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MOSTECKO - Od dubna bude mít veřejnost možnost hlasovat v an-
ketě o stavbě století. Tři památky ze sta vytipovaných z celé České 
a Slovenské republiky jsou z okresu Most.

Ústecký kraj podpořil projekt 
České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků ke100. výro-
čí vzniku Československa „České 
a slovenské stavby století.“ Ústec-
ký kraj nominoval dvacet staveb 
v  Ústeckém kraji. Komora poté 
vybrala čtyři, z nichž ale tři jsou 
z  okresu Most. Jedná se o  Pře-
hradu Fláje, Koldům v Litvínově, 
Přesun kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě a Masarykovo 
zdymadlo na Střekově. Pokud 
některá z  těchto památek získá 
ze sta ostatních objektů největší 
počet hlasů, bude vyhlášena jako 
stavba století. „V  dubnu bude 
spuštěna anketa hlasování veřej-
nosti. O podrobnostech, kde a jak 
hlasovat, budeme včas informo-
vat. Po hlasování, které bude 
ukončeno v  září a  anketa bude 
vyhodnocena, bude připravena 
k vydání publikace a putovní vý-
stava České a  slovenské stavby 
století,“ informovala Eva Hlad-
ká z Oblastního muzea v Mostě. 
Podpořit hlasování budou moci 
i žáci a studenti na školách, pro-
střednictvím webu a Facebooku. 
„Je myslím velmi důležité vysvět-
lovat, proč jsou ‚naše‘ stavby je-
dinečné a podporovat tak hrdost, 

že ze všech dvaceti nominovaných 
staveb z  celého kraje byly vybrá-
ny tři právě z Mostecka,“ uvedla 
Eva Hladká a podotkla: „Výsled-
kem bude žebříček staveb století. 
Kdybychom měli nějaké místo na 
předních příčkách, tak by to bylo 
úžasné. Jde o  zviditelnění a  po-
spojování lidí, aby byli hrdí na to, 
co se tady stavělo.“

V  souvislosti s  projektem sta-
veb století připravilo mostecké 
muzeum na 21.  duben celoden-
ní autobusovou exkurzi po třech 
navržených stavbách z  okresu 
Most. Součástí budou exkurze 
a  průvodcovské služby ve všech 
objektech zdarma, účastníci ex-
kurze zaplatí jen přepravu. „Na 
Flájích nás čeká exkurze do útrob 
přehrady, připraven je výklad pra-
covníka Povodí Ohře, pak budeme 
pokračovat na Koldům, kde máme 
dojednáno, že nás provedou celým 
objektem i  technických zázemím. 
Myslím, že stojí za to toto vidět. 
Půjde se i  do některých volných 
bytů, na střechu  atd. Dohodnuta 
je i prohlídka přesunutého kostela 
s  promítáním fi lmu o  transferu 
kostela,“ prozradila Eva Hladká, 
co účastníky exkurze rámcově 
čeká a na co se mohou těšit. (sol)

Hlas pro stavbu století: Děkanský kostel, Fláje nebo Koldům?

pondělí 26. března 
15:15 – 15:45 Hudební pásmo ZUŠ F. L. Gassmanna
15:50 – 15:55  The F. A. C. T.
16:00 – 16:30 Taneční studio Kamily Hlaváčikové
16:30 – 17:00 Clavis Cordium
17:15 – 18:00 Krušnohorská dudácká muzika 

úterý 27. března 
15:30 – 16:00 Taneční studio Kamily Hlaváčikové
16:00 – 17:00 SVČ - pásmo vystoupení  
 zájmových útvarů 
17:00 – 17:30 SAX BAND ZUŠ Litvínov
17:45 – 18:30 HOT SISTERS - originální dívčí  
 vokální trio zaměřené na swing

Statutární m sto Most
 po ádá

středa 28. března 
15:30 – 16:15 Pohádka na předpis - Divadlo Rozmanitostí
16:20 – 16:25 The F. A. C. T.
16:30 – 17:30 Hopsík
17:30 – 18:00 Skejušan - folklorní soubor

čtvrtek 29. března 
15:00 – 15:50 Dobrodružství skřítka Kuka - Divadlo Dokola
16:10 – 17:00 Nedloubej se v nose

pátek 30. března 
15:00 – 15:50 Čert a Káča - Divadlo Dokola
16:10 – 17:00 Cimbál Dušana Kotlára
17:30 – 18:30 TEMPUS - středověký folk - rock

Stánkový prodej | Kolotoč | Zvířátka v ohrádce
Změna programu vyhrazena

  Šansony v divadle

MOST - Další koncert 
Festivalového orchestru 
Petra Macka nese 
název Bon soir France. 
V Městském divadle v 
Mostě zazní v pondělí 
19. března od 19 
hodin šansony a další 
skladby francouzských 
i světových skladatelů, 
kterých se zhostí 
fl étnistka Isabelle Prain, 
chansonierky Audrey 
Ascots a Melisande 
Froidure-Lavoine.
Vstupné je 300 Kč.

  Zrní v Ponorce

LITVÍNOV – V litvínov-
ském klubu Ponorka vy-
stoupí 16. 3. od 21 hodin 
skupina Zrní. Vstupné 
na místě v den koncertu 
280  Kč.

  Klevetění s herci

MOST – Městské divadlo 
Most uvede 18. 3. 
od 18 hodin další díl 
oblíbeného pořadu 
Klevetění. Herečka Regina 
Razovová představuje 
své kolegy tak, jak je 
diváci neznají. Tentokrát s 
herci Veronikou Týcovou, 
Ondřejem Dvořákem 
a Michalem Peškem. 
Vstupné 70 Kč, pro členy 
KPD 50 Kč. 

LITVÍNOV – Nádražní budova 
Litvínov – město je k mání. Ve 
veřejné soutěži  ji za minimální 
nabídkovou cenu 750 000 korun 
nabízí Správa dopravní želez-
niční cesty. 

Bývalé litvínovské nádraží už 
dvacet let postupně chátrá. Je 
u něj sice železniční zastávka, 
která dodnes funguje, ale vlak 
na ní staví jen několikrát denně. 
„Nemovitost získá ten zájemce, 
který nabídne nejvíc. Minimální 
nabídka musí činit 750 tisíc ko-
run,“ informoval mluvčí Správy 
železniční dopravní cesty To-
máš Johánek. Budova je v hava-
rijním stavu. I přes pokus zazdít 
okna a dveře se do ní dostávají 
pochybné existence a zloději 
kovů. Náklady na rekonstrukci 
značně přesáhnou kupní cenu.

K prodeji nemovitosti udělila 
souhlas vláda České republiky 
letos 3. ledna. Finanční jistina 
činí 37 500 korun, přičemž ko-

nečný termín pro předložení 
nabídek je 15. května 2018 do 
14 hodin. Nabídky mohou zá-
jemci doručovat buď osobně  do 
podatelny sídla Správy želez-
niční dopravní cesty od 8 do 14 
hodin, případně doporučenou 
poštou na adresu této státní or-
ganizace. 

Jediným kritériem výběru je 
výše nabídnuté kupní ceny. Roz-
hodující je přitom nejvyšší na-
bídka. Při stejné výši nabídnuté 
ceny rozhoduje pořadí došlých 
nabídek. V případě, že nabídky 
budou obsahovat stejnou výši 
ceny nebo budou doručeny ve 
stejný čas, bude pro tyto nabíd-
ky vypsáno druhé kolo soutěže. 
V něm budou moci zájemci na-
bídnout novou částku, jejíž výše 
rozhodne o konečném pořadí. 
Více se zájemci mohou dozvě-
dět na stránkách www.szdc.cz 
v sekci „Nemovitosti  prodej/
nájem“. (nov)

Stát prodává 
nádražní budovu

Kdo nabídne nejvíc?

Hlasování o stavby století bude spuštěno v dubnu. Budeme čtenáře informovat, kde a jak bude možné hlasovat.

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie.Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Přehrada Fláje.Přehrada Fláje. Koldům v Litvínově.Koldům v Litvínově.

Bývalá nádražní budova (diskotéka Hudy) je na prodej.
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MOST - Šestnáct a půl tisíce lidí, z toho tři a půl tisíce školáků a senio-
rů. Taková je bilance návštěvnosti Terakotové armády v mosteckém 
oblastním muzeu. Jedná se o rekordní návštěvnost v rámci výstav 
na Mostecku, ale i v rámci výstavy samotné, která se už předvedla 
v dalších třech městech ČR.

Výstavu mohli místní i  přes-
polní vidět po dobu pěti měsíců. 
Pro velký zájem byla výstava to-
tiž prodloužena. „Překročili jsme 
počet návštěvníků ve výši šest-
náct a půl tisíce, což je úctyhodné 
číslo. V podstatě výstava v Mostě 
byla čtvrtou zastávkou v celé ČR. 
A  toto číslo se povedlo jen zde. 
Počty návštěvníků překonaly 
počty v  ostatních městech už ve 
standardní době výstavy, tedy tří 
měsíců. Pak se prodlužovala ještě 
o dva měsíce, kdy ji přišlo zhléd-
nout ještě na 1 500 návštěvníků, 
což je také úžasné,“ zhodnotil 
úspěchy vedoucí výstavy Tera-
kotová armáda Martin Burda 
a  podotkl: „Vděčíme za to díky 
vynikající spolupráci s Ústeckým 
krajem, panem hejtmanem Bu-
beníčkem, radními, starosty, ře-
ditelem muzea, jeho asistentkou 
i novinářům a velké propagaci.“

Výstava v  Mostě začala už 
7. října 2017. Původně měla tr-
vat do 7.  ledna, ale návštěvníci 
muzea ji mohli navštěvovat až 
do 28.  února  2018. Po celou 
dobu výstavy se konaly ve stře-
du a v sobotu komentované pro-
hlídky. „O tyto prohlídky byl tak 
velký zájem, že jsme byli nuceni 
přidat ještě páteční prohlídky 

s komentářem. Páteční prohlídky 
jsme navíc nasvítili živým oh-
něm. Návštěvníkům to tak evo-
kovalo vstup do skutečné hrobky. 
Kolikrát jsem byl přemlouván, 
abych nechal svítit jen živý oheň 
a vůbec nerozsvěcoval instalova-
né osvětlení,“ uvedl pro zajíma-
vost Martin Burda.

Na výstavy chodili lidé i opa-
kovaně. „Byla tu například 

i  dáma, která přišla na komen-
tovanou prohlídku čtyřikrát,“ 
přiblížil Martin Burda. Během 
výstavy se také konaly nejrůz-
nější akce pro studenty a  žáky 
škol, kdy ti nejlepší vylosovaní 
získali sošky terakotových vo-
jáků. Připraveny byly i  fotogra-
fi cké soutěže. Za neutuchající 
zájem jako poděkování organi-
zátoři výstavy připravili i bonus 
pro návštěvníky, kteří si mohli 
zakoupit zlevněné suvenýry. 
„Jsme velmi vděčni všem, děku-
jeme také návštěvníkům. Věříme, 
že byli spokojeni. Důkazem je 
i muzejní kronika, kde je popsá-

no několik muzejních stránek, 
příspěvky se objevují i na našich 
webových stránkách  atd.,“ říká 
Martin Burda. Předešlé výstavy 
v  okolních městech měly ná-
vštěvnost kolem deseti až dva-
nácti tisíc návštěvníků za tří-
měsíční působení výstavy. „Tady 
jsme výstavu prodloužili a dodnes 
volají návštěvníci a chtějí si rezer-
vovat další a  další termíny, což 
už nejde. Výstava se odinstaluje 
a zhruba dva měsíce bude trvat, 
než bude umístěna na nové mís-
to. Osm soch se bude muset ještě 
renovovat. Další stanoviště zatím 
nevíme. Ve hře jsou Pardubice, 
Plzeň, Trenčín a  další. Terakota 
ale bude určitě ještě v  Litoměři-
cích na Zahradě Čech, pravděpo-
dobně v termínu od 10. listopadu 
do 10.  prosince,“ prozradil ještě 
Martin Burda. Vedoucí výstavy 
Terakotová armáda nevyloučil 
další spolupráci s  mosteckým 
muzeem. „Spolupráce zde byla 
tak úžasná, že mě to motivuje 
k dalším počinům. Již nyní máme 
rozjednaný projekt na další, dou-
fám taktéž úspěšnou výstavu, kte-
rou bychom chtěli zde za podpory 
Ústeckého kraje a  města Mostu 
v  muzeu udělat. Výstava by se 
měla týkat Tibetu a Šangri - La, 
což je velmi známá a  oblíbená 
výstava. Další vystavování se ale 
bude odvíjet od rekonstrukcí, kte-
ré započaly zde v muzeu,“ dodal 
Martin Burda.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Město společně s technickými službami pokračuje s novými 
stanovišti pro polopodzemní kontejnery. Letos se počítá s vybudo-
váním téměř padesáti nových stanovišti v šesti lokalitách města. 

Jedná se o stanoviště na třídě-
ný a komunální odpad v ulicích 
M. G. Dobnera, Ve Strži, Komo-
řanská, J. Kubelíka, J. Vrchlic-
kého a na třídě Budovatelů. Na 
jednotlivá stanoviště přibudou 
polopodzemní nádoby o obje-
mu 5 metrů krychlových pro 
komunální a 3 metry krychlové 
pro separovaný odpad, tedy pa-
pír, sklo a plasty. Nová stanoviště 
vzniknou během letošního roku.   

V Mostě je nyní 46 stanovišť 
s  celkem 250 polopodzemními 
kontejnery, z  nichž devadesát 
je určeno na směsný komunál-
ní odpad.  K nim  by nově měla 
přibýt stanoviště jednak na třídě 
Budovatelů mezi bloky 89 a 90, 
90 a 91, 92 a 93 a 93 a 94, jednak 
v ulici M. G. Dobnera u bloku 
221 a v ulici Ve Strži. Tam, kde 

město může, reaguje s přidává-
ním polopodzemních nádob na 
podněty obyvatel, ale také hledá 
nové vhodné lokality. „V instala-
ci nových polopodzemních kon-
tejnerů bychom chtěli pokračovat 
i v  příštích letech, jelikož kromě 
estetického vzhledu pomáha-
jí lépe využít prostor sběrného 
místa, jsou lépe přístupné a je-
jich okolí bývá zpravidla méně 
znečištěné. Výhodou je rovněž 
snadná manipulace při jejich 
vyprazdňování. Ne vždy je však 
možné zvolit toto řešení, neboť 
velmi často nám v jejich vybudo-
vání brání inženýrské sítě,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. 

Z dlouhodobého hlediska 
u polopodzemních kontejne-
rů převažují pozitiva. Jsou pro 
svou kapacitu praktičtější, pů-

sobí estetičtěji, lépe se udržují 
a čistí. Mají ale i své nevýhody. 
„Velký počet obyvatel města zača-
lo používat na směsný komunál-
ní odpad v domácnosti velké ige-
litové pytle, které není možno do 
podzemního kontejneru odložit. 
Tento odpad často ucpe vhozový 
otvor, lidé mají dojem, že kontej-
ner je přeplněný a odloží odpad 
vedle nádoby. Ve skutečnosti je 
nádoba na odpad poloprázdná 
a vše k  vyhození je mimo“ uve-
dl manažer divize odpadového 
hospodářství Technických slu-
žeb města Mostu Jan Hepnar.  

Problém - nepořádek 
S nepořádkem kolem kontej-

nerů mají však technické služby 
hodně starostí. Řada lidí si to-
tiž plete kontejnerová stání se 
sběrným dvorem. Na problém 
upozornili i někteří zastupitelé 
na posledním zasedání, a to ze-
jména u v okolí stovek na třídě 

Budovatelů. Mimo jiné ale po-
chválili úsilí pracovníků tech-
nických služeb, kteří neustálý 
nepořádek od popelnic nad své 
povinnosti uklízejí. „Velkým 
problémem je odkládání objem-
ného odpadu na stanovištích 
s odpadovými nádobami, přitom 
je k dispozici sběrný dvůr a 15 
velkoobjemových kontejnerů ka-
ždý týden,“ potvrzuje Jan Hep-
nar. Dalším problémem jsou 
bezdomovci, kteří prohrabávají 
kontejnery, nezavírají je a za-
nechávají na stanovištích nepo-
řádek. Nešvarem ve spojitosti 
s kontejnery jsou i krádeže pa-
píru, ale i pyromani. „Potýkáme 
se také s krádežemi vyseparova-
ného papíru, který je pro nás vy-
užitelnou druhotnou surovinou. 
Evidujeme také mnoho případů 
úmyslně zapálených středních 
kontejnerů, jen během loňského 
roku jich shořelo 92 kusů,“ zmí-
nil ještě Jan Hepnar. (sol) 

MOST - Už jen dva týdny zbývají majitelům psů na zaplacení za je-
jich čtyřnohého přítele. Všichni držitelé psů, jejichž mazlíčci jsou 
přihlášeni v  Mostě, musí nejpozději do konce března uhradit po-
platek.

Výše poplatků je stejná jako 
v  předchozích letech. Kdo má 
trvalý pobyt v rodinném domě, 
zaplatí 200 korun, pokud má 
psů více, tak za každého dalšího 
uhradí 300 korun. V případě psů 
žijících v bytových domech činí 
tyto poplatky 1 000 a  1 500 ko-
run. Pokud je jediným příjmem 
držitele starobní, invalidní, 
vdovský, vdovecký nebo sirotčí 
důchod, zaplatí 200 a 300 korun 
bez ohledu na to, kde bydlí.

Uhradit poplatky ze psů je 
možné osobně v  pokladně ma-

gistrátu, a  to buď v  hotovosti, 
nebo platební kartou. Další 
možností je bezhotovostní plat-
ba na účet magistrátu č.  19-
1041368359/0800 nebo úhrada 
složenkou, kterou obdržíte na 
každé pobočce pošty. Tyto slo-
ženky totiž magistrát nerozesí-
lá a každý držitel psa si splnění 
této povinnosti musí sám ohlí-
dat. V  případě nedodržení této 
povinnosti hrozí majiteli psa 
navýšení daného poplatku až na 
trojnásobek. 

(nov)

MOST - Máte ve svém okolí ně-
koho, o  němž se domníváte, že 
se zasloužil o rozvoj či populari-
tu města Mostu?

Znáte úspěšného vědce, uměl-
ce, lékaře či kohokoli dalšího, 
kdo svou prací pomáhá vytvářet 
pozitivní image Mostu? Vážíte 
si svého šéfa, učitele, profesora? 
Domníváte se, že by jeho práce 
a morální hodnoty měly být oce-
něny? Pak neváhejte a navrhně-
te jej jako kandidáta na Cenu 
města Mostu. „Toto prestižní 
ocenění je udělováno občanům, 
právnickým osobám nebo dalším 
subjektům, kteří se konkrétním 
způsobem zasloužili o  rozvoj 
města a jeho popularizaci v České 
republice a zahraničí. Cena může 
být udělena jak rodilým Mosteča-

nům, tak těm, kteří sice nemají 
Most zanesen v  rodném listě, 
ale k rozvoji města svou prací či 
jinou činností přispěli,“ informo-
vala tisková mluvčí mostecké 
radnice Alena Sedláčková. Může 
jít o  jedince, kolektivy, organi-
zace… Cena může být uděle-
na také in memoriam. Návrhy 
je možné podávat Miroslavě 
Fichtnerové z  odboru školství, 
kultury a  sportu mosteckého 
magistrátu (telefon 476 448 443, 
e -mail Miroslava.Fichtnerova@
mesto -most.cz) do konce května 
letošního roku. Naposledy obdr-
želi Cenu města Mostu vedoucí 
psího útulku v Rudolicích Anto-
nín Šlégr a  mostecký zastupitel 
a předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní Jiří Novák. (sol)

MOST/LITVÍNOV - Celý únor měli 
obyvatelé Mostu a  Litvínova 
možnost zasíláním elektronic-
kých hlasů bojovat o  deset mo-
derních Rákosníčkových hřišť. 
Mezi vítězi tato města bohužel 
nejsou. Lidé poslali málo hlasů.

O  vítězích rozhodlo více než 
360 000 hlasů. Jak to dopadlo? 
Kategorie 1: Vimperk, Bystřice 
pod Hostýnem, Mikulov, kate-
gorie 2: Havlíčkův Brod, Žatec, 
Pelhřimov, kategorie 3: Česká 
Lípa, Třinec, kategorie 4: Praha 
(K  Barrandovu), Brno (Žebě-
tínská). To jsou vítězná města 
a  městské části, ve kterých bě-
hem jara a  léta vyroste nové 
hřiště s  pohádkovou postavou 
Rákosníčka v hodnotě 1,5 mili-
onu korun. Hřiště postaví spo-

lečnost Lidl a věnuje je městu či 
městské části do správy. Hlaso-
vat mohli lidé od 1. do 28. úno-
ra na webových stránkách a na 
Facebooku společnosti.

Za uplynulých pět let posta-
vila společnost Lidl již 79 hřišť. 
Jejich počet se letos rozšíří na 
90.  (nov)

Terakotová armáda skončila, zlomila 
rekord na Mostecku i v celém Česku

„Lidé stále ještě volají a chtějí si rezervovat komentované prohlídky…“

Poplatky za psy uhraďte do konce března!

„Pod zem“ půjdou další kontejnery

Kandidáti na Cenu města 
Mostu do konce května

MOST – Chanovští obyvatelé, 
kteří bydlí v bloku 13, budou teď 
muset ve  věžáku chodit pěšky. 
Velmi špatný stav a vandalis-
mus je důvodem, proč se mos-
tečtí radní rozhodli „ustřihnout 
elektrickou šňůru“ pro napájení 
výtahu v  tomto domě. „Schválili 

jsme ukončení dodávek elektři-
ny pro odběrné místo zřízené pro 
účely provozu výtahu v bloku 13 
v Chanově. Tento výtah byl neu-
stále ničen, proto jsme rozhodli ho 
již neopravovat a zakonzervovat,“ 
potvrdil mostecký primátor Jan 
Paparega.  (sol)

Terakotová armáda se v Mostě předvedla ve velkém stylu.

Výtah v Chanově nepojede

Rákosníčkovo hřiště nebude

Malujte s Pavlem Lakomým
MOST - Malíř Pavel Lakomý 
připravuje společně s  Oblast-
ním muzeem Most další pravi-
delné kurzy malování suchým 
pastelem pro začátečníky i po-
kročilé. Kurzy se budou konat 
18. března, 15. dubna, 13. květ-
na a  10.  června (vždy od 10 
do 17.30  hodin). Jedné lekce, 
jejíž cena je 1 000 korun, se 
může zúčastnit maximálně 15 
účastníků. Pracovní materiál je 
zajištěn, účastníci by si ale měli 
přinést vlastní plášť.Informace 
získáte a  přihlásit se můžete 
vždy minimálně 5 dní pře dem 
přímo u Pavla Lakomého (tele-
fon 774 196 158, e -mail p.lako-
mec@email.cz).  (nov)

Kdo nezaplatí včas, hrozí mu pokuta.
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  PTEJTE SE POLITIKŮ

MOST - Rudolický most, který je v havarijním stavu, se brzy dočká 
generální opravy. Město Most zná už vítěze veřejné zakázky. Rekon-
strukce přijde na více než šedesát osm milionů korun. Město ale ne-
bude muset zaplatit ani korunu. Prostředky na opravu by totiž měly 
plynout z dotací.

Na více než rok se uzavře pro-
voz na Rudolickém mostě. Řidi-
či, kteří tudy směřují, budou mu-
set po objížďkách, včetně MHD. 
Co nevidět se totiž začne s  re-
konstrukcí mostu. Elektronické 
aukce, díky níž dojde k  úspoře 
zhruba 2,5 milionu korun, se 
zúčastnilo celkem pět fi rem. Ví-
těznou se stala společnost „SMP 
- SG, Most - Rudolice“ s  ceno-
vou nabídkou 68 milionů korun. 
Radní také schválili vyhlášení 
soutěže na odborný dohled re-
konstrukce. Rekonstrukce mos-
tu včetně dozoru bude fi nan-
cována z  prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury. 
„Po majetkoprávním vypořádání 
se nám dokonce podařilo získat 
předběžný souhlas centrální ko-

mise Ministerstva dopravy, který 
je nezbytnou podmínkou k získá-
ní dotace ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury ČR. Tuto 
žádost jsme podali na začátku 
února a v případě jejího schvále-
ní by dotace mohla pokrýt až 100 
procent nákladů,“ uvedl náměs-
tek primátora Marek Hrvol.

Rekonstrukce mostu do Ru-
dolic by měla začít už letos a po-
kračovat v  příštím roce. K  re-
konstrukci město přistoupilo 
i  na základě zpracovaných dia-
gnostických průzkumů a  pro-
hlídek. Z nich vyplývá, že most 
je v  celkově špatném technic-
kém stavu a už nyní je zde proto 
částečně omezen provoz.

„Most do Rudolic byl v hava-
rijním stavu již v  předchozím 

volebním období, ale teprve 
naše vedení se tuto situaci roz-
hodlo řešit. V první fázi opraví-
me komunikaci ve Školní ulici 
u  městského útulku, kudy po-
vede objízdná trasa do Rudolic, 
dále ve spolupráci se Severočes-
kou vodárenskou společností za-
jistíme rekonstrukci vodovodu 

a  výstavbu nové splaškové ka-
nalizace v ulicích Ke Skále a Na 
Výšině v  Rudolicích, a  teprve 
následně přistoupíme k  vlastní 
rekonstrukci. Ta by měla po-
dle předpokladů začít v  červnu 
a skončit zhruba o rok později,“ 
uvedl mostecký primátor Jan 
Paparega. (sol)

Co bude na ploše zrušeného 
hřiště v ul. W. A. Mozarta?

Na hřišti byly demontovány 
veškeré herní prvky a odstraně-
ny části oplocení s tím, že na jaře 
dojde už jen k  drobným terén-
ním úpravám. V tuto chvíli není 
schválen žádný nový budoucí 
záměr pro tuto plochu.

Odpovídá náměstek primáto-
ra Marek Hrvol

V jakém stavu jsou příprav-
né práce a kdy vypukne rekon-
strukce Repre? Je někde k  vi-
dění projekt nebo alespoň jeho 
popis/nástin?

Repre je nyní ve špatném 
technickém stavu. Jeho rekon-
strukci, která si vyžádá stovky 
milionů korun, si přeje podle 
ohlasů drtivá většina obyvatel 
města. Z tohoto důvodu si měs-
to nechává zpracovat komplet-
ní projektovou dokumentaci 
nutnou pro povolení a realizaci 
stavby. V  současné době jsou 
v plném proudu práce na úvod-
ní dokumentaci pro územní 
řízení naplánované do konce 
dubna. Tato fáze je z  hlediska 
vlastního architektonického 
a  provozně -dispozičního ře-
šení velmi náročná a  důležitá 
pro úspěšnost celého projektu 
a proto jí je věnována ze strany 
města maximální pozornost. 
Pracovní návrhy ve variantách 
jsou průběžně konzultovány 
s  odbornými zástupci města. 
Očekávaný výsledný projekt 
bude po jeho dokončení zveřej-
něn, takže budete mít možnost 
se s  ním podrobně seznámit. 
Veškeré projektové práce by 
měly být dokončeny v  letoš-
ním roce, se zahájením vlastní 
realizace rekonstrukce budovy 
se počítá v průběhu roku 2019 
po vydání potřebných povo-

lení a  vysoutěžení zhotovitele 
stavby. Po rekonstrukci bude 
mít naše město reprezentativní 
a moderní kulturní a vzdělávací 
centrum s  víceúčelovým spo-
lečenským sálem, kinosálem, 
přesunutou městskou knihov-
nou s planetáriem a výstavním 
prostorem, restaurací a  kavár-
nou. Od rekonstrukce Repre si 
slibujeme i  návrat kulturního 
a společenského života do cen-
tra města.

Odpovídá primátor města 
Mostu Jan Paparega

Proč Taxík Maxík slouží 
pouze Mostečanům a jeho slu-
žeb nemohou využít i  v  Litví-
nově?

Tuto službu dotuje Most ze 
svého rozpočtu, což je taky dů-
vod, proč je Taxík Maxík v provo-
zu pouze v našem městě, třebaže 
jeho provozovatelem je Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvínova. 
Vedení Litvínova jsme o  našem 
záměru informovali. Pokud mají 
tedy obyvatelé Litvínova o  tuto 
službu zájem, doporučuji jim, 
aby se obrátili přímo na předsta-
vitele svého města. Taxi vůz pro 
zvýhodněnou přepravu seniorů 
a  hendikepovaných městu daro-
vala Nadace Charty 77 - Konto 
Bariéry a na jeho provoz přispívá 
město Most. Určen je seniorům 
od 70  let a  držitelům průkazů 
ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem 
v Mostě. Klienty vozí v pracovní 
dny od 7 do 15 hodin a je třeba 
ho objednat nejméně jeden pra-
covní den předem. Jedna cesta 
stojí 30 Kč na osobu. Objednat 
ho lze e -mailem taxikmaxik@dp-
most.cz nebo na telefonním čísle 
778 76 76 76.

Odpovídá náměstkyně primá-
tora Mostu Markéta Stará

 (nov)

Most v Rudolicích se v červnu na rok zavře

Marek HrvolJan Paparega Markéta Stará

MOST – Obyvatelé Mostecka přišli na několik týdnů o jednu z pěti 
nízkopodlažních tramvají, které provozuje Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova. 

„V prostoru tramvajového 
trojúhelníku u bloku č. 100 došlo 
k útoku kamením proti projíž-
dějící nízkopodlažní tramvaji. 
Došlo tak k bezprostřednímu 
ohrožení bezpečnosti cestujících 
v tramvaji, naštěstí se nikomu 
nic nestalo,“ řekl ředitel doprav-
ního podniku Daniel Dunov-
ský.

K útoku na tramvaj jedoucí 
k dopravnímu podniku došlo 
v pondělí 5. března ve 12:55 
hodin zhruba ve stejných mís-
tech, kde vloni vykolejila jiná 
tramvaj kvůli naskládanému 
kamení v kolejišti. Letící ka-
meny zasáhly okno v salonu 
pro cestující. Podle některých 
cestujících, kteří jeli v napa-
deném vozidle, šlo o skupin-
ku dětí, které kamení házely 
z nedalekého mostu vedoucího 
k bývalé továrně Rico. „Policisté 
prověřují případ poškození boč-
ního skla tramvaje, ke kterému 
došlo 5. března kolem třinácté 
hodiny. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro pře-
čin poškození cizí věci, policis-
té po pachateli pátrají,“ uvedl 
policejní komisař Daniel Vítek 

s tím, že v případě uznání viny 
hrozí pachatelům až jeden rok 
za mřížemi.  

O incidentu byla informová-
na Policie České republiky. Ta 
celou událost vyšetřuje a vyu-
žije k  tomu i dostupné kame-
rové záznamy. Odhadovaná 
škoda na vozidle je do 30 tisíc 
korun. „ Po dobu opravy tram-
vaje nasadil dopravní podnik 
do provozu náhradní tramvaj 
typu T3. Nejedná se však o níz-
kopodlažní tramvaj. Dopravní 
podnik má v  záloze tramvaje, 
které v  podobných případech 
pak může využít a nasadit do 
provozu,“ uvedl Jiří Holý z od-
dělení strategie, rozvoje a ko-
munikace Dopravního podni-
ku měst Mostu a Litvínova, 
a ještě dodal: „Jak rychlá bude 
oprava tramvaje, závisí na tom, 
za jak dlouho se výrobci podaří 
sehnat náhradní díly, tedy skle-
něné okno. Tyto součásti totiž 
nemusí být vždy na skladě. Do-
dávka skla a následná oprava 
však může trvat až čtyři týdny.“  

Co se týče útoku na tramvaj, 
nejednalo se ale o ojedinělý 
případ. Další vandalismus ze 

strany nezletilců se udál o uply-
nulém víkendu u litvínovské 
chemičky v nočních hodinách. 
„Zaměstnanci dopravního pod-
niku volali městskou policii kvůli 
dětem, které měly údajně házet 
po tramvaji kamení v Záluží 
u chemičky,“ potvrdil ředitel MP 
Most Jaroslav Hrvol.   

„Hlídka u petrochemie zastih-
la pouze skupinku zmíněných 
nezletilců a jednoho mladistvé-

ho, která šla po silnici pěšky do 
Mostu. Hlídka tedy řešila s ohle-
dem na jejich věk a noční hodinu 
jejich předání rodičům v místě 
bydliště. Případ se řešil s Měst-
skou policií v Mostě, PČR, OS-
POD Litvínov. Nakonec hlídka 
MP Litvínov odvezla nezletilce 
do Mostu, kde je k dalším úko-
nům předala na MP Most,“ uve-
dl velitel litvínovských strážníků 
Zdeněk Urban.  (sol) 

Rozbitou tramvaj 
mají na svědomí nejspíš děti

Most v Rudolicích se začne opravovat v červnu.

MOST - Město před časem vy-
hlásilo veřejnou zakázku na 
opravu sportovišť v  areálu Be-
nediktu. Zdejší hřiště již nevy-
hovují a  potřebují zevrubnou 

revitalizaci. Do veřejné soutěže 
na stavební úpravy sportovišť 
se ale dosud nikdo nepřihlásil, 
a proto ji radní budou vyhlašo-
vat znovu.  (sol)

Zakázka na hřiště znova

MOST – V Čepirozích se 
opraví veřejné osvětlení. Vyhlá-
šení veřejné zakázky na jeho re-
konstrukci schválila rada města. 
„V rámci akce se vybudují nové 
kabelové trasy, sloupy se rozmístí 

tak, aby k nim byl snadný pří-
stup, dále se položí nové přívodní 
kabely a na osvětlení se použijí 
LED svítidla,“ doplnila tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.  (sol)

Světlo v Čepirozích



zpravodajství16. březen 201844

MOST/TŘEBÍVLICE - Nedalekou obec Třebívlice mají obyvatelé Mos-
tecka spojenou s řadou kulturních a společenských akcí a v posled-
ních letech také s  vínem a  gastronomií. Tamní Zámecké vinařství 
Johann W prošlo hned začátkem roku zásadní změnou - má nového 
ředitele Martina Jaroše. S  ním jsme si povídali nejen o  nejbližších 
akcích, ale také o plánech, které mají vinařství ještě více přiblížit tu-
ristům z blízkého i širokého okolí.

Prozradil jste, že pocházíte 
z kolébky vinařství, z Moravy. 
Co vás zlákalo přijít sem na 
sever Čech?

Především vysněná možnost 
pracovat dlouhodobě a  kon-
cepčně s  vínem a  gastronomií. 
Když jsem se seznámil s  mís-
tem, regionem a především vizí 
majitele vinařství Jana Dienstla 
a  „ucítil“ neskutečný a  neobje-
vený potenciál místa, umocněn 
významnou progresí produko-
vaných vín za velké podpory 
a zkušenosti mého dlouholetého 
přítele, vynikajícího sklepmistra 
a  enologa Martina Nesvadby, 
bylo rozhodnuto…

Jaká je vaše „mise“ ve vinař-
ství v Třebívlicích?

Byť to z ní v současnosti jako 
utopie a  následná fráze jako 
klišé, cílem je vytvořit z  Tře-
bívlického vinařství kulturně-
-vinařsko -gastronomické cen-
trum regionu, které budou 
lidé z blízkého i dalekého okolí 
vyhledávat pro svůj jedinečný 

koncept s přesahem za hranice-
mi naší země.

Součástí vinařství je také re-
staurace. Chystáte nějaké změ-
ny či novinky v gastronomii?

Chystáme velké investiční 
akce k  dobudování již připra-
vených prostor naší Art restau-
race s  kapacitou včetně terasy 
cca  240 hostů. Tato restaurace 
se ponese v duchu příjemného, 
světlého a  vzdušného prostoru 
českého venkova. Atmosféra 
s  vybudováním centrálního 
vstupu ve formě schodiště z ná-
dvoří vinařství bude evokovat 
otevřenou náruč všem, kdo při-
šli do vinařství prožít příjemné 
chvíle prosté stresu. S  cílem si 
odpočinout a  odnést si emoci, 
zážitek s chutí se vrátit…

Co plánujete v  kulturní 
a společenské oblasti?

Začal jsem velmi úzce spolu-
pracovat s  obcí Třebívlice s  cí-
lem obnovit vzájemné vazby 
a vztahy, které byly v minulosti 

ne příliš rozvíjeny. Chceme spo-
lečně pořádat kulturní, spole-
čenské a  sportovní akce, kde si 
každý najde to své. Aby místní 
obyvatel, turista, návštěvník 
vnímal vinařství a  obec jako 
jedno společné místo. V  nej-
bližších měsících připravuje-
me Oslavu Velikonoc, Otvírání 
jara s  vytvořením tradičních 
Farmářských trhů, Dětský den, 
Oslavy 700. let obce Třebívli-

ce, Tradiční fotbalový turnaj za 
účasti fotbalového klubu her-
ců Divadla Sklep, představení 
vojáka Švejka, Barona Prášila, 
mnoho koncertů na vinařském 
i obecním pódiu a spousty dal-
ších…

Připravujete nějaká „láka-
dla“ i pro návštěvníky ze vzdá-
lenějších, popřípadě zahranič-
ních končin?

Připravujeme různé tématic-
ké zájezdy pro naše i  německy 
mluvící turisty, kteří budou mít 
například možnost prožít hra-

nou prohlídku našeho sklepa 
herci divadla Most v  dobových 
kostýmech, za účasti Ulriky 
von Leventzow, Stezky za vínem 
v našich vinohradech například 
k židovskému hřbitovu či vinici 
pod Hazmburkem a to s košem 
plným dobrot našich farmář-
ských produktů. Dále Off road 
safari, kde návštěvníky prove-
zeme a seznámíme s nádhernou 
krajinou Českého středohoří 
s možností rýžování unikátního 
českého granátu a  mnoho dal-
ších…

Na kterou nejbližší akci bys-
te návštěvníky a turisty pozval?

Rád bych pozval „vínomily“ 
na akci Otevřené sklepy, která se 
bude konat dne 23. 4. ve čtyřech 
vinařstvích blízkého okolí. Zá-
roveň všechny milovníky dob-
rého jídla na regionální vesnic-
ké pochoutky, které připravíme 
pouze a  jenom v  našem vinař-
ství v Třebívlicích. (ina)

MOST - S příchodem jarního oteplení se na silnice vrátí motocykly. 
Jejich majitelé se už nemohou dočkat, až vytáhnou své naleštěné 
stroje z  garáží a  po dlouhém zimním půstu je zase proženou kra-
jinou. Rychlá jízda ale zvyšuje riziko nehody. Mostecký autodrom 
proto nabízí motorkářům kurz, který je zaměřený na osvojení prin-
cipů bezpečné jízdy a řešení krizových situací.

První z  kurzů se uskuteční 
už 15.  dubna. „Teoretická část 
kurzu se zabývá technikou jízdy 
a výčtem krizových situací s ná-
vodem, jak je předvídat. Vedeme 
ji formou diskuse na dané téma, 
nejde tedy o pouhou přednášku. 
Praktická část cílí  na zvládnutí 
stability a  ovládání motocyklu, 
správné zatáčení, techniku brz-
dění z různých rychlostí a vyhý-
bací manévry,“ upřesnil instruk-
tor společnosti AUTODROM 
MOST Marek Kohoutek. Upo-
zornil, že zájemci o  kurz by si 
měli důkladně zkontrolovat 
technický stav stroje, dopl-
nit pohonné hmoty a  dorazit 
v  dobré fyzické kondici. „Kurz 

trvá i s přestávkou na oběd sedm 

hodin. Při výcviku účastníci kur-
zu používají vlastní motocykl. Je 
to velká výhoda. Plochy polygo-
nu opatřené moderní technologií 
jim totiž umožní zjistit chování 
a limity svého stroje v hraničních 
situacích, sami si zase ověří svou 
schopnost stroj v těchto situacích 

ovládat. Kurz je vhodný pro ka-
ždého motorkáře. I  ti zkušení 
vlastně po každé zimě tak trochu 
znovu začínají,“ vysvětlil Marek 
Kohoutek.

Ačkoli mezi veřejností převlá-
dá názor, že většina motorkářů 
jezdí v  běžném provozu příliš 
rychle a bezohledně, instruktor 
se vyznavačů jednostopých vo-
zidel zastává. „Mám zkušenost, 
že mezi motorkáři je spousta 
odpovědných a  rozumných lidí, 
kteří se chtějí svůj stroj naučit 
co nejlépe ovládat a výrazně tak 
posílit aspekt bezpečnosti. Potvr-
zuje to i zájem o naše kurzy bez-
pečné jízdy,“ doplnil.

Pokročilým motorkářům, 
kteří už mají za sebou základ-
ní výcvik a  chtějí si například 
vyzkoušet i  okruhové jezdění, 
autodrom nabízí trénink pod 
vedením instruktorů motoškoly 
kaskadéra a  testovacího jezdce 
Míry Lisého. (nov)

MOST - V Domově pro seniory 
v  ulici A. Dvořáka se zrekon-
struují sociální zařízení čtyř 
bytových jednotek. „Sociální 
zařízení budou přestavěna, aby 
vyhovovala potřebám případ-

né asistované hygieny klientů 
domova,“ informovala mluvčí 
Alena Sedláčková. Radní schvá-
lili vyhlášení veřejné zakázky na 
postupnou rekonstrukci těchto 
sociálních zařízení.  (sol)

Motorkáři čekají na jaro, autodrom 
jim nabízí kurz bezpečné jízdy

Vinařství Třebívlice plánuje 
pro turisty pestrou sezónu

I„Žádný řízek do batohu! Přijďte 
ochutnat naši škvarkovou poma-
zánku na kváskovém domácím 
chlebu, fortelnou bramboračku, 

skvělý guláš či jehněčí kolínko. Jste 
srdečně zváni!“

Nové sociálky seniorům

senátorku Alenou Dernerovou 

Máte před sebou v  součas-
né době prioritu, kterou byste 
jako senátorka chtěla prosadit 
v souvislosti s  městem Most, 
ve kterém žijete, působíte jako 
zastupitelka a neposledně také 
uplatňujete svou lékařskou 
praxi? 

„Chci řešit situaci, kterou 
v Mostě známe a všechny nás 
velmi tíží. Týká se spolužití 
s občany, kteří mnohdy nejsou 
příliš přizpůsobiví. Lidé si stě-
žují, že město nic nedělá, ale 
město ani v této věci nemůže nic 
dělat. V  tomto ohledu tu chybí 
legislativa. Už v minulosti jsem 
jednala s  bývalou ministryní 
paní Michaelou Marksovou, aby 
byly obnoveny v  oblasti sociál-
ního bydlení hygienické normy 
na byt. Bylo mi řečeno, že pro-
ces bude zdlouhavý vzhledem 
k nutnosti mezirezortního říze-
ní. Takže se neudělalo nic…

 Lidé tu bydlí v  kvalitních  
bytech, které devastují. Setkala 
jsem se s paní ombudsmanskou 
Šabatovou,  která mi řekla, že se 
v  Mostě byla podívat, ale že to 
tak strašně nevidí... Máme být 
tolerantní.

Předsevzala jsem si, že se s tím 
pokusím něco udělat, i když to 

bude těžké. 
Mám v  plá-
nu setkat 
se s  radním 
Ústeckého kraje a náměstkem 
hejtmana pro sociální oblast 
Martinem Klikou. Budeme jed-
nat o návrhu nového zákona, 
který by tuto situaci měl řešit. 
Má představa je taková: musí 
existovat nutnost, aby lidé, kteří 
zde chtějí bydlet, museli praco-
vat, a tím alespoň částečně uhra-
dit náklady na bydlení. Nikoliv, 
aby byli vypláceni z dávek. Toto 
sice tehdy smetl Ústavní soud, 
ale musí se hledat jiná forma. 
Dále je nutné prosadit omezení 
funkce realitních kanceláří. Ten-
to nový návrh zákona se poté 
budu snažit prosadit u nového 
ministra či ministryně práce 
a sociálních věcí.  Neposledně 
se chystám v  této věci jednat 
i s  předsedou vlády, který tady 
před časem byl a určité kroky 
sliboval…Určitě o výsledcích 
svých snah budu informovat.

Stát si musí uvědomit, jaké 
množství peněz do našeho kraje 
dává. Úplně ale zbytečně, pro-
tože nikdo pak není nikde za-
městnaný. Lidem na dávkách se 
do práce totiž nechce.“  (sol)   

  OTÁZKA PRO...

Motorkáři už se nemůžou dočkat na první vyjížďky.

Vinařství Třebívlice vede nový ředitel Martin Jaroš.



