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LITVÍNOV – „Skandál“! znělo na posledním jednání litvínovských 
zastupitelů, když starostka města Kamila Bláhová informovala o zá-
měru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vytyčit koridor trasy no-
vého ropovodu pod zastavěnou částí Litvínova. 

O trase ropovodu, který by 
měl kopírovat trasu etylenovo-
du, jednalo ministerstvo prů-
myslu a obchodu s  krajskými 
úředníky a provozovatelem ro-
povodu na konci loňského roku. 
Litvínov  nebyl k jednání ani 
přizván ani informován o vý-
sledku jednání.

Na možnost, že by měl ro-
povod kopírovat trasu etyleno-
vodu, přišlo vedení Litvínova 
náhodou. Jednalo totiž s Unipe-
trolem o možnosti zúžit ochran-
né pásmo kolem etylenovodu. 
Přizvaný odborník, který měl 
zpracovat studii této možnosti, 
poukázal na probíhající jedná-
ní s  tím, že zúžení ochranné-
ho pásma prakticky nepřipadá 
v úvahu. 

Ropovod plánuje minister-
stvo spolu s  jeho provozovate-
lem a krajskými úředníky vést 
přes zastavěnou část Litvínova, 
Klíny a Novou Ves v  Horách. 
Trasa by se měla dotknout 
také Horního Jiřetína. „Osob-
ně považuji jednání ze strany 
příslušných orgánů státní sprá-
vy bez vědomí města za nepři-
jatelné. Požádám ministerstvo 

průmyslu o svolání schůzky za 
naší účasti, za účasti zástupců 
MERO ČR a případně dalších 
subjektů, které k  tomu mají co 
říci,“ sdělila rezolutně k zámě-
ru koridoru ropovodu Kamila 
Bláhová. „Jedná se o stavbu ve-
řejného zájmu. Pokud by měla 
vést středem Klínů, mohlo by to 
být pro obec likvidační. Domy 
v  ochranném pásmu takové 
stavby, tedy 150 metrů na kaž-
dou stranu, je možné vyvlastnit 
a zbourat. Netvrdím, že se to 
stane, ale pokud ropovod přes 
Klíny povede, ta možnost tady 
je,“ připojil se ke starostce 
Litvínova také starosta Klínů 
Jiří Matoušek. 

Trasu ropovodu a nezájem 
ministerstva průmyslu a ob-
chodu o názor dotčených obcí 
projednávali také starostové na 
členské schůzi Svazku obcí v re-
gionu Krušných hor. Starostce 
Litvínova a místopředsedkyni 
SORKH Kamile Bláhové dali 
ostatní starostové mandát, aby 
při jednání s  ministerstvem 
průmyslu a obchodu vystupova-
la jménem celého svazku, tedy 
všech jedenácti obcí.  (pur)

SKANDÁL: Ropovod ve městě? Kdo o tom věděl?  

  Dílničky v muzeu 

MOST - Oblastní 
muzeum zve  
na velikonoční dílničky 
pro malé i velké. Tradiční 
svátek jara si můžete 
připomenout v sobotu 
31. března od 10 - do 17 
hodin.

  Velikonoce 

s rošťákem

MOST - Organizace Mo-
stecký rošťák připravuje 
Zábavné Velikonoce. 
V sobotu 31. března 
na Benediktu. Hledání 
vajíček, soutěže, malo-
vání na obličej, pískové 
mandaly, tvarování 
balónků nebo dílničky. 
Vstup zdarma. 

  Zajíčkovo 

dobrodružství

MOST – Zajíčkovo 
pohádkové dobrodružství 
4. V sobotu 31. března 
od 14 hodin se na 
Resslu koná pohádkové 
dobrodružství, hledání 
vajíček, sázení osení, 
hod na zajíce a další. 
Startovné 70 Kč na dítě.

Litvínov si postup ministerstva nechce nechat líbit. Urgentní žádost o schůzku už byla z Litvínova na ministerstvo průmyslu a obchodu odeslána. 

www.centralmost.cz OCCentralmost

FASHION DAY
14. 4. 2018, 14:00 – 17:00
Přivítejte jaro ve svém šatníku!

MOST – Ještě v pátek 30. března 
mohou Mostečané nasát veli-
konoční atmosféru na prvním 
mosteckém náměstí. 

Vyvrcholí zde Velikonoční 
jarmark, který v centru měs-
ta probíhá celý sváteční týden. 
Kromě tradičního velikonoční-
ho zboží a občerstvení stále pro-
bíhá kulturní program. Ve čtvr-
tek 29. března od 15 do 15.50 
hodin si přijdou na své hlavně 
děti, pro které odehraje Divadlo 
Dokola představení Dobrodruž-

ství skřítka Kuka. Po jeho skon-
čení bude od 16.10 do 17 hodin 
následovat loutková pohádka 
Divadla rozmanitostí Nedloubej 
se v nose. 

V pátek 30. března od 16.10 
do 17 hodin zve město Most, 
pořadatel jarmarku, opět na di-
vadelní pohádku Čert a Káča 
v podání Divadla Dokola, od 
16.10 do 17 hodin na Cimbál 
Dušana Kotlára a od 17.30 do 
18.30 hodin vystoupení folk-roc-
kové skupiny TEMPUS.  (nov)

Jarmark v pátek končí 
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MOST – V  loňském roce přijal mostecký magistrát šest petic a 83 
stížností.  Největším trnem v oku stěžovatelů byl hluk v okolí restau-
rací a hospod. Mostečané ale město i chválili. Chválu si vysloužili 
úředníci za vstřícnost, ale i za další služby úřadu.   

Dvě z šesti petic vyhodnotilo 
město jako oprávněné. „Jednou 
z nich byla petice, kdy lidé poža-

dovali zamezení rušení nočního 
klidu restaurací  Ulita a U Rytíře. 
Dále  petice za rozšíření takzva-

né protialkoholové vyhlášky v lo-
kalitě Zahražany,“ informovala 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. 

Provoz restauračních zařízení 
se stal i častým předmětem stíž-
ností. Bylo jich více než v před-
chozím roce. Souvisí to z  části 

s protikuřáckým zákonem. „Ob-
čané se častěji zdržovali na před-
zahrádkách restaurací i po 22. 
hodině a rušili noční klid. Sedm 
z  takto přijatých stížností měs-
to shledalo jako oprávněných,“ 
uvedla dále mluvčí. Stížnostmi, 
které se často opakují, jsou upo-
zornění na porušování živnos-
tenského zákona nebo neopráv-
něné podnikání. Takových bylo 
celkem 83. 

Obyvatelé město ale i chválili, 
a to ve více než čtyřiceti přípa-
dech. „Lidé chválili profesiona-
litu, vstřícnost a spolupráci za-
městnanců magistrátu. Děkovali 
i za blahopřání k  životnímu ju-
bileu, za uspořádání exkurze, za 
kladné vyřízení stížností, podpo-
ru akcí, za péči o město a podob-
ně,“ vyjmenovala na příkladech 
Alena Sedláčková. Ve srovnání 
s předloňským rokem se jedna-
lo o srovnatelné číslo jak u pe-
tic, tak i stížností. V  roce 2016 
dorazilo na magistrát celkem 5 
petic a 87 stížností. Pochval bylo 
méně, a to třicet devět. 

