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Mostecký houslista vyhrál světovou soutěž
MOST/NEW YORK - V sále DiMenna Center v New Yorku proběhlo
minulý týden finále soutěže New York Concert Artists and Associates. Z pěti účastníků finálového klání získal 1. cenu český student
Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění Milan Al-Ashhab z Mostu.
Talentovaný Milan Al-Ashhab
navštěvoval od svých sedmi
let Základní uměleckou školu
F. L. Gassmanna v Mostě. Pod
vedením paní profesorky Květy Hasilové v ZUŠ a později na
konzervatoři v Teplicích vyhrál
řadu houslových soutěží. Nebývalý talent Milana Al-Ashhaba
řadu let finančně podporovala
mostecká Nadace Student. „Je to
pro mě obrovská radost, je to jeden z největších talentů v republice. Moc mu to přeji i pro jeho
lidské kvality. Milan je pro mne
a mého manžela téměř jako náš
syn. Je to krásné, když profesora
na sklonku kariéry může potkat
takovýto úspěch jeho žáka,“
svěřila se Milanova profesorka
Květa Hasilová, která stále vyučuje na konzervatoři v Teplicích
i v mostecké ZUŠce. Dostat se
na soutěž v New Yorku nebylo
pro Milana jednoduché. „Aby se
mohl této soutěže zúčastnit, musel nejprve vyhrát pět předkol,
která se konala po celém světě,“
dodala Květa Hasilová.
Milan Al-Ashhab se narodil
v roce 1992. Hře na housle se

začal věnovat od pěti let v Chomutově a od sedmi let posléze
v Mostě. Od roku 2012 je posluchačem HAMU v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause. Na svém
kontě má 1. cenu a titul absolutního vítěze na Mezinárodní
houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí v roce 2006
a 1. cenu v soutěži Georga Philippa Telemanna v polské Poznani v roce 2007. V roce 2010
získal 2. cenu na soutěži Luise
Spohra ve Weimaru. V roce
2014 se stal absolutním vítězem
soutěžní přehlídky konzervatoří
České republiky.
„Je nesmírně potěšující, že nadaný mladý člověk z Mostu takovým způsobem uspěl ve světě.
Moc to Milanovi přeji a blahopřeji mu. Těší mě také, že je jedním ze studentů, které podpořila
Nadace Student. Takové talenty
je třeba podporovat. Milana jistě čeká velká hudební kariéra,“
vyjádřil svou radost z fenomenálního úspěchu mladého Mostečana rovněž i primátor Mostu
Jan Paparega.
(ina)

Talentovaný houslista z Mostu Milan Al-Ashhab proslavil naše město v New Yorku. S velkou pravděpodobností stojí na počátku zajímavé kariéry.

 Czech Dance Masters

ZAHÁJENÍ DOSTIHOVÉ
sezONY 2018 na Hipodromu

 The Most
Autoshow #7

Sobota

MOST – V sobotu 25. 3.
od 9 do 18 hodin zahájí
AUTODROM MOST novou sezonu pro širokou
veřejnost. Návštěvníci si
mohou užít jarní volné
jízdy s vlastním automobilem po závodním
okruhu či využít nabídky
taxijízd v závodních
speciálech.
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 Bangladéš v
knihovně
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Návštěvníkům bude k dispozici tradiční kyvadlová doprava zdarma!
TAM →

OD Prior

MOST – Regionální kolo
tanečních formací pro
Ústecký a Liberecký kraj
„Czech Dance Masters“
+ Hobby festival se
koná v sobotu 24. 3. ve
Sportovní hale Most.
Začátek akce je v 10
hodin.

1. náměstí

Čs. mládeže

Hipodrom Most a. s., K Hipodromu 213, 434 01 Most

Dopravní podnik

Hipodrom

← ZPĚT

www.hipodrom.cz

MOST - Městská knihovna
připravila nový cyklus
besed s odborníky,
přímými účastníky nebo
odbornými lektory na
na dané téma. Tématem
první besedy bude
Bangladéš. Zážitky ze
svých cest a projekcí
fotografií v úterý 27.
března od 17 hodin
zprostředkuje Jaroslav
Jančík. Vstupné 40 Kč,
registrovaní čtenáři
zdarma.

Pozor! U nemocnice
se demoluje lávka
mi. Vstup bude směrován do
haly polikliniky, poté směrem
k dětským ambulancím (kolem bočního výtahu) a dále.
„Chtěli bychom požádat pacienty
i návštěvníky nemocnice o shovívavost při těchto demoličních
a stavebních pracích. Důvodem
rekonstrukce je nevyhovující
technický stávající stav vstupní
lávky. Po vyhodnocení možností
bylo rozhodnuto o demolici a nahrazení lávky novým schodištěm
a výtahem pro zajištění bezbariérového vstupu,“ informoval generální ředitel Krajské zdravotní
Petr Fiala. Zprovoznění se předpokládá v pololetí roku 2018.
Cena veřejné zakázky činí přes
tři miliony a osm set tisíc korun.
V letošním roce se nejedná
o jedinou investiční akci. V plánu jsou také další úpravy, jednak
na jednotlivých odděleních, ale
i v rámci budování a rozšiřování
nových parkovacích míst. (sol)

MOST – Stavební ruch a frmol
nastal v těchto dnech u hlavního vjezdu do mostecké nemocnice. Demoluje se zde zchátralá
lávka. Pacienti i další návštěvníci , ale i řidiči by měli proto dbát
větší opatrnosti. Demolice lávky
si navíc vyžádá i určitá omezení.
Další z investičních akcí a vylepšení mostecké nemocnice zahájila v těchto dnech Krajská
zdravotní. Zároveň tak upozorňuje pacienty a návštěvníky na
uzavření lávky, a to u dětské pohotovosti a při vjezdu u hlavní
vrátnice. Stavební práce začaly
už tento týden montáží plotu
mezi lávkou a přilehlou komunikací. Koncem týdne by mělo
být odstraněno zábradlí na lávce
a v pátek se začne s vlastní demolicí lávky.
Cesta pro pacienty bude
označena vstupem přes budovu A (polikliniku), kde pacienti budou nasměrováni šipka-

Lávka koncem týdne natrvalo zmizí.
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V ZUŠce One human show
Simony Babčákové
MOST - Základní škola F. L. Gassmanna bude v úterý 10. dubna od 19 hodin hostit herečku
a šoumenku Simonu Babčákovou.
Na velkém sále vystoupí se
svým pořadem One human
show aneb Život, vesmír a vůbec. Na klávesy a kytaru ji
doprovodí Vladimír Keicher,
na beat box Honza Melichar
a zazpívá Antonia Nyass. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji na www.ticketportal.
cz (například v Čedoku Most).
Cena je 290 Kč.
(nov)

Jiří Kolbaba v Citadele
LITVÍNOV - Ve čtvrtek 19. dubna zavítá do Citadely cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Prostřednictvím svých jedinečných
fotografií vás provede všemi
kouty světa a unikátními přírodními úkazy, kompozicemi a roztodivnými tvářemi domorodců
s nádechem dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna.
V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel množství snímků přírody, lidských
tváří, zvířat a situací ze všech
šesti kontinentů planety. Exotický výlet objasní specifika některých oblastí, přiblíží subjektivní pocity autora při snímání
fotografií a přirozeně motivuje
diváky k jejich vlastním cestovatelským projektům a fotografování. Večer plný inspirací
mimo jiné objasní mechanizmy
globálního cestování a zásady
kompoziční tvorby. Beseda s Jiřím Kolbabou začíná v 19 ho-

din na Velké scéně. Vstupné
v předprodeji 150 korun v den
konání 190 korun.
Vstupenky jsou k zakoupení v pokladně Citadely
nebo v síti TICKETPORTAL,
s možností rezervace online na
webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.
(nov)

komunální politika

Zápisy se blíží, v Mostě poprvé i elektronicky
MOST – Velký den pro budoucí prvňáčky se blíží. Zápisy do jedenácti mosteckých základních škol, zřízených městem, se uskuteční ve
čtvrtek a pátek 5. a 6. dubna, a to v době od 13 do 17 hodin. Na 4. ZŠ
v ulici V. Talicha se letos uskuteční poprvé i elektronická rezervace
termínu zápisu.
Elektronická rezervace času
termínu zápisu je v Mostě naprostou novinkou. Letos se
v Mostě ale uskuteční pouze
na 4. základní škole v ulici V.
Talicha. „Tato škola se stane
průkopníkem na Mostecku.
Rodiče se díky elektronické rezervaci termínu budou moci
objednat k zápisu na určitou
dobu a nečekat dlouhé fronty.
V objednaném termínu pak
budou přijati k zápisu přednostně. Je to vlastně obdoba,
jako se můžeme elektronicky
objednat na úřad či k lékaři,“
uvedla náměstkyně primátora
pro oblast školství Markéta
Stará.
Na ostatních školách se odehraje klasický zápis tak, jak jsou
rodiče a učitelé zvyklí. „V případě 4. ZŠ si rodiče najdou na
webu školy příslušné informace
a registraci termínu času zápisu
provedou. Byli k tomu i proškoleni na dnu otevřených dveří. Ti,
co nemají přístup k internetu, se
nemusejí obávat, protože pro ně
bude vyčleněna třída, kde s nimi
pedagogové zápis vyřídí,“ ujistila
náměstkyně.
Elektronické rezervace mají
několik výhod, jednak pro rodiče, kteří nemusejí čekat ve
frontách a budou si moci naplánovat na zápis čas, jak potřebují. Ulehčení práce je to i pro
učitele.
„4. ZŠ je průkopníkem a myslím si, že se postupně přidají

i ostatní školy. Ty jsou k tomu
vybaveny, co se týče techniky IT,
na rozdíl od našich mateřinek,
kde se zatím elektronická rezervace termínu zápisu neplánuje,“
informovala dále Markéta Stará.
Zápisy budoucích prvňáčků
se v letošním roce uskuteční
v jiný den než v předchozích
dvou letech. Tehdy se konaly
v pátek a v sobotu, kdy byl na
školách už klid a nepohybovalo
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K zápisům i pětileté
děti
K zápisům mají povinnost dostavit se děti, které dosáhnou do
konce srpna věku šesti let a ty, které dostaly v loňském roce odklad.
Dostavit se však mohou i děti
mladší. „I v loňském roce se k zápisům dostavily pětileté děti, kterým
v září ještě nebude šest let. Je to
ale minimální počet, jde o ty děti,
které dosáhnou šesti let v přelomovém období. Pochopitelně k zápisu
musejí mít potvrzení od lékaře,
že jsou schopné školní docházku
zvládnout. Toto nemůže rozhodovat rodič,“ dodala na vysvětlenou
náměstkyně Stará.
(sol)

Zápisy do 1. tříd ZŠ se budou letos v Mostě konat ve čtvrtek a pátek 5. a 6. dubna 2018.

U Kahanu se začne s opravou autobusové
zastávky a v plánu jsou i silnice
MOST - Město Most se brzy pustí do oprav chodníků a komunikací.
Počítá se i s rekonstrukcí parkovišť a rozšiřováním parkovacích míst.
Konečné etapy by se měla dočkat Lipová ulice, kde se opraví i druhá
autobusová zastávka a část komunikace.


4   
  e
e4


se tu tolik dětí. Tentokrát ředitelé preferují čtvrtek a pátek, protože sobotu chtějí mít volnou.
„Mají na to právo, někteří s tím
sice nesouhlasili, ale většina ředitelů si toto odhlasovala a ostatní
se museli podřídit, protože máme
ve městě termín pro všechny naše
školy stejný,“ podotkla náměstkyně Stará.
K zápisům by se v letošním
roce mělo dostavit kolem sedmi stovek dětí. Volných kapacit je na mosteckých školách
dostatek. „Volných kapacit je
dost, kolem tisícovky, takže je
otevřená cesta i pro děti z okolních obcí,“ uvedla náměstkyně.

S rekonstrukcí autobusové
zastávky v Lipové ulici začalo
město vloni. Oproti původnímu
stanovišti se zastávka posunula více do středu komunikace.
Letos by se měly úpravy v této
části dokončit. „Úprava druhé
zastávky MHD v ulici Lipová by
měla začít přibližně 15. července a měla by trvat až do konce
září. Realizací stavby dojde
k rekonstrukci zastávky a vytvoření bezbariérového nástupiště
a bezbariérové vodicí linie pro
samostatný a bezpečný pohyb
nevidomých a slabozrakých lidí,“
uvedla mluvčí magistrátu Alena
Sedláčková. Navazující chodní-

ky se zrealizují z betonové skladebné dlažby a zastávka bude
ze speciálních bezbariérových
betonových panelů a obrubníků. „V současnosti probíhá
územní a stavební řízení. Po
vydání společného územního
a stavebního povolení se bude
již vyhlašovat výběrové řízení
na zhotovitele,“ doplnila mluvčí.
Počítá se poté i s pokládkou nového asfaltového koberce. „Se
samostatnou rekonstrukcí silnice
v ulici Lipová se neuvažuje. Měla
by proběhnout pouze oprava spočívající v odfrézování a položení
nové obrusné vrstvy asfaltobetonu v rámci oprav komunikací,

Protější zastávka se udělala loni, tato přijde na řadu letos v letních měsících.

prováděných technickými službami. Cena by měla činit 2,3
milionu bez DPH Kč,“ upřesnila
mluvčí.

Lépe se bude bydlet ve
čtyřstovkách i v Lesní

Rudolická s novou
cyklostezkou

Město také vyhoví obyvatelům z bloku čtyřstovek, zvláště
v okolí bloku 406. Zdejší úzká
komunikace a stará roštová
stání by se měla v části rozšířit
a upravit. Zlepšit by se měl průjezd a výjezd z této ulice. „Úpravy přijdou na deset milionů korun. O opravy tady nás žádají
občané již dlouhodobě a letos jim
můžeme vyhovět. Práce by měly
začít v létě, ale bude to záviset
i na opravě vodovodu a kanalizace, která se zde letos plánuje,“
dodal náměstek.
Mostečané se také opakovaně
a dlouhodobě domáhají rekonstrukcí chodníku v ulici Lesní.
Ten je již dlouhá léta v dezolátním stavu. „Celková oprava
vozovky je v plánu letos. Město
se snaží opravovat přednostně
komunikace, které nesou největší zátěž jak automobilovou
tak i pěší. Čekáme na vyjádření
ohledně opravy vodovou a kanalizace, která by zde měla letos
také proběhnout. Dojde tu k výkopům a rozebrání povrchů, posléze přijdou na řadu nové povrchy,“ slibuje občanům primátor
Jan Paparega.
Letos by se opravy měly dočkat také komunikace v ulici Školní v Rudolicích, ta by
se měla zrekonstruovat celá
a s opravou už se začalo. Kvůli
tomu jsou vedeny v této části
města objížďky. Opravovat se
budou také ulice Sadová, Sochora, Z. Fibicha a Okružní.
(sol)

V letošním roce vyčlenilo
město na opravy komunikací,
chodníků a parkovišť více než
padesát milionů.
Rekonstruovat by se měla například ulice Rudolická v místě
mezi muzeem a nádražím. Město tu také počítá s vybudováním
pásu pro cyklisty. „Chceme do
této komunikace včlenit i cyklopruh, abychom navazovali a rozšiřovali síť cyklostezek, a protože
je tato komunikace dostatečně
široká,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.

zpravodajství

Kvůli opravě střechy v muzeu méně výstav
MOST - Letošek a částečně i příští rok bude v mosteckém muzeu ve
znamení rekonstrukcí. V současné době se začala opravovat střecha. Rekonstrukce si vyžádá omezení výstavního programu. Návštěvníci se ale posléze mohou těšit na zajímavé novinky.
V mosteckém oblastním muzeu se začalo s opravou střechy.
Ta bude velmi náročná a potrvá
více než 70 týdnů. Opravu realizuje Ústecký kraj. „Již při přípravě projektu jsme intenzivně
spolupracovali s Ústeckým krajem, který má zajištění opravy ve
své režii. Důvodem k rekonstrukci
byl zejména havarijní stav krytiny, svou roli hrálo i opakované
zatékání i nedostatečná izolace
a další nedostatky,“ informoval

ředitel oblastního muzea Michal Soukup a zároveň podotkl:
„Bohužel musíme v letošním roce
kvůli rekonstrukci výrazně omezit výstavní program, což se nepochybně projeví na poklesu návštěvnosti.“ Tu ale muzeu naštěstí
„vynahradila“ nedávno ukončená výstava Terakotová armáda,
která trhala rekordy návštěvnosti
nejen na Mostecku, ale i v ČR.
Přišlo se na ni podívat přes šestnáct a půl tisíce návštěvníků.

Organizátoři výstavy, kteří si
spolupráci s muzeem i Ústeckým
krajem a městem Most velmi pochvalovali, avizovali, že by chtěli
v muzeu do budoucna realizovat
i další atraktivní projekty. Tou
by například mohla být výstava
o Tibetu a Šangri-La. Záležet ale
bude, jak budou rekonstrukční
práce pokračovat. „Spolupráce
s firmu GOVIN byla příkladná,
výstava o terakotové armádě se
stala doslova hitem. Podle mého
soudu jde o vůbec nejnavštěvovanější muzejní výstavu v Mostě za
posledních 40 let. Myslím, že na
vzájemných vztazích, které jsme si
díky výstavě vybudovali, budeme

moci do budoucna stavět. Zatím
však nemůžeme být konkrétní,
protože stavební práce zasáhnou
velkou část budovy a jejich průběh bude velice dynamický,“ doplnil ředitel muzea.
V každém případě bude muzeum moci díky opravě střechy
realizovat v budoucnu řadu ze zajímavých záměrů. „Získáme nové
výstavní prostory a také se značně
omezí tepelné úniky. A neposledně
se také zbavíme problémů se zatékáním, takže se nebudeme muset
bát o bezpečnost sbírek,“ uvedl
dále Michal Soukup.

Muzeum si připomene
výročí Ulriky
Jednou z atraktivních novinek, které muzeum chystá, bude
bezpochyby výstava šperků
Ulriky von Levetzow. Na tu se
mohou návštěvníci těšit ale až
v příštím roce. Do té doby totiž bude muset muzeum udělat
a zajistit spoustu práce. „Muzeum ještě potřebuje přestavbu
depozitářů. Jedním z nejdůležitějších úkolů letošního a příštího roku pak bude rekonstrukce
expozice ‚Ulrika von Levetzow‘
- v roce 2019 si totiž připomeneme 120. výročí jejího úmrtí.
Díky vstřícnosti Ústeckého kraje
budeme již letos schopni zajistit restaurování jejích vzácných
šperků. Rádi bychom je příští rok
představili veřejnosti,“ prozradil
ještě ředitel mosteckého muzea.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Střecha mosteckého muzea je v rekonstrukci.

Pozor na parkování - úklid letos i v sobotu!
MOST – Už za čtrnáct dnů začíná v Mostě strojní čištění ulic. Mostečané by měli dávat pozor na parkování! Na čištění konkrétních ulic
upozorní dopravní značení s předstihem. Čistit se bude letos i o sobotách.
Hned
po
velikonočních
prázdninách, tedy 3. dubna
v úterý, vyjedou do ulic čisticí
stroje technických služeb města.
Začne se s čištěním ulic v okolí šestistovek, M. J. Husa, Jiřího
z Poděbrad, F. L. Gassmanna,
Antonína Dvořáka, Jakuba Arbesa, Jana Žižky či Josefa Ressla.
Strojní čištění bude probíhat letos včetně sobot, a to až do 11.
května. „Strojní čištění začíná
každoročně od začátku dubna
a letos potrvá do 11. května. Na
strojní čištění naváže blokové čištění, které je svým rozsahem větší.
Během dubna naplníme zákonnou povinnost odstranit zbytky
zdrsňovacích materiálů použitých
při zimní údržbě,“ informoval
Zdeněk Procházka vedoucí provozu čištění města Technických
služeb města Mostu.
Harmonogram čištění mohou
občané najít na webu technických služeb i magistrátu města.
Letos znovu technické služby
využijí přenosné dopravní značení „zóna“. Značka označuje

oblast, kde platí výstraha, zákaz,
omezení nebo příkaz vyplývající
z příslušných vyobrazení značky
nebo značek. Pokud je na značce vyobrazena příkazová nebo
zákazová dopravní značka, má
tato zónová dopravní značka
charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.
Pokud řidič při jízdě mine dopravní značku, která označuje
zónu s dopravním omezením, je
povinen toto dopravní omezení
respektovat do té doby, dokud
neprojede kolem dopravní značky, která ukončuje jeho platnost. První přenosné dopravní
značení se objeví v ulicích už od
27. března a bude se průběžně
umisťovat podle plánu čištění
ulic. Řidiči by proto měli dávat
pozor, kde parkují. Na značce je
uvedeno, pro který den platí, je
zde vyznačena i doba, po kterou
platí zákaz stání vozidel – tedy
od 7 do 17 hodin. „Přenosná
dopravní značka ‚zóna s dopravním omezením‘ je umisťována
vždy sedm dní před strojním čiš-

Technické služby znovu využijí přenosné dopravní značení „zóna“.
těním v dané ulici. Při porušení
této dopravní značky dojde k odtažení vozidla městskou policií
a dále bude řešeno jako přestupek,“ apeluje na řidiče Zdeněk
Procházka.
Během strojního čištění by se
měly vyčistit všechny ulice města. „Neupřednostňujeme žádné
ulice. Při přípravě harmonogramu strojního čištění ulic spíše

přihlížíme k plánovaným akcím
města, aby nedošlo ke kolizi prací
v den jejich konání,“ poznamenal ještě Zdeněk Procházka.
V rámci čištění vyjedou dva
velké zametací stroje Mercedes,
dva malé zametací stroje, dále
vysokotlaký čistící vůz kanalizací a vpustí a dvě dodávky pro
přepravu pracovníků, materiálu
a nářadí.
(sol)

Hejtman navštívil kojenecký ústav
MOST - Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil Kojenecký ústav v Mostě. Na setkání s ředitelkou instituce Miladou
Šilhavou byla i tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace Iveta Kardianová. A mělo to svůj příjemný důvod.
Severočeské vodovody a kanalizace připravují každý rok akce
ke Světovému dni vody, který
připadá na 22. března. Tentokrát se zaměřila na ty nejmenší,
a proto společnost připravila
pro děti z Kojeneckého ústavu
v Mostě nové zubní kartáčky.
Nejstarší, tříleté děti, poděkovaly
návštěvě tanečkem a písničkou.
Hejtman si s ředitelkou Miladou
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Šilhovou prohlédl prostory budovy, ve které se personál momentálně stará o téměř stovku
dětí od těch čerstvě po narození,
až po tříleté. „Děti, které si osvojila náhradní rodina, máme po celé
Evropě. Hodně z nich nyní žije ve
Skandinávii a na Islandu. Dokonce máme i jednoho chlapce v Kanadě,“ uvedla ředitelka Milada
Šilhavá.
(nov)

Poděkování v podobě tanečku.

 PTEJTE SE POLITIKŮ
Noviny opět informovaly
o napadení dětí dětským gangem nepřizpůsobivých. Hodlá
město nějak zasáhnout v otázce bezpečnosti především dětí?
Nebo čekáme až dojde na děti
těch „politicky vlivných“, aby
se situace už neoznačovala za
stabilizovanou? Není to první případ, v období prázdnin
i televize Prima uvedla reportáž o napadání „bílých“ dětí ve
městě… a stále se nic neděje,
stále vidíme shluky fracků
postávat kolem úřadu práce,
Centralu… a jen čekáme, až se
situace vyhrotí!!! Zajímavé je,
že se to vždy týká dětí, jejichž
rodiče jsou závislí na sociálních dávkách (a čile jim je rozdáváme dál)… Každý, kdo se
zamyslí, by řekl proč??? Proč je
to všem tak jedno? No protože
se jich to zatím osobně nedotklo, že? Co se ještě musí stát?
Bezpečnost občanů, tedy
i dětí, je naší prioritou. Město proto již řadu let provozuje
školní dohledovou službu u vybraných základních škol, která
nedohlíží pouze na bezpečnost
dopravního provozu, ale v případě potřeby dokáže dětem pomoci i v jiných situacích. V poslední době také zajišťujeme
bezpečnost prostřednictvím asistentů prevence kriminality, kteří se pohybují především v takzvaných vyloučených lokalitách.
Když už dojde k nějakému napadení a policie zjistí totožnost pachatele, předá informace odboru
sociálních věcí magistrátu, který
dál s dětským pachatelem a jeho
rodinou pracuje. Pachatelé, a to
i ti mladší 15 let, mohou skončit až před soudem pro mládež.
Odbor sociálních věcí se věnuje
ale také prevenci a dlouhodobě
s bezprizorními dětmi pracuje
v nízkoprahových zařízeních,
kde jsou těmto dětem vštěpovány zásady bezproblémového
chování, kterému se ve svých
rodinách nenaučily. Město Most
dělá prostřednictvím městské
policie vše pro to, aby veškeré
závadové jednání vyskytující se

ve městě potlačilo.
V této
s o u vislosti
koope- Jan Paparega
rujeme
i s PČR.
Četl jsem o plánovaném autobusovém nádraží (vlevo od
vlakového nádraží), což je sice
určitě potřeba, ale plánované umístění se mi nezdá jako
nejlepší volba. Neuvažovali
jste například nad variantou
odkoupení parkoviště mezi
hlavní budovou pošty a Priorem? To je výborně dostupné
místo z celého Mostu, zároveň
je v současnosti téměř nevyužívané (parkují tam tak 2-3
auta). Zároveň by to mohlo
oživit centrum města a přilákat obchodníky do přilehlého
okolí. Nestálo by za to vybudovat autobusové nádraží tam?
Problematikou nového autobusového nádraží se zodpovědně zabýváme již několik let a to
s ohledem na udržitelnost městské dopravy individuální, veřejné i cyklistické. Vaše myšlenka
umístit autobusové nádraží do
centra města je bohužel v rozporu se všemi zásadami udržitelné
mobility. Znamenalo by to zvýšený průjezd autobusů centrem
města, což by mělo za následek
zvyšování neprůjezdnosti, vznik
dopravní zácpy a zvyšování
emisí v ovzduší. Vždyť už dnes
v centru staví kolem 100 spojů
na 12 linkách různých dopravců.
Nově navržené místo v blízkosti
vlakového nádraží se jeví jako
ideální s ohledem na zajištění
napojení na silnice první třídy,
což by znamenalo minimální
průjezd linkových autobusů
centrem města. V potaz je třeba
brát také návaznost na autobusovou i tramvajovou městskou
hromadnou dopravu.
(nov)
Na dotazy odpovídá
primátor Mostu Jan Paparega
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V Mostě je stále nejvyšší
nezaměstnanost
ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO K poslednímu únoru evidoval
krajský úřad práce 32 147 lidí
bez práce. Je to o 332 méně,
než za předchozí měsíc. V Mostě
je v evidenci úřadu práce 5 695
lidí.
Největší nárůst uchazečů
o práci byl na Litoměřicku (2,8
procent). Naopak nejvíce se
počet uchazečů snížil v okrese Chomutov (o 2,8 procent).
Podíl nezaměstnaných (stejný nebo vyšší než republikový

průměr)vykázalo všech sedm
okresů. Nejvyšší byl v okrese
Most a Chomutov. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v únoru
v okresech Litoměřice a Teplice.
Kraj evidoval ke konci února celkem 11 671 volných pracovních míst. Jejich počet byl
o 719 vyšší než v předchozím
měsíci. Na jedno volné pracovní
místo připadalo v průměru 2,8
uchazeče, z toho nejvíce v okresu Ústí nad Labem a nejméně
v okrese Teplice.
(sol)

Rokáč pro fanoušky metalu
MOST - V mosteckém Rokáči
Vinohrady si tento víkend opět
přijdou na své fanoušci metalu.
Mostecká parta DIVERSITY
si ke hraní pozvala ŠTÁB ZS-CO a německé DAMNATION
DEFACES. Začátek ve 20 hodin. DAMNATION DEFACES
je partička z Hannoveru, která

během své desetileté existence
vydala už dvě plnohodnotná
alba a nějaká EP. Kapela míchá
death metal se strojovými rytmy
elektroniky, nejrůznějšími finesami a vyhrávkami a přitom to
pořád je intenzivní death metal,
založený na hutném kytarovém
spodku.
(nov)

Děti z mateřinky uspěly
v recitační soutěži
MOST - Děti z mateřské školy
v Hutnické ulici se v Bílině opět
zúčastnily recitační soutěže Bořeňské čarodějnice.
Loňský vítěz Honzík Řimnáč
opět zabodoval, když tentokrát
skončil druhý, a bronzovou
příčku v kategorii kolektivů obsadila třída Veverek. „Soutěže
se naše mateřská škola zúčastnila již podruhé. Kromě skvělého
Honzíka Řimnáče bych chtěla
pochválit všechny naše děti, protože konkurence byla letos opravdu velká. Byly skvěle připravené
a chovaly se jako profesionálové,“

Město vyzývá dobrovolníky
k velkému jarnímu smejčení
MOST - Už za dva týdny proběhne v Mostě velké „gruntování“. Jarní úklid probíhá v celém Česku jako projekt Ukliďme svět - ukliďme
Česko. K této akci se každoročně připojuje i město Most. Dobrovolníci se tentokrát zaměří nejvíce na Benedikt, Hněvín a Ressl.
Akce se uskuteční v sobotu
7. 4. Sraz účastníků je v 9 hodin, přičemž uklízet se bude
do 11 hodin. Cíl akce je uklidit
nepořádek a nelegálně vzniklé
černé skládky.
Do mezinárodní kampaně
Ukliďme svět se každoročně zapojuje přes 35 milionů lidí z více
než 130 zemí světa.
„V Mostě letos proběhne již
třetí ročník akce Ukliďme Most,
jenž navazuje na úspěšné předchozí ročníky. V loňském roce
se zapojilo na 550 dobrovolníků
z řad občanů Mostu, místních
skautů i žáků základních škol,
kteří společně s rodiči a učiteli
uklízeli areály a okolí škol,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Vysbíráno bylo celkem
3 730 kg odpadu.
Letos se uklízí Ressl, Benedikt a Hněvín stejně jako vloni.
V prvním ročníku akce se uklízel
například i Šibeník. „Do akce se
zapojují též žáci základních škol,
kteří společně s rodiči a učiteli
uklízejí areály a okolí škol. Vzhledem k tomu, že se akce účastní
dobrovolníci z řad občanů a mezi

nimi je velké množství dětí, jsou
pro úklid voleny dostupné a bezpečné lokality. Po tento druh akce
proto není z důvodu bezpečnosti
naprosto vhodné volit například
úklid kolem komunikací a podobně,“ uvedla k výběru lokalit, kde se bude smejčit, mluvčí
Sedláčková a dodává: „Věříme,
že i letos se najde spousta dobrovolníků, kteří budou ochotni ve
svém volném čase přiložit ruku

k dílu a pomoci vylepšit vzhled
města, ve kterém žijí.“

Skládky u silnic se
uklízet nebudou
V souvislosti s černými skládkami se objevuje kritika na některá problematická místa, kdy
se sami obyvatelé zajímají, zda
by nebylo možné v rámci úklidu
zaměřit se i na tato místa. Jedno
z nich je například při okrajích
komunikace přímo u vjezdu do
Mostu, za děkanským kostelem
a ze směru od Braňan. Tady se
každoročně povalují, zvlášť po

Dobrovolníci na úklid se
mohou hlásit na webové
stránce http://www.uklidmecesko.cz/event/16225/,
ale mohou přijít i bez
předchozího přihlášení.
skončení zimy, odpadky, igelitové pytle apod. Ty nedělají Mostu
pěknou vizitku. „Někteří vlastníci
pozemků kolem komunikace od
kostela podél letiště již byli vyzváni k úklidu svých pozemků a další
ještě vyzveme. Vzhledem k tomu,
že jde v převážné míře o pozemky,
které nejsou vlastnictvím města Mostu, je jejich úklid bohužel
dlouhodobější záležitostí,“ vyjádřila se k případnému úklidu tisková mluvčí magistrátu.
(sol)

Loni se dobrovolníkům podařilo nasbírat skoro čtyři tuny odpadu.

Injekční stříkačky a nebezpečný odpad
uklidí strážníci v předstihu
uvedla ředitelka mateřské školy
v Hutnické ulici Petra Nováčková.
(nov)

Jiří Hasmann: „S trestným
činem nemá naše ﬁrma
nic společného“
MOST - Na redakci Homéru se
v posledních týdnech obracejí
čtenáři s dotazem, zda trestný
čin úplatku za modernizaci výtahu v Mostě, o kterém informoval celostátní tisk, se týká
mostecké firmy „Jiří Hasman
- Výtahy Most“. Dotaz jsme předali majiteli firmy Jiřímu Hasmanovi. Jeho odpověď zveřejňujeme v plném znění:
„Bohužel, i na mě se s tímto
dotazem někteří lidé obracejí.
S trestným činem, který se stal
a který detektivové Generální
inspekce bezpečnostních sborů
odhalili, nemá firma Jiří Hasman
- Výtahy Most nic společného.
Jedná se o konkurenční firmu,
kterou ale nechci jmenovat.
O samotném případu vím stejně
jako většina ostatních lidí také
pouze z novin. Podle informací
z nich zadržela GIBS občanské-

zpravodajství

ho zaměstnance policie z Mostu.
Zaměstnanec policie, který nebyl ve služebním poměru, měl
na starosti nemovitosti. V rámci
modernizace výtahu za 1,5 milionu korun dohlížel právě na tuto
stavbu. Podle inspekce ale místo
toho vyvíjel od října nátlak na
jednatele firmy, aby mu dal peníze a vyhrožoval, že pokud mu
peníze nepředá, nebude v budoucnu jeho firma vybrána do
žádné zakázky. Finanční úplatky v částkách do 20 tisíc korun
chtěl za předčasné převzetí stavby a úsporu vzniklých nákladů
na rostoucím penále za pozdní
ukončení stavby. GIPS dostala
informaci o vydírání i o tom,
že k předání peněz má dojít na
jedné čerpací stanici v Ústí nad
Labem. Zde zástupce stavební
firmy policistovi peníze předal
a toho na místě zadrželi“. (red)

MOST - Do celostátní „úklidové“ kampaně měst se připojí i mostecká městská policie. Prioritou budou pro strážníky injekční stříkačky
a infekční materiál, který bude z kritických zákoutí a oblastí odklízet.
Pro městskou policii se
dnem úklidu stane 6. duben,
tedy den před hlavním úklidovým dnem celostátní kampaně
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do akce se zapojí na třicet
strážníků a asistentů prevence
kriminality. Projdou zejména nepřehledná, skrytá místa,
o kterých vědí, že se zde zdržují problémové osoby. Zaměří
se na vyhledávání a likvidaci

injekčních stříkaček a dalšího
infekčního materiálu, jako jsou
lžičky, obvazy apod. „Budeme
prohledávat zejména lokality, ve kterých budou v sobotu
dobrovolníci v rámci kampaně
Ukliďme Česko uklízet, například parčík u muzea, Benedikt
a Ressl. Strážníci znají problémová místa a jsou vybaveni
ochrannými prostředky, jako
jsou boxy na infekční materi-

ál, dlouhé pinzety, ochranné
rukavice a desinfekční spreje,“
uvedl šéf Městské policie Most
Jaroslav Hrvol.
Strážníci i asistenti prevence
kriminality jehly vyhledávají
a likvidují celoročně v rámci běžné hlídkové činnosti po
celém městě. Tímto speciálně
cíleným opatřením chce městská policie předejít nebezpečí,
jemuž mohou být dobrovolníci, a zejména děti vystaveni při
úklidu méně frekventovaných
míst v rámci dobrovolnické
akce. „Všichni rodiče i učitelé by měli děti poučit o správ-

Anketa „O STAVBU STOLETÍ“
startuje 25. dubna
MOSTECKO - Od 25. dubna do 20. září bude přístupný seznam staveb pro hlasování o stavbu století na www.stavbystoletí.cz. Oblastní muzeum v Mostě se do projektu zapojí 21. dubna 2018 exkurzí
pro veřejnost po třech nominovaných stavbách z Mostecka: přehrady Fláje, Koldomu v Litvínově a přesunutého kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě.
Cílem projektu je propagace
úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Hlasováním
partnerů projektu bylo vybráno 100 stavebních a architektonických děl. Za českou
stranu bylo nominováno 66
staveb, za slovenskou pak 34.
Kritériem pro nominaci byl
celospolečenský význam a přínos stavby. Bude vydána publikace a od září se uskuteční
napříč Českou a Slovenskou
republikou putovní výstavy,
které představí jednotlivé nominované stavby.
Organizátory projektu jsou
Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků, Český svaz
stavebních inženýrů, Slovenská
komora stavebných inžinierov,

Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA - Rada pro výstavbu
ČR. Výsledky hlasování budou
oznámeny v rámci doprovodného programu Stavebního veletrhu FOR ARCH.
(nov)

Přesunutý kostel je jednou ze tří nominovaných staveb z okresu Most.

ném postupu v případě nálezu
injekční stříkačky. V žádném
případě by nálezci neměli na
stříkačku sahat. Ihned by měli
zavolat na linku 156 a oznámit
místo nálezu, případně informovat asistenta prevence kriminality. Pokud to bude možné, měli
by vyčkat na místě do příjezdu
strážníků a nález jim ukázat.
Strážníci nebo asistenti infekční
materiál bezpečně zlikvidují,“
vysvětlil správný postup při nálezu použité injekční stříkačky
nejen v den dobrovolnické akce,
ale kdykoli, ředitel strážníků.
(sol)

Exkurze
stavby
MOST - Oblastní muzeum
v Mostě pořádá k anketě
České a slovenské stavby
století exkurzi s komentovanými prohlídkami nominovaných staveb „Přehrada Fláje, Koldům Litvínov
a přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Exkurze se koná v sobotu 21. dubna. Odjezd
v 8.30 hodin od Oblastního muzea v Mostě, příjezd
v 17.30 příjezd tamtéž. Cena
dopravy je 150 Kč, vstupné
zdarma. Vstupenky si můžete již zajistit v Oblastním
muzeu v Mostě a to až do
16. 4. (ÚT - PÁ 12 - 18 hod.,
SO - NE 10 - 18 hod.). Pořadatel si vyhrazuje právo
exkurzi zrušit, o čemž bude
informovat na webu muzea a telefonicky nejpozději
3 dny předem. Bližší informace na tel. 797 998 834
Ing. Eva Hladká. Doporučuje se přibalit svačinu na celý
den.
(nov)

zpravodajství
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Příměstský tábor na mosteckém autodromu
zve holky a kluky na spoustu zábavy
MOST - Ani letošní letní prázdniny na mosteckém autodromu nevybočí z tradice. Pro děti ve věku od 6 do 15 let jsou připraveny dva týdenní turnusy příměstského tábora, v areálu i mimo něj na ně čeká
spousta zábavy. Rodiče mohou své potomky přihlásit v termínu od
9. do 13. července nebo od 6. do 10. srpna.
Sraz je každé ráno od 7.30 do
8.30 hodin u dětského dopravního hřiště, kde si rodiče děti
vždy do 16 hodin i vyzvednou.
O děti se postarají zkušení vedoucí, kteří dohlédnou i na jejich pitný režim. Cena za pětidenní pobyt na táboře činí 2 000
korun a zahrnuje také svačiny
a obědy v místní restauraci.
„Děti budou potřebovat sportovní oblečení a obuv, pokrývku
hlavy a opalovací krém. Za deštivého počasí pak samozřejmě
pláštěnku, gumáky a případně
věci na převlečení,“ upřesnila
vedoucí polygonu společnosti
AUTODROM MOST Veronika
Raková.
Zdůraznila, že jako provozovatel závodního okruhu a organizátor sportovních motoristických podniků autodrom klade
důraz na bezpečnost silničního
provozu. „Náš tábor chce chlapce
a dívky hlavně bavit a umožnit
jim co nejvíce pohybu, zároveň
se ale zaměří také právě na bez-

pečnost chodců a cyklistů a jejich
správné chování v rušných ulicích. Nácvik modelových situací
umožní dobře vybavené doprav-

ní hřiště se značkami, semafory
i kruhovými objezdy. Dětem
zdarma zapůjčíme kola, koloběžky či odrážedla a také helmy,“
doplnila Veronika Raková.
Děti se mohou těšit také
na společenské hry a soutěže o ceny, jež doplní sportovní
aktivity včetně míčových her,
zdolávání certifikovaných pro-

lézaček nebo jízda po skluzavce.
Čeká je také prohlídka celého
areálu autodromu, a to i paddocku a závodní dráhy. Pestrý
program doplní výlet přizpůsobený věku táborníků a momentálnímu počasí. Každý si může
přinést i své sportovní potřeby,
například rakety na badminton
nebo kolečkové brusle. (nov)

Příměstský tábor na autodromu je vždy zárukou spousty legrace a zábavy.