Rodinná sága 

Jeho otec byl tyran. Jako chlap-
ce ho neustále ponižoval a nešet-
řil fyzickými tresty. Od dětství 
se snažil otci zavděčit, bažil po 
jeho uznání. Otec měl ale pro něj 
vždy jen pohrdlivý pohled a zne-
važující poznámky. Když zemřela 
jeho matka, bylo mu čtrnáct let. 
Byl přesvědčený, že 
ji otec utrápil. Když 
zůstali s otcem sami, 
vše se ještě zhoršilo. 
Otec ho sice přestal 
bít, ale začal ho úplně 
ignorovat. Žil jen pro 
fi rmu. Schraňoval 
majetek, obklopoval 
se úspěšnými lidmi. 
Jeho vlastní syn pro 
něj nic neznamenal. 
Vychovávali ho na-
jatí lidé, kterým otec 
za jejich služby platil. 
Když vystudoval vysokou školu, 
očekával od otce alespoň poprvé 
v  životě uznání, ale marně. Otec 
jen pohrdlivě pokrčil nos a prohlá-
sil, že si vybral naprosto nevhod-
nou školu k ničemu. Nastoupil do 
rodinné fi rmy a snažil se otce pře-
svědčit, že bude pro fi rmu platným 
zaměstnancem. Otec ho sice zařa-
dil do managementu, ale na všech 
jednáních ho naprosto přehlížel. 
Jeho názor pro otce neměl žádnou 
cenu. O to víc se snažil, jen aby 
z  otce vymámil alespoň jednou 
jedinkrát pochvalu nebo alespoň 
jiskřičku zájmu. Několikrát ho na-
padlo, že by od otce odešel. Odstě-
hoval se z příliš veliké rodinné vily 
a našel si jinou práci. Doufal, že 
by mohl být úspěšný a jiní by jeho 
práci oceňovali. Pak ho ale vždy 
přemohly pochybnosti. Jeho otec 
byl velmi schopný manažer, kte-
rý dokázal postavit a vést velkou 
fi rmu. Vydělával obrovské peníze. 
Nashromáždil majetek. Jestliže si 
o něm myslí, že je k ničemu, pak 
to asi tak bude. Když se otci zmí-
nil, že by chtěl vyzkoušet jinou 
práci, jen se mu vysmál. Řekl mu, 
ať klidně jde. Od něj ale neuvidí 
nic. Nedá mu doporučení, nedá 
mu ani korunu. Nakonec ze svých 
plánů ustoupil a zůstal dál tam, 
kde byl. S Lucií se seznámil už při 
studiu vysoké školy. Líbila se mu, 
ale netroufl  si jí o své náklonnosti 
říci. Teprve dlouho po promoci se 
znovu setkali. Byla to Lucie, kdo 
navrhl další schůzku. Začali spolu 
chodit. Miloval ji tak jako v životě 
ještě nikoho. Od smrti matky mu 
nikdo žádné city neprojevoval. 
O to víc prahnul po lásce. Lucie 
pro něj byla středobodem světa. 
Po ročním vztahu se rozhodl Lucii 
představit otci. Měl strach, že jeho 
dívka nebude pro otce dost dobrá. 
Bál se pohrdlivých poznámek. Bál 
se chladu a nezájmu v  otcových 
očích, se kterými se setkával vždy, 
když šlo o něj. Otec si ale Lucii 
prohlédl se zájmem. Překvapilo 
ho, jak mile se otec k  jeho dívce 
choval. Když se zdráhavě zeptal, 
jestli by otci vadilo, kdyby se Lucie 
nastěhovala do části vily, kterou 
obýval on, otec souhlasil. S Lucií se 
vzali. S jejím příchodem do rodiny 
jakoby se vztah mezi ním a otcem 
zlepšil. Otec otevřel rodinnou 
kasu a konečně ho pustil k  pe-
nězům. Koupil mu i Lucii drahé 
auto, zvýšil mu ve fi rmě odměnu. 
Dokonce mu řekl, že na něj jednou 
fi rmu přepíše. Konečně se k němu 
začal chovat alespoň trochu jako 
k  synovi. Lásku mu sice dál ne-
projevoval a ani chlad v jeho očích 
nezmizel, ale už ho tak zcela neod-
mítal jako dřív. Dokonce ho začal 
posílat jako svého zástupce na jed-
nání se zahraničními partnery. Byl 
na sebe hrdý. Konečně otec po-
chopil, že mu může pomáhat a že 
není neschopný. Zabral se zcela do 
práce, a tak si neuvědomil, jak se 
Lucie mění. Už to nebyla ta šťastná 

a veselá dívka, kterou si zamiloval. 
Jednoho večera, když se opět vrátil 
po několikadenní služební cestě, si 
konečně všiml změny. Lucie byla 
utrápená, zhubla a chřadla mu 
před očima. Nejprve se vyděsil, 
že je nemocná. Chtěl ji přesvěd-

čit, aby navštívila 
doktora. Lucie se ale 
rozbrečela a přiznala, 
co ji ničí. Kdykoliv 
vytáhl paty z  domu, 
chodil za ní jeho 
otec do ložnice. Když 
přišel poprvé, chtěla 
ho vyhodit. Byl ale 
silnější a vlastně ji 
znásilnil. Pak jí řekl, 
že pokud někomu 
něco řekne nebo 
z  domu odejde, pak 
ji i svého syna zničí. 

Neuvidí už od něj ani korunu. Vy-
hodí svého syna z fi rmy a postará 
se, aby ho nikdo nezaměstnal. 
Když ale bude dál mlčet a bude 
s ním spát vždy, když nebude jeho 
syn doma, budou mít všechno, 
na co si vzpomenou. Její manžel 
bude spokojený, čeká ho kariéra 
ve fi rmě. Ona dostane tolik peněz, 
kolik si jen bude přát. Pohodlný 
život bez práce a námahy. Jednou 
jim vše odkáže. Nejdřív tomu ne-
mohl uvěřit. Pak ale pochopil, že 
to přesně odpovídá povaze jeho 
otce. Byl zrůda. Dlouho do noci 
s Lucií seděli a přemýšleli, co bu-
dou dělat. Nakonec ho Lucie pře-
svědčila, aby vše zatím nechal být. 
Ustoupil jí stejně, jako celý život 
ustupoval svému otci. V duchu se 
ale rozhodl, že si najde jinou práci 
a svou ženu z otcova domu odve-
de. Kdykoliv zůstal s  Lucií sám, 
myslel jen na to, jak se jí dotýká 
jeho otec. Mezi ním a Lucií začala 
narůstat zeď. Když po čase Lucie 
přišla s tím, že je těhotná, bylo mu 
jasné, že to nemůže být jeho dítě. 
Strašně se spolu pohádali. Lucie se 
rozhodla, že půjde na potrat a roz-
vede se. Nechtěla už žít ve zlaté 
kleci, kde ji zneužíval starý dědek. 
Uvědomila si, že za to jí jeho pe-
níze nestojí. Když slyšel, že od něj 
chce Lucie odejít, vyburcoval se 
konečně k  prvnímu odporu vůči 
otci. Šel za ním a řekl mu, že i s Lu-
cií odchází. Ať si nechá svoje pení-
ze. Oni s ním končí. Odstěhují se 
od něj, začnou spolu někde jinde. 
Bez něj. Už ho nikdy nechtějí vi-
dět. Lucie si dala říct. Dohodli se, 
že opustí vilu a odstěhují se. To ale 
jeho otec nemínil dopustit. Dobře 
věděl, že Lucie čeká jeho dítě. Dal 
jim na výběr. Lucie porodí a nechá 
dítě u něj. Oni dva ať si pak jdou, 
kam budou chtít. Pokud to neu-
dělá, nechá svého syna zavřít. Už 
před časem se proti němu pojistil. 
Nechal ho jednat s  partnery, ale 
nastražil na něj past. Může nyní 
prokázat, že jednal bez kompeten-
cí za jeho zády s  úmyslem ukrást 
z jeho fi rmy peníze. Nemohl uvěřit 
tomu, čeho je jeho otec schopný. 
Zničil mu celý život. Svým pří-
stupem z  něj vychoval muže bez 
sebe úcty. Všechny jeho schopnosti 
vždy potlačoval. Nakonec mu vzal 
i to jediné, co v životě měl. Lucii. 
Už to dál nevydržel. Vrhnul se 
na svého otce, povalil ho na zem 
a začal ho bít pěstí do obličeje. 
Starý muž se bránil, ale na syna 
nestačil. Ten v afektu popadl těžký 
kovový stojan na víno a začal jím 
otce mlátit do hlavy. Když skončil, 
byl jeho otec mrtvý. Lucie v  šoku 
jen zírala. Policii na sebe nakonec 
musel zavolat sám. Případ byl jas-
ný. K vraždě svého otce se přiznal. 
Na soud čekal ve vazbě. Lucie dál 
bydlela v  rodinné vile. Když se jí 
narodil syn, její muž, vrah se v cele 
oběsil. Jediným dědicem celého 
ohromného majetku zůstal jen ten 
maličký.  (pur)
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MOST - Pořadatelé stále přijímají přihlášky na štafetový závod pěti-
členných cyklistických týmů na mosteckém závodním okruhu. Akce 
je novinkou v kalendáři autodromu, její premiéra se uskuteční o Ve-
likonočním pondělí 2. dubna.

„Máme ještě volná místa. Zá-
jemci by však neměli váhat, po-
čet týmů je vzhledem ke kapacitě 
dráhy omezený. Ti, kteří se při-
hlásí do závodu předem prostřed-
nictvím webu autodromu, navíc 
ušetří. Zaplatí 500 Kč. Startovné 
uhrazené na místě v den závodu 
bude o  100 Kč dražší,“ upozor-
nila eventová manažerka spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Michaela Rosenkranzová.

Na závod zvou organizátoři 
celé rodiny. Doprovodný pro-
gram zasvěcený svátkům jara 
si užijí zejména děti. Od 10 do 
13.30 hodin pro ně bude připra-
vený nafukovací skákací hrad 
a  další atrakce. „Ve spolupráci 

s  velikonočními zajíčky poscho-
váváme podél cílové rovinky drá-
hy čokoládová vajíčka. Chlapci 
a  děvčata je pak mohou hledat. 
Kdo uspěje, může si na svém 
nálezu pochopitelně pochutnat,“ 
upřesnila Rosenkranzová.

Vlastní závod odstartuje ve 
14  hodin, prezentace členů 
týmů se uskuteční od 11 do 
13  hodin ve startovní věži au-
todromu. Pětičlenná družstva 
budou soutěžit ve třech katego-
riích: muži, ženy a smíšené týmy 
mužů a  žen. Zdolají celkem 
21,060 kilometru. Každý člen 
družstva objede co nejrychleji 
jedno kolo v délce 4,212 metru, 
poté předá v cíli štafetový kolík 

a  transpordér pro měření času 
svému kolegovi.

„Velikonoční pondělí se nemů-
že obejít bez pomlázky. V našem 
případě neposlouží k  vyplácení 
přítomných žen, to snad až v cíli. 

Při závodu pomlázka nahradí 
štafetový kolík, je tedy velmi dů-
ležitým atributem. Žádný tým 
by si ji proto neměl zapomenout 
doma,“ upozornila Michaela 
Rosenkranzová. (nov)

Velikonoční cykloštafeta na autodromu 
se blíží, týmy se ještě mohou hlásit

OXFORD – Majitel těžebních společností ve skupině Seven Energy 
Pavel Tykač s manželkou Ivanou podpořili výuku češtiny a bohemis-
tiky na britské Oxfordské univerzitě. Díky 35 miliónům korun, které 
štědrý dárce univerzitě věnoval, se mohou tamní studenti věnovat 
češtině dalších dvacet let. Podařilo se tak zachovat katedru, která 
fungovala už za druhé světové války. 

Tehdy byla Oxfordská univer-
zita jedinou školou, kde mohli 
uprchlíci z  Československa do-
končit svá studia. Čeština jako 
předmět se tu standardně vyu-
čuje dokonce už od osmdesá-
tých let minulého století. Nyní 
je zde díky daru manželů Ty-
kačových výuka českého jazyka 
a literatury zaručena na dalších 

dvacet let.  Poprvé v historii má 
tak katedra českého jazyka na 
Oxfordu svého konkrétního do-
nátora.

Samotná univerzita projekt 
výuky češtiny podpořila částkou 
800 tisíc liber a na slavnostní ve-
čeři přivítala manžele Tykačovy 
mezi svými významnými spon-
zory. Vznikl takzvaný Ivana and 

Pavel Tykač Fellowship, což je 
garance pracovního místa, kte-
ré obor zastřeší do dalších let. 
Obsazeno by mělo být letos na 
podzim. 

Pavel Tykač ročně daruje 
zhruba 45 miliónů korun. Jeho 
štědrost prostřednictvím tě-
žebních společností míří i do 
regionu Mostecka. Mostecká 
nemocnice má díky těžebním 
společnostem Pavla Tykače no-
vou porodnici, ale i přístrojová 
vybavení pro další oddělení. 
Obecně prospěšná společnost 
Women for Women Ivany Ty-
kač přispívá dětem ze sociálně slabých rodin také na Mostecku 

a Litvínovsku na obědy. Své síly 
přitom spojila s  Ústeckým kra-
jem, který společnosti na obědy 
pro děti přispěl jeden milión 
korun. Cílem projektu organi-
zace Women for Women je za-
jistit dětem samoživitelů, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci, 
avšak aktivně přistupují k ře-
šení svých problémů, pravidel-
nou kvalitní stravu a vypěstovat 
zdravé stravovací návyky. Ve 
školním roce 2016/2017 pod-
pořila organizace v  Ústeckém 
kraji 60 základních škol a 576 
dětí v celkové výši 2 milióny  
Kč. V současném školním roce 
2017/2018 se do aktivit projektu 
prozatím zapojilo 54 základních 
škol, z nichž bylo podpořeno 
643 dětí v celkové výši 2,7 mili-
ónu Kč.  (pur)

Výuku češtiny na britském Oxfordu 
sponzoruje Pavel Tykač

KOMOŘANY – Společnost Uni-
ted Energy uzavřela s  městem 
Ústí nad Labem Dohodu o part-
nerství a spolupráci na rozšíření 
systémového řešení odpadové-
ho hospodářství.

Dohodu podepsali primátor-
ka Věra Nechybová spolu s Mi-
lanem Boháčkem - generálním 
ředitelem a  Petrem Marešem - 
technickým ředitelem tepláren-
ské společnosti. „Ústí nad La-
bem získá další možnost využití 
směsného komunálního odpadu, 
který zbyde po vytřídění využi-
telných složek. Směsný komunál-
ní odpad nebude možné po roce 
2024 ukládat na  skládkách, je 
tedy nutné zajistit jeho přepra-

cování či odstranění v  souladu 
s legislativou. Přeměna nevyuži-

United Energy a Ústí nad Labem uzavřely 
dohodu o spolupráci při nakládání s odpady

telného směsného komunálního 
odpadu na  elektrickou a  tepel-

nou energii v moderním zařízení 
pro energetické využití odpadů je 
jedním z řešení, které ušetří suro-
viny jako uhlí, zemní plyn a má 
tedy smysl,“ uvedla primátorka 
města Věra Nechybová.

Předmětem dohody je společ-
ný zájem na přípravě a vytvoře-
ní vhodného zařízení na  ener-
getické využívání směsných 
komunálních a  podobně vhod-
ných odpadů na území Ústecké-
ho kraje v Mostě - Komořanech. 
Dohoda je koncipována jako ča-
sově neomezená a  bezúplatná, 
tj. ani jedna ze smluvních stan 
nebude požadovat po druhé 
smluvní straně jakékoli fi nanční 
plnění.  (nov)

Manželé Tykačovi
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LITVÍNOV - Multifunkční hřiště u jazykové školy je už několik měsíců 
hotové, ale sportovat se na něm dosud nesmělo. Otevřít by se mělo 
žákům školy i veřejnosti 1. dubna.