(sol)

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajští 
kriminalisté žádají veřejnost 
o pomoc v pátrání po totožnos-
ti muže z kamerového zázna-
mu a z fotografi e. Tento muž 
dne 10. 3. 2018 v dopoledních 
hodinách vnikl do rodinného 
domu v Dubí, kde následně po 
prohledání odcizil peněženku 
s doklady a fi nanční hotovost ve 
výši 6 miliónů korun. „Jednalo 
se o muže ve věku 20 - 30 let, vy-
sokého 180-185 cm, štíhlé posta-
vy. Na sobě měl oblečené modré 
rifl ové kalhoty, černé boty zn. 
ADIDAS s pruhy na boku a bílou 
podrážkou, delší černou pravdě-
podobně péřovou bundu s kapu-
cí, se zapínáním na zip a bílými 
šňůrkami. Na zádech měl malý 
batoh a na očích sluneční brýle,“ 
popsala krajská policejní mluvčí 
Veronika Hyšplerová. V případě 
jakýchkoliv informací k osobě 
muže se mohou občané obracet 
na linku 158 nebo na nejbližší 
policejní služebnu.  (sol)

MOST - Celonárodní čtení 
z Bible, které proběhne v celé re-
publice,  se uskuteční i v Mostě. 
Na Bílou sobotu dne 31. března 

od 8.30 do 14.30  hodin je v Li-
pové ulici před nákupním cent-
rem Kahan uspořádá Apoštolská 
církev, sbor bez hranic.  (nov)

MOST – Dílna magistra Ed-
warda Kelleyho na hradě Hně-
vín se potýká s velkým úbytkem 
návštěvnosti. Zatímco v  roce 
2016 měla dílna známého al-
chymisty návštěvnost 2 131 ná-
vštěvníků, v  loňském roce to 
bylo téměř o polovinu méně, 
přišlo jen 1 423 lidí. Radnice 
proto přehodnotila otevírací 

dobu hradní interaktivní atrak-
ce. „Nově bude dílna v  květnu 
otevřena pouze tři dny v  týdnu, 
od pátku do neděle, kdy je podle 
statistik vyšší návštěvnost. Běžný, 
tedy šestidenní provoz dílna za-
hájí až v červnu,“ uvedla tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. Zavíracím 
dnem zůstává pondělí. (sol)

MOST – Okružní křižovatka, kterou chce město vybudovat na křižo-
vatce ulic Topolová, Lipová, Zd. Štěpánka (trojúhelník nad Aquadro-
mem), se nejspíš bude stavět až příští rok. Problém jsou totiž objízd-
né trasy související i s budováním zastávek u Kahanu.   

V  současné době má město 
na okružní křižovatku hotový 
projekt. Nyní probíhá územní 
řízení a čeká se na vydání staveb-
ního povolení. „Dopravní situace 
v  této lokalitě bude dost kompli-
kovaná. S  dopravním podnikem 
řešíme i případné objízdné trasy 
autobusu, což je největší úskalí. 
Křižovatka totiž bude muset být 
uzavřena a objízdné trasy v  této 
části nejsou příliš možné,“ infor-
moval náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. Při řešení objízdných 
tras padaly varianty od průjezdu 
ulicí Česká, tak i varianta vybu-
dovat na travnatém pásu chod-
níku provizorní panelové cesty, 
po které by jezdily autobusy. 
„Všechny tyto varianty jsou kr-
kolomné. Navíc musíme mít i na 
paměti, že v  létě se bude v  ulici 
Lipová u Kahanu budovat nová 
zastávat a i zde budou platit ob-
jížďky, zvažujeme proto posunutí 
celé akce na příští rok,“ zdůvodnil 
náměstek Hrvol s tím, že ale není 
toto rozhodnutí ještě defi nitivní.  

„Uvědomujeme si, že od Diva-
dla rozmanitostí až k nově budo-
vanému kruhovému objezdu, je 

nový asfalt. Chceme tedy udělat 
nový povrch i v ulici Lipová, poté 
co se dokončí zastávky. Pokud 
by se ale všechny tyto tři věci 
dělaly naráz, bylo by to značně 
komplikované,“ připustil pri-
mátor a dodal: „Závisí to ale na 
stavebním povolení. Pokud by se 

posunulo do července, tuto akci 
necháme až na příští rok.“ 

Okružní křižovatku nad 
Aquadromem chce město vy-
budovat za každou cenu. „Tato 
křižovatka se řešila i v  rámci 
udržitelného plánu mobility, kde 
i sami zpracovatelé vyhodnotili, 
že okružní křižovatka je zde nej-
vhodnější variantou. Nabízela se 
také možnost světelné křižovat-
ky, ale ta nebyla vybrána jako 
nejlepší řešení,“ podotkl ještě 

náměstek primátora. I přesto, 
že má křižovatka svažitý sklon, 
neměl by prý nový kruhák činit 
potíže při průjezdu ani auto-
busům. „Poloměry a sklony se 
několikrát zabývala dopravní ko-
mise a vše vychází dobře. Není tu 
žádný problém, ani autobusy by 
ho tu mít neměly,“ ujistil Marek 
Hrvol.  (sol)   

MOST – Problémy s bezdomovcem řeší město v okolí Malíkovy ulice. 
Na obtěžování a nepořádek si stěžovali tamní obyvatelé, kteří do-
konce sepsali petici. Město je ale zatím na vyřešení případu „krátké“.   

Občané bloku 734 v  ulici 
Františka Malíka se na úřad ob-
rátili s peticí, v níž žádají město 
o pomoc při řešení problému 
s bezdomovcem. Ten  jim svým 
chováním znepříjemňuje bydlení 
a narušuje veřejný pořádek. Peti-
ci podepsalo téměř na padesát 
lidí.  Problém s bezdomovcem 
řešil odbor sociálních věcí již 
vloni. Sociální pracovníci mimo 
jiné poskytli muži podporu při 
vyzvedávání invalidního důcho-
du. „Navázali jsme spolupráci 
s  probační a mediační službou, 
opakovaně jsme muži nabízeli 
pomoc s  ubytováním. Od ledna 
pro něj bylo zajištěno ubytování 
v ubytovně, kde mu ale smlouvu 
pro jeho nevhodné chování vy-

pověděli,“ informovala náměst-
kyně primátora Markéta Stará. 
Muže často kontroluje i městská 
policie. „Obdrželi jsme několik 
podnětů od městské policie. Muž 
údajně spí na veřejném prostran-
ství, pod schody u panelových 
domů. V okolí se zdržuje neustále 
a dělá i nepořádek. Není v  dob-
rém zdravotním stavu, a když 
chodí lidé okolo, tak je obtěžuje. Je 
to s ním složité, protože tento člo-
věk má trvalé bydliště v Litvínově. 
I proto jsme se spojili s úředníky 
sociálního odboru v  Litvínově,“ 
informoval primátor Jan Papa-
rega. Podle něj je řešení svízelné 
a zdlouhavé, navíc s  nejasným 
koncem. Muž totiž pomoc od-
mítá a nemá vůli spolupracovat. 

„Jsme tak trochu v pasti, protože 
dokud tento člověk neudělá něco, 
co je v trestně právní rovině, pak 
se nemůžeme bavit o nějaké naor-
dinované léčbě apod.,“ konstatuje 
první muž města. „Situaci obča-
nů chápu. I přes veškerou snahu 
ale skutečně není jednoduché 
záležitost vyřešit.  I nadále bych 
chtěl občany vyzvat k  tomu, aby 
se v  případě potřeby obraceli na 
městskou policii, která je s přípa-
dem obeznámena,“ nabádá oby-
vatele primátor Paparega. 