Ředitel cateringové divize společnosti AUTODROM MOST, a. s.
Pro řízení našeho cateringového úseku hledáme nového ředitele.
Pozice obnáší řízení a koordinaci cateringových aktivit. Zahrnují VIP zázemí, stánkový prodej,
dvě restaurace v areálu autodromu a mobilní catering u svěřeného klienta.
Popis pracovní pozice ředitele:
 tvoří nabídky pro zákazníky
 odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb a výkonnost svěřeného
úseku
 odpovídá za realizaci poskytovaných služeb a za plnění obchodních
smluv
 odpovídá za personální záležitosti svěřeného úseku
 udržuje pravidelný kontakt s klienty a strávníky a řeší jejich podněty
 odpovídá za zpracování podkladů k měsíční uzávěrce
 odpovídá za efektivní řízení a činnost svých přímých podřízených
 předkládá vyúčtování zákazníkům
 reprezentuje společnost

Požadavky:
 praxe v oboru
 manažerské a komunikační dovednosti
 dobrá uživatelská znalost MS office (MS Excel, MS Word)
 odolnost vůči stresu, samostatnost
 flexibilita, pozitivní přístup,
 ŘP skupiny B (aktivní řidič)
Nabízíme:
 zázemí stabilní, renomované, ryze české společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 zaměstnání na hlavní pracovní poměr

Své životopisy posílejte na e-mailovou adresu novakova@autodrom-most.cz.

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Příběh jedné rodiny
Měla v životě štěstí. S manželem
Tomášem se seznámili už na střední škole. Milovali se a po studiu na
vysoké škole se vzali. Narodil se jim
nejprve syn Matěj a dva roky po
tom dcera Magdalena. Byla s dětmi
doma a Tomáš si budoval kariéru.
Pracoval hodně, ale víkendy důsledně trávil s rodinou.
Nevadilo jí, že s vysokoškolským titulem
zůstává v domácnosti.
Měla ráda svůj život.
Věnovala se dětem,
rozvíjela jejich zájmy,
dbala pečlivě o to, aby
jejich dětství bylo jen
zalité sluncem. S Tomášem, který se vracel
často domů až večer,
když děti usnuly, debatovali nad skleničkou vína nad novinkami v jejich oboru. Pomáhala mu
utřídit si názor na problémy, které
řešil v práci. Tomáš si jejích rad vážil. Byla naprosto šťastná a spokojená. Myslela si, že se nemůže nic
změnit. Že spolu s Tomášem zvládnou všechno. Nic je nemůže rozdělit, nic na světě je nemůže ohrozit.
Až do toho pátku. Chystali se na
víkend k přátelům na chatu. Tomáš
měl přijít z práce ve čtyři hodiny
a měli hned vyrazit. Byla sbalená,
děti připravené. Tomáš se ale v práci
zdržel. Přišel pozdě a byl nervózní.
Pospíchal, dokonce se utrhoval na
děti. Nejraději by zůstala doma.
Říkala si, že nemá cenu v takové
náladě odjíždět na víkend. Nakonec
ale přeci jen jeli. Tomáš řídil mlčky.
Napadlo ji, že jede zbytečně rychle.
Riskoval, aby nahnal alespoň trochu
času. Když projel opět jednou zatáčkou příliš rychle, už to nevydržela.
Vyjela na něj a skončilo to hádkou.
Uvědomila si, že už ani nepamatuje,
kdy naposledy se s Tomášem nepohodli. Tomáš ještě zrychlil, chrlil na
ni výčitky a v jednu chvíli se na ni
obrátil. Úplně pustil ze zřetele řízení
a cestu. Auto vylétlo v plné rychlosti
v zatáčce ze silnice a dvakrát se otočilo, než skončilo nárazem do stromu. Svět kolem ní zčernal. Probral ji
nářek. Chvíli nevěděla, kde je a co se
děje. Pak si s hrůzou uvědomila, co
se stalo. Slyšela Magdalenku naříkat. Horší ale bylo, že Matěj byl úplně potichu. Nemohla se pohnout,
nohy měla zaklíněné pod palubní
deskou, cítila, že jí po obličeji stéká
krev. Pohlédla na Tomáše a zamrazilo ji. Hlavu měl zvrácenou v nepřirozeném úhlu a zíral do prázdna
mrtvýma očima. Konečně se jí podařilo otočit se na děti. Magdalenka
naříkala, ale viditelné zranění neměla. Matěj seděl na straně, kterou
auto narazilo do stromu. V břiše
měl zaražený silný pahýl větve, která do auta pronikla rozbitým okýnkem. Obličej měl zalitý krví. Chtělo se jí křičet, zvedl se jí žaludek.
Toužila vysvobodit své děti z trosek
vozidla a dostat je co nejdál od havárie. Nemohla ale nic dělat. Slyšela,
že u krajnice zastavilo nějaké jiné
auto. V jejím zorném poli se objevila postava ženy. Nemohla křičet.
Jen neslyšně pohybovala rty. Prosila
tu ženu, aby pomohla jejím dětem.
Ta ale stála, ruku přitisklou ke rtům,
v šoku široce rozevřenýma očima
zírala do auta. Pak ta žena začala
křičet a dala se na útěk. Po tváři jí
stékaly slzy. Stále ještě necítila fyzickou bolest. Chtěla na tu ženu volat,
ale jen sípala. Nekonečnou dobu se
nic nedělo. Její holčička na zadním
sedadle zmlkla. Pak se objevili další
lidé. Někdo na ni mluvil. Už je nevnímala. Probrala se v nemocnici.
Jediné, co ji zajímalo, byly její děti.
Na Tomáše se ptát nechtěla. Věděla, že je mrtvý a nechtěla to slyšet.
Nikdo jí nechtěl nic říct. Konečně
přišel doktor. Jeho slova pronikala
pomalu do její mysli. Svět se jí hroutil. Matěje se nepodařilo zachránit.
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SOUDNIČKA
Krvácel příliš dlouho ze strašné
rány v břiše, aby mu mohli pomoci.
Snad, kdyby se dostal do nemocnice dřív. Holčička přežila, ale má
přeraženou páteř. Není jasné, jestli
ještě někdy bude chodit. Ona sama
na tom nebyla tak zle. Měla zlomené obě nohy, otřes
mozku a rozdrcenou
část pánve. Bolestivá
zranění, která se ale
nakonec zahojí. Z kapačky jí do těla pomalu odkapával lék,
který ji udržoval v tlumeném stavu. V hlavě
měla mlhu, nemohla
domyslet
všechny
důsledky, které bude
mít nehoda pro její
život. Myslela jen na
svou dceru. Bude ji
potřebovat. Toužila zemřít, odejít za
Tomášem a Matějem, ale pomyšlení
na Magdalenku jí to nedovolovalo.
Z nemocnice se dostala až po několika týdnech. Zatím nemohla ještě
pořádně chodit, musela si pomáhat
berlemi. Magdalenka na tom byla
ještě hůř. Domů ji zatím nepustili.
Z nemocnice přesunuli tříletou holčičku do sanatoria, kde se jí snažili
vrátit alespoň trochu citu do nohou. Že by ještě někdy dítě začalo
chodit, nepřipadalo podle lékařů
v úvahu. Jezdila za Magdalenkou
každý den. Vracela se domů večer,
unavená s bolestmi jen čerstvě zahojených zranění. Nemohla spát.
Seděla celé hodiny v tmavém bytě
a stále znovu si v hlavě přehrávala
okamžiky nehody. Bylo jí jasné, že
to byla Tomášova chyba. Zemřel
proto, že příliš riskoval. Ohrozil
celou rodinu. Postupně se ale přesvědčila, že Matěj mohl žít. Mohl
se dostat do nemocnice včas, kdyby
ta ženská nezpanikařila a neutekla. Na Tomáše se nemohla zlobit,
nemohla ho nenávidět. Byl mrtvý.
Ale mohla svou nenávist upřít vůči
té ženě, která jim nepomohla. Potřebovala vědět, kdo to byl. Vydala
se tedy na policii. Řekla, že chce
poděkovat lidem, kteří byli u nehody a pomohli jí i její dceři. Neměla
problém se jména dozvědět. První
byla u nehody mladá dívka. Měla
krátce řidičský průkaz. Když zastavilo další auto, našel řidič tu dívku
sedět u krajnice s hlavou schovanou
mezi koleny. I ona nakonec skončila
v péči lékařů. Bylo jí jasné, že to je
ta osoba, o kterou jí jde. Vydala se
za ní domů. Dvakrát neměla štěstí,
teprve třetí den se dveře bytu otevřely. Poznala ji hned. Do smrti ten
obličej nezapomene. Dívka nejprve
nevěděla, kdo za ní přišel. Když se jí
představila a řekla, kdo je, byla najednou dívka plná účasti. Pozvala ji
dál, vyjádřila jí upřímnou soustrast.
Nemohla uvěřit svým uším. Ta holka snad ani nechápala, co udělala.
Tváří se tu, jako by za nic nemohla.
Ani slovíčko omluvy. Když se dívka
s účastí zeptala, jak se daří její dceři,
vrhla se na ni. Začala ji tlouct berlí.
Myslela jen na jedno. Zničit, zabít,
zatlouct do země. Dívka se bránila
jen chabě. Ochromená po prvních
prudkých ranách. Tloukla do ní dál,
ale neviděla ji. Před očima měla svého malého Matěje. Jak s rozbitým
obličejem tiše sedí v autosedačce
a z těla mu silným proudem vytéká
krev. Když skončila, krčila se dívka
na zemi a chránila si obličej rukama. Už na nic nemyslela. Její pohled
padl na kuchyňský stůl, kde stál
stojan s noži. Jeden vzala a bodla
tu holku do břicha. Pak se pomalu
odbelhala ke dveřím. Cítila v těle
každičkou kost. Než se vyplížila
z domu, dorazila policie. Sousedé
slyšeli křik a rány a zavolali policisty
na pomoc. Nemluvila, když seděla
v policejním voze. Myslela jen na to,
jak byla ještě před půl rokem šťastná.
(pur)
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Krása pomohla nemocným
dětem - letos čtvrt milionem
MOST - Přední české krásky, tentokrát i muži - modelové, zavítali
na novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v rámci charitativního projektu „Krása pomáhá dětem“ a obdarovali děti
dárky. Následoval večerní koncert, jehož výtěžek putoval rovněž dětem. Záštitu nad letošním
ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„Jsem velmi rád, že jsem mohl
opět zaštítit akci, která každoročně pomáhá nemocným dětem,
protože si myslím, že investice do
zdravotnictví je velmi důležitá
a investice do dětského zdravotnictví je ještě důležitější,“ řekl
hejtman Oldřich Bubeníček.
V letošním roce díky sponzorům putují získané finance
do dvou nemocnic v Ústí nad
Labem a Děčíně. „Do rekonstrukcí našich nemocnic a drahé
zdravotnické techniky můžeme
investovat především vzhledem
k důslednému využívání dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje,

našeho jediného akcionáře. Také
díky podpoře soukromých osob,
se nám daří každoročně zlepšovat komfort hospitalizovaných
pacientů, a dlouholetá podpora
má pro naši společnost opravdu
viditelný význam,“ zdůraznil
předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.
Krása pomáhá dětem je největší charitativní projekt, který
již potřinácté přináší dary dětským oddělením.
Za třináct let konání charitativní módní přehlídky „Krása
pomáhá dětem“ se organizátorce Lence Kocmanové Tassigové
(MISS ČR 2012) podařilo ve
prospěch nemocných dětí získat
více než čtyři miliony Kč. (sol)
Ředitelka dětského domova Marcela Stütz a ředitel ﬁremní komunikace skupiny Unipetrol Jiří Hájek.

Zaměstnanci Unipetrolu přispěli na
Dětský domov Most 97 tisíci korunami
MOSTECKO - Zaměstnanci rafinérské a petrochemické skupiny
Unipetrol vybrali v rámci každoroční charitativní sbírky Splněná
přání už počtvrté finance pro Dětský domov Most. Letos se pro
něj podařilo nashromáždit více než 97 tisíc korun. Celkově letošní
sbírka zaměstnanců Unipetrolu v pěti lokalitách vynesla 367 tisíc
korun.
Symbolický šek v hodnotě
97 052 korun převzala za Dětský domov Most jeho ředitelka
Marcela Stütz. „Darované peníze
využijeme především na prázdninové pobyty našich dětí. Uhradíme
dětské kulturní akce a samozřejmě

také zmodernizujeme vybavení
našeho domova. Už se na to moc
těšíme,“ uvedla ředitelka dětského domova. „Jsem velice rád, že
jsme v rámci tradiční sbírky Splněná přání již počtvrté podpořili
mostecký dětský domov. Přímá

a konkrétní pomoc v místě působení funguje nejlépe,“ vysvětluje Jiří
Hájek, ředitel firemní komunikace skupiny Unipetrol a dodává:
„I my jsme dostali na oplátku dárek - vlastnoručně vyrobené dárky
z keramiky od desetileté Nikolky.“
Sbírka Splněná přání zaměstnanců skupiny Unipetrol se
koná každoročně od roku 2011.
Letos sbírka vynesla 367 tisíc
korun. Vybrané prostředky byly
rozděleny mezi pět neziskových
organizací. „Naše podporova-

né stálice jsou dětské domovy
v Mostě a Kralupech a také Středisko rané péče v Pardubicích.
Loni jsme spolupráci rozšířili
o Centrum Kociánka v Brně a letos jsme oslovili Centrum Mělník
spadající pod Fokus Praha. Pomáháme tak v okolí všech našich
výrobních závodů,“ vyjmenovává Jiří Hájek, ředitel firemní
komunikace skupiny Unipetrol.
Souhrnný výtěžek ze všech sedmi ročníků charitativní sbírky
činí 1 598 000 korun.
(nov)

EKOCENTRUM INFORMUJE:
Samotná inverze smog nevytváří
Smog zdaleka není „vynález“
industrializace posledních dvou
století. Chemické znečištění
atmosféry způsobené lidskou
činností znali v oblasti Londýna
už Římané. Král Edvard I. v roce
1306 dokonce zakázal ve městě
spalovat uhlí! Ne však nadlouho.
Není tedy divu, že slovo smog
má anglické kořeny (smoke/
kouř a fog/mlha). V 70. a v 80.
letech 20. století patřilo znečištění ovzduší v některých průmyslových oblastech naší země
mezi nejhorší v Evropě. Po roce
1989 byla zavedena řada opatření ke snížení znečištění ovzduší
zejména v energetice a dalších
průmyslových odvětvích a díky
tomu došlo k poklesu znečištění ovzduší řadou látek (SO2,
prachovými částicemi, oxidy
dusíku).
Vytváření smogu podporuje
kromě mlhy i inverze, tedy čistě
meteorologický jev. Její výskyt
je na Mostecku v zimě častý.
Vliv na to má utváření krajiny
a proudění větru. Obvykle se
totiž drží teplý vzduch při zemi

a chladný výš v atmosféře, ale
při inverzi je tomu naopak. Ve
výšce se pak vytváří mlžný opar,
který působí jako poklička a drží
škodliviny (emise) při zemi.
Samotná inverze není projevem znečištěného ovzduší,
v oblastech bez dopravy a exhalací může vypadat třeba jako
neškodná mlha. Záleží ovšem na
tom, kolik škodlivin se v době
inverze do ovzduší dostává. Pokud jich je hodně, vytváří smog.
Díky nemalým investicím do
ochrany životního prostředí na
straně podniků i domácností
a trvalému zpřísňování právních předpisů v oblasti ochrany
ovzduší došlo k zásadnímu snížení počtu a rozsahu smogových
situací na Mostecku. Situace je
tak nesrovnatelná s těmito stavy
v minulosti.
Stále větší hrozbou se však stává tzv. letní (kalifornský) nebo
také fotochemický smog. Ten
nemá s mlhou, kouřem a inverzí nic společného. Bývá za horkých letních dnů, kdy v ovzduší
reagují na sluneční záření škod-

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří:
•
zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými
podniky, veřejnou správou a veřejností
•
analyzuje informace o stavu životního prostředí v Podkrušnohoří
•
poskytuje aktuálních informace o životním prostředí
veřejnosti
•
informuje obyvatele o stavu životního prostředí
•
propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména
dětmi a mládeží
•
pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
•
poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního
prostředí a plnění legislativních povinností

800 195 342
www.ecmost.cz
ecmost@vuhu.cz

liviny pocházející především
z výfukových plynů. Vzniká tak
nebezpečný přízemní ozón.
Inverzní charakter počasí
a všechny typy smogu mohou negativně působit na kardiaky a osoby s nemocemi dýchacího ústrojí.
Objektivní informace o aktuální
situaci poskytuje Ekologické centrum Most, které má přístup k on-line datům z 16 měřicích stanic
v Ústeckém kraji.
(nov)

Měřicí stanice ČHMÚ umístěná v Mostě v ulici U Stadionu.

zpravodajství
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Hejtmani chtějí peníze na opravy silnic II. a III. tříd

Žádají jasný příslib vlády, že je dostanou!
ÚSTECKÝ KRAJ - Obnova silnic a kolejových vozidel patří k hlavním
prioritám všech krajů. Krajům nadále chybí prostředky ve výši minimálně 4 miliard korun.
Rada Asociace krajů České
republiky proto vládě předloží memorandum, které by regionům garantovalo víceleté
financování opravy silnic II.
a III. tříd. Krajům k dnešnímu
dni stále chybí prostředky na
opravu silnic nižších tříd. „Dnes
je 16. března a kraje stále neobdržely prostředky na opravy
místních komunikací. Proto jsme
se společně se všemi hejtmany
dohodli, že předložíme vládě memorandum, ve kterém budeme
požadovat garanci víceletého financování obnovy silnic II. a III.
tříd, a to v objemu 4 miliard korun ročně,“ uvádí předsedkyně
Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Vildumetzová.
„Každá částka na rekonstrukce silnic nám velmi pomůže, už
v loňském roce jsme mohli díky
těmto financím opravit například objízdné trasy kolem dálnice D8. Ročně vynakládáme

z krajského rozpočtu stovky milionů korun, jen v loňském roce
to bylo 436 milionů korun. Každým rokem se snažíme stav silnic
zlepšovat, toto je tedy významná

finanční výpomoc, kterou bychom nebyli schopni z vlastních
zdrojů pokrýt, poslední částka,
kterou jsme získali od SFDI, byla
329 milionů korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika,
který se jednání rady zúčastnil.
„Rada Asociace krajů rovněž
potvrdila své stanovisko, že od-

Hejtmanka Jana Vildumetzová s krajským radním Martinem Klikou.

mítá rozšíření mýtného systému
na dalších 900 kilometrů silnic I.
tříd. A to především z důvodu, že
se obáváme přesunu kamionové
dopravy na silnice II. a III. tříd,
které máme ve správě, a ty budou
pod náporem kamionů devastovány,“ dodala Jana Vildumetzová.
Vedle místních komunikací
zůstává prioritou všech českých
i moravských krajů obnova kolejových vozidel. „Opět apelujeme na ministerstvo dopravy,
abychom obdrželi přislíbených
17,85 miliardy korun na obnovu
kolejových vozidel, a zdůrazňujeme, že jakákoliv nižší částka
je pro nás nepřijatelná. Kraje
udělaly maximum, naplnily podmínky čerpání dotací, souhlasily s tím, že zašlou co nejvíce
žádostí o dotace, aby prokázaly
jasnou poptávku po tomto druhu
investic, a v tuto chvíli jsou připraveny a čekají pouze na pokyn
ministerstva dopravy,“ zdůraznila předsedkyně Rady Asociace
krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
(nov)

Litvínovský plavecký klub sbírá další úspěchy
LITVÍNOV – Předsedkyně plaveckého klubu Litvínov a předsedkyně
Krajského svazu ČSPS pro Ústecký kraj Gabriela Soukupová byla pozvána Českým olympijským výborem k převzetí ocenění za dlouhodobou aktivitu ve sportovním hnutí v kategorii trenérka roku 2017,
v soutěži ČUS v kategorii sportovních oddílů mládeže získal klub za
rok 2017 opakovaně první místo v rámci okresu Most. S Gabrielou
Soukupovou jsme si proto povídali o tom, jak vnímá tento úspěch
a co vše za ním stojí.
Ocenění za dlouhodobou
aktivitu ve sportovním hnutí v kategorii trenérka roku
2017 je již samo o sobě obrovským úspěchem, i kdyby nominace nebyla proměněna na
cenu. Jaké trenérské úspěchy
k této nominaci vedly?
Působím jako jeden z trenérů Plaveckého klubu Litvínov.
Nominaci na trenérku roku
vnímám jako ocenění činnosti
a úspěchů celého klubu.
Litvínovský plavecký klub
se může pochlubit celou řadou
úspěchů, kterých si vážíte nejvíce?

Tři roky po sobě jsme získali
ocenění v rámci ankety o nejlepší sportovní oddíl mládeže
vyhlašované Českou unií sportu. Letos jsme získali opět první
místo v této kategorii. Toho si
vážím ze všech úspěchů nejvíce.
Je to obrovské morální ocenění
všech lidí z klubu, kteří se podílí
na práci s mladými plavci. To,
že jsme ocenění získali tři roky
po sobě, je pro nás znamením,
že svou práci s dětmi a mládeží děláme dobře. Bez lidí, kteří
v klubu působí, a to v některých
případech celých čtyřicet let od
jeho vzniku, bychom nikdy ocenění nezískali.

Kolik členů má Plavecký
klub Litvínov?
Kromě stálých členů, kteří
pracují pro klub stabilně, máme
zaregistrováno vždy více než sto
sportujících dětí a mládeže.

Do Litvínova dorazily
Velikonoce
LITVÍNOV - Litvínov už se těší na
Velikonoce. V zámku Valdštejnů
se během neděle konala ochutnávka velikonočních tradic s bohatým programem. Zároveň
byla zahájena výstava velikonoční výzdoby, kterou je možné
vidět až do 25. listopadu.
Počasí velikonoční zábavě
sice příliš nepřálo a místo oslav
jara připomínalo spíše Vánoce,
lidem to ale příliš nevadilo. Do
zámku Valdštejnů jich během
neděle dorazily desítky. Milá atmosféra vládla v dílničkách, na
jarmárečku, v expozicích, zvláště na nové výstavě tradičních
i netradičních velikonočních
dekorací. Na co koukat bylo
i v zámeckém parku. Přestože

sníh odradil řadu stánkařů, a ti
prostě nepřijeli, přeci jen tu bylo
co nakupovat. Ať už velikonoční
pomlázku, něco dobrého na zub
nebo tradiční velikonoční výzdoba. Novinkou byla kreativní
dílna Rautus Poniklá, která nabízela výrobu perličkových ozdob s více než stoletou tradicí.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet Jaro nanečisto s Divadlem
V Pytli. Také letošní Velikonoce
byly zpestřeny jízdou v zámeckém parku v kočáře taženém
koňmi, a to v ceně vstupenky.
Výstava velikonoční výzdoby
nabízí až do 25. listopadu inspiraci z dílen litvínovských umělkyň, ale také od žen z Patchwork
klubu Litvínov.
(pur)

Počet zastupitelů
se nezmění

Můžete se pochlubit i sportovními úspěchy?
Členové klubu sbírají každoročně sportovní úspěchy na
celorepublikové úrovni. Byli
úspěšní na mistrovství České republiky a bodovali také na letní
olympiádě dětí a mládeže.
Gabriela Soukupová
Pro plavecký klub je velmi
důležitý bazén pro tréninky.
Sledujete přípravné práce výstavby nového plaveckého bazénu v Litvínově?
Na přípravě nového plaveckého bazénu v Litvínově se podílíme a jsem velmi ráda, že spolupráce mezi plaveckým klubem
a městem v tomto ohledu již
funguje skvěle. Naše požadav-

Velikonoce v Litvínově potěšily navzdory počasí.

ky a připomínky při přípravě
projektové dokumentace jsou
postupně zapracovávány. Nový
plavecký bazén bude nárokům
na tréninky a závody plavců plně vyhovovat. Věřím, že
v současném bazénu vydržíme
až do otevření nového. SPORTaS pro to dělá hodně a my jim
za to děkujeme.
(pur)

LITVÍNOV - V souladu se zákonem o obcích musí zastupitelstvo obce na každé volební
období stavovit počet členů zastupitelstva.
Pro počet členů, který má být
volen, určuje zákon lhůtu 85 dnů
přede dnem voleb. Při stanovení
počtu členů zastupitelstva obce
je rozhodující počet obyvatel
v obci k 1. lednu roku, v němž

se volby do zastupitelstev konají.
Počet obyvatel k 1. lednu 2018
na katastrálním území města
Litvínova byl 23 901. Vzhledem
k tomuto počtu je možné podle
zákona o obcích stanovit v Litvínově 15-35 zastupitelů. Rada
města Litvínova doporučila zastupitelům ponechat 23 členů
také pro volební období 20182022.
(pur)

Valdštejnská slavnost
za půl miliónu
LITVÍNOV - Od pondělí 30. dubna do úterý 1. května bude v Litvínově probíhat tradiční Valdštejnská slavnost. Letos vyjde
město na 518 tisíc korun.
Součástí slavnosti bude pondělní Studentský majáles Gymnázia T. G. Masaryka. Hlavní

průvod městem vyrazí v úterý
v 9 hodin od Citadely a bude
mířit do zámeckého parku.
Chybět nebude dobový jarmark,
jízdy na koních, výstava požární
techniky, koncerty, rytířské turnaje a další program.
(pur)