Multifunkční hřiště u jazyko-
vé školy mělo být dárkem pro 
děti k  začátku školního roku. 
To se také povedlo a hřiště bylo 
dokončeno. Od té doby ale stále 
zelo prázdnotou a  branka byla 
trvale zamčená. Hřiště totiž měla 
do své správy převzít základní 
škola. To se stalo dodatkem ke 
zřizovací listině až nyní. Škola se 
už řadu let potýká s problémem, 
kde trávit hodiny tělesné výcho-
vy. Tělocvična je pro kapacitu 
školy nedostatečná a  venkovní 
prostory škola zatím neměla. 
O  původní hřiště se měl starat 
volejbalový klub. Hrací plocha 
i  oplocení byly ale kompletně 
zdevastované vandalismem. 
Město proto nechalo hřiště za 
tři milióny korun zrekonstruo-
vat. Stavební úpravy zahrnovaly 
výměnu povrchů včetně pod-
kladních vrstev a  drenážního 
systému. Součástí zakázky bylo 
také fi nální lajnování sporto-
viště podle jeho účelu užívání 
na plochy pro volejbal, nohej-
bal, přehazovanou, košíkovou 
a  fl orbal. Povrch nového více-
účelového hřiště je z  litého po-
lyuretanu v  červeném odstínu. 
Součástí stavebních úprav je 
dodávka sportovního vybavení, 
jako jsou sloupky na volejbal, 
sítě a  vybavení hřiště lavičkami 

a  odpadkovými koši. Opraveno 
bylo oplocení, opatřeno nátěrem 
a  doplněno plotovými výplně-
mi. Na uzavřené hřiště u jazyko-
vé školy opakovaně upozorňuje 
zastupitel Daniel Volák. V  in-
terpelacích na posledním jed-
nání zastupitelstva města Daniel 
Volák upozornil na to, že jsou 
dětská hřiště uzavřená v  odpo-

ledních hodinách i  u  ostatních 
základních škol. „Mám nega-
tivní signály od rodičů o tom, že 
v odpoledních hodinách, když už 
jsou školy zavřené, jsou zavřená 
a pro veřejnost nepřístupná také 
sportovní hřiště, která měla být 
podle původního záměru dopo-
ledne k  dispozici školám, odpo-
ledne veřejnosti,“ uvedl Daniel 
Volák. „V  rozpočtu pro letošní 
rok už mají školy poprvé sto tisíc 
korun na spoluúčast pro dotaci 
na správce hřiště, kterou mohou 

získat od úřadu práce. Od dub-
na budou všechna hřiště otevře-
na i  v  odpoledních hodinách,“ 
přislíbila místostarostka Erika 
Sedláčková. Na nové hřiště u ja-
zykové školy dohlíží také další 
kamerový bod městského ka-
merového systému. „Instalovali 
jsme kamerový bod tak, že mů-
žeme dohlížet nejen na dění na 
hřišti, ale monitorovat také park 
kolem základní školy,“ doplnil 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban.  (pur)

LITVÍNOV - Litvínov byl mezi prvními městy, kterým Ústavní soud 
zrušil tak zvanou protivysedávací vyhlášku. Tou se město původně 
bránilo proti vysedávání na stavebních prvcích, které k tomu nejsou 
určeny. Nyní má Litvínov připravenou náhradu, díky které bude dál 
platit zákaz vynášení židlí před domy, grilování mezi paneláky, pití 
alkoholu na veřejném prostranství a další obtěžující jevy.

Vyhlášku předloží vedení 
města zastupitelům ke schvá-
lení na nejbližším jednání 
zastupitelstva města. Jedná 
se o  vyhlášku o  zákazu po-
žívání alkoholických nápojů 
na vybraných veřejných pro-
stranstvích a  o  opatřeních ke 
zlepšení vzhledu vybraných 
veřejných prostranství. „Nová 
obecně závazná vyhláška reagu-

je na nález Ústavního soudu a je 
upravena v  souladu s  novými 
poznatky a  požadavky odboru 
dozoru a  kontroly Ministerstva 
vnitra ČR. Z  vyhlášky jsme vy-
pustili kritizovaný zákaz sezení 
na stavebních prvcích a doplnili 
jsme zákaz požívání alkoholu 
a  ochranu vzhledu vybraných 
veřejných prostranství,“ vysvět-
lil tajemník města Valdemar 

Havela. Alkohol se podle nové 
vyhlášky nesmí konzumovat 
na veřejných prostranstvích 
v  okruhu 30 metrů od škol-
ských zařízení. „Pouze v  pří-
padě dětských hřišť je okruh 
zvýšen na 50 metrů,“ doplnil 
tajemník. V  případě školských 
zařízení by bylo dodržování 
padesátimetrového okruhu 
takřka nemožné, protože v  za-
stavěné části města nemusí být 
přes ostatní domy patrné, že ke 
škole či školce je to méně než 
padesát metrů. Dětská hřiště 
naproti tomu bývají na volném 
prostranství, kde je pravděpo-
dobnost, že ani ze vzdálenosti 

padesáti metrů nejdou pře-
hlédnout. Na vymezených ve-
řejných prostranstvích zůstává 
ve vyhlášce zákaz umisťování 
předmětů sloužících k  sezení, 
odpočinku a  stolování. Nová 
vyhláška by neměla vadit ani 
veřejné ochránkyni práv, která 
tu původní kritizovala a na je-
jíž popud ji tak Ústavní soud 
zrušil. „V  nové vyhlášce se opí-
ráme o  konkrétní ustanovení 
zákonů,“ zdůraznil Valdemar 
Havela. To, co lidem v  Janově 
ale nejvíce vadí, tedy vysedá-
vání na schodech u vchodů do 
domů, vyhláška zakazovat ne-
bude.  (pur)

LITVÍNOV - Pochvala se hrnula po posledním jednání rady města 
na hlavy pracovníků propagace, kteří mají na svědomí program na 
zámku Valdštejnů. Zámek podle starostky města Kamily Bláhové 
funguje skvěle. Počet návštěvníků za poslední dva roky se zdvojná-
sobil.

Zatímco v roce 2016 navštívi-
lo zámek v  Litvínově 4 000 lidí, 
za rok 2017 už jich bylo bezmála 
8 000. Příjem ze vstupného byl 
ve výši 210 360 Kč. Počet nepla-
tících návštěvníků se pohybuje 
řádově kolem 2 tisíc, jedná se 
o účast na koncertech a divadle 
na nádvoří, doprovody rodičů 
při dílničkách pořádaných pro 
děti, vernisáže a  podobně. Zá-
mek navštívili žáci mateřských 
škol i ostatních škol nejen z Lit-
vínova, ale i  z  Mostu a  okolí. 
Byly pro ně připraveny dílničky 
spolu s prohlídkou zámku. Pro-
gram workshopů a výstavy byly 
nabídnuty k  využití pořadate-
lům příměstských táborů. „Měli 
jsme období, které zámku nepřá-
lo. Zámek pomalu chátral a  byl 
uzavřený veřejnosti. Bylo nám ale 
líto, že je nevyužívaný. Podařilo 
se nám přesvědčit zastupitelstvo 
kraje, aby zámek převedli Litví-

novu. Pak jsme ale museli najít 
prostředky na náročnou rekon-
strukci zámku. I  to se povedlo. 
Získali jsme dotaci desítky mili-
ónů korun na obnovu historic-
kého dědictví,“ popsal peripetii 
se zámkem Valdštejnů místosta-
rosta města Milan Šťovíček. Pro-
voz zámku město vyjde ročně na 
1,7 mil. korun. „Je to přijatelný 

náklad. Původně jsme počítali 
s částkou 4 až 6 miliónů korun,“ 
uvedla starostka města Kamila 
Bláhová. Kromě akcí v  zámku 
Valdštejnů zaměstnanci propa-
gace města zajišťují i  další akce 
v  rámci celého města. Stěžejní-
mi a hojně navštěvovanými jsou 
Valdštejnská slavnost, Svatomi-
chaelská slavnost a  Krušnohor-
ské Vánoce. „V  rámci Svatomi-
chaelské slavnosti byla vyhlášena 
akce ‚Šití veselých polštářků‘ pro 
dětské onkologické pacienty. Zor-
ganizován byl i  jejich prodej ve 
spolupráci s  DONOR, z. s. Pro-

gram Krušnohorských Vánoc byl 
tradičně rozložen do několika 
dnů, velkou účast zaznamenalo 
Rozsvěcení vánočního stromu 
a Silvestr na náměstí s ohňostro-
jem ve Voigtových sadech. Došlo 
i na oblíbené Setkání turistů a cy-
kloturistů, Velikonoce v  zámku 
Valdštejnů. Velkou návštěvnost 
s  kladným ohlasem opět zazna-
menala Oslava sklizně a řemesel 
v zámku, v zámeckém parku a ve 
Voigtových sadech. Pracovnice 
propagace se mimo jiné podílí na 
provozu zámku, průvodcovské 
činnosti, organizaci výstav, kon-
certů a  akcí v  jeho prostorách. 
Některé z  akcí probíhají ve spo-
lupráci s  Destinační agenturou 
Krušné hory,  o.  p.  s. Oblíbené 
akce budou pokračovat i  v  le-
tošním roce,“  připomněla Dáša 
Wohanková z propagace města. 
V  letošním roce navíc město 
od září do listopadu nabídne 
nejen svým občanům bohatý 
program k  oslavám 100. výročí 
vzniku Československa společně 
s  organizacemi zabývajícími se 
kulturně -společenským děním 
ve městě.  (pur)

Litvínov připravuje novou „protivysedávací“ 
vyhlášku, která nahradí zrušenou

Hřiště u jazykové školy se konečně otevře

Zámek v Litvínově „šlape“ nad očekávání 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA - 
program září  - říjen:

ŽIVOT V LITVÍNOVĚ ZA PRVNÍ REPUBLIKY

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z  OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY 
- Veřejnost bude vyzvána k zapojení se do fotografi cké výstavy. 
Fotografi e zachycující život v Litvínově v letech 1918-1938 (rodi-
ny, sport, kultura, spolky, budovy, interiéry, hračky…)

DŮM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ - Docela velké divadlo uvede pří-
běh ztraceného hereckého deníku, jehož nález umožní s pomocí 
písniček návrat do minulosti jednoho hereckého osudu, jednoho 
divadla a jedné malé země uprostřed Evropy.

SLAVNOSTNÍ DEN K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČR - 28. 10. 
v zámku Valdštejnů, jarmark, jízda kočárem, výstava květin, díl-
ničky pro děti i  dospělé, pohádka, lampionový průvod, sázení 
lípy, ohňostroj.

SLAVNOSTNÍ KONCERT ČESKÉHO HOUSLISTY PAVLA 
ŠPORCLA - 29. 10. kostel sv. Michaela archanděla

DIVY LÁSKY A  HUDBY V  REPUBLICE ČESKÉ - Kultur-
ně společenské centrum Citadela, velký sál - slavnostní koncert 
dámského tria OPERA DIVAS.

DÉMANTY NOCI, TGM OSVOBODITEL, KLAPZUBOVA 
XI, ZBOROV, KRISE - Promítání fi lmů - Kulturně společenské 
centrum Citadela.

TEMATICKÉ PŘEDNÁŠKY S VÝSTAVOU FOTOGRAFIÍ - 
Městská knihovna Litvínov.

Zámkem čas od času provází i herci.

Děti se dočkaly, hřiště by se mělo otevřít už v dubnu.
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 zakázková truhlářská výroba z lamina 
a masivu

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné 
a šatní skříně, postele, jídelní stoly, 
věšákové stěny

 kancelářský, hotelový a restaurační 
nábytek

 pergoly, altány, schodiště

 dodávky a montáž interierových 
a vstupních dvěří „Erkado“

 Cenovou nabídku a grafický návrh 
Vám zpracujeme ZDARMA

KONTAKTY: tel.: 608 555 473 www.interyss.cz Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

NAŠE SLUŽBY:

LITVÍNOV - Další krok ke spolupráci mezi zaměstnavateli a základ-
ními a  středními školami na Litvínovsku udělaly společně město 
Litvínov, Nadace Unipetrol a Vysoká škola chemicko -technologická. 
Žákům základních škol a víceletých gymnázií společně představily 
chemii jako moderní a zajímavý obor.

Společnost Unipetrol RPA 
podporuje střední školy v Litví-
nově, ale i v Meziboří. Zástupci 
chemické fi rmy pochopili, že 
budoucí zaměstnance je tře-
ba vychovávat a  motivovat už 
v  době, kdy studují na střední 
škole. Na podporu Unipetro-
lu RPA se tak mohou spoleh-
nout mimo jiné Střední škola 
Educhem i  litvínovská Schola 
Humanitas. Uspořádáním Bá-
ječného dne s  chemií chtěli or-
ganizátoři přiblížit kouzlo toho-
to oboru také dětem mladším. 
„O  své budoucnosti se rozho-
dují už žáci na základní škole. 
Tento projekt jim představuje 
chemii v  její zajímavé podobě. 
Náš region je s  průmyslovou, 
a především chemickou výrobou 
úzce spjat více než osmdesát let. 

Pokud chceme v  našem regionu 
mladé lidi udržet, musíme jim 
poskytnout zajímavé perspek-
tivy jejich rozvoje. A  mezi tyto 
perspektivy chemie rozhodně 
patří,“ řekla Kamila Bláhová, 
starostka města Litvínov, která 
byla jedním z  iniciátorů celé 
akce a dodala, že by se Báječný 
den s  chemií měl v  Litvínově 
stát tradiční akcí.

Akce se zúčastnilo čtyři sta 
žáků z Litvínova a okolí. Hlavní-
mi hvězdami zábavného dopo-
ledne pro žáky ve věku třinácti 
let a výše byli tři popularizátoři 
chemie. Michael Londesbo-
rough, vědec anglického půvo-
du z  Akademie věd, představil 
se svými kolegy, Janem Havlí-
kem a  Jiřím Dolanským, celou 
sérii nečekaných a vtipných zá-

konitostí přírodních věd, které 
ovlivňují náš každodenní život, 
aniž bychom si to uvědomovali. 
Velký zájem dětí vzbudili stu-
denti pražského gymnázia Nový 
PORG - Jakub Smékal, Adam 
Bělohlávek a  Milan Cabrnoch. 
Ti z  Prahy dovezli unikátního 
robota, kterého ve škole sestro-
jili a s kterým soutěžili v USA.

Celým dopolednem provázeli 
moderátorka TV Prima Lucie 
Špaková a  patnáctiletý Matěj 
Vlček, kterého děti znají z pořa-
du České televize Wifi na. Sou-
částí programu byla také soutěž 
o  novou 3D tiskárnu, kterou si 
odvezla Sportovní soukromá 
základní škola z Litvínova. „Pod-
porujeme střední a  vysoké školy 
a  jejich studenty, ale zároveň 
si uvědomujeme, že mnohdy se 

o lásce k chemii rozhoduje již na 
základní škole. A protože součas-
né děti jsou náročnější na formu, 
jakou jim informace předáváte, 
zkusili jsme přijít s  tímto kon-
ceptem, který je nejen populárně 
naučný, ale především zábavný,“ 
vysvětluje Tomáš Herink, člen 
správní rady Nadace Unipetrol, 
důvod konání chemické show. 
Pokud se žáci zákaldních škol 
do chemie zamilují a  rozhod-
nou se ji studovat, pak mají jis-
tou další podporu Unipetrolu 
RPA. Firma například poskytuje 
studentům chemie na středních 
školách stipendia, odbornou 
praxi, podporuje střední školy 
materiálně nebo nabízí ke stu-
diu své chemické laboratoře. 
Další významnou podporu pak 
nabízí vysokoškolákům.  (pur)

LITVÍNOV - Bezmála dva milióny korun investuje v letošním roce Lit-
vínov do bezpečných přechodů ve městě. Vedení města tak navazu-
je na koncepci bezpečných přechodů z minulých období.

V  letošním roce přibyde 
v  Litvínově osm nových bez-
pečných přechodů. Vedení 
města je vybralo na základě 
průzkumu. „Nezvolili jsme je 
jen tak, ale provedli průzkum 
míst, kde přechází nejvíce dětí, 
a  tak jsme si stanovili priori-
ty,“ vysvětlila starostka města 
Kamila Bláhová. Investiční 
akce je součástí schváleného 
akčního plánu města. „Sta-
vební práce zahrnují úpravy 
vybraných přechodů a  rekon-
strukci veřejného osvětlení. 
Právě nové osvětlení je přitom 
na bezpečných přechodech nej-

důležitější. Využívám pozitiv-
ního osvětlení Titania Cros,“ 
doplnil místostarosta Milan 

Šťovíček. Město se bezpečnos-
tí přechodů zabývá už několik 
let. Původně byla na přechody 
instalována blikající výstražná 
světla přímo do vozovky. Ta se 
ale nakonec neosvědčila. Měs-
to proto jde cestou bezpečných 

přechodů se stavebními prvky 
a  novým osvětlením. „Záleží 
na tom, jak jsou stávající pře-
chody koncipované. Od toho 
se odvíjí potřebné stavební 
úpravy. Jedná se o  rekonstruk-
ci přechodů a  chodníkových 
ploch podle normových poža-
davků, s bezbariérovým přístu-
pem s prvky s  reliéfní dlažbou. 
Stávající asfaltová konstrukce 
chodníkových ploch bude na-
hrazena za betonovou dlažbu. 
Součástí je také nové vodorovné 
dopravní značení, vodicí prvky 
pro nevidomé a místy i výměna 
silničních obrub. Na některých 
místech, pokud si to vyžaduje 
šířka komunikace, vzniknou 
i  ostrůvky,“  uvedla dále sta-
rostka města.  (pur)

Litvínov buduje další bezpečné přechody

BEZPEČNÉ PŘECHODY VZNIKNOU V TĚCHTO MÍSTECH:

–  ul. Tyrše a Fügnera a Ruská, Opltova (1 přechod + 1 úprava 

Opltova)

– ul. Tyrše a Fügnera, Podkrušnohorská (2 přechody)

– ul. Podkrušnohorská, Tylova (1 přechod)

– ul. Mezibořská, Žižkova (2 přechody)

– ul. Valdštejnská (1 přechod)

 I chemie může 
být atraktivní

V regionu má chemie a chemický průmysl mnohaletou historii a mladí chemici mají šanci najít do budoucna zajímavé uplatnění. Stačí jen chemie se nebát.

Na pódiu Citadely se s chemií kouzlilo.

Akce se zúčastnilo čtyřista dětí z litvínovských škol.

Těžaři na veletrhu příležitostí
MOST - Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, pořádá Okresní 
hospodářská komora Most Regionální veletrh pracovních pří-
ležitostí v hotelu Cascade v Mostě. Zájemce hlavně o dělnické 
profese hledali již podruhé také zástupci společností Vršanská 
uhelná, Severní energetická a Coal Services ze skupiny Seven 
Energy. „Účast byla vyšší, ale stejně jako loni na podzim byl ne-
dostatek zájemců o všeobecně poptávané profese elektrikář nebo 
zámečník. Veletrh je pro nás přínosný minimálně v tom, že jsme 
na trhu práce viditelní a stále vnímaní jako velmi solidní zaměst-
navatel v regionu,“ shrnul Vladimír Štefánek, specialista perso-
nálních služeb Coal Services.  (nov)
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ÚSTECKÝ KRAJ - V  kance-
láři hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka se sešla 
rodina maminky Petry Nováko-
vé z  Teplic. Ta přivedla na svět 
1. ledna v 1.08 hodin první mi-
minko v roce 2018 v rámci sítě 

porodnických zařízení Krajské 
zdravotní. V úvodu setkání hejt-
man krátce pohovořil s rodinou 
a  poté s  maminkou podepsali 
darovací smlouvu na fi nanční 
dar ve výši 20 000 korun.
 (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ - RE:START je vládní program, který má pomoci Ús-
teckému kraji k  hospodářskému růstu a  jeho obyvatelům k  vyšší 
kvalitě života. Gabriela Nekolová, která za jeho naplňování v kraji 
zodpovídá, chce vrátit regionu jeho prosperitu a atraktivnost. Čemu 
tedy již program RE:START pomohl na Mostecku? Na to jsme se ze-
ptali přímo jí.

Co je vládní program 
RE:START?

Vládní program RE:START 
je fi nanční a  systémová pomoc 
pro strukturálně postižené kra-
je, těmi jsou Ústecký, Karlovar-
ský a Moravskoslezský. Týká se 
tedy i Mostecka. A protože zde 
žiji, chci vyzdvihnout to, co se 
na Mostecku odehrává.

Mostecko trápí sociální 
problémy, jak na to reaguje 
RE:START?

RE:START nemění zákony, 
přesto předkládá vládě několik 
opatření na řešení enormní za-
dluženosti obyvatel v Ústeckém 
kraji nebo na posílení vzdělává-
ní dětí ze sociálně vyloučených 
lokalit. I město Most se potýká 
s  chátrajícími budovami a  ne-
využívanými objekty, které se 
stávají centrem sociálních pro-
blémů. Reálně hrozí jejich zne-
užití různými spekulanty pro 
další sestěhování nepřizpůso-
bivých obyvatel. Řešením jsou 
demolice, na které města a obce 
nemají. Mohou se ale přihlásit 
do programu, který se podaři-
lo na Ministerstvu pro místní 
rozvoj spustit díky RE:STARTu. 
Vyjednali jsme dotace až 10 mi-
lionů pro jednu obec. Na Mos-
tecku se tak mohly zdemolovat 
panelové bloky v  Chanově, Be-
čově nebo Obrnicích. Na další 

demolici čeká řada objektů v lo-
kalitě „stovky“ nebo v  blízkém 
Janově. Na nových plochách po 
demolicích probíhají úpravy, 
které zkvalitní život místních 
obyvatel, například zatravnění 
nebo parkoviště či herní prvky 
pro děti. Dotaci úspěšně čerpají 
další města z Ústeckého kraje.

Mostecko trápí ekologické 
škody spojené s těžbou. Co no-
vého přináší RE:START?

Ke  dříve schváleným 15 mi-
liardám korun, určeným na 
likvidaci ekologických škod 
způsobených těžební činností 
státních hnědouhelných podni-
ků ve vymezeném území Ústec-
kého a Karlovarského kraje do-
šlo díky programu RE:START 
k navýšení o 3 miliardy. Peníze 
půjdou také na individuální vý-
stavbu u města Lom, rekreačně 
sportovní plochu v  Radčicích, 
na stabilizaci území v  okolí 
Čepiroh, opravu komunikací, 
stavbu cyklostezek a  výraznou 
podporu revitalizace vodních 
toků a ploch.

Co horské oblasti Mostecka, 
pamatuje na ně RE:START?

Byl vytvořen program revi-
talizace Krušných hor. Cílem je 
obnova lesů historicky zdevas-
tovaných průmyslem, odsíření 
v  lesních půdách, výsadba dře-

vin, snížení škod způsobených 
lesní zvěří, zvýšení pastevních 
kapacit, zlepšení vodního reži-
mu a přitom všem respektování 
zájmů ochrany přírody. Nově 
připravujeme také podporu 
cestovního ruchu v  horských 
oblastech.

V poslední době slýcháváme 
o brownfi eldech. Co to je a my-
slí na ně RE:START?

Jsou to nevyužívané či zane-
dbané nemovitosti, které jsou 
pozůstatkem průmyslové, ze-
mědělské, rezidenční či vojen-
ské aktivity a  nelze je vhodně 
a  efektivně využívat - to jsou 
brownfi eldy. Díky programu 
RE:START je ale umíme ře-
šit a  vytvářet pracovní místa. 
V  obci Lkáň takto chtějí zre-
vitalizovat nevyužívané areály 
bývalé živočišné výroby. V  Li-
toměřicích chtějí nastartovat 
oživení celého areálu bývalého 
měšťanského pivovaru. Město 
Most zatím tohoto programu 
nevyužilo. Další výzva bude vy-
hlášena nyní na jaře. Tedy Most 
bude mít znovu šanci.

Jak RE:START reaguje na 
potřebu zlepšit vzdělání a udr-
žet mladé lidi v regionu?

Zajistili jsme prostředky pro 
rozvoj vysokých škol ve výši 
2 miliardy korun. Ty směřují 
k  rozšíření a  zkvalitnění vzdě-
lávací nabídky vysokých škol 
na území strukturálně postiže-
ných regionů. Snažíme se, aby 
mladí lidé mohli studovat na 
kvalitních vysokých školách 
přímo v regionu a již při studiu 

mohli spolupracovat s místními 
fi rmami, aby zde v  budoucnu 
našli uplatnění. Díky progra-
mu RE:START se o dotace bude 
ucházet Univerzita Jana Evan-
gelisty Purkyně se záměrem 
výstavby nové Fakulty zdra-
votních studií. Dále se zkvalit-
ní zázemí pro místní studenty 
i  studenty 1. Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, kteří absol-
vují stáže ve zdejší nemocnici. 
Je nutné podpořit i  technic-
ké obory. Další, kdo se chce 
ucházet o  fi nanční prostředky, 
je Fakulta dopravní Českého 
vysokého učení technického se 
sídlem v  Děčíně nebo Vysoká 
škola chemicko- technologická 
- Unipetrol, se sídlem nedaleko 
Litvínova.

Co dalšího v  RE:STARTU 
plánujete?

Plánujeme podporu cestovní-
ho ruchu v lokalitách, které mají 
potenciál. Chceme také podpo-
řit rozvoj výzkumu v kraji. Na to 
jsou alokovány zdroje pro struk-
turálně postižené kraje ve výši 
800 milionů na podporu míst-
ních organizací a  podnikatelů. 
Dále chceme podpořit podni-
katelský sektor a  to konkrét-
ní dotací na nové technologie 
a nemovitosti. Znovu apelujeme 
na vládu, aby podpořila moder-
nizaci dopravní infrastruktury. 
Věnovat se budeme také úpra-
vám bydlení. Stávající řešení 
už nejsou vyhovující, chceme 
zkvalitnit život na sídlištích. 
Nově také o pomoci pro náš kraj 
jednáme s Evropskou komisí.

 (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj podporuje již řadu let mladé a začína-
jící včelaře. Ti si mohou sáhnout na fi nanční podporu z  Programu 
pro rozvoj eko -agro oblastí v Ústeckém kraji pro rok 2018.

Na webových stránkách Ús-
teckého kraje byla od poloviny 
ledna uveřejněna výzva k  po-
dání žádostí o dotaci z Progra-
mu pro rozvoj eko -agro oblastí 
v  Ústeckém kraji na období let 
2017-2020 pro rok 2018. V ob-
lasti rozvoje zemědělství a ven-
kovských oblastí program 
zahrnuje podporu včelařů 
a podporu rybářství a rybníkář-
ství na území Ústeckého kraje. 
Objem fi nančních prostředků 
Programu celkem na všechny 
oblasti podpory letos činí přes 
šest milionů korun.

Včelařství patří mezi nej-
starších obory lidské činnosti, 
zároveň opylovací funkce včel 
se řadí k  významným fakto-
rům podporující biodiverzitu 
krajiny. Česká republika je ne-
rovnoměrně začleněna a  o  Ús-

teckém kraji to platí dvojnásob. 
„Na jedné straně máme katas-
trální území, zejména na Ústec-
ku, Mostecku a  Chomutovsku, 
kde nenajdeme jediné včelstvo. 
A  na té druhé jsou území, kde 
je až 100 včelstev na km2. Obor 
včelařství se mimo jiné potýká 
s  nepříznivým demografi ckým 
vývojem. Průměrný věk včela-

řů na řadě míst atakuje hranici 
odchodu do starobního důcho-
du. V posledních letech se i díky 

krajským dotacím pro včelaře 
daří tento trend zpomalit, někde 
i zvrátit,“ zhodnotil krajský za-
stupitel Marek Kocánek.

Ústecký kraj se snaží pod-
porovat začínající včelaře, kteří 
sídlí na celém území Ústeckého 
kraje a  nejsou centralizovaní 
jako profesionální „velkovčela-
ři“, a tím pádem může docházet 
k rovnoměrnému opylování ze-
mědělských plodin. V  loňském 

roce bylo v kraji podpořeno 340 
žádostí v  celkové výši přibližně 
šest milionů korun. Kraj zájmo-
vým včelařům poskytuje dotace 
a  provádí také kontroly žada-
telů. Jejich počty ale regulovat 
nemůže. „Dochází k fyzické kon-
trole včelaře tak, aby plnil pod-
mínky programu,“ řekla vedou-
cí odboru životního prostředí 
a  zemědělství krajského úřadu 
Monika Zeman. (sol)

Hejtman vítal miminko

Kraj nabízí dotace pro amatérské včelaře

IProfesionální včelaři v regionu 
obhospodařují přibližně 5 pro-
cent včelstev. Zájmoví amatérští 
zbylých 95 procent. Pokud jde 

o počty včelařů, zájmových je v Čes-
ké republice 99 procent, zatímco 
profesionálních (chovajících více jak 
150 včelstev) je pod jedno procento.

RE:START 
pomáhá vrátit našemu 

regionu atraktivnost

Hejtman vítá premiérovou Pavlínku.

Gabriela 
Nekolová:

MOST – Mostečtí radní již 
prozradili jméno fi rmy, která 
by měla postavit 3D bludiště 
a vyhlídkovou věž na Šibeníku. 
Zakázku zrealizuje společnost 

UNIPARK s. r. o. z Brna. Fir-
ma vyhrála s nabídkovou cenou 
26,5 milionu korun bez DPH.  
S výstavbou areálu se začne ještě 
letos.  (sol)

Bludiště v Mostě má vítěze

Za naplňování programu RE:START Za naplňování programu RE:START 
zodpovídá Gabriela Nekolová.zodpovídá Gabriela Nekolová.
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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

MEZIBOŘÍ - V  posledních letech investuje město Meziboří do své 
sportovní haly pravidelně každý rok nemalé částky. Sportovní hala 
tak prošla takřka celá rekonstrukcí. Zbývá už jen několik posledních 
maličkostí, na které se zaměří město v letošním roce.

Sportovní hala má nový plášť 
i okna, nový povrch sportoviště, 
zrekonstruovanou saunu a  řadu 
dalšího. Investice do haly ale ne-
končí ani letos. „Během prázdnin 
chceme zrekonstruovat elektroin-
stalaci a vyměnit rozvody topení. 
Také je potřeba vyměnit podlahu 

ve vzpírárně. Jinak vše ostatní už 
je nové,“ prozradil vedoucí haly 
Miroslav Dienelt. Ke sportovní 
hale patří také hřiště na hokej-
bal a  víceúčelové hřiště, nově 
také atletický areál, který dříve 
spravoval TJ Baník Meziboří. 
„Režim atletického areálu zůsta-

ne stejný, jako byl dosud. Využí-
vat ho bude především Atletický 
klub Litvínov. Částečně také me-
zibořští fotbalisté. Zdarma může 
atletický areál využívat rovněž 
veřejnost. Jen větší kluby a skupi-
ny lidí se musí předem zaregist-
rovat, aby se do areálu sportovci 
vešli a  jejich tréninky vzájemně 
nekolidovaly,“ doplnil Miroslav 
Dienelt. Problémem podle Mi-
roslava Dienelta zůstává parko-
vání. „Parkoviště před sportovní 

halou kapacitou nestačí, když se 
v  hale konají turnaje nebo větší 
sportovní akce. Do budoucna je 
nutné kapacitu parkování rozší-
řit,“ uvedl vedoucí haly. Problém 
s  parkováním u  sportovní haly 
hodlá vedení Meziboří vyřešit už 
v příštím roce. „Připravujeme zá-
měr vybudování parkovacích míst 
pro občany v  horní části města. 
Tím se uvolní místa na parkovišti 
u sportovní haly,“ potvrdil staros-
ta města Petr Červenka.  (pur)

MEZIBOŘÍ - O seniory je v Meziboří postaráno v Domě s pečovatel-
skou službou. Sedm zaměstnanců dbá na pohodlí seniorů ubytova-
ných v  sociálním zařízení, ale také pomáhají lidem v  jejich domo-
vech. Starají se celkem o padesát lidí.

Dům s pečovatelskou službou 
v Meziboří patří městu, které je 
také provozuje. Sedm zaměst-
nanců pracuje ve čtyřech smě-
nách. O seniory je tak postaráno 
v každou denní dobu. Do Domu 
s  pečovatelskou službou patří 
lidé soběstační, kterým postačí, 
když jim zaměstnanci zařízení 
pomohou s úklidem, nákupem, 
a  s  drobnostmi v  domácnosti. 
Nepotřebují nepřetržitou péči 
a  dohled. „Naši klienti jsou 
schopni se postarat sami o  sebe, 
stačí jim jen naše pomoc. Nej-
častěji je to úklid, nákup, osobní 
hygiena a  praní prádla. Vaří si 

většinou sami, nebo si jídlo ne-
chávají dovážet. S  naší pomocí 
vedou dál samostatný a  aktiv-
ní život,“ říká vedoucí zařízení 
Květuše Vopalecká. V  Domově 
s  pečovatelskou službou na-
chází klienti nejen pomoc se 
základními potřebami, ale také 
společenské vyžití. Žádný se-
nior, který žije v  Domě s  pe-
čovatelskou službou Meziboří, 
nemusí být sám. „Plánujeme pro 
ně společenské akce a různá set-
kávání. Spolupracujeme s  Klu-
bem seniorů Meziboří tak, aby 
se naši klienti setkávali i se svými 
aktivními vrstevníky, kteří ještě 

žijí ve svých domovech. Připra-
vujeme pro ně nejen jednodenní 
akce a  různé aktivity ve spole-
čenských prostorách zařízení, ale 
také výlety, a dokonce dovolené,“ 
prozradila Květuše Vopalecká. 
V  letošním roce tak například 
obyvatelé Domu s  pečovatel-
skou službou Meziboří vyjedou 
společně se seniory z Klubu se-
niorů do Vrbna pod Pradědem. 
„Pro nejbližší období plánujeme 
velikonoční besídku ve spoluprá-
ci se Základní školou a  Mateř-
skou školou Meziboří. Děti si pro 
naše seniory připravují program, 
a to je vždy velmi pěkné a senio-
ři se na to těší,“ prozradila dále 
Květuše Vopalecká. Pro seniory 
jsou ale zaměstnanci sociální-
ho zařízení oporou nejen při 
zvládání úklidu a  péče o  svou 

osobu. „Dbáme na to, aby se 
naši klienti nestávali obětí pod-
vodníků. V poslední době jsme se 
setkali s případy, kdy naše klien-
ty kontaktují podvodníci telefony 
a ptají se jich například na výši 
důchodu či na další osobní věci. 
Mluvíme proto se seniory, školí-
me je a vysvětlujeme jim, proč je 
nebezpečné tyto údaje někomu 
sdělovat,“ doplnila Květuše Vo-
palecká. Dům  s  pečovatelskou 
službou je také v centru pozor-
nosti vedení města. „Snažíme 
se, aby seniorům v Meziboří nic 
nechybělo a měli vše, co potřebují 
ke spokojenému a aktivnímu ži-
votu,“ uvedl starosta města Petr 
Červenka. Naposledy tak město 
investovalo například do sedač-
kového výtahu v  objektech do-
mova.  (pur)

Okradl seniora
MOST - O tom, že není rad-

no si domů zvát cizí lidi, se pře-
svědčil jeden senior z  Mostu. 
V  restauraci se seznámil s  ne-
známým mužem, který se s ním 
dal do řeči. Mezi řečí neznámý 
seniorovi nasliboval, že se mu 
podívá na elektřinu. Poté s ním 
šel do jeho bytu. „Tam využil 
nestřeženého okamžiku a z volně 
odložené bundy měl odcizit peně-
ženku s hotovostí a osobními do-
klady. Poté z bytu rychle odešel,“ 
informovala o případu policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. Dů-
chodce hned po jeho odchodu 
zkontroloval oděv a zjistil smut-
nou skutečnost, že byl okraden. 
Policisté díky osobní znalosti 
totožnost fi luty odhalili a 48leté-
ho muže z Mostu obvinili z krá-
deže. „Peníze muž hned utratil 
a doklady prý vyhodil. Poškozený 
vyčíslil škodu na částku 14 200 
korun,“ doplnila mluvčí.

Zdrogovaný za 
volantem

MOST - Policisté kontro-
lovali silniční provoz a  v  ulici 
Zahradní zastavili a  zkontro-
lovali řidiče osobního vozidla. 
Na místě provedli u  motoristy 
dechovou zkoušku na alkohol, 
která byla negativní. Následně 
byl proveden i orientační test na 
návykové látky, který ukázal na 
užití metamfetaminu. Motorista 
se podrobil lékařskému vyšetře-
ní a odběru biologického mate-
riálu. Aby toho ale nebylo málo, 
hlídka také zjistila, že řidič má 
od mosteckého magistrátu vy-
sloven zákaz řízení. Policisté 
32letému řidiči další jízdu zaká-
zali a ve zkráceném přípravném 
řízení mu sdělili podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky a maření 
výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání.

Zahřívali se v popelnici
MOST - Anonym oznámil na 

linku 156, že v ulici Víta Nejed-
lého se v  zeleném kontejneru 
na textil nachází neznámá oso-
ba. Na místo byla vyslána hlíd-
ka městské policie, která muži 
pomohla ven z  tohoto kontej-
neru. Ten jim sdělil, že se tam 
schoval před velkými mrazy. Ze 
strany hlídky městské policie 
bylo muži nabídnuto ubytová-
ní v azylovém domě pro muže, 
kam byl následně převezen 
a předán odpovědné pracovnici 
zařízení. Nejednalo se ale o oje-
dinělý případ. Koncem února 
oznámil podobnou událost na 
policii rovněž anonym. Ten-
tokrát se jednalo o  kontejnery 
v  ulici Jiřího Wolkera. „Ano-
nym oznámil, že někdo spadl do 
podzemního kontejneru a  volá 
o  pomoc. Na místo jsme vyslali 
hlídku, která zjistila, že v  kon-
tejneru na papír se nachází muž. 

Ten sdělil, že se zde schoval před 
zimou a  nemohl se dostat ven, 
a proto volal o pomoc,“ informo-
val Vlastimil Litto z  mostecké 
městské policie. Hlídka muže 
z kontejneru vyprostila a  ten si 
stěžoval na bolesti hrudníku. Na 
místo byla proto přivolána zdra-
votnická záchranná služba, kte-
rá převezla muže do nemocnice 
k dalšímu vyšetření.

Jel v protisměru
MOST - Na linku 156 ozná-

mil muž, že na silnici 1/13 od 
OBI směrem k  nádraží jede 
v  protisměru osobní vozidlo. 
Toto místo bylo zároveň mo-
nitorováno městským kamero-
vým systémem. Na místo ihned 
vyjela hlídka městské policie, 
která za pomoci zvukového 
výstražného zařízení vozidlo 
zastavila. Celá událost byla pře-
dána na místě hlídce Policie ČR 
k dalšímu šetření. 

(sol)

MEZIBOŘÍ - Praktický lékař 
v  Meziboří rozšířil svou ordina-
ci. Spolu s  MUDr.  Michalem Po-
lákem ordinuje nově v Meziboří 
také mladá lékařka MUDr.  Iva 
Kratochvílová. Vedení Meziboří 
vyšlo lékařům vstříc a  uvolnilo 
v penzionu pro seniory pro roz-
šíření ordinace další prostory.

V Meziboří má svou ordinaci 
dětský lékař, zubař, gynekolog 
a  praktický lékař pro dospělé. 
Pro jednoho lékaře je ale obvod 
Meziboří příliš rozsáhlý. Sta-
rosta Meziboří Petr Červenka 
se proto s  MUDr.  Michalem 
Polákem dohodl na rozšíření 
ordinace. „Uvolnili jsme jeden 
z  bytů v  penzionu pro seniory, 
kde má praktický lékař svou 
ordinaci. Zaměstnanci technic-
kých služeb byt upravili tak, aby 

vyhovoval potřebám ordinace,“ 
vysvětli Petr Červenka. Další 
krok byl už na MUDr. Michalu 
Polákovi. Ten do své ordina-
ce přizval mladou lékařku Ivu 
Kratochvílovou, která se pod 
jeho vedením připravuje na 
atestaci. „Máme o  87 procent 
pacientů více, než máme mít. 
Nemohl jsme dělat víc, ale díky 
nové kolegyni se zásadně zkrá-
tí doba na objednání. Velice si 
vážím přístupu vedení města. 
Rozšířením prostor pro ordina-
ci nám moc pomohlo, děkuji za 
to,“ uvedl MUDr.  Michal Po-
lák. Rozšíření ordinace uvítali 
především pacienti.  Ordinaci 
praktického lékaře pro dospě-
lé najdou pacienti v  Meziboří 
v Penzionu pro seniory, Okruž-
ní 117.  (pur)

 Meziboří investuje do sportovní haly

O seniory je postaráno v každou denní dobu

P orušené paragrafy

 Praktický lékař v Meziboří 
rozšiřuje ordinaci

Mezibořská sportovní hala prošla v posledních letech zásadními rekonstrukcemi.
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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 novou skříň s nástav-

cem – světlou, originál zabalená. 
Cena 3 500 Kč. Telefon: 736 437 
711

 ■ Kdo pomůže s malováním a 
rekonstrukcí koupelny, byt 3+1. 
Telefon: 705 233 646

 ■ Rozprodám sbírku: staré kan-
celářské sešívačky, číslovačky a ra-
zítka, děrovačky, brousiče žiletek, 
sklo, porcelán, obrazy. Stěhování. 
Telefon: 705 233 646

 ■ Daruji psací stroj Consul, me-
chanický, v bezvadném stavu s ná-
hradní páskou. Stoprocentní stav. 
Telefon: 602 930 953

 ■ Prodám učebnice: Dějepis 2 – 
Středověk a raný novověk, Dějepis 
3 – Novověk pro gymnázia a střed-
ní školy. Nové, nepoužité. Cena 
dohodou. Telefon: 602 856 929

 ■ Prodám chlapecký oblek černé 
barvy značky Veltex -GJ, velikost 
188-54-98. Sako, vestička, kalhoty. 
Původně 2 800 Kč, nyní 1 400 Kč. 
Úplně nový, vhodný do tanečních. 
Litvínov. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám držák na lupu s dvě-
ma klipsy, černé barvy. PC: 600 Kč, 
nyní: 100 Kč. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám litinová kamna na 
dřevo Kovotherm, tvar válce Ø 
0,4 m, dlouhý 0,73 m, bezroštové 
spalování, jen na vrstvě pope-
la. Teplo sálá ze 14 otvorů, váha 
90 kg, vývod spalin 115 mm. Tele-
fon: 728 102 013

 ■ Prodám varhany PSR 550 
Yamaha a  harmoniky, pianovka 
zn.  Delicia, 60 basů. Cena dle do-
hody. Volat na telefon: 720 145 288

 ■ V Mostě prodám koš na dřevo 
ke krbu + krbové nářadí černo-
-zlaté 4 ks - nové, nepoužité, cel-
kem 1 000 Kč. Telefonovat večer 
607 277 880.

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám ženu – seniorku – 

kamarádku. Jsem starší malíř – 
smouk. Přátelství – vzájemnost. 
Telefon: 705 233 646

 ■ 70letý, bývalý podnikatel, hle-
dá seznámení s ženou do 62 let, 
která nechce býti sama. ZN: vzá-
jemná tolerance, čas utíká. Jsem 
ze Žatce. Telefon: 607 282 961. Ne 
SMS

 ■ Vdova hledá kamaráda k  se-
známení, který je také sám. Do 
71 roků. Jen z Mostu. 733 733 924.

 ■ Žena hledá kamaráda k sezná-
mení do 66 roků - nekuřáka, Most 
a okolí. Zn. 736 437 711.

BYTY, DOMY
 ■ Prodám zahradní chatku s  te-

rasou, skladem v  ZK Čepirohy na 
pozemku města, velikost 400 m2, 
úrodná půda, pitná a  užitková 
voda, elektřina, 100 m od zastáv-
ky. Telefon: 732 328 656

 ■ Nabízíme k  prodeji zahradu 
v  katastrálním území České Zlat-
níky o  výměře 416 m2 a  spolu-
vlastnický podíl 1/150 ostatních 
ploch. Na pozemek je přivedena 
užitková i  pitná voda, elektřina. 
Na zahradě stojí zahradní domek, 
který je ve vlastnictví jiného vlast-
níka, pozemek pod chatou je též 
součástí prodeje (16 m2). Prohlíd-
ky lze domluvit na telefonním čísle 
777 287 069. Cena 280 000 Kč

AUTO, MOTO
 ■ Prodám na Fiat Siencento po-

tahy sedadel, chránič volantu proti 
slunci, polstrování do kufru. Cena 
300 Kč. Dále dvoubarevný pelíšek 
pro kočičku. Cena 120 Kč. Telefon: 
606 262 236

Prodám dětský golfový bag (7-9 let), 
půlset. Po prvním hráči, používaný rok 
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena 
3.700 Kč). Tel: 739 030 454
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V neděli na derby 

s Chomutovem

Poslední utkání skupiny 
play out odehraje HC Verva 
Litvínov na domácím ledě, 
kde v  neděli 18. března při-
vítá v derby utkání sousední 
Chomutov. Střetnutí začíná 
v 15.30 minut. 

Souš v úvodu na 

Louny nestačila

První jarní kolo diviz-
ní skupiny B mají za sebou 
fotbalisté Baníku Souš. Ti se 
střetli doma s FK SEKO Lou-
ny. Na soupeře ale nestačili 
a  ze hřiště odešli poraženi 
1:2. Branky v  utkání stříleli: 
Karlovec – Zícha, Černý.

MFK hostí doma celek 

Vilémova

Po úvodní jarní výhře 
4:1 v  Jílovém se hráči Mos-
teckého fotbalového klubu 
představí na domácím hřišti. 
V sobotu 17. března na tráv-
níku Fotbalového stadionu 
Josefa Masopusta přivítají 
celek Vilémova. Duel začíná 
v 10.15 hodin. 

Kombinovaný tým 

vyhrál na penalty

Až penaltový rozstřel ur-
čil vítěze utkání Sokol H. Ji-
řetín/FK Litvínov – SK Brná, 
které v normální hrací době 
skončilo nerozhodně 1:1. Na 
penalty pak 2:1 vyhrál do-
mácí celek.

Mladší dorostenky 

dohání ztrátu

Jarní polovina sezony 
bude pro mladší dorostenky 
ve znamení dohánění ztrát 
z  podzimní části. Ve dvou 
úvodních utkáních se to 
povedlo, když po vítězství 
v Praze remizovaly 22:22 na 
půdě vedoucího týmu soutě-
že z Jindřichova Hradce. 

Hokejistky hrají 

v sobotu baráž

První barážové utkání 
čeká v sobotu 17. března ho-
kejistky HC Litvínov. Ty se 
představí na domácím ledě 
a  vyzvou Pardubice. Utkání 
se odehraje na spodní ledové 
ploše od 16.30 hodin.

Dvě domácí utkání 

stolních tenistů

Další dvě domácí utká-
ní sehraje třetiligový celek 
SKST Baník Most o víkendu 
23. – 24. března. V sobotu od 
16 hodin hostí Ústí nad La-
bem A a v neděli od 10 hodin 
pak TTC Litomeřice B.

 (jak)

MOST - Jen týden zbývá do 
POSLEDNÍHO ZIMNÍHO 
TURNAJE, který je na mostec-
kém golfovém hřišti naplánova-
ný na sobotu 17. 3. od 10 hodin. 
S  nadcházejícím jarem se také 
přibližuje hlavní soutěžní sezó-
na a tak je sobotní turnaj jednou 
z  posledních možností zahrát 
si golf v  uvolněné atmosféře 
i ve fl ajtech podle vlastní volby. 
V sobotu poznáme další postu-
pující do Turnaje vítězů turnajů 
2018.  (nov)

Poslední zimní golf

MOST – Mostečtí Lvi vyhráli rozhodující třetí utkání fi nálové sé-
rie play off  krajské ligy 11:4 a celkově pak poměrem 2:1 na utkání 
a získali tak titul šampiona Ústeckého kraje pro rok 2018. Vzhledem 
k  tomu, že vítězové dalších krajských lig neprojevili zájem o  boj 
o postup do vyšší soutěže, mostecký celek je tak přímý postupují-
cím a bez boje je tak novým účastníkem do II. ligy. 

3. utkání fi nále: Mostečtí Lvi – 
Slovan Louny 11:4 (3:1, 3:2, 5:1). 
Branky a nahrávky: 6. J. Čmolík 
(Jonák, V. Nedrda), 13. P. Pře-
učil (Plichta), 15. V. Nedrda 
(Kunrt, Havlůj), 29. T. Přeučil (J. 
Čmolík), 36. T. Přeučil (Kunrt), 
38. J. Čmolík (Kunrt, V. Nedr-

da), 41. J. Čmolík (Havlůj, T. 
Přeučil), 42. Mical (Komínek), 
50. T. Přeučil (V. Nedrda), 55. T. 
Nedrda (Sklenička, Jonák), 57. 
Mical (Komínek, Havlůj) – 7. 
Rais (M. Szakál), 26. Salač (Srb), 
27. A. Szakál (M. Dittrich), 59. 
Salač (Rais). 

Sestava týmu Mostečtí Lvi: 
Kovařík – Havlůj, Kunrt, Plich-
ta, Kabeláč, Balász, Jonák – T. 
Přeučil, J. Čmolík, V. Nedrda – 
Mical, P. Přeučil, Komínek – T. 
Nedrda, Bořík, Sklenička – Ša-
fařík. Trenér: Kašťák.

Sestava HC Slovan Louny: 
Dorn (42. Charvát) – Pospíšil, 
M. Szakál, Vavrica, Srb, Hlou-
cha – Gebelt, Salač, Panocha – 
A. Szakál, Rais, M. Dittrich – D. 
Dittrich, Šedivý, Veselák – To-
meš. Trenér: Zinek. 

(jak)

PROSTĚJOV - Lukostřelecký 
klub Litvínov vyslal své sportov-
ce na Mistrovství ČR v halové lu-
kostřelbě do Prostějova, kam se 
sjelo přes dvě stě nejlepších lu-
kostřelců z celé republiky. I přes 
silnou konkurenci  se podařilo 
litvínovským závodníkům při-
vézt medaile.

Super umístění si vybojoval 
Michal Skramlík, který s  holým 

lukem obsadil skvělé druhé místo. 
Titul mistra pak vybojovalo druž-
stvo ve složení Michal Skramlík, 
Vít Míka a Boris Gruntorád v ka-
tegorii holý luk. Další lukostřelci 
Petr Kašprák, Miroslav Jireš, Jo-
lana Chocholoušková a  Domi-
nik Knytl boje o  umístění sice 
nedotáhli do zdárného konce, ale 
ostudu klubu z  Litvínova určitě 
neudělali.  (jak)

LITVÍNOV – Extraligový klub 
HC Verva Litvínov stanovil ceny 
vstupného na domácí zápasy 
v baráži, v které celkem odehra-
je 12 kol, z  toho šestkrát bude 
hrát doma, v  dnech 27. března 
- 22. dubna. 

Zůstává výrazná sleva, opro-
ti základnímu vstupnému (250 
korun k  sezení a  150 korun 

k  stání) je vstupné znovu zlev-
něno o  60 procent, respektive 
o  dvě třetiny. Platnost perma-
nentek bude všem držitelům 
opět zdarma prodloužena. Ceny 
vstupného na zápasy v baráži na 
ZS Ivana Hlinky v Litvínově: se-
zení – 100 korun, stání – 50 ko-
run a permanentkáři mají vstup 
zdarma.  (jak)

MOST - Souboj týmů z opačných konců interligové tabulky rozhod-
ně nebyl tak jednoznačný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Do-
mácí v  první polovině nedokázali využít šanci a  výrazněji soupeři 
odskočit, takže do šaten o poločase šli Černí andělé pouze s dvou-
brankovým vedením. 

Ve druhé půli už ale mostec-
ký tým zvýšil tempo a rychle si 
vytvořil odpovídající, až dese-
tibrankový náskok. V závěru ale 
domácí často chybovali a věno-
vali tak šance Písku, kterému 
se podařilo zkorigovat stav na 
přijatelný šestibrankový rozdíl. 

„Totálně nám nevyšel úvod, 
hlavně v obraně, kdy jsme nedo-
kázali využít možnost soupeři 
výrazněji odskočit. Povedlo se 
nám to až ve druhé půli, kdy 
byl zápas v podstatě rozhodnu-

tý. Díky našemu hromadnému 
střídání se soupeři podařilo 
zkorigovat stav, navíc jsme na 
konci utkání udělali pět napros-
to zbytečných chyb. Cíl dnešní-
ho utkání ale bylo zapojit do 
hry všechny hráčky, a  to se po-
dařilo. Z  celkového pohledu se 
ale náš dnešní výkon za příliš 
podařený označit nedá a  je mi 
líto, že diváci moc pohledných 
akcí neviděli,“ řekl k  průbě-
hu utkání domácí trenér Peter 
Dávid. S  výsledkem byl spo-

kojen i  hostující trenér Vladi-
slav Jordák. „S  výsledkem jsem 
samozřejmě spokojený, prohrát 
v Mostě o šest branek není špat-
né, hlavně jsem ale spokojený 
s výkonem a nasazením děvčat. 
Výsledek je určitě pěkný, dnes-
ka se nám to povedlo, ale až 
zopakujeme takovýto výkon ve 
čtyřech zápasech za sebou, pak 
můžeme mluvit o  tom, že jsme 
úplně spokojení,“ řekl.

DHK Baník Most – Sokol 
Písek 30:24 (15:13). Nejvíc bra-
nek: Szarková 7/2, Kovářová 
7, Kostelná 5/1 – Königová 7, 
Hauserová 5/3. Rozhodčí: To-
máš Kozler, Martin Zych. Sed-
mimetrové hody 4/3 – 4/3. Vy-
loučení: 6/4. Diváků: 325. (jak)

LITVÍNOV – V  souboji s  Duklou Jihlava domácí HC Verva Litvínov 
ukončil nepříznivou sérii a  dočkal se tříbodové výhry poprvé od 
28. prosince, kdy zvítězil v Mladé Boleslavi stejným poměrem jako 
s Jihlavou, tedy 2:0.

„Podali jsme velmi dobrý vý-
kon a  v  naší hře už se objevo-
valy věci, na kterých pracujeme. 
Zlepšilo se nám obranné a střed-
ní pásmo, začali jsme hrát jed-
nodušší hokej, shazovali jsme si 
puky v  útočném pásmu a  už se 
nám tam objevoval i  třetí hráč 
nahoře. Důležité jsou pro nás 
tři body. Mužstvo si dokázalo, 
že hrát hokej umí a  že umíme 
i vyhrávat. To je pro nás důležité 
do dalších bojů,“ řekl po utkání 
člen trenérského týmu Radim 
Skuhrovec.

HC Verva Litvínov – Dukla 
Jihlava 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Branky 
a  nahrávky: 52. Jurčík (Mikúš, 
Lukeš), 58. Matoušek (Válek, 
Jícha). Rozhodčí: Svoboda a Sý-
kora. Vyloučení: 3:6, navíc Šid-
lík (J) 2+10 min. osobní trest za 

nesportovní chování. Využití: 
1:0. Zásahy: Petrásek 9, Kantor 
7 – Kořenář 33, Volden 0. Divá-
ci: 1 726. 

Sestava HC Verva Litvínov: 
Petrásek (21. Kantor) – Iberer, 
Sørvik – Baránek, Čutta – Frolo, 
Sklenička – Doudera – Lukeš, 
Mikúš, Černý – Trávníček (C), 
Řehoř, Růžička – Jurčík, Válek, 
Jícha – Matoušek, Hanzl, Jánský. 
Trenéři Šlégr, Stránský, Weiss-
mann, Skuhrovec.  (jak)

Mostečtí Lvi vyhráli 
fi nálovou sérii a bez boje 

postoupili do II. ligy

Po dlouhé době vyhrál 
Litvínov doma za tři body

Černí andělé na své domácí 
 palubovce přehráli Písek

Ceny vstupného na 
baráž zůstávají dole

TRNAVA – Odchovankyně litví-
novského tenisu Vanesa Niko-
lovová (2001, ITF 249), dnes zá-
vodnice I. ČLTK Praha, dokráčela 
až do fi nále juniorského turnaje 
ITF 4 ve slovenské Trnavě. 

Turnajová jednička v  semi-
fi nále porazila Kláru Nováko-
vou (2002, ITF 524) 6:1 6:2, ale 

v boji o titul nestačila na domácí 
Katarinu Kužmovou, se kterou 
prohrála 6:0 a 6:2. Výsledky: 

Finále: Kuzmova - Nikolo-
vová 6:0, 6:2. Semifi nále: Ni-
kolovová - Novakova 6:1, 6:2. 
Čtvrtfi nále: Novakova - Zadori 
7:6, 6:3. 

(jak)

BÍLINA – Na ledě v  Bílině se 
hrály dva turnaje s názvem AHA 
Cup 2018. Jeden pro kategorii 
patnáctiletých, druhý byl vypsán 
pro sedmnáctileté. Podnik byl 
okořeněn startem kanadského 
celku London Cobras. Pořadí 

turnaje kategorie U 15: 1. North 
Stars, 2. HC Draci Bílina, 3. Lon-
don Cobras (Kanada), 4. Trhači 
Kadaň. Pořadí kategorie U 17: 1. 
Mostečtí Lvi, 2. HC Slovan Lou-
ny, 3. HC Draci Bílina, 4. Lon-
don Cobras (Kanada).  (jak)

Nikolovová dokráčela do 
fi nále turnaje ITF 4 v Trnavě 

Lukostřelci Litvínova 
přivezli titul mistrů ČR

Bílinský turnaj pro North 
Stars a Mostecké Lvy
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Most
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SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
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Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
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vecký bazén, hospoda Černice, 
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Městský úřad Horní Jiřetín
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 LEGIOVLAK V MOSTĚ 21. 4 – 27. 4. 
Do Mostu zavítá legiovlak Československé obce legionářské. Legiovlak se skládá ze 13 rekonstruo-

vaných vagónů, které představují vojenský ešalon. Vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 
1918 – 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem 
s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů např. polní pošty, těplušky, zdravotního, fi lmového, velitelské-
ho, štábního, prodejního, krejčovského, ubytovacího vagónu ad. Ve všech vozech bude věrné vybavení, 
legionáři v dobových stejnokrojích, originální exponáty či fotografi e mapující historii. 

 1918 – VÝROČÍ VZNIKU ČS. REPUBLIKY září – říjen 2018
Společný projekt muzeí v Mostě, Chomutově a Lounech za podpory Ústeckého kraje. V tomto 

období se budou konat propojené výstavy věnované stému výročí republiky. Návštěvníci se dozvědí 
nejen zajímavé informace o ohlasu 28. října1918 v těchto třech městech, dramatické události na Mos-
tecku koncem listopadu 1918, o fenoménu provincie Deutschböhmen, ale i další zajímavosti. 

 AUTOBUSOVÉ EXKURZE PRO VEŘEJNOST (muzeum Most)
100. výročí Rumburské vzpoury 19. 5., Slavín a Vyšehrad 16. 6., Lány – muzeum TGM 15. 9., Ná-

rodní památník na Vítkově 29. 9. a Celokrajské oslavy 100. výročí vzniku republiky na Zahradě Čech 
v Litoměřicích 27. 10. 2018.

  III. MOSTECKÁ MUZEJNÍ NOC – OSUDOVÉ OSMIČKY 25. 5. 2018   
Tématem letošní Muzejní noci budou osudové osmičky v českých dějinách. Návštěvníci se dostanou 

do víru událostí let 1848, 1918, 1938 a 1968. V jednu noc a na jednom místě tak návštěvníci mohou 
osobně mluvit se studenty mostecké národní gardy z roku 1848, příslušníky demobilizované rakousko 
– uherské armády a členy sokolské kopistské legie z dramatických událostí roku 1918 na Mostecku, 
příslušníky Stráže obrany z doby mobilizace 1938, členy lidových milicí 1948 i příslušníky okupační 
sovětské armády 1968.

  ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY BITVY O MOSTODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY BITVY O MOST 27. nebo 28. 10., popř. 11. 11. 2018
V souvislosti s listopadovým výročím obsazování pohraničí, včetně Mostu, chce město připome-

nout tuto významnou událost formou pamětní desky. Deska bude sloužit jako připomínka bitvy 
o Most 1918 i všechny padlé. Způsob a podrobnosti památníku se připravují. Slavnostní odhalení 
proběhne buď v termínu 27. nebo 28. října nebonebo 28. října nebo na Den válečných veteránů 11. listopadu 2018. 

 OSLAVY 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 25. 5. 2018 
Páteřní akce, která bude souběžně probíhat v areálu děkanského kostela a Oblastního muzea v Mos-

tě. V muzeu proběhne odborná část, výstavy, přednášky, lákadlem bude vyprošťovací tank odkazující 
na smrtelnou havárii jednoho z tanků sjíždějícího z Krušných hor v roce 1968. Ve 13 hodin slavnostní 
zahájení u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na pódiu hudební tělesa připomínající první republiku, 
swing R. A. Dvorského, Hašlerovské písně, kabarety, divadelní ukázky, kaskadéři, varieté, jezdectvo 
atd. V Kostelní ulici dobový trh a občerstvení. Vrcholem oslav bude Bitva o Most – rekonstrukce bitvy 
v prostoru kolem rybníka. 19 – 21 hodin večerní představení mosteckého městského divadla Švejk 
(nad rybníkem).

 KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU 23. nebo 29. 9. 2018 (bude upřesněno)

V děkanském kostele oratorium orchestru Hudba hradní stráže – České nebe nad Ústeckým krajem. 

 SLAVNOSTNÍ AKT K 28. ŘÍJNU
Program se ještě ladí. Proběhnout by v tento den mělo slavnostní předání nové standardy měs-

ta – spojené případně i s jejím vysvěcením – v obřadní síni města. Zároveň se zde uskuteční i křest 
publikace Miloslava Hrabáka (autor knih Zmizelé Záluží, Hydrák a Staliňák v časech 
minulých) o dobývání města v listopadu 1918. U sochy TGM na 1. náměstí 
pokládání věnců.

 PŘIPOMÍNKA UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY 8. 5. 2018 
Pietní akce.

 PROMENÁDNÍ KONCERTY květen – srpen
Zařazení skladeb typických pro první republiku do repertoáru Big Bandu Z. Tölga.

 DEN EDWARDA KELLEYHO NA HNĚVÍNĚ 16. 6. 2018 
Tradiční stezka kolem kopce pojata v duchu reálií první republiky. Osvěžení tématem „popletené 

čarování“ alchymisty, který se dostane do jiných časových dimenzí. Jednou z nich bude i rok 1918. 

 NIGHT RUN 11. 8. 2018
Zařazení vzdálenosti v rámci dětské kategorie odkazující na rok 1918, například délkou trasy 1, 918 

km. 

 DEN SENIORŮ 29. 9. 2018
Dobová módní přehlídka. 

 BĚH KOLEM JEZERA MOST 28. 10. 2018
Tradiční akce pořádaná přímo na den státního svátku. Opět i zde zařazení vzdálenosti v rámci 

dětské kategorie odkazující k roku 1918.         (sol)

Oslavy 

100 let 
vzniku 

ČESKOSLOVENSKA 
v Mostě
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