Bezdomovci pomoc 
nechtějí

Celkově se po Mostě pohy-
buje kolem padesáti až šedesáti 
bezdomovců. I o tyto obyvatele 
se město zajímá a snaží se jim 
pomoci. „Naši úředníci jsou 
s  bezdomovci v  kontaktu. Cho-

dí i na místní šetření společně 
s městskou policií, na místa, kde 
se sdružují, a poskytují jim pří-
padně i nějakou formu pomoci. 
Ale většinou jsou to lidé, kteří se 
nechtějí vrátit do žádného azylo-
vého domu, ale chtějí zůstat bez 
střechy nad hlavou,“ připustila 
náměstkyně Stará a dále po-
dotýká: „Je s  nimi těžká práce, 
a když jsou pak pod vlivem ná-
vykových látek, tak je to ještě 
složitější.“ Nejčastěji využívají 
pomoci města lidé bez domova 
v době zimy, a když panují ven-
ku mrazy. V  takovém případě 
podle místní znalosti i městská 
policie vozí těmto lidem teplé 
deky na zahřátí, teplé nápoje či 
polívku. Někteří ale i tuto po-
moc odmítají. „Někteří lidé bez 
domova nechtějí ani toto a po-
moc odmítají permanentně,“ po-
tvrdila Markéta Stará.  (sol)

MOST – Mostečané, kteří bu-
dou projíždět ulicí Víta Nejedlé-
ho, by měli zpozornět. V těchto 
dnech se totiž chystají dopravní 
omezení. „Upozorňujeme mo-
toristy, že v termínu od 3. 4. do 
15. 6. 2018 dojde k dopravním 
omezením v ulici Víta Nejedlého 
v Mostě. Důvodem omezení je 
rekonstrukce vodovodu a kanali-

zace. V  rámci výkopových prací 
dojde k zúžení vozovky. Žádá-
me všechny účastníky silniční-
ho provozu, aby dbali zvýšené 
opatrnosti a věnovali pozornost 
osazenému přechodnému do-
pravnímu značení,“ apeluje na 
řidiče tisková mluvčí magistrátu 
Alena Sedláčková.  

(sol)

Kruhák nad Aquadromem zatím nebude

Lidé sepsali petici kvůli bezdomovci, 
město je zatím bezradné

Dílna Kelleyho mění 
otevírací dobu

Dopravní omezení 
v ulici Nejedlého

Celonárodní čtení z Bible

Pomozte v pátrání! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sobota 
9-11 hod. 

7. 
 

RESSL  
(sraz u koupaliště) 
 
HNĚVÍN               
(sraz na parkovišti  
nad vodárnou) 
 

BENEDIKT 
(sraz pod 18. ZŠ) 
 

Ressl Hněvín 

www.uklidmecesko.cz  

DUBEN 
 každý účastník obdrží pytel  

na odpadky a rukavice 

 bližší informace podají přímo 
na místě organizátoři akce 

Mostečané si často stěžují na hluk z restaurací

Kruhový objezd nad koupalištěm bude, letos se ale pravděpodobně nestihne.
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  PTEJTE SE POLITIKŮ

Jan Paparega

MOST – Cestující, kteří jezdí linkovými autobusy a nastupují na za-
stávkách u obchodního domu Central, budou na spoje čekat v no-
vých zastávkách. Přístřešky by měli ocenit hlavně v  nepříznivém 
počasí. 

Město nechá vybudovat dvě 
nové čekárny na třídě Budova-
telů. Jednu u spodní části Cen-
tralu a druhá naproti, nedaleko 
stávající zastávky. „Zastávky 
u Centralu jsme řešili i díky 
podnětům od občanů. Zastávka 
u Centralu je hojně využívaná 
linkovými dopravci. Je to expo-
nované místo, lidé tady nejsou 
nijak chránění, proto není od 
věci tu nové přístřešky vybudo-
vat,“ informoval  primátor Jan 
Paparega. 

Město o výstavbě obou no-
vých zastávek jednalo už i s fi r-

mou EURO AVK. „Tato fi rma 
vybudovala ve městě i ostatní 
zastávky a má zde i reklamní 
plochy. Aby ale vybudovali tuto 
zastávku, kalkulovali s  náklady 
a chtěli také prodloužit smlouvu, 
kterou mají s  městem uzavře-
nou, o další 4 roky. Debatovali 
jsme o tom s radními a nakonec 
jsme se usnesli, že není důvod, 
abychom s  nimi smlouvu pro-
dlužovali a zavazovali město 
a budoucí vedení k  dodržování 
povinností a omezení. Zastáv-
ku proto vybudujeme na vlastní 
náklady,“ řekl primátor.  Vybu-

dování nových zastávek je nyní 
v  přípravě a na podzim by se 
mohlo začít s  realizací tak, aby 
cestující měli nové přístřešky už 
v  příští sezoně. „Nemělo by se 
jednat o nijak zásadní investici, 
bude to v obdobných částká, jako 
jsou ostatní zastávky ve měs-
tě, které budovala fi rma EURO 
AVK,“ doplnil Jan Paparega.     

Nové zastávky 
i u Kahanu 

Další zastávky se plánují na-
příklad u Kahanu. Již je vyhlá-
šeno výběrové řízení a v dubnu 
by radní chtěli schvalovat vítěze 
na realizaci, tak aby se zastáv-
ka mohla vybudovat ještě letos. 
„Plánujeme zastávku rekonstru-

ovat v létě, kdy je ve městě men-
ší provoz. Akce si totiž vyžádá 
omezení provozu, objízdné trasy 
a změny provozu na jednosměr-
ný,“ podotkl náměstek primá-
tora Marek Hrvol. Objížďky 
by měly fungovat u Kahanu 
obdobně jako při budování za-
stávky v  loňském roce. Tento-
krát se bude jednat o uzavírky 
na opačné straně. „Plánuje se 
zde jednosměrný provoz od kru-
hového objezdu a nájezd do ulice 
Višňová. První pravá odbočka 
na parkoviště bude jednosměrná 
a bude se muset podle toho objíž-
dět tak, aby se sem řidiči dostali 
ještě před zastávkou, a nevyjíž-
děli doleva za vozy, kde je špatný 
rozhled,“ doplnil náměstka pri-
mátor Paparega.   (sol)

MOST – Autodrom Most plánuje vybudovat nový odbočovací pruh 
z  kruhového objezdu u Matyldy. Vedení společnosti žádalo také 
radní o udělení dalších výjimek pro výcvik záchranářů a testovací 
podniky.    

Radní ale autodromu vý-
jimku z takzvané protihlukové 
vyhlášky nepovolili. „O výjim-
ky z  protihlukové vyhlášky na 
řadu podniků a závodů žádal 
autodrom už před pár měsíci 
a dostal je. Žádali jsme vedení 
společnosti, aby vypracovalo  
přehled podniků, pro které žá-
dají výjimky a předložili nám 
je všechny pohromadě a na 
začátku roku, aby žádosti o vý-

jimky nechodily po etapách jako 
v minulosti. Bohužel se to stalo 
znovu a pro další podniky a tes-
tovací dny, o které žádají doda-
tečně, radní výjimku neudělili,“ 
uvedl  mostecký primátor Jan 
Paparega. 

Autodrom ale přišel také 
s novinkami. Od 1. dubna do 4 
prosince chce realizovat kurzy 
bezpečné jízdy pro řidiče inte-
grovaného záchranného systé-

mu. „V tomto případě se bude 
jednat o civilní auta, s  nimiž se 
zasahuje při nejrůznějších zákro-
cích. Některé akce by měly probí-
hat až do večerních 22 hodin. 
Pokud si záchranáři ale nespustí 
houkačku, tak jsme přesvědčeni, 
že žádný nadměrný hluk se tu 
produkovat nebude, a není proto 
nutné udělovat výjimku z pro-
tihlukové vyhlášky. Vzali jsme 
tento požadavek jen na vědomí,“ 
informoval dále primátor Papa-
rega.  

Autodrom představil také  
nový záměr, kterým chce  uleh-
čit dopravě při vjezdu do are-

álu. Měli by to ocenit zejména 
řidiči v této části města při vel-
kých podnicích. „Autodrom má 
připravenou studii, podle které 
chce vybudovat od kruhového 
objezdu u Matyldy ve směru do 
města - v  pravé části u potoka 
-  odbočovací pruh. Okružní 
křižovatka by pak nebyla v době 
závodů předimenzovaná a ne-
musely by se tady tvořit zácpy. 
Tento záměr radní kvitovali 
a myslím si, že je jen dobře, že tu 
autodrom chce odbočovací pruh 
zřídit. Dopravě to určitě ulehčí,“ 
souhlasil s nápadem Jan Papa-
rega.  (sol)    

MOST – Mostečtí radní vyhlásili veřejnou soutěž na demolici bloku 
31. Dům by měl letos defi nitivně padnout k  zemi a to v  průběhu 
května a června. Bude zde zeleň, s parkovacími místy se nepočítá.   

Vybydlené a vyrabované tři 
bloky v  lokalitě 2B, které zejí 
prázdnotou už více než dvě 
desítky let, už nebudou hyz-
dit okolí. Obyvatelé, kteří měli 
obavy, že se sem nastěhují ne-
přizpůsobiví, si mohou oddych-
nout. Záměr existuje už pro 
všechny tři domy. Jeden z nich, 
blok 31, se zdemoluje. Někteří 
Mostečané by si ale  přáli, aby 
blok 31 město nebouralo. „Blok 
31 je  ve velmi špatném stavu. 
Pochopitelně jsme zvažovali růz-
né možnosti. Nakonec se město 
rozhodlo pro demolici  místo na-
příklad prodeje,“ sdělil  primátor 
Jan Paparega.  „Naše rozhodnutí 
bylo vedeno snahou ochránit stá-
vající obyvatele této lokality, ne-
boť v případě, že by město objekt 
prodalo soukromému vlastníko-
vi, ztratilo by kontrolu nad jeho 
pozdějším využitím,“ podotkl 
dále primátor.   

Samotná demolice by měla 
být zahájena v květnu a dokon-
čena v červenci. Předpokládaná 

cena demolice je asi 6,5 milionu 
korun. Město se ale rozhodlo 
na bourání bloku využít dotaci, 
z  níž by mělo na demolici ply-
nout 5,1 milionu korun. „Podali 
jsme žádost,  přičemž v polovině 
dubna by měla zasedat komi-
se, takže bychom už měli vědět, 
jak se  s dotací naloží. Věřím, že 
budeme úspěšní,“ doufá Jan Pa-
parega.

Objekt se zdemoluje do úrov-
ně jednoho metru pod terén. 
Suterén se zasype a celý prostor 
se zatravní. „Zvažovali jsme sice, 
zda tu neudělat parkovací plo-
chy, ale nakonec jsme se rozhodli 
jen pro zeleň,“ doplnil ještě ná-
městek primátora Marek Hrvol.   

Bourat chce město 
i v sedmistovkách

Státní prostředky na demoli-
ce chce město využít i na další 
domy v  Mostě. „Dotace jsme 

čerpali zatím jen na dva domy 
v Chanově,“ uvedl primátor Pa-
parega. Radnice chce ještě po-
dat  žádost o dotaci na demolici 
bývalé 17. základní školy v ulici 
Okružní, v oblasti sedmistovek. 
„Zpracováváme žádost. Objekt 
jsme v minulosti nabízeli k pro-
deji, ale neúspěšně,“ připomněl 
náměstek Hrvol. 

Blok 34 už má kupce
Mostečtí radní také odsou-

hlasili záměr prodeje druhého 
z bloků na Podžatecké, konkrét-
ně bloku č. 34, a to do majetku 
společnosti Mostecká bytová. 
„Odsouhlasili jsme této společ-
nosti prodej bloku 34 včetně po-
zemků a to za  tři a půl milionu 
korun. Záměr zde bude stejný 
jako u bloku 35, který už Mos-
tecká bytová odkoupila dříve 
a na který už má téměř hotový 
projekt. Budou zde nové byty 
o velikosti 1+ kk a 2 + kk,“ po-
dotkl primátor. S výstavbou no-
vých bytů v bloku 35 by se mělo 
začít už v příštím roce. Má zde  
vzniknout dvacet čtyři bytových 
jednotek, některé s balkony. 

(sol) 

Rád bych se zeptal, jak je to 
se zahrádkářskými koloniemi. 
V loňském roce se zpracovával 
územní plán, kde se schválilo 
budoucí rozšíření kolonie v lo-
kalitě Hrabák a Vtelno. Kdy se 
tedy kolonie rozšíří a kdy si 
Mostečané budou moci poří-
dit zahrádku? Bude to formou 
odkupu nebo bude možnost 
nájmu?

V loňském roce se veřejně 
projednával návrh řešení nové-
ho územního plánu města a je 
pravda, že se v něm počítá s roz-
šířením ploch pro individuální 
rekreaci, tedy pro zahrádky. 
Ve Vtelně je navrženo rozšíře-
ní o zhruba 1 hektar, v lokalitě 
Hrabáku o 1,5 hektaru. Pokud 
bude takto územní plán i schvá-
len, budou si moci noví zájemci 
zahrádku pronajmout. Pozem-
ky budou zaměřeny, vyčlení se 
plochy pro jednotlivé zahrádky 
a přístupové cesty a pozemky se 
nabídnou zájemcům. Nájemné 
bude stanoveno podle platných 
pravidel města. Tyto pozemky 
město prodávat nebude. 

Měla bych otázku na vede-
ní města ohlednĕ Hrabáku, 
tak zvaného „cirkus placu“. 
Toto místo je hojnĕ využíváno 
k procházkám rodin s dĕtmi, 
na kolech, odrážedlech či jako 
prostor na bĕhání. Má mĕs-
to již nĕjaký plán či zamĕr na 
úpravu tohoto místa? Sama 
osobnĕ bych kromĕ nutného 
a radikálního prořezu a na-
sledného úklidu uvítala ale-
spoň pár odpadkových košů 
(pokud je šance je vyvážet), 
které by mnohému nepořádku 
zabránily. Napadly mne i la-
vičky či veřejné osvĕtlení, ale 
víme, jak by to asi dopadlo. 
Místo to ale není špatné a kdy-
by asfalt již nebyl tak zničen, 
využili bychom i na in-line.

Každým rokem provádíme 
údržbu zeleně v okolí asfalto-
vých cest na Hrabáku. Letos už 
byl prořezán svah naproti do-
pravnímu podniku a okolí scho-
diště. Ostatní plochy pak budou 
prořezány tak, aby byl zachován 
průjezdní a průchozí profi l ko-
munikací. Právě v těchto dnech 
probíhá na Hrabáku likvidace 
rozsáhlé černé skládky. Ta ale 
nevznikla odhozením nepořád-
ku tudy procházejících osob. 
S instalací odpadkových košů 
a laviček v parku nepočítáme, 
bohužel tomu brání jejich časté 
ničení nebo krádeže. Nicméně 
sběr odpadků na Hrabáku pro-
bíhá minimálně 2krát měsíčně. 
Momentálně nepočítáme ani 
s výstavbou veřejného osvět-
lení, protože jeho realizace by 
byla velmi nákladná.  Co se týče 
budoucnosti parku Hrabák, 
počítá se tu s výstavbou rodin-
ných domů, což je promítnuto 
i v územním plánu města. Tato 
lokalita by měla být komunikací 
pro pěší propojena s tramvajo-
vou zastávkou u dopravního 
podniku. 

Proč město ustoupilo od pro-
jektu „MiniMost“ - park mini-

a t u r . 
Nestá-
lo by 
za to 
projekt 
dotáh-
n o u t 
t ř e b a 
s programem Restart?

O uskutečnění projektu Mi-
niMost město usilovalo několik 
let a hned v několika dotačních 
programech. Bohužel ani v jed-
nom případě nebylo město s žá-
dostí o podporu tohoto projektu 
úspěšné. V roce 2010 město po-
dalo žádost o dotaci do progra-
mu Cíl 3. Odmítnutí projektu 
bylo zdůvodněno jeho ztráto-
vostí. Rok nato se město poku-
silo podat žádost na stejný pro-
jekt, tentokrát do Regionálního 
operačního programu Severozá-
pad. Ani tady ovšem nebyl pro-
jekt podpořen. Ve snaze jej přece 
jen realizovat ho město zařadilo 
do projektů takzvaných 15 eko-
miliard, tedy do koncepce řeše-
ní ekologických škod vzniklých 
před privatizací hnědouhelných 
společností v Ústeckém a Kar-
lovarském kraji. Předpokladem 
bylo, že z těchto peněz by se re-
alizovaly spodní stavby, tedy in-
ženýrské sítě a základové desky. 
Z důvodu špatné ekonomické 
bilance projektu, což vyplynulo 
i z hodnocení tohoto projektu 
v programu přeshraniční spolu-
práce se spolkovou zemí Sasko, 
byl projekt přeřazen do druhé 
prioritní osy v rámci programu 
tzv. ekomiliard. Jako příklad 
špatné ekonomické bilance 
provozu podobných zařízení 
můžeme poukázat na obdob-
né zařízení zábavního parku 
miniatur ve městě Oederan 
v sousedním Německu, provoz 
tohoto zařízení od roku 1989 
stagnoval a vedl až k vyhlášení 
insolvenčního řízení. Důvodem 
byla nízká návštěvnost předmět-
ného zařízení. Taktéž objektivní 
ekonomické rozvahy provozu 
MiniMostu prokázaly, že zaří-
zení by nebylo, bez zásadních 
dotací provozovatele či vlastní-
ka (města), schopno samostat-
ného a soběstačného provozu. 
I proto město Most upřednost-
nilo před výstavbou MiniMostu 
v okolí jezera projekty základní 
infrastruktury, protože právě 
ty jsou pro rychlý rozvoj loka-
lity jezera nezbytné.  Pokud jde 
o vládní program RE:START, 
který slouží na pomoc třem 
znevýhodněným krajům, Ústec-
kému, Karlovarskému a Morav-
skoslezskému, peníze z něho by 
měly být využity především na 
podporu podnikání, výzkum, 
přímé investice, vzdělanosti, ale 
také na zlepšení životního pro-
středí. Jeho fi nance a aktivity 
se soustřeďují převážně do vy-
loučených lokalit, k revitalizaci 
brownfi eldů, k podpoře technic-
kého vzdělávaní. Domníváme 
se, že realizace projektu Mini-
Most je z tohoto programu ne-
reálná. (red)

Odpovídá primátor Mostu 
Jan Paparega

KONEČNĚ! U Centralu budou nové zastávky 

Autodrom požádal radní o další výjimky

Mostečtí radní odklepli demolici domu číslo 31

Blok 31 padne k zemi ještě před prázdninami.

Při plískanicích budou už cestující chráněni. U Centralu dostanou střechu nad hlavou.
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MOST –  Vítězem veřejné za-
kázky na rekonstrukci bloku 60 
v ulici Táboritů se stala společ-
nost Metall Quatro.  Za bezmála 

devadesát milionů korun bez 
DPH zde do 360 dní ode dne 
předání staveniště vybuduje tak 
zvaný „Domov Alzheimer“. (sol) 

MOST – Oblastní muzeum 
v Mostě pořádá MALOVÁNÍ 
s Pavlem Lakomým - SUCHÝM 
PASTELEM PRO ZAČÁTEČ-
NÍKY I POKROČILÉ. Akce 
probíhá vždy v neděli ve dnech  
15. dubna, 13. května, 10. červ-
na od 10 do 17,30 hodin. Cena 

lekce 1.000 Kč, maximální počet 
účastníků je 15 osob (pracovní 
materiál zajištěn, doporučuje se  
přinést si pracovní plášť). Infor-
mace a závazné přihlášky (vždy 
min. 5 dnů předem): Pavel La-
komý, tel.: 774 196 158,  e-mail: 
p.lakomec@email.cz.  (nov)

MOST – Radní schválili 
podnikatelský plán Městské-
ho divadla v  Mostě na letošní 
rok. Předpokládá se vyrovnané 
hospodaření za předpokladu 
získání třímilionové dotace od 
Ústeckého kraje. Divadlo by 
mělo  odehrát alespoň 500 před-

stavení a to na obou scénách 
a zájezdech. Dovézt 40 předsta-
vení ostatních českých divadel, 
uspořádat zhruba na padesát 
kulturních akcí a dosáhnout ná-
vštěvnosti z  minulých období, 
tedy zhruba sto dvacet tisíc ná-
vštěvníků.  (sol)

MOST – Město získá nový 
obraz. Jedná se o dílo Josefa 
Sztacha. Na obraze je vyobrazen 
pohled z Krušných hor na Horní 
a Dolní Jiřetín, chemické závody 
a město Most s pozadím vrcholů 
Českého středohoří z konce 2. 
světové války. „Tento obraz nám 
jeho majitelka nabídla zdarma. 

Obraz má hodnotu zhruba ve 
výši tří tisíc korun. Protože tu je 
vyobrazení i našeho města, je tu 
pohled na Jiřetín a i chemičku, 
rozhodli jsme se nabídku při-
jmout. Zatím pro obraz místo 
nemáme, ale určitě mu nějaké 
najdeme,“ uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Stará.  (sol)

MOST – Více než 33 tisíc ko-
run darovali občané do veřejné 
sbírky, kterou vyhlásilo město 
Most na podporu rodiny, jíž po-
žár bytu v prosinci zcela zničil 
byt. „Sbírka se konala od 21. pro-
since loňského roku do 10. ledna 
letošního roku. Občané do ní při-

spívali jak bezhotovostní platbou 
na speciálně zřízený účet nebo 
hotovostí do kasiček. Děkujeme 
všem, kteří do sbírky přispěli,“ 
obrací se s poděkováním na ob-
čany tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 

(sol)

MOST –  Slibovaná rekonstrukce čeká sportoviště v Albrechtické uli-
ci. Dočkají se také  senioři v domově v Barvířské ulici, kteří dostanou 
nové balkóny a mateřinka v ulici F. Malíka. Ta dostane novou kuchy-
ni a vybavení.  

Radní vyhlašují veřejnou za-
kázku na zateplení  sportovní-
ho areálu v  Albrechtické ulici. 
Dojde tím ke snížení  energe-
tické náročnosti. V  rámci re-
konstrukce budovy se plánuje 
výměna obvodového pláště  na 
východní a západní straně, ob-
jekt dostane nová okna a upra-
ví se také povrchy interiéru. 
Místnost bude opatřena vzdu-
chotechnikou s  rekuperací 
tepla a novým umělým osvět-
lením. Předpokládaná cena je 
bezmála šest milionů korun 
bez DPH. „Jedná se o opravu, 

kterou jsme chtěli realizovat 
už v  loni. Nicméně jsme nara-
zili u výrobce oken na problém 
s dodávkou. Bylo to až ke kon-
ci roku a nestihlo by se vyrobit 
a dodat. Proto se akce odložila,“ 
zdůvodnil mostecký primátor 
Jan Paparega. Opravu sporto-
viště už dlouhodobě požadu-
je společnost Sportovní hala 
Most, která ho má pod svou 
správou. „Na akci nebudeme 
čerpat dotaci, protože tu není 
taková možnost.  Předpokládá-
me, že se oprava bude realizo-
vat v  létě, kdy se umíme s pro-

vozem v  tělocvičně vypořádat,“ 
doplnil primátor. 

V mateřince „nové“ 
vaření

Město vyhlašuje také soutěž 
na rekonstrukci kuchyně v ma-
teřince v ulici Františka Malíka. 
Tady se počítá s opravou a úpra-
vou kuchyňských a navazují-
cích prostor. Kompletně se zde 
vymění keramické obklady stěn 
a podlah. „Vymění se také všech-
na dveřní křídla a doplní se gas-
tronomické vybavení kuchyně. 
Součástí bude i oprava dvou ná-
kladních výtahů. Nově se udělají 
rozvody vody, elektroinstalace, 
plynu a vzduchotechnického za-
řízení,“ vyjmenovala další opra-

vy tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Předpokládaná cena zakázky 
činí bezmála dva miliony korun 
bez DPH.

Seniorům se opraví 
balkony 

Opravovat se budou také 
lodžie v  domově pro seniory 
v  Barvířské ulici. Zakázka ob-
sahuje dvě varianty. „Opravu 
33 bytových lodžií nebo opravu 
těchto plus dalších jedenácti lodžií 
schodišťových. Variantu určenou 
k realizaci zadavatel vybere před 
hodnocením nabídek v návaznos-
ti na fi nanční částku vyčleněnou 
v  rozpočtu města na tuto akci,“ 
upřesnila tisková mluvčí. (sol)  

MOST – Město chce předejít haváriím kanalizací u mateřinek a zá-
kladních škol. Vyhlašuje proto veřejnou zakázku na důkladnou kon-
trolu těchto sítí.  

Předmětem zakázky je vyčiš-
tění vnitřní kanalizace, lapolů 
a kanalizační přípojky, prově-
ření stavu vnitřních kanalizací 
ve všech jednotlivých objektech 
příspěvkovek města až po napo-
jení na veřejnou kanalizační síť. 

Předpokládaná cena zakázky je 
1,8 milionu bez DPH. „Tato za-
řízení mají své roky. V minulém 
roce jsme u mateřinek řešili tři 
havárie, z nichž dvě si vyžádaly 
značné fi nanční prostředky na 
obnovu,“ konstatoval primátor 

Jan Paparega. Město se rozhod-
lo prověřit si stav samo, i když 
to původně měly za úkol prá-
vě samy příspěvkovky. „Každý 
z ředitelů škol i školek měl v roz-
počtu částku, kterou měl využít 
preventivně na kontroly zejména 
ležatých rozvodů. To se ale úpl-
ně nedělo. Rozhodli jsme se pro-
to, že tyto peníze jim z rozpočtů 
odebereme, zakázku vysoutěží-

me a prevenci budeme provádět 
sami. Chceme mít přehled, aby-
chom mohli vyhodnocovat po-
třebu investic do zařízení v  této 
oblasti. Sítě jsou skryté pod po-
vrchem a neví se, v jakém stavu 
se právě nachází. Nechceme, aby 
docházelo k  nečekaným havá-
riím,“ zdůvodnil postup města 
primátor Paparega. 

(sol)

MOST – Činoherní soubor  Městského divadla v Mostě zkouší novou 
inscenaci - bláznivou situační komedii Dáma od Maxima v režii Mi-
lana Schejbala (v Mostě režíroval naposledy divácky oblíbené tituly 
jako Charleyova teta nebo Splašené nůžky). Dámu od Maxima uvidí 
diváci ve zbrusu novém překladu Jiřího Žáka, který vzniká přímo 
pro mostecké divadlo. Na jevišti se objeví bezmála celý herecký 
soubor.

Dáma od Maxima - Georges 
Feydeau

Doktor Petypon jednoho ve-
čera se svým přítelem navštíví 
slavný pařížský podnik U Maxi-
ma. Druhý den se probudí doma 
pod kanapem a z událostí minu-
lého večera si mnoho nepama-
tuje. Je ovšem okamžitě nucen 
řešit celou sérii problémů, když 
ve své posteli najde společnici 
Číču – temperamentní dámu 
od Maxima. Kolotoč, který se 
náhle roztočí, Petypona rychle 

vyléčí i z jeho velké kocoviny. 
Sluha nad svým spořádaným 
pánem nevěřícně vrtí hlavou. 
Manželka Gabriela je celou hru 
klamána a dosud ukázkovému 
maloměstskému manželství za-
čne hrozit skandální zánik. Pou-
ze Číča si nově nastalou situaci 
s hravostí a s touhou po dobro-
družství užívá. Do Petyponova 
života vnikla zničehonic a rych-
le se v něm zabydlela.

Pokud diváky baví sledovat 
prekérní situace, do kterých 

se hlavní hrdina hry dostane, 
zvláště pak do situací spojených 
se zálety nebo zkrátka obecně 
s náhlými okolnostmi, které na-
ruší spořádaný život hrdiny, pak 

by si Dámu od Maxima rozhod-
ně neměli nechat ujít.

Premiéra se uskuteční 13. 
dubna  na Velké scéně Městské-
ho divadla v Mostě.   (nov)

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

Slibovaná rekonstrukce sportoviště 
v Albrechtické ulici je „na spadnutí“

Chystá se prověrka kanalizace u škol a školek

Mostecká činohra zkouší Dámu od Maxima

Sbírka pro rodinu

Darovaný obraz

Divadlo má plán

Rekonstrukce bloku 60

Malujte s „Lakomcem“

Otto Liška na čtené zkoušce.

Chátrající budova sportoviště se v letošním roce konečně dočká opravy.

MOST – V pátek 30. března 
bude v mosteckém Rokáči Vi-
nohrady patřit blues. Vystou-
pí pražská parta HTF BLUES 
BAND. HTF Blues Band neboli 
Hudba Tvýho Fotra je bluesové 
uskupení, soustředěné na pís-

ňové standardy a chicagskou 
hudbu ve stylu 50. až 70. let 
minulého století. Kapelu založil 
v březnu 2015 básník a muzi-
kant Michal Talo z vášně k ame-
rické folkové hudbě. 

(nov)

Bluesový pátek v Rokáči



Nejbáječnější 
milenec  

Ještě nikdy k nikomu necítil to, co 
k Romanovi. Když poprvé vešel ten 
testosteronem nabitý bůh sexu do 
baru, kde pracoval, jako by vedle něj 
udeřil blesk. Nemohl odtrhnout oči 
od bicepsů narvaných do kratičkých 
rukávů příliš těsného trika. Hra svalů 
rýsujících se na hrudi 
a břiše pod tenkou 
látkou uváděla jeho 
krev do varu. Poprvé 
v  životě se mu třás-
ly ruce, když naléval 
tomu muži objedna-
nou skleničku. Ten-
krát přišel Roman do 
baru sám. Zdál se mu 
smutný, v  jeho ledově 
modrých očích četl, že 
má ten muž za sebou 
něco velmi nepříjem-
ného. První sklenku 
do sebe hodil hned, jakmile ji před 
něj postavil. Druhou už nechal chvíli 
být. Zamyšleně zahříval její obsah 
v dlaních. Všiml si, že nenechal lho-
stejnou žádnou z přítomných krasa-
vic. Jako by ho ale ty ženy nezajíma-
ly. Ani se na ně nepodíval. Ignoroval 
hluboký výstřih vnadné blondýny, 
která se přesunula do jeho blízkosti. 
Chladně odbyl její pokus o sblížení. 
Po třetí skleničce se spolu dali do 
řeči. Měl pocit, že se znají roky. Po-
vídali si dlouho do noci. Roman byl 
ženatý a měl dvě děti. Se ženou si ale 
dávno nerozuměl. Přiznával, že celé 
manželství byl veliký omyl. Manžel-
ka ho nepřitahovala. Vlastně ho více 
vzrušovali muži. Jeho otec by se ale 
nikdy nesmířil s  tím, že syn je gay. 
A tak se oženil. Věřil, že s manželkou 
na své touhy po mužích zapomene. 
Když se jim narodil první syn, byl 
přesvědčen, že udělal správně. Dru-
hý syn byl už jen pokusem slepit 
rozpadající se vztah. On už ale dál 
své manželství nezvládá. Nechce žít 
se svou ženou, ale zároveň ji nemůže 
opustit. To ona přinesla do manžel-
ství peníze. Příliš si zvykl žít si na 
vysoké noze. Navíc mu při poslední 
vážné hádce jasně řekla, že právníci 
jejího otce jsou připraveni u rozvo-
dového soudu ho zcela zničit. Má prý 
zapomenout, že by ještě někdy viděl 
děti. Bar už měl dávno zavřeno, oni 
dva ale ještě seděli nad kdovíkoli-
kátou skleničkou. Nakonec skončili 
oba namol opilí v malém pokoji nad 
barem, kde dočasně přespával. Tu 
první noc mezi nimi nebylo nic. Jen 
tu první. Už ráno, dřív než se Roman 
rozloučil, prožili spolu fantastický 
sex. Takový, o kterém se většinou jen 
sní. Od té chvíle byl ztracený. Nedo-
kázal myslet na nic jiného. Jen na Ro-
manovo nádherné tělo. Byl jak řecký 
bůh vytesaný z mramoru. Měl v sobě 
pevnost a sílu kamene, zároveň vře-
lost a žár, kterým ho celého spaloval. 
Bylo mu jasné, že bez Romana už 
jeho život nemá cenu. Chtělo se mu 
smát i plakat zároveň. Byl blázen, ale 
věděl, že pokud se Roman už nikdy 
nevrátí, a to ráno pro něj byla jen ne-
závazná epizoda, zabije se. Večer se 
Roman objevil v baru znovu. V jeho 
duši se pomalu šířilo slunce. Večer 
zůstal Roman opět u něj. Chodil 
pak několikrát týdně. Milovali se, 
nikdy ale nemluvili o společné bu-
doucnosti. Roman se nakonec vždy 
tiše zvedl a odešel domů. Už to dál 
nemohl takhle snášet. Prosil Roma-
na, aby s ním zůstal. Nemiluje svou 
ženu. Ať ji opustí. Ať kašle na pení-
ze. Budou spolu šťastní. Nepotřebují 
bohatství Romanovy manželky ani 
jejího otce. Vystačí si sami. Roman 
ale nechtěl ani slyšet. Neustále opa-
koval, že se nemůže vzdát dětí. Večer 
u skleničky si povídali o tom, jaký by 
jejich život mohl být, kdyby nebylo 
Romanovy ženy. Nastěhoval by se 
k Romanovi do domu. Žili by spolu 
a s jeho dětmi. Vychovávali by je spo-
lečně. Každičkou noc by trávili spo-
lu. Přestal by pracovat jako barman 
a staral by se o dům a rodinu. Už by 

nežil životem nočního ptáka, děvky 
pro všechny, kluka, který nikde není 
doma a pro nikoho nic neznamená. 
Měl by rodinu a ten muž s nejsmy-
slnějším tělem na světě, by byl jen 
jeho. Krásný sen. V  cestě mu stála 
jen Romanova manželka, ke které se 

jeho milenec neustále 
vracel. Cítil, že ji nená-
vidí. Tu tlustou krávu 
beze špetky vkusu. 
Rozmazlenou tatín-
kovu holčičku, která 
by si bez peněz svého 
táty ani nedokázala 
udržet chlapa. Ta si 
Romana nezasloužila. 
Neměla na něj žádné 
právo. Když se Roman 
jednou opět tiše zvedl 
z jejich postele a začal 
se oblékat, prosil ho, ať 

tentokrát zůstane. Ať neodchází. Ne-
nechává ho samotného. Brečel jako 
malý kluk, Roman ale přesto šel. Už 
nechtěl dál žít. Rozhodl se, že se zabi-
je. Seděl na okraji vany, v ruce svíral 
žiletku. Pomalu si přejížděl přes zá-
pěstí. Jen tak, lehounce. Objevila se 
krůpěj krve. Rozříznutá kůže zabole-
la. Najednou věděl, co udělá. Nezabi-
je sebe. Zabije ji. Bylo to jasné a jed-
noduché. Zbaví se té ženské. Zbaví 
Romana té přítěže. Jejich život bude 
zalitý sluncem. Jen to musí udělat 
tak, aby se na něj nepřišlo. Musí to 
vypadat jako nešťastná náhoda. Bylo 
mu jasné, že by mu to Roman nikdy 
nedovolil. Zbytek noci přemýšlel, jak 
Romanovu manželku zabít. Dru-
hý den si vše připravil. Odpoledne 
zavolal Romanově ženě a pozval ji 
k sobě do baru. Řekl jí, že má pro ni 
informace o manželovi. Večer přišla. 
Cítil k ní přímo fyzický odpor. Byla 
tak hnusná. Tlustá, narvaná do sve-
tru s velikým výstřihem. Kyprá prsa 
se jí valila ven. Dělalo se mu zle. Na-
bídl jí skleničku. Nejprve chtěla jen 
kávu. A tak si k ní sedl a začal mlu-
vit. Má pro ni zajímavé informace. 
Stačí, když mu za ně zaplatí. Řekl si 
o deset tisíc. Kývla. A tak spustil svou 
báchorku. O dívce, za kterou Roman 
chodí do baru. Vodí si ji nahoru do 
pokoje. Může jí ho ukázat. Platí za 
ni a dává jí peníze. Je to taková malá 
kurva, ale Roman je do ní blázen. 
Poslouchala ho se stále větším roz-
čilením. Pozval ji nahoru do poko-
je. Roman tam měl nějaké své věci. 
Chodila po malé místnosti a brala do 
rukou odložené Romanovo oblečení, 
jeho řetízek, který se před týdnem 
při vášnivém sexu roztrhl a zůstal 
ležet na nočním stolku. Nakonec si 
řekla o skleničku, kterou původně 
odmítla. Byl spokojený. Do alkoholu 
jí přidal prášky na spaní. Měl s  tím 
zkušenosti z doby, kdy Romana ještě 
neznal. Během chvíle o sobě nevědě-
la. Byla vláčná, usínala. Odvedl ji na 
střechu domu. Téměř ji nesl. Naho-
ru chodily někdy zamilované páry. 
Z  malé plošiny se dívaly na noční 
město. Kolikrát tam dříve, před Ro-
manem, vodil své zákazníky. Muže, 
kteří mu za sex platili. Dotáhl tu ženu 
až nahoru. Napadlo ho, že je pořádně 
těžká. Pak už jen stačilo položit ji na 
samý okraj a jen trochu do ní strčit. 
Ani nevykřikla. Byl se sebou spoko-
jený. Zůstal v  baru, obsluhoval jako 
automat a čekal, co se bude dít. Ko-
lem mrtvého těla za domem nastal 
mumraj. Záchranáři, policisté, vyšet-
řovatelé. Nakonec si pro něj došli do 
baru. Nechápal, jak si ho tak rychle 
s tou ženou spojili. Na policii potkal 
Romana. Netušil, že jeho milenec 
chvíli před tím vylíčil vyšetřovate-
lům, jak po něm ten teplej barman 
neustále vyjížděl. Jak se několikrát 
zmínil, že by ho chtěl jen pro sebe. 
Jak dokonce řekl, že jeho ženu zabije. 
Nebral ho vážně a jeho žena je teď 
mrtvá. A on svobodný s  hromadou 
jejích peněz, které zdědí, a dětmi, 
o které se už nemusí s nikým dělit. 
 (pur)
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

MOST – V  ulici SNP a v části ulice Hořanská cesta  začíná  rekonstruk-
ce dožilého vodovodního potrubí v délce více než půl kilometru. 
Stavba si vyžádá omezení provozu zhruba na půl roku. 

Potrubí odvádí odpadní 
vody od zhruba 2 500 obyvatel. 
Rekonstruovat se bude výtlač-
né potrubí z čerpací stanice 
odpadních vod Most – Slovan-
ská, které  vede do kanalizace  

zakončené na čističce v  Cha-
nově. „Potrubí z litiny bylo uve-
deno do provozu v roce 1960. 
Výtlak je místy uložen v hloub-
ce čtyř metrů a zčásti vede pod 
kolektorem horkovodu. Jiný 
úsek pak pod stromy, v části 
přes soukromé pozemky a pod 
garážemi. Na vodovodním řadu 
je evidováno již několik poruch 
a je potřeba jeho vymístění spo-
lu s  obnovou dožilého materi-
álu,“ uvedl Jiří Hladík, mluvčí 
společnosti Severočeská vo-
dárenská, která investiční akci 

zajišťuje. V rámci rekonstrukce 
bude v nejvyšším místě výtlač-
ného řadu osazen automatický 
zavzdušňovací a odvzdušňo-
vací ventil pro odpadní vodu 
s uzamykatelným, odvětráva-

ným pantem. „Potrubí výtlaku 
bude ukládáno do výkopu na 
urovnané dno zbavené kamenů. 
Potrubí bude zasypáno vhod-
nou zeminou zbavenou kame-
nů,“ uvedl dále mluvčí.  

Stavební práce začínají v těch-
to dnech. Podle schváleného 
harmonogramu má být stavba 
dokončena nejpozději do 6 mě-

síců, tedy nejpozději do 15. srp-
na 2018.  

Je to jedna ze staveb z oblas-
ti obnovy majetku pro okres 
Most. SVS v okrese pro rok 2018 
naplánovala celkem 23 staveb 
k obnově majetku i strategic-
kých (vyvolaných legislativou), 
a to za 161,7 milionů korun bez 
DPH. (sol)

MOST - Štafetový závod pětičlenných cyklistických týmů na mostec-
kém závodním okruhu, který se měl původně uskutečnit o Veliko-
nočním termínu 2. dubna, se pojede později. 

„Premiéru akce, kterou jsme 
iniciovali jako další počin k  ne-
motoristickým, bezhlučným ak-
tivitám, jsme se rozhodli odložit. 
Vede nás k  tomu vývoj počasí 
v  posledních dnech. Navíc příz-
nivá není ani prognóza na první 
dubnové dny. Některé týmy nám 
také oznámily, že prodloužený 
víkend jejich členové stráví mimo 
okres. Nový termín hledáme, 
včas jej oznámíme,“ vysvětlila 
eventová manažerka společnos-
ti Autodromu Most Michaela 
Rosenkranzová.

Pětičlenná družstva budou 
soutěžit ve třech kategoriích: 
muži, ženy a smíšené týmy 

mužů a žen. Zdolají celkem 
21,060 kilometru. Každý člen 
družstva objede co nejrychle-
ji jedno kolo v délce 4,212 km, 
poté předá v cíli štafetový kolík 
a transpordér pro měření času 
svému kolegovi. Zvítězí druž-
stvo s  nerychlejším dosaženým 
časem po součtu výsledků všech 
svých členů. Nejlepší tři týmy 
v každé z kategorií získají pohár 
a věcné ceny.

Akce je potvrzením tendence 
autodromu směřovat stále více 
činností také do nemotoristic-
kých sportovních a relaxačních 
aktivit ve svém areálu. V soula-
du s touto   fi lozofi í měl napří-

klad loni v  listopadu premiéru 
amatérský běžecký půlmaraton, 
letitou tradici má pak na velkém 
okruhu autodromu každoroční 
červnový Olympijský běh. 

Autodrom byl také předloni 
a loni jednou ze zastávek pro ča-

sovku na trase celostátního vy-
trvalostního závodu smíšených 
družstev handicapovaných i zdra-
vých cyklistů. Za příznivých sně-
hových podmínek si v  zimním 
období lidé mohou na oválu také 
zaběhat na lyžích.  (nov)

Pod nemocnicí začíná rozsáhlá oprava potrubí 

IRozsah majetku SVS se rozkládá 
na území dvou krajů a je v rámci 
ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 
988 vodojemů, 8958 km vodo-

vodů (bez přípojek), 189 čistíren od-
padních vod a 3 956 km kanalizace 
(bez přípojek).

Změna: Cykloštafeta na autodromu 
se přesouvá na pozdější termín

V ulici SNP se bude půl roku kopat.

Kvůli počasí se hledá pozdější termín.
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LITVÍNOV – Město Litvínov koupilo další tři vybydlené bloky v Ja-
nově. Od CