 
pořádku, pro 4 - 6 osob. Tel: 607 
277 880

 ■ Prodám nerez dřez 44x88 s od-
kapávačem 600 Kč. Malé béžové 
umyvadlo 200 Kč. Nové bílé umy-
vadlo 55 cm – baterie ze zdi 300 
Kč. Vše je nepoškozené v Mostě. 
Tel: 607 277 880

 ■ Prodám nářadí ke krbu, černo-
-zlatá lopatka, smetáček, pohra-
báček, proutěný koš na dřevo ke 
krbu. Vše nové nepoškozené. Stě-
hování, cena celkem 1 100 Kč. Tel: 
607 277 880

 ■ Prodám 4x stoly spojené s 
lavicemi – kovová konstrukce – 
bytelné, vhodné před restauraci, 
jídelnu, cukrárnu i chatu. Cena za 
kus 1 800 Kč včetně velkého slu-
nečníku. Tel:607 277 880

 ■ Prodám různé sklo, staré žeh-
ličky, knihy, bronz, plastiky od J. V. 
Myslbeka Anežky České. Tel: 604 
103 485 volat po 19. hodině.

 ■ Prodám hezkou nepoškoze-
nou toaletku s trojdílným zrca-
dlem 30. léta (ořech) Cena 1 500 
Kč Most. Tel: 774 449 292.

 ■ Prodám oranžovou sedací 
soupravu, 3+1+1, v dobrém stavu. 
Spěchá. Cena dle dohody. Telefon: 
607 784 645
 ■ V Mostě prodám 2 x lednice s 

mrazákem Privileg, Siemens, cena za 
ks: 2 800 Kč, mrazák Perfekt – 7 šuplí-
ků – 2 800 Kč, vše v dobrém stavu. 
Telefon: 607 277 880, po 18 hodině

 ■ V Mostě prodám 2 x sporák na 
plyn – PB 2 500 Kč, kupeckou váhu 
900 Kč – vše dobrý stav. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ V Mostě prodám dětskou dře-
věnou postýlku s matrací – 700 Kč, 
dětskou rozkládací židličku se sto-
lečkem – 300 Kč, dětskou vysokou 
plastovou jídelní židli – 450 Kč. Te-
lefon: 607 277 880 – večer

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám nebo pronajmu rekre-

ační objekt, vhodný k rekonstruk-
ci, 50 km od Mostu, v okrese Ra-
kovník. Telefon: 731 077 471

 ■ Prodám ŘRD, 4+1 u Žatce, po-
zemek 350 m2, patrový domek je s 
garáží, dílnou, sušárnou, kotelnou, 
plastová okna, plynový kotel + 
kamna. Cena 1 260 000 Kč. Telefon: 
705 233 646

 ■ Prodám byt v Mostě, OV, u 
Kahanu, po rekonstrukci, 2+KK, 
270 000 Kč. Při rychlém jednání 
domluva možná, volný od jara 
2017. Telefon: 604 616 995

 ■ Prodám byt v blízkosti centra 
Litvínova, po rekonstrukci, klidný 
a čistý cihlový dům, veškerá ob-
čanská vybavenost, nízké nájem-
né. Cena 590 000 Kč. Rychlé jed-
nání – sleva. Telefon: 731 648 184

SEZNÁMENÍ
 ■ Paní Marie 86 let/162 cm/ 52 

kg. Hledám pána do 89 let/ ráda 
cestuji, mám ráda přírodu, zvířata, 
vaření, zahrádka. Jsem vdova. Tel: 
792 488 116

 ■ Hledám milou přítelkyni pro 
společný život v RD na Lounsku. 
Zahrada, les, krásné prostředí čes-
kého středohoří. Já 66/180/96. Tel: 
721 310 917

 ■ Muž 41/185/85 kg, pohled-
ný, zajištěný, bez závazků, hledá 
přítelkyni. Schůzky v mém bytě v 
Mostě. Telefon: 721 278 883

 ■ Hledám kamarádku k občas-
ným schůzkám u kávy, která se 
ráda odreaguje od všedního ko-
loběhu, pokud možno štíhlejší a 
drobné postavy. 46/174/76. Tele-
fon: 720 125 672

 ■ 72/164/69 – nekuřák, fi nančně 
nezávislý, rád pozná také takovou 
přítelkyni, která je rovněž osamělá, 
má ráda cestování a jiné aktivity a je 
také z Mostu. Telefon: 704 446 569

 ■ Já 30/177 – sportovní postavy, 
hledá upřímnou hodnou ženu od 
25-40 let, ke společnému životu. 
Děti nejsou překážkou, na vzhledu 
nezáleží. Pokud tu někde jsi, tak se 
ozvi. ZN: info v redakci

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen 
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, 
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen® 
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové 
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční 
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

Možnost parkování osobních vozidel na hlídaném 

parkovišti na rohu ulic Bělehradská a U Stadionu. 

Měsíční parkovné 750,- Kč, pololetní 4 125,- Kč. 

Dále nabízíme parkování v krytém parkovišti ve 

Sportovní hale Most. Měsíční pronájem 900,- Kč, 

čtvrtletní 2 520,- Kč a roční 9 000,- Kč. 

Bližší informace 
na tel. čísle 
726 765 703

TJ Baník Most, z.s.
nabízí

Setkání po 50 letech
Prosíme všechny, kteří v roce 1967 
ukončili školní docházku na 2. ZŠ 
u stadionu v Litvínově, třídy 9. A, 
B, C, D, aby se ozvali do 10. 4. 2017, 
J. Taušové (Tomíčkové), telefon: 
737 644 621. Setkání bude 22. 4. 
2017 ve 14 hodin před 2. ZŠ v Lit-
vínově. Poté tradiční pokračování 
v restauraci Koliba – Loučky. Těší-
me se na Vás.
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Fotbalistky Souše 
míří do Chyše

Příští utkání divize žen 
A Čechy odehrají fotbalistky 
Baníku Souš na hřišti svého 
soupeře. V sobotu 18. března 
se představí v Chyši, která je 
aktuálně na druhém místě 
divizní tabulky. 

Jarní část DRFG 
Superligy začne Most 

s Brnem
Tuto neděli ve 14 ho-

din přivítá výběr Mostu na 
svém domácím hřišti hosty 
z  Brna v  rámci prvního jar-
ního kola DFFG Superligy 
malé kopané. Oproti loňské 
sezoně, kdy Brno přicestova-
lo v  předposledním kole již 
zcela bez ambicí a značně de-
moralizované, lze tentokrát 
očekávat zcela jiný zápas.

Litvínov si v úvodu 
připsal tři body

Tříbodové vítězství si hned 
na úvod jarní části krajského 
přeboru dospělých v kopané 
připsali hráči FK Litvínov. Ti 
na svém domácím hřišti do-
kázali porazit SK Hrobce 2:0. 
Branky vítězů stříleli Polom-
ský a Longauer. 

Fotbalisté Horního 
Jiřetína nebodovali
Bodově naprázdno vyšel 

v prvním utkání jara v kraj-
ském přeboru dospělých ce-
lek Sokola Horní Jiřetín. Ten 
hrál v nedaleké Bílině a odjel 
s  těsnou porážkou 2:1. Gól 
Horního Jiřetína vstřelil O. 
Hlaváček. 

Hipodrom Most zná 
program letošní 

sezony
Dostihové závodiště Hi-

podrom Most už zná pro-
gram své letošní sezony. 
V programu je celkem sedm 
mítinků. Vše odstartuje Jarní 
cena města Mostu. Násle-
dovat bude Cena Jezdec-
tví. V  červenci pak Dostihy 
PMU, v  srpnu Velká letní 
cena Ústeckého kraje a Vel-
ká mostecká steeplechase. 
V  říjnu Cena zimního favo-
rita a Českomoravská cena. 
Sezonu by měly zakončit lis-
topadové Rovinové dostihy.

Hráči Super Stars 
Most jedou hrát do 

jihoamerického Peru
Badmintonový klub Super 

Stars Most zorganizoval pro 
své hráče další z dobrodruž-
ných cest. V  minulosti se 
hráči mohli účastnit projektu 
Cesta na sever Evropy, kdy za 
jedenáct dní navštívili sedm 
zemí. Nyní se hráči Super 
Stars Most chystají do jiho-
amerického Peru. Několik 
dní stráví v  hlavním městě 
Lima, kde odehrají turnaj 
BWF III. International Series 
2017.

Juniorky Baníku míří 
dvakrát ven

Dvě utkání na palubov-
kách svých soupeřek sehrají 
v dorostenecké lize juniorky 
Basketbalového klubu Baník 
Most U19. V sobotu se před-
staví v  Kralupech nad Vl-
tavou, proti místnímu BKJ. 
V  neděli pak v  Praze proti 
BA Sparta B.  (jak)
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MOST - V dalším domácím utkání WHIL nastoupil DHK Baník Most 
proti celku Veselí nad Moravou. Stalo se tak v  pátek a v Mostě se 
v poločase rodilo překvapení. Domácí Černí andělé ale nakonec po 
nepovedeném prvním poločase obrátili nepříznivý výsledek ve svůj 
prospěch. 

„Bylo to dnes vydřené vítězství, 
měli jsme obrovský problém se 
soupeřovou obranou, která velmi 
dobře spolupracovala s brankář-
kou. Zkoušeli jsme dva obranné 
systémy, které nemohu říct, že by 
nám nevycházely. Máme ale spíš 
problémy dostat se do zápasu, 
nebo ho dříve ovládnout. Naštěstí 
jsme se nevzdali, stále jsme věřili, 
že to zvládneme i za stavu 15:18, 
kdy se zápas začal lámat a šňů-
rou pěti branek se nám podařilo 
zápas otočit. I v šatně jsem hráč-
kám říkal, že zápas se hraje na 
šedesát minut a ukázala se naše 

trénovanost. Skvěle nás ve druhé 
polovině podržela brankářka Do-
minika Müllnerová. Podobné za-
kopnutí jsme si nemohli dovolit. 
Soupeř zahrál nad hranice svých 
možností a zaslouží si velkou gra-
tulaci. Stejně velké poděkování si 
zaslouží i skvělé mostecké publi-
kum, které nás podporovalo i za 
nepříznivého stavu a hnalo nás 
kupředu až do poslední vteřiny 
utkání,“ řekl po utkání domácí 
kouč Pater Dávid. Jeho kolega na 
lavičce Veselí Luboš Hudák, kte-
rý mimochodem v Mostě půso-
bil právě před Dávidem, k vývoji 

zápasu řekl: „V průběhu celého 
zápasu jsme se snažili hrát naše 
tempo hry a dělat minimum chyb. 
Most byl favoritem a je to kvalitní 
a silné družstvo. Dařilo se nám 
to hlavně v prvním poločase, bo-
hužel ve druhé půli jsme měli pár 
vyloučení, která nás stála otočení 
výsledku. V závěru jsme trochu 
odešli i fyzicky a zápas už neměl 
takové tempo. Děvčata si zaslouží 
velký dík za bojovný výkon a do-
držení taktických pokynů.“ 

DHK Baník Most – Veselí nad 
Moravou 25:22 (11:14). Nej-
víc branek Mostu: Szarková 7, 
Dvořáková, Mikulčík, Růčková 
4 – Veselí: Šustková 7, Olšovská, 
Pastorková 4. Rozhodčí: Milan 
Hájek, Karel Macho, sedmime-
trové hody 4/4, 3/2. Vyloučení: 
3/3, Diváci:425.  (jak) 

MOST - Druhá březnová neděle byla prvním hracím dnem nového 
ročníku Mostecké ligy malé kopané. V rámci kola bylo sehráno pět 
zápasů a některé z nich byly opravdovými fotbalovými lahůdkami.

V  prvním utkání se proti 
sobě postavila družstva Inse-
minátors FC a proOFFICE. Byť 
tým proOFFICE oproti minulé 
sezoně posílil, byli Inseminátors 
nad jeho síly a podlehl svému 
soupeři v  poměru 2:6. Hlavní-
mi tahouny útoku vítězů byla 
osvědčená jména Jan Pyskatý, 
který se prezentoval hattrickem, 
a Martin Boček. 

Ve velkém stylu vpadla do 
ligy Jablíčka Chomutov. Toto 
mužstvo ve své ligové premié-
ře zdemolovalo tým FC Levels 
v  poměru 14:0. Hned po šesti 
kanadských bodech zazname-

nali dva jejich hráči a to Jan 
Kopta (4+2) a David Haviar 
(2+4). Čtyřmi body se připojil 
Matěj Dolejška (1+3), hattrick 
Rostislav Šebek (3+0) a tři body 
Marek Chaloupka (1+2). Díky 
této ofenzivní smršti jejich hrá-
či ovládli všechny individuální 
statistiky tohoto kola. Jan Kopta 
se stal střelcem, David Haviar 
nahrávačem kola a zároveň se 
jejich brankář Michal Plochý 
stal díky jedinému nedělnímu 
čistému kontu gólmanem toho-
to kola.

Ve třetím utkání dne se proti 
Gamblers Most postavil nová-

ček Kosmos a až do poločasu 
šlo o premiéru nadmíru úspěš-
nou. Nakonec se ale Gamblers 
rozstříleli a zvítězili 9:1. Třemi 
kanadskými body se pod jejich 

vítězství podepsal Jaroslav Hor-
ský (1+2), dvěma pak Robert 
Dvořák, Ladislav Kešner a Jakub 
Polák (všichni 2+0) a Jan Juris 
a David Macko (oba 0+2).

Následoval střet týmů Atléti-
co Most a FC Katalánci SWAG. 
Zápas byl skutečnou reklamou 
na malý fotbal. Utkání skončilo 
těsnou výhrou Katalánců 2:1.

Úvodní kolo uzavřelo ví-
tězství GMS Most nad týmem 
Hospoda ULITA 4:2. V ofenzivě 
vítězů dominovali zejména Lu-
káš Haspra (2+1) a Jakub Černý 
(1+2). 

Druhé kolo Mostecké ligy 
malé kopané bude sehráno až 
26. března, neboť nadcházející 
neděle je na hřišti 11. ZŠ Most 
vyhrazena osmému kolu celo-
státní DRFG Superligy malého 
fotbalu, kdy Most přivítá od 
dvou hodin odpoledne výběr 
Brna.

(jan, jak) 

MOST - V sobotu se hrálo první 
jarní kolo divize A žen Čechy ve 
fotbale. Na soušské umělé trávě 
nastoupil domácí tým proti cel-
ku z  Postoloprt. Na podzim se 
radovaly z  výhry Postoloprty, 
tentokrát ale vítězství zůstalo 
doma a z  gólu se soušské fot-
balistky mohly radovat hned 
třikrát. 

Hlavní aktérkou zápasu při-
tom byla útočnice Polívková, 
která zaznamenala první, ale 
snad ne poslední jarní hattrick. 

„Věděli jsme, že to bude bo-
jovné utkání a o vítězi mohou 
rozhodnout standardní situace. 
Z tohoto důvodu jsme páteční 
trénink věnovali právě jejich ná-
cviku a vyplatilo se, kdy Drobí 
(pozn. Denisa Polívková) z roho-
vého kopu vstřelila druhou bran-

ku, i když jsme mohli z  těchto 
standardek vstřelit několik dal-
ších branek. Pro tým bylo důle-
žité, že jsme úspěšně vstoupili do 
jarní části sezony. Do týmu se za-
pojily navrátivší Zdzieblová (své 
kvality na hřišti jednoznačně 
předvedla) a nováček Jungová, 
kterou zdobila bojovnost a pří-
močarost, tyto přednosti získala 
z  házené,“ řekl k  prvnímu jar-
nímu kolu trenér Ondřej Chlad. 

Baník Souš – FK Postolopr-
ty 3:0 (2:0). Branky: Polívková 
3. Sestava Souše: Puravcová – 
Švamberová, Váňová, Ratajová, 
Hejduková – Budilová, Svobod-
níková, Králová, Tóthová – Po-
lívková, Zdzieblová. Střídaly: 
Nováková, Šumová, Jungová. 
Trenéři: Ondřej Chlad, Karel 
Giampaoli.  (jak) 

MOST – Začala jarní část fotbalové divize. Oba naši zástupci ve 
skupině B se představili doma. Mostecký fotbalový klub hostil So-
kol Hostouň, Baník Souš pak přivítal Kladno. Ani jeden z domácích 
týmů však nebodoval.

MFK sehrál své utkání v  so-
botu dopoledne na umělé trávě 
ve Velebudicích a o výsledku 
utkání rozhodla 22. minuta 
kdy se ze šťastného gólu rado-
vali hosté. Autorem byl Vašák. 
A protože domácí MFK nedo-
kázal na vedoucí branku hostí 
odpovědět, skončilo utkání 0:1.

Baník Souš nastoupil proti 
favorizovanému Kladnu v  so-
botu odpoledne a také v  boji 
se soupeřem neuspěl. Nakonec 
prohrál 1:3, když jediný úspěch 
domácích zaznamenal v 78. mi-
nutě Christof. 

„Odehráli jsme katastrofický 
první poločas, veškeré pokyny 
na předzápasové přípravě přišly 

vniveč a Kladno nás za naši na-
ivitu a chyby hrubě potrestalo. 
Výsledkem byly tři góly v naší 
síti a z toho dva do prázdné 
branky. Někteří hráči zaostali 
daleko za svými možnostmi,“ 
řekl po zápase soušský trenér 
Pavel Koutenský s tím, že dru-
hý poločas byl vcelku dobrý. 
„Přišla bojovnost a nasazení, 
vytvořili jsme si brankové šance, 
ale tři nastřelené tyče nás stá-
ly zdramatizování zápasu. Na 
druhou stranu mohl i soupeř vý-
razně rozhodnout o své zaslou-
žené výhře. Pokud v zápase proti 
tak kvalitnímu týmu, jako je SK 
Kladno, propadneme, tak se ve-
lice těžce otáčí zápas. V přípravě 

jsme ani jeden zápas neprohrá-
li... teď nás načapalo Kladno 
hned v úvodu jara. Doufám, 
že si z tohoto utkání vezmeme 
všichni ponaučení a začneme 
pracovat včetně tréninkové do-
cházky většiny kádru,“ dodal 
kouč Baníku.

MFK – Sokol Hostouň 0:1 
(0:1). Branka: 22. Vašák. Sesta-
va MFK: Hlaváč – Svoboda, Zd. 
Macháček, Lácha (66. Boušek), 
Rajník, Horyna, Tichý, A. Weic-
kert, Režný (85. Šoupa), Záruba, 
Hána (52. Valenta). 

Baník Souš - SK Kladno 1:3 
(0:3). Branky: 78. Christof - 19. 
Kroutil, 29. Štoncner, 30. Šíma. 
Sestava Souše: Unger - Karlo-
vec, Johana, Bohata, Popelka – 
Zápotocký (46. Diego), Nobst 
– Hynek ,Wagner (46. Štípek), 
Hlaváček – Kopta (67. Chris-
tof).  (jak)

Jablíčka Chomutov vpadla do soutěže, soupeři nasázela čtrnáct branek

Našim se úvodní kolo jara 
nevydařilo, MFK i Souš prohrály

Vítězství nad Veselím bylo vydřené, 
soupeřky Černé anděly řádně potrápily

Polívková svým 
hattrickem zajistila Souši 

první jarní vítězství

MOST - Taneční studio Kamily 
Hlaváčikové zahájilo soutěžní 
taneční sezónu 2017 úspěšně. 
Z pohárové soutěže, která se ko-
nala 11. března v  Ústí nad La-
bem pod názvem Dancemania 
Cup, přivezly všechny zúčast-
něné skupiny medaile. Dvě zlaté 
za choreografii „Jdeme na pár-
ty“  v kategorii děti a  v katego-
rii junior za choreografie „Re-
voluce“. Mažoretkové skupiny 

nezůstaly pozadu a do Mostu 
přivezly dvě stříbrné medaile 
v kategorii děti s choreografií 
„Williy Wonka“ a v kategorii 
junior  za choreografii „Alenka 
v říši divů“. Juniorská mažoret-
ková skupina zkusila poprvé na 
soutěži i jiný taneční styl  - vý-
razový tanec a za tuto disciplí-
nu a choreografii  „Dancing On 
My“ získala děvčata bronzovou 
příčku. (red)

Taneční studio opět 
sbírá medaile
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Kam v sezóně

Zámek Duchcov
Zámek Dux, jak zní původní 

německý název zámku, je vy-
hledáván vzhledem ke své bo-
haté historii a cennému památ-
kovému fondu. V roce 2001 byl 
prohlášen za národní kulturní 
památku. Život na zámku v ob-

dobí největšího kulturního roz-
květu panství v 18. a 19. století 
dodnes připomíná Valdštejnský 
sál s rodovou galerií předků, 
obnovená zámecká obrazárna, 
Valdštejnské muzeum, expozice 
v Biliárovém křídle zámku, tři 
místnosti zámeckého personá-
lu a pokoje věnované osobnosti 
Giacoma Casanovy, který na 
zámku Duchcov sepsal své pa-
měti,  jež jej později proslavily 
v celosvětovém měřítku. Zámek 
nabízí celkem 5 prohlídkových 
okruhů. V sezóně je otevřen od 

úterý do neděle od 10 do 16 ho-
din.

Zámek Jezeří 
Zámek Jezeří je jednou z nej-

výraznějších dominant Kruš-
ných hor. Původní středověký 
hrad, o kterém je první dolo-
žená zmínka z roku 1363, byl 
v  roce 1549 přestavěn na rene-
sanční   zámek, který získal rod 
Lobkowiczů. Prodělal dva po-
žáry, po kterých byl přestavěn 

do dnešní podoby. Konec 18. 
a začátek 19. století znamenaly 
vrchol stavebních a kulturních 
dějin zámku. V dubnu je během 
víkendů zámek otevřen od 10 
do 17 hodin, v  květnu až září 
od 10 do 18 hodin denně kromě 
pondělí a v  říjnu o víkendech 
a svátcích od 10 do 16 hodin. 

Hrad Hasištejn
Milovníci historie by si při 

návštěvě Chomutovska rozhod-
ně neměli nechat ujít zříceninu 
gotického hradu Hasištejna. 

Najdeme ji na skále nad Pruné-
řovským potokem nedaleko 
obce Místo. Založení hradu 
není přesně datováno, stejně 
jako není jisté, kdo byl jeho za-
kladatelem. Hovoří se například 
o  králi Václavu II. Pravděpo-
dobně vznikl počátkem 14. sto-
letí jako pevnost zajišťující bez-
pečnost na důležité obchodní 
cestě, která vedla nedaleko od-
sud. Koncem 15. století zde Bo-
huslav Hasištejnský z  Lobkovic 
vybudoval kulturní středisko 
evropského významu, soustředil 
zde rozsáhlou knihovnu a  dále 
zlepšoval obranyschopnost hra-
du. Od 1. dubna do konce květ-
na je hrad přístupný v pátek, so-
botu, neděli a svátky od 10 – 18 
hodin. Od června do konce září 
denně od 10 do 18 hodin a do 
konce října pak v pátek, sobotu, 
neděli a svátky od 10 – 18 ho-
din.

Hrad Hněvín
Mostecký hrad byl postaven 

na Zámecké hoře (Hněvínu). 
Archeologický průzkum pro-
kázal pozůstatky hradeb již 
v 9.  století, ale kamenný hrad 
postavili zřejmě Hrabišicové, 
majitelé Mostu, ve 12. století. 
Václav I. vytvořil z Mostu měs-
to královské a z hradu sídlo žu-
pana. Demolici hradu povolil 
císař Ferdinad III. V roce 1651. 
V roce 1879 byla postavena re-

Kam bez průvodce 

nebo jen po předchozí 

domluvě

Zámek Korozluky
Zámek Korozluky byl posta-

ven r. 1806 na místě středověké 
tvrzi. Dnes se jeho návštěvníci 
mohou pokochat prohlídkou 
zámeckých interiérů nebo se 
pobavit při četných vernisážích, 
koncertech či představeních let-
ního divadla.

Hrad Rýzmburk
Zřícenina hradu Rýzmburk 

ukrytá v lesích nad městem 
Osek je ideálním místem kam 
vyrazit na výlet. V českém pře-
kladu „Obří hrad“ byl jedním 
z největších gotických hradů 
v Čechách, první zmínky o tom-
to hradním komplexu se datují 
do roku 1230. Zřícenina hradu 
je celoročně přístupná. (pur)

Celoročně otevřené 

památky

Zámek Teplice
Zámek Teplice je sídlem Re-

gionálního muzea v Teplicích. 
V prvním patře budovy jsou 
umístěny expozice zaměře-
né na pravěk severozápadních 
Čech, umění gotiky, renesance 
a baroka, lázeňství a vývoj ke-
ramické výroby v regionu, je 
zde stálá výstava hodin, numis-
matický kabinet a zpřístupněny 
jsou i některé zámecké inte-
riéry s dobovým vybavením. 
Do návštěvnického okruhu je 
zahrnuto i vnitřní nádvoří s vy-
značeným půdorysem klášterní 

basiliky a se vzácně dochovanou 
románskou kryptou. Otevřeno 
je denně kromě pondělí od 10 
do 17 hodin.

Zámek Valdštejnů 
Litvínov

Za Jana Josefa Valdštejna stál 
na místě bývalé tvrze již před 
rokem 1727 panský dům, jehož 
stavitelem byl Giovanni Do-
menico  Canevalle. Od konce 
19. století byl zámek využíván 
pro hospodářské účely, od roku 
1964 zde bylo zřízeno muzeum. 
Zámek je dnes využívám přede-
vším jako galerie a v také v tom-
to roce zde nalezneme množství 
zajímavých výstav jako napří-
klad – Srdceráj, Vánoce po celý 
rok, Výstava mechanických hra-

ček továrny HUSCH, Expozice 
sochařství od autora Stanislava 
Hanzíka, Expozice textilní ma-
nufaktury a další. Prohlídky 
zámku jsou možné celoročně 

od úterý do neděle od 9 do 17 
hodin.  

Červený Hrádek
Pro milovníky romantiky 

a pohádek má Jirkov připraveno 
velké lákadlo v podobě zámku 
Červený Hrádek. Původně na 
jeho místě stál hrad jménem 
Borek, který vznikl kolem roku 
1415. Po dvě staletí hrad a pan-
ství prosperovaly, až odpor pro-
ti rekatolizaci jim v průběhu 
třicetileté války přinesl zkázu. 
V letech 1655 – 1675 nechal 
Jan Adam Hrzán z Harasova 
vystavět na ruině hradu barok-
ní čtyřkřídlou budovu zámku, 
v dalších desetiletích se pokra-
čovalo v úpravě interiérů. Čer-
vený Hrádek je otevřen od květ-
na do září od 10 do 17 hodin, 
po zbývající měsíce od 10 do 16 
hodin, od listopadu do března 
je nutné se předem objednat. 
V pondělí je prohlídkový okruh 
vždy uzavřen.

Už 1. dubna začíná sezóna hradů a zámků. 
V  Krušných horách a podhůří je hned několik his-
torických skvostů. Hrady a zámky, které jsou pří-
stupné celý rok, památky, které otevírají brány jen 
během sezóny, a pak ty, které patří soukromým 
vlastníkům a turisté se do nich nepodívají vůbec. 

Hrady a zámky otevírají své brány

staurace, v roce 1889 vyhlídková 
věž, kterou o rok později strhl 
vichr. V roce 1896 byl ustano-
ven spolek přátel Zámecké hory 
a začalo se se stavbou vyhlídko-
vé věže. Ta byla dostavěna v září 
1900. Na hradě je Dílna magis-
tra Edwarda Kelleyho, zážitko-
vá expozice o životě alchymisty 
Edwarda Kelleyho na hradě 
Hněvín. Dílna je otevřena od 
1. května do 31. srpna každý den 
mimo pondělí od 11 do 12:30 
hodin a od 13 do 17 hodin.
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