U sportovní haly bude
stezka pro pěší

NAŠE SLUŽBY:
 zakázková truhlářská výroba z lamina

a masivu

 kancelářský, hotelový a restaurační

nábytek

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

 pergoly, altány, schodiště

 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné

 dodávky a montáž interierových

a šatní skříně, postele, jídelní stoly,
věšákové stěny

a vstupních dvěří „Erkado“
 Cenovou nabídku a grafický návrh

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

LITVÍNOV - Kolem sportovní
haly u Koldomu vzniká nová
stezka pro pěší i cyklisty. Vedení
společnosti SPORTaS se rozhodlo zpříjemnit okolí sportovní
haly už letos na začátku jara.
Původně měl SPORTaS
v úmyslu žádat o dotaci na projekt, který by okolí sportovní
haly změnil v přírodní park s lavičkami, cestami a upravenými
dřevinami. Po ročním průzkumu ale ochranáři zjistili, že se
v okolí sportovní haly v náletových lesích vyskytují chránění
živočichové, slepýš, ropucha
a veverka. Změna zanedbaného porostu v přírodní park

tedy nepřipadala dále v úvahu.
„Chtěli jsme proto alespoň vlastními silami okolí upravit. Nejprve jsme museli vyčistit porost
od odpadků. Do práce se pustili
naši zaměstnanci, pomáhal nám
ale i cyklistický oddíl,“ prozradila vedoucí provozu společnosti
SPORTaS Anna Egerová. Cesty
kolem sportovní haly zaměstnanci SPORTaSu vyčistili od náletových dřevin a sebrali celkem
pět kontejnerů odpadu. Mezi
ním nechyběly staré pneumatiky, nábytek, ale našla se i jedna
loď. Stezky pro pěší budou vysypány štěpkou.
(pur)
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O nádoby na bioodpad
žádejte do konce května
LITVÍNOV - I když to tak nevypadá, jaro je tady. A s ním začne
úklid na zahradách. Litvínov
proto nabízí svým občanům
nádoby na bioodpad. Zároveň
pořádá první letošní svoz bioodpadu, a to 28. března.
První letošní mimořádný
svoz bioodpadu naplánoval Litvínov na 28. března, pravidelně
se bioodpad začne vyvážet od
4. dubna. Svoz biologicky rozložitelného odpadu probíhá nově
každou středu v období duben
- říjen do zvláštních sběrných
nádob hnědé barvy o objemu
240 l umístěných pro více uživatelů na veřejném prostranství
a o objemu 120 l přidělených ke
konkrétnímu rodinnému domu.
Do hnědých nádob patří odpad

vzniklý v domácnosti, například
zbytky ovoce, kávové a čajové
zbytky, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky vařených jídel, zvadlé květiny, podestýlky domácích
býložravců, špinavé papírové
ubrousky. Ale také bioodpad
ze zahrad a z údržby městské
a obecní zeleně. O nádoby na
bioodpad mohou občané požádat telefonicky 476 767 719 nebo
osobně v kanceláři č. 27 Městského úřadu Litvínov nejpozději
do konce května. Zároveň je
možné žádat o přistavění duonádob na papír a plast. Nádoba
by měla být přistavěna do týdne
od podání žádosti. Kdo nestihne
zažádat do konce května, musí si
na nádobu na bioodpad počkat
do března příštího roku. (pur)

zpravodajství

Dětská lékařka besedovala s rodiči
na téma „Proč děti špatně mluví“
LITVÍNOV - České knihovny se rozhodly připojit k mezinárodnímu
projektu na podporu čtenářství Bookstart, který už řadu let probíhá
ve 20 zemích světa. V březnu byl vyhlášen pilotní ročník projektu
v české podobě s názvem S knížkou do života. V litvínovské knihovně projekt zahájila dětská lékařka Alena Dernerová přednáškou
o tom, proč děti špatně mluví.
Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi do 6 let. Záměrem
projektu je podpořit rozvoj řečových schopností dětí a hlavně
dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností
pro rozvoj jejich dítěte i jeho

budoucnost. Nejcennějším dárkem, který rodiče mohou svým
dětem dát, je čas, který společně
stráví nad dobrou knížkou prohlížením, čtením, povídáním
či zpíváním. Děti, které čtou,
mají lepší slovní zásobu, umí

se lépe vyjadřovat, lépe pochopí probíranou látku ve škole
a mají lepší studijní a pracovní
vyhlídky než nečtenáři. „Ve své
neurologické praxi vidím, jaký
vliv mají mobilní telefony či tablety, které rodiče předčasně dávají malým dětem, aby se zabavily,
protože na ně nemají čas,“ říká
lékařka. Děti často v době, kdy
už by mohly říkat první slůvka, vydávají pouze zvuky, které
slyší z tabletu. Rodiče si s nimi
nepovídají a děti se pak špatně

Poslední tečka za
sportovní halou
LITVÍNOV - Poslední tečku se
chystá udělat SPORTaS za kompletní rekonstrukcí sportovní
haly na Koldomu. Objekt je fungl nový zvenku i zevnitř. Chybí
jen renovace konstrukce, která
drží střechu. Na tuto akci dostala společnost od města 700 tisíc
korun.
Sportovní hala prošla zásadní rekonstrukcí v roce 2015.
V roce 2016 pokračoval SPORTaS rekonstrukcí diváckých
tribun. Postupně se dodělalo
sociální zařízení pro diváky
a další vstup. V letošním roce

to bude už zásah poslední.
„Může se to zdát zvláštní postup, že jsme si konstrukci, která
nese střechu, nechali až na konec. Bylo to ale nutné vzhledem
k časové tísni. Na rekonstrukci haly jsme měli dotaci a vše
jsme museli stihnout ve velmi
krátkém termínu. Konstrukce
nesoucí střechu mohla počkat.
Letos jsme na ni dostali od města 700 tisíc korun, a tak máme
čas i peníze tuto poslední akci
v rámci sportovní haly udělat,“
vysvětluje jednatel SPORTaSu
Miroslav Otcovský.
(pur)

Senátorka a lékařka Alena Dernerová (vlevo) zahájila projekt v litvínovské knihovně zajímavou přednáškou.

Co čeká historickou Moldavskou dráhu
v blízké budoucnosti?
ÚSTECKÝ KRAJ - Města, obce a regionální organizace z Čech i Saska
řešily znovuzprovoznění Moldavské dráhy (Teplického Semmeringu), její možné propojení s německou stranou a koncept přeshraniční spolupráce do dalších let.

Střešní konstrukce projde rekonstrukcí.

Litvínov chce vykoupit Jávu
LITVÍNOV - Litvínovští radní doporučí zastupitelům vykoupit
objekt Restaurace Jáva i s pozemkem.
Restaurace na litvínovském
nádraží by měla ustoupit novému dopravnímu terminálu, který tu Litvínov společně
s Ústeckým krajem chystá.
O odkoupení restaurace jednali
zastupitelé už na minulém zasedání. Tehdy se ale nedomluvili
na ceně. Současný majitel nechal
zpracovat znalecký posudek, ve

kterém byla budova oceněna
částkou 6,5 milionu korun. Litvínovští zastupitelé v únoru výkup pozemku včetně restaurace
za uvedenou cenu neschválili
a uložili odboru nakládání s majetkem města městského úřadu
zajistit vlastní znalecký posudek
a předložit jej do dalšího jednání zastupitelstva. Znaleckým
posudkem byl ze strany města
předmětný pozemek včetně nemovitosti oceněn částkou 5,76
milionu korun Kč.
(pur)

Místo Jávy by měla být část dopravního terminálu.

řeč naučí nebo dělají velké chyby, které musí napravovat až
logopedi. Těch je ovšem v našem kraji žalostně málo a čeká
se v dlouhých pořadnících, než
se dítě k logopedovi dostane.
A přitom by většinou stačilo tak
málo, každý den číst dítěti knížku a povídat si s ním o příběhu,
aby bylo jasné, že dítě textu rozumí. A to je záměrem litvínovské knihovny, dovést rodiče či
prarodiče s dětmi do knihovny.
Rodiny, které své dítě do
projektu přihlásí, získají sadu
dárků. Leporelo pro dítě, audioknihu, speciálně vydanou
metodickou publikaci pro počáteční čtení rodičů s dětmi a seznamy doporučené literatury
pro předškolní děti. Dále bude
knihovna v rámci projektu nabízet doplňkové aktivity, které
budou pro přihlášené děti zdarma. Již nyní mohou využít novou balanční dráhu v dětském
oddělení, kde si mohou procvičit rovnováhu. U dráhy a také
v dětském koutku je připravena
také celá řada leporel a knih pro
malé děti, které si mohou s rodiči prohlížet, takže se podpoří jak
duševní, tak tělesný rozvoj dětí.
Na další akce budou zvát knihovníci zapojené rodiny mailem
či textovou zprávou.
(sol)

Účastníci
přeshraničního
setkání se dohodli na přeshraniční propagaci dráhy. Současně
se shodli na pokračování v aktivitách k překonání chybějícího úseku Moldava - Holzhau.
Do konce června 2018 by měla
proběhnout následná jednání
s Ústeckým krajem a dopravními svazy na německé straně, při
kterých by měly být vyjasněny
možnosti zavedení autobusového spojení mezi nádražími
v Moldavě a Holzhau.

Německá strana opět uvažuje
o obnovení železniční trati na
chybějícím úseku na saské straně. Poprvé tato myšlenka padla
na setkání v Rechenbergu-Bienenmühle 8. února 2018,
jehož svolavatelem byl poslanec
drážďanského zemského sněmu
Steve Johannes Ittershagen.
Dráha Most - Moldava - Freiberg (Freiberská dráha / Teplický Semmering) je atraktivní jak
historicky (kulturní památka
ČR), tak krajinou, kterou trať

prochází. Přivádí turisty do regionu za zážitky z jízdy, za pamětihodnostmi, na místní akce
(městské slavnosti) a především
pak za turistikou a sportem

v Krušných horách. Termín
znovuzprovoznění
horského
úseku trati na české straně stále
zůstává - 31. říjen 2018.
(nov)

Moldavská dráha.

Vodu na koupališti upraví nová technologie
LITVÍNOV - Do letní sezóny
vstoupí letos litvínovské koupaliště s novou technologií na
úpravu vody. Stávající je už nevyhovující, a proto město poslalo správci koupaliště SPORTaSu
hned celý milión korun. Změnu
v technologii úpravy vody ale
podle jednatele SPORTaSU Miroslava Otcovského návštěvníci
nepoznají.
Oprava technologie úpravy
vody na koupališti je už podle Miroslava Otcovského nezbytná. „Stávající technologie
už byla v rozpadu. Musíme ji
opravit, abychom mohli provozovat bazény s kvalitní vodou.
Běžný návštěvník ale rozdíl
nepozná,“ říká Miroslav Otcovský. Původní technologie
totiž do posledního okamžiku
fungovala tak, aby voda splňovala všechny hygienické normy na kvalitu. Do budoucna
ale koupaliště čekají i změny,
které budou na první pohled
patrné. „Připravujeme studii
na rekonstrukci všech bazénu.

Fólie, které jsou dnes v bazénech, už nevyhovují. Jsou staré
patnáct let a nejdou opravit.
Ty se musí vyměnit,“ prozradil Miroslav Otcovský. Další
změny by se měly dotknout
vodních atrakcí. „Mluvíme

s lidmi a zajímáme se o to, co
jim nejvíce chybí. Je to rozmanitost vodních atrakcí. Místo
tobogánu by lidé chtěli skluzavku se dvěma koryty. Aby mohli
závodit,“ řekl dále Miroslav
Otcovský. Už v loňském roce

uvažoval jednatel SPORTaSu
Miroslav Otcovský o využití
areálu koupaliště jako letního
kempu. V areálu by mělo přibýt sociální zařízení a chatky.
To je ale zatím ještě hudba budoucnosti.
(pur)

zpravodajství
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Chmelový maják v Žatci se otevře
při zahájení turistické sezóny
ŽATEC – Nejen milovníci dobrého žateckého piva, ale také všichni
turisté by si neměli nechat ujít Zahájení turistické sezóny v Dolním
Poohří. Tu odstartuje s velkou slávou 1. dubna v Žatci symbol chmelařského Žatce skřítek Hopík a pohádková postavička Ohřinka.
Program nabídne zábavu pro děti i dospělé, vstupy na chmelařské
atrakce zdarma i křest nových publikací o Dolním Poohří.
Oslavy, které pořádá Destinační agentura Dolní Poohří,
se budou odehrávat na náměstí
Prokopa Velkého v Žatci, v centru historických chmelařských
staveb, které kandidují na seznam
světového dědictví UNESCO.
Spolupořadateli zahájení jsou letos Chrám Chmele a Piva, Chmelařské muzeum a město Žatec.

„Hlavními postavami zahájení v neděli 1. dubna budou
naše Ohřinka a žatecký Hopík,
dorazí i Ohřínek a víla Egerie,“
vysvětluje ředitelka Destinační agentury Libuše Novotná
Pokorná. Akce vypukne ve 13
hodin nástupem Chmelobrany včetně její dětské skupiny.
Historickým klíčem otevřou

zástupci města Žatce a Chmelobrany Chmelový maják a zahájí
tím jeho novou návštěvnickou
sezónu. Součástí zahajovacího ceremoniálu bude též křest
nových turistických publikací,
které vydává Destinační agentura Dolní Poohří.
Po hudebním vystoupení žatecké folkové skupiny TFC bude
připravena kuchařská show
Věry Bauerové z libochovické
restaurace Pamplona. „Všechna
připravovaná jídla budou souviset s chmelem či pivem a jejich
ingredience budou velkým překvapením. Vařit se bude na pivu

Ředitelka destinační agentury
Libuše Pokorná (vlevo).

Symboly Dolního Poohří jsou
Ohřínek, Hopík a Egerie.

v Žatci ještě nebyla, se jistě
stanou dva historické kolotoče. Zájemce bude vozit také kočár s koňmi,“ dodává ředitelka
Destinační agentury. Chmelařské muzeum vystaví unikátní pivní betlém. Otevřeno
bude, stejně jako v Chrámu
Chmele a Piva, zdarma.
Během odpoledne se budou
moci návštěvníci zaposlouchat
do hudebních vystoupení skupiny TFC a divadelní ansámbl
Bezevšeho potěší děti představením Z pohádky do pohádky.
Program bude končit přibližně
kolem páté hodiny.
(pur)

ze Žateckého pivovaru,“ prozrazuje Libuše
Novotná Pokorná.
Kromě
toho
bude restaurace
Chrámu Chmele
a Piva po celý den
točit zelené pivo
a dobroty nabídnou
i stánky s regionálními
produkty z Poohří.
Návštěvníci si budou
moci vyzkoušet originální
pivní šlapohyb – pojízdnou
hospodu Chmelobrany,
poháněnou
silou
pijáků.
„Atrakcí,
která

Vítězové společné vstupenky do zoo vyrazili k tuleňům
ÚSTECKÝ KRAJ – Pro vítěze projektu Jeden kraj – tři různá zoo připravil Ústecký kraj spolu s Destinační agenturou Krušné hory zážitky šité na míru. Rodina s dětmi si užije víkend ve Sport areálu Klíny,
dobrodruh se vydá na poznávací výlet s Offroad safari a rodina, která skončila na třetím místě, stráví den se slony v ústecké zoo. Ceny
si deset vítězů převzalo v chomutovském lesoparku za přihlížení
párku tuleňů.
Již od roku 2016 mohou milovníci zoologických zahrad využít výhodné nabídky k návštěvě tří zahrad Ústeckého kraje
– Zoo Děčín, Podkrušnohor-

ského parku Chomutov a Zoo
Ústí nad Labem. Projekt Jeden
kraj – tři různá zoo je založen
na společné vstupence, kdy návštěvníci zaplatí nižší cenu než

První cenu získala rodina Kolenatých.

Seznam výherců:
1.místo Michal Kolenatý 2.místo Jiří Mráček 3.místo Miroslav
Bradáč 4.místo Milan Jelínek 5.místo Anna Brabcová.

při součtu všech tří vstupů. Je
určena dospělým osobám a dětem za 260 a 140 Kč. V roce
2016 využilo této nabídky 248
zájemců, o rok později jich
bylo o 561 více. Soutěžní kupón
odevzdalo v roce 2017 celkem
547 účastníků, což bylo o 371
více než v roce předešlém. „Jak
je vidět na počtu zakoupených
vstupenek, každý rok se zájem
zdvojnásobí. Jsme velmi rádi,
že tolik návštěvníků má díky tomuto projektu možnost navštívit
i zoologické zahrady na druhé
straně kraje, než je jejich bydliště, a podívají se tak na další
místa. To byl ten hlavní důvod,
který nás před lety na myšlenku společné vstupenky vlastně
přivedl,“ uvedl při předávání
krajský radní pro cestovní ruch
a regionální rozvoj Zdeněk Matouš. Letos se Ústecký kraj ve
spolupráci s Destinační agenturou Krušné hory a všemi zoologickými zahradami rozhodl,
že ocení hned 10 návštěvníků.
Ceny se tentokrát předávaly
v areálu Podkrušnohorského
zooparku Chomutov u bazénu
s tuleni kuželozubými. „Výhry
jsou záměrně vybrány tematicky, z prostředí Krušných hor
a blízkého okolí, a jsou zaměřeny spíše na zážitky,“ popsala
ředitelka destinační agentury
Eva Maříková. První cenou byl
víkendový pobyt ve sportovním areálu na Klínech, druhou
cenou je Offroad safari v Krušných horách, třetí výherce získal zážitkový program krmení
a kontakt se slony v ústecké
zoo. Výherci na 4. a 5. místě
si užijí finanční poukazy do
restaurace hotelu Ján, ostatní
si odnesli dárkové předměty
– regionální produkty a dárky

Součástí akce bylo i krmení tuleňů.
s propagačními předměty ze
všech zúčastněných zoo.
Oblíbený projekt bude pokračovat i v letošním roce, do-

konce mu bude věnována ještě
větší mediální podpora, a to
i za hranicemi kraje. Cílem je
propagace nejen tří zajímavých

Ceny vítězům předával krajský radní Zdeněk Matouš (zcela vpravo).

turistických cílů, ale podpora
návštěvnosti celého Ústeckého
kraje. Projekt bude odstartován 1. dubna 2018 a i v tomto
roce čeká na potencionální návštěvníky společná vstupenka
ve formě pohlednice a dárek
v podobě originální magnetky.
Motivem děčínské zoo je tentokrát klaun očkatý, oblíbený
Nemo, v Chomutově je to tuleň kuželozubý a v ústecké zoo
horká novinka – tučňák brýlový. Poděkování patří nejen vedení tří zoologických zahrad,
ale také zástupcům Ústeckého
kraje, odboru regionálního
rozvoje a oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu za
pomoc při přípravě, realizaci
a zejména publicitě celé kampaně.
(pur)
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inzerce

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 tohoto 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

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

RŮZNÉ

■ Prodám novou skříň s nástavcem - 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 kancelářské sešívačky, číslovačky a razítka, děrovačky, brousiče žiletek,
sklo, porcelán, obrazy. Stěhování.
Telefon: 705 233 646
■ Daruji psací stroj Consul, mechanický, v bezvadném stavu s náhradní páskou. Stoprocentní stav.
Telefon: 602 930 953
■ Prodám učebnice: Dějepis 2 Středověk a raný novověk, Dějepis
3 - Novověk pro gymnázia a střední 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 dvěma 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 popela. Teplo sálá ze 14 otvorů, váha
90 kg, vývod spalin 115 mm. Telefon: 728 102 013

■ Prodám

varhany PSR 550
Yamaha a harmoniky, pianovka
zn. Delicia, 60 basů. Cena dle dohody. Volat na telefon: 720 145 288
■ V Mostě prodám koš na dřevo
ke krbu + krbové nářadí černo-zlaté 4 ks - nové, nepoužité, celkem 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, hledá seznámení s ženou do 62 let,
která nechce býti sama. ZN: vzájemná tolerance, čas utíká. Jsem
ze Žatce. Telefon: 607 282 961. Ne
SMS
■ Vdova hledá kamaráda k seznámení, 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 terasou, skladem v ZK Čepirohy na
pozemku města, velikost 400 m2,
úrodná půda, pitná a užitková
voda, elektřina, 100 m od zastávky. Telefon: 732 328 656
■ Nabízíme k prodeji zahradu
v katastrálním území České Zlatníky o výměře 416 m2 a spoluvlastnický podíl 1/150 ostatních
ploch. Na pozemek je přivedena
užitková i pitná voda, elektřina.
Na zahradě stojí zahradní domek,
který je ve vlastnictví jiného vlastníka, pozemek pod chatou je též
součástí prodeje (16 m2). Prohlídky lze domluvit na telefonním čísle
777 287 069. Cena 280 000 Kč














ƐƉƌĄǀĂDK^d
Ì ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƚĞĐŚŶŝŬʹƉƌĂǆĞϰƌŽŬǇǀďĄŸƐŬĠŵƉƌŽǀŽǌĞ͕ŽĚďŽƌŶĄǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚĚůĞǀǇŚů͘ē͘
ϮϵϴͬϮϬϬϱ^ď͘ʹďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƚĞĐŚŶŝŬ͕ǌĄǀŽĚŶşŶĞďŽǌĄǀŽĚŶşůŽŵƵ͕ŽĚďŽƌŶĄǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚĚůĞǌ͘
ē͘ϯϬϵͬϮϬϬϲ^ď͘ǀşƚĄŶĂ͕\WƐŬ͕͘
ŬŽŶƚĂŬƚ/ŶŐ͘hůƌǇĐŚŽǀĄ͕ϰϳϲϰϰϮϱϮϮ͕ĞͲŵĂŝů͗ƵůƌǇĐŚŽǀĂΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ


ƉƌŽǀŽǌKZE/

AUTO, MOTO

■ Prodám na Fiat Siencento potahy sedadel, chránič volantu proti
slunci, polstrování do kufru. Cena
300 Kč. Dále dvoubarevný pelíšek
pro kočičku. Cena 120 Kč. Telefon:
606 262 236

Ì ƷƉƌĂǀĄƌĞŶƐŬǉĚĢůŶşŬƐŽďƐůƵŚŽƵss
Ì ŽďƐůƵŚĂǌĞŵŶşĐŚƐƚƌŽũƽʹďƵůĚŽǌĞƌ͕ŬŽůŽǀǉŶĂŬůĂĚĂē
ŬŽŶƚĂŬƚƉ͘DĂƚĢũŬĂ͕ϰϳϲϭϯϯϯϮϰ͕ĞͲŵĂŝů͗ŵĂƚĞũŬĂΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ
Ì ƉƌŽǀŽǌŶşĞůĞŬƚƌŝŬĄƎƐǀǇŚů͘ē͘ϱϬͬϭϵϳϴ^ď͘Αϲ
ŬŽŶƚĂŬƚƉ͘ĞŵĂŶ͕ϰϳϲϭϯϯϯϭϰ͕ĞͲŵĂŝů͗ǌĞŵĂŶΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ
Ì ƉƌŽǀŽǌŶşǌĄŵĞēŶşŬͲƐŽƵƐƚƌƵǎŶşŬʹƉůĂƚŶĠƐǀĄƎĞēƐŬĠǌŬŽƵƓŬǇ͕ƉƌĂǆĞ
ŬŽŶƚĂŬƚƉ͘WƌŽĐŚĄǌŬĂ͕ϰϳϲϭϯϯϯϭϵ͕ĞͲŵĂŝů͗ƉƌŽĐŚĂǌŬĂΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ


ƉƌŽǀŽǌWZhE\Ks
Ì ŽƉĞƌĄƚŽƌƐŽďƐůƵŚŽƵss
Ì ƉƌŽǀŽǌŶşǌĄŵĞēŶşŬʹƉůĂƚŶĠƐǀĄƎĞēƐŬĠǌŬŽƵƓŬǇ͕ƉƌĂǆĞ
ŬŽŶƚĂŬƚƉ͘>Ăŝƚů͕ϰϳϰϲϯϴϬϴϮ͕ĞͲŵĂŝů͗ůĂŝƚůΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ


ƉƌŽǀŽǌ>E/
Ì ƉƌŽǀŽǌŶşǌĄŵĞēŶşŬʹƉůĂƚŶĠƐǀĄƎĞēƐŬĠǌŬŽƵƓŬǇ͕ƉƌĂǆĞ
ŬŽŶƚĂŬƚĐ͘,ŽůĞēĞŬ͕ϰϳϲϭϰϬϭϰϳ͕ĞͲŵĂŝů͗ŚŽůĞĐĞŬΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ


ƉƌŽǀŽǌ,EKs
Ì ƎŝĚŝēŶĄŬůĂĚŶşŚŽĂƵƚŽŵŽďŝůƵʹ\WƐŬ͕͘ƉƌŽĨĞƐŶşƉƌƽŬĂǌ͕ƉƌƽŬĂǌƐƚƌŽũŶşŬĂǀşƚĄŶ

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

ŬŽŶƚĂŬƚĐ͘,ŽůĞēĞŬ͕ϰϳϲϭϰϬϭϰϳ͕ĞͲŵĂŝů͗ŚŽůĞĐĞŬΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ

WŝƓƚĞĂǀŽůĞũƚĞ͗<ZDK^d͕Ă͘Ɛ͕͘ĂƚĞĐŬĄϭϴϵϵͬϮϱ͕ϰϯϰϯϬDŽƐƚ
ϰϳϲϰϰϮϱϮϮ͕ƵůƌǇĐŚŽǀĂΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ
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Stolní tenisté vybojovali postup
do nejvyšší krajské soutěže
MOST - Již druhé družstvo SKST Baník Most bude příští sezonu startovat v nejvyšší krajské soutěži mužů – divizi. Postup si mostecký C
tým zasloužil o uplynulém víkendu dvěma výhrami.

MFK doma prohrál
nešťastným vlastencem
MOST – V druhém jarním kole
krajského přeboru v kopané
dospělých podlehl domácí Mostecký fotbalový klub hostujícímu Vilémovu 1:2, když o výhře
hostí rozhodl nešťastný vlastní
gól Zdeňka Macháčka pět minut
před závěrečným hvizdem.
Do vedení šel po bezbrankovém poločase v 55. minutě
Most, poté, co se prosadil Lácha. Hosté srovnali v 68. minutě
brankou Vavrouška. O tom, že

body nezůstanou doma rozhodla 85. minuta, kdy si vlastence
vstřelil Zd. Macháček.
MFK – Vilémov 1:2 (0:0).
Branky: 55. Lácha – 68. Vavroušek, 85. Zd. Macháček (vlastní).
Rozhodčí: Prágl. ŽK 1:2. Sestava
MFK: Starczewski – Mirga, Zd.
Macháček, Pyskatý (36. Lácha),
Denis Valenta (46. Dominik
Valenta), Rubeš, Šedivý, Záruba, Vait, Kučera, M. Macháček.
Trenér: Josef Tancoš.
(jak)

Nejtěžší a nejdůležitější měl
být sobotní zápas s mužstvem
ze sousedního Litvínova. Kdy
se očekávalo velmi dlouhé a náročné utkání pro všechny hráče.
Avšak domácí se již po úvodních čtyřhrách dostali do vedení
2:0 na zápasy a vítěznou vlnu si
udrželi až do konce.
Nad hosty dokázali zvítězit
famózním výsledkem 10:1 již za
necelé dvě hodiny. Jediný zápas
smolně prohrál Ladislav Bencs
s Petrem Bláhou, kdy ve čtvrtém

setu nedokázal odvrátit mečbol.
Výborně si vedl Pavel Srp, který
poprvé ve své stolně-tenisové
kariéře porazil pro něj zatím neporazitelného Vratislava Čejku,
a to dokonce 3:0. Tímto zápasem
Mostečtí odskočili týmu SKST
Teplice B a pojistili si druhé postupové místo v celkové tabulce
hodnocení. Body: Hejč 3,5; Srp
a Vondráček 2,5; Bencs 1,5.
O to lépe se jim nastupovalo
do nedělního utkání s Krupkou.
Do něj nominoval kapitán týmu

Antonín Hejč i nováčky soutěže
Davida Zárubu a Pavla Schmoranze. Oba dva chtěli ukázat, že
si nominaci zaslouží, a to se jim
i povedlo. Od začátku utkání se
Most dostal do vedení, a to dokonce až na 4:0. Vedení si jeho
hráči pohlídali až do konce.
Celkově vyhrálo C družstvo své
poslední utkání v letošní sezoně
10:3. Body: Vondráček 3,5; Bencs a Záruba 2,5; Schmoranz 1,5
a Hejč 0,5.
Velmi dobře také skončila
v celkové úspěšnosti čtyřher
dvojice Hejč -Vondráček s 80%
úspěšností na 5. místě.
(hou, jak)

utkání jeden z členů domácího realizačního týmu Darek Stránský.
HC Verva Litvínov – Piráti Chomutov 1:3 (01. 02, 1:0).
Branky a nahrávky: 60. Mikúš
(Trávníček, Šesták) – 9. Skokan
(Vantuch, Valach), 26. Knot
(Smejkal, Šťovíček), 35. Šťovíček
(Koblasa, Valach). Rozhodčí:
Pavlovič a Pražák. Vyloučení:
0:5, navíc Havel (Ch) 2+10 min.
za zásah do oblasti hlavy a krku
.Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Zásahy: Petrásek 26 - Pavlát 24.
Diváci: 1 826.
(jak)

Ani v posledním závodě totiž nezaváhal a nedal soupeřům
šanci. Stal se tak zaslouženě letošním šampionem této disciplíny - mistrem České republiky
ve slalomu. Na skvělém třetím
místě v celkovém hodnocení
skončil v Poháru České pošty,
seriálu patnácti závodů na nejvyšší republikové úrovni, kde se
sčítají všechny výsledky.
Vévodí navíc listině bodů Svazu lyžařů ČR v sezoně 2017/2018
ve své věkové kategorii. Jde
o pořadí započítávající nejlepší
výsledky ze všech závodů pořádaných svazem. Celkového
vítězství Marek dosáhl díky prvenství ve slalomu (SL) a v super
obřím slalomu (SG) a 2. příčce
v obřím slalomu (GS).
Marek také přivezl krásný
výsledek z neoficiálního mist-

rovství světa žáků Apecimbra
FIS Children Cup v Itálii od 7.
do 10. března, kde obsadil 13.
místo ve slalomu a 33. v obřím
slalomu. Na světový šampionát se sjeli nejlepší alpští lyžaři
v žákovské kategorii ze 40 zemí
světa.
„Letošní sezona byla velmi
náročná s výsledky nestálými
jako na houpačce. Jeden závod
se podařil a druhý zase ne. Celkově ale, když nad tím přemýšlím, byla sezona dobrá. Mám
radost z výsledku mistrovství
ČR ve slalomu i na světovém
šampionátu v Itálii. Myslím, že
ani v tak silné konkurenci jsem
se úplně neztratil. Velkou zásluhu na výborných výsledcích má
kromě perfektního týmového
zázemí samozřejmě i vybavení.
Mám za to, že jsme zvolili to

K prvnímu utkání baráže
o hokejovou extraligu nastoupí hráči HC Verva Litvínov doma, proti Energii
Karlovy Vary. Hrát se bude
v úterý 27. března od 17.30
hodin na ZS Ivana Hlinky
v Litvínově.

Souš nastoupí proti
pražskému Meteoru
Celek pražského Meteoru
bude soupeřem domácího
Baníku Souš v utkání 18.
kola divizní fotbalové skupiny B. Oba soupeři proti sobě
nastoupí v sobotu 24. března
od 15.00 hodin. První jarní
utkání Souše se neuskutečnilo, protože ve Velvarech
nebylo způsobilé hřiště.

K dalšímu utkání krajského přeboru dospělých zajíždějí fotbalisté Mosteckého
FK na hřiště svého soupeře.
Tím bude celek FK Litoměřicko B. Utkání se hraje v sobotu 24. března a začíná ve
14.30 hodin.

Černí andělé přivezli body
z palubovky Veselí
VESELÍ NAD MORAVOU - Hráčky domácího Veselí nad Moravou nenašly recept na Černé anděly a prohrály 31:33, po poločase 9:19.
Mostecké házenkářky přitom
na soupeřově palubovce po většinu utkání výrazně dominovaly
a držely utkání jasně pod svou
kontrolou.
„Z celkového skóre by se mohlo
zdát, že šlo o vyrovnaný souboj,
což ovšem neodpovídá tomu, co
se odehrávalo na hřišti. Do utkání jsme vstoupili velmi koncentrovaně a rychle jsme jeho vývoj
dostali pod kontrolu. Dařilo se
nám v útočné fázi a velmi záhy
jsme si vytvořili náskok, který
jsme postupně ještě navyšovali,
takže v poločase už jsme vedli desetibrankovým rozdílem,“
komentoval výsledek trenér

mosteckého týmu Peter Dávid.
Černým andělům se na palubovce dařilo prakticky vše, navíc k pohodě mosteckého týmu
přispěl i skvělý výkon Dominiky
Müllnerové v brance.
„Nechtěli jsme nic podcenit ani
v druhé půli, o přestávce jsme se
proto dohodli, jak postupovat
v následujících minutách utkání.
Čekali jsme, že se soupeř bude
chtít znovu dostat do zápasu
a velmi dobře se nám podařilo
jeho snahu eliminovat a udržet si
i nadále komfortní náskok, který
jsme postupně ještě navýšili až
na třináct branek,“ doplnil trenér s tím, že pak došlo k tradič-

nímu míchání sestavou, kdy si
mostecký tým vyzkoušel nejrůznější herní kombinace a hráčkám domácího Veselí se tak
v posledních minutách podařilo
zkorigovat výsledek. „Pro nás je
ale důležité, že to, na co jsme se
připravovali, nám v utkání vyšlo.
Čtyřicet minut jsme na hřišti jasným způsobem dominovali, měli
utkání pod kontrolou a ani na
okamžik se nemuseli bát o vítězství,“ uzavřel trenér.
Veselí nad Moravou – DHK
Baník Most 31:33 (9:19). Branky
Mostu: Szarková 8/1. Zachová 8,
Maňáková 6, Kovářová 5, Stříšková 2, K. Dvořáková, Jungová,
Chmelařová a Müllnerová po 1.
Rozhodčí Bečička, Horák. 409
diváků.
(jak)

Lyžař Marek Müller z Lomu je žákovským šampionem ČR ve slalomu
KOUTY NAD DESNOU - Třináctiletý reprezentant České republiky
v alpském lyžování Marek Müller z Lomu u Mostu si připsal další výrazný úspěch své dosavadní kariéry. Na mistrovství ČR žáků v Koutech nad Desnou, jímž vyvrcholil ve dnech 14. až 18. března Pohár
České pošty, potvrdil svou suverenitu ve slalomu.

Baráž začíná Litvínov
doma

MFK míří na hřiště
Litoměřicka

V posledním domácím
zápase play out Litvínov
prohrál s Chomutovem
LITVÍNOV - V posledním letošním derby s domácím Litvínovem uspěli chomutovští Piráti
1:3, Mikúš v závěru korigoval výsledek gólem v oslabení. Pošesté
v této sezoně v soubojích Litvínova a Chomutova zvítězili hosté. Verva tak zakončila boje ve
skupině play out na svém ledě.
„Dnes jsme neodehráli dobrý
zápas. Za celých 60 minut jsme
se nebyli schopní dostat do hry.
Spousta nepřesností, nejistota na
hokejkách, bez nápadu, prostě to
nebylo dobré,“ řekl k průběhu
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nejlepší. Lyže, hole, boty a helmu používám od firmy Rossignol, ochranné pomůcky jako
jsou chrániče páteře či brýle pak
od firmy POC,“ zhodnotil právě
skončenou sezonu Marek.
Kromě toho má za sebou další skvělé počiny. Stal se nejlepším sportovcem výpravy Ústeckého kraje na zimní Olympiádě
dětí a mládeže (ODM), která se
uskutečnila na přelomu ledna

a února a hostil ji Pardubický
kraj. Marek zabodoval třemi
zlatými medailemi, když ovládl
jak slalom, tak i obří a vyřazovací slalom. „Domácí soutěže mám
za sebou, nyní mě ještě čekají závody ve Francii a ve Švýcarsku.
Ale trénuji vlastně celý rok,“ doplnila velká naděje našeho alpského lyžování.
Marek je všestranným sportovcem a jak říká jeho otec a šéf

realizačního týmu Jan Müller,
na co sáhl, mu šlo. „Nakonec se
rozhodl pro alpské lyžování, jemuž se věnuje na plný úvazek.
Samozřejmě celá rodina Marka
podporujeme a věnujeme mu
veškerý volný čas. Není ale vůbec
jednoduché zvládnout financování. Hledáme proto partnery
z kraje, kteří by byli ochotni nás
podpořit. Byla by škoda, kdyby
Marek musel kvůli nedostatku
peněz ukončit předčasně kariéru,“ vysvětlil Markův otec.
Mezi lyžaři je Marek považovaný za výrazný talent s dobrým
přístupem a závodnickým srdcem. Působí v týmu M-ALGO
team. V současné době hostuje
v týmu Racing Team Záhrobský, který je nejlepší tuzemskou
skupinou v žákovské kategorii
s důrazem na kvalitu tréninků
a profesionální přístup. Jeho členové se pravidelně umisťují na
stupních vítězů. Tým vede bratr
úspěšné české alpské lyžařsky
Šárky Strachové Petr Záhrobský.
(fou, jak)

Kombinovaný tým
hostí doma Žatec
V utkání krajského přeboru v kopané dospělých se
o víkendu na domácím hřišti
představí kombinovaný tým
Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov. Ten v sobotu 24. března
přivítá celek Slavoje Žatec.
Utkání začíná v 15.00 hodin.

Hokejistky zajíždějí
do Vsetína
Tým hokejistek HC Litvínov čeká druhé utkání baráže. V něm zajíždějí v neděli
25. března na led do Vsetína.
V prvním barážovém duelu
hráčky Litvínova porazily
hostující Pardubice vysoko 7:3. Střelecky se blýskla
Chmelová, autorka 5 gólů.

Lvi budou slavnostně
přebírat pohár
Oslava postupu hokejového celku Mostečtí Lvi do
druhé ligy proběhne 4. dubna na ledě ZS v Mostě. Hráči
budou přebírat pohár a říkají, že rozhodně nechtějí, aby
v ten den jejich fanoušci seděli pouze na tribunách.

Ryze okresními jsou
i na jaře dvě soutěže
V okrese Most se na jaře
bude pokračovat pouze ve
dvou ryze okresních fotbalových soutěžích. Tou první
je okresní přebor žáků, kde
startuje šest týmů a druhou
pak okresní přebor mladších
přípravek, který je rovněž
složený ze šesti družstev.
(jak)
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KRUPKA – Krupka se připravuje na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Pokud by se tak v příštím roce skutečně stalo, do
Krupky a celých Krušných hor začnou proudit turisté v nebývalém
množství. Krupka se ale pečlivě nachystala. V historické části města vybudovala nové Infocentrum hornické krajiny Krupka, městem
se pak vine naučná stezka Po stopách horníků. To vše díky projektu
ArchaeoMontan.

CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,

Naučná stezka, která byla
v rámci projektu ArchaeoMontan budována městem Krupka,
je již dokončena. Infotabule jsou
nainstalované, přístřešek u kaple
sv. Wolfganga na Komáří vížce
je připraven na první výletníky. Trasa je vedena po hlavních
krupských těžebních revírech ve
dvou okruzích. „Stavba naučné
stezky a nového informačního
centra, jakož i celá účast našeho
města v přeshraničním projektu ArchaeoMontan patří k naší
dlouhodobé strategii rozvoje památek a cestovního ruchu. Jsem
přesvědčen, že dokončená naučná stezka se bude návštěvníkům

líbit,“ řekl starosta Krupky Zdeněk Matouš. Všichni příznivci
turistiky, místní historie a přírody tak mohou mít radost z naučné stezky, která zájemce provede
po hlavních krupských těžebních revírech v lesním terénu
nad Krupkou ve dvou okruzích.
První kratší okruh je určen pro
rodiny s dětmi. Na trase dlouhé
4,5 km najdou návštěvníci 10
informačních tabulí, které obsahují spoustu informací o historii
těžby cínu v Krupce, zajímavosti
o hornictví a pro děti interaktivní seznámení s faunou i florou
okolních lesů. Delší trasa naučné stezky měří 10 km a nabízí 6

Výstava v informačním centru v Krupce.

Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta Krupky
Zdeněk Matouš, Regina Smolnik, zemská archeoložka
Saského zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech,
a Christiane Hemker, vedoucí projektu ArchaeoMontan ze
Saského zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech
a vedoucí odboru pro oblast jihozápadního Saska.
informačních tabulí s popisem
významných historických důlních děl na území Krupky, Horní Krupky a Komáří vížky.
Součástí projektu ArchaeoMontan je také vybudování
informačního centra v Husitské ulici. Na místě, kde ještě
nedávno stály ruiny starého
domu, vznikl nový multifunkční objekt, který bude soužit jak
turistům, tak také obyvatelům
Krupky. „Celkové náklady na
vybudování této budovy včetně
jejího vybavení dosáhly více než
19,5 milionu korun. Obyvatelé
Krupky i návštěvníci našeho historického hornického města tak
budou moci využívat budovu,
která jim přiblíží nejen historické,
ale také současné krásy našeho
města a jeho okolí,“ řekl starosta Krupky Zdeněk Matouš. Pod
přísným dohledem památkářů
byly do nového objektu začleně-

ny původní gotické sklepy i čelní
kamenná stěna. Od 14. března,
kdy se konalo otevření celé budovy, bude objekt sloužit místím
obyvatelům, turistům i odborné
veřejnosti. Celá budova je totiž
koncipována jako multifunkční
objekt, který bude využíván nejen jako klasické turistické centrum, které využije přízemní prostory, ale obsahuje také výstavní
prostory odkazující na hornickou tradici regionu. Expozice
obsahují textové dokumenty,
nerosty i hornické vybavení,
které návštěvníka seznámí s hornickou historií Krušných hor
a samozřejmě celého krupského
revíru. Součástí stavby jsou také
konferenční a vzdělávací prostory, které budou sloužit každému,
kdo o to projeví zájem. Otevírací
doba informačního centra bude
celoročně od úterý do neděle od
9 do 17 hodin.
(pur)
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Tenba, knihovna, zimní stadion,
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Ostatní města a obce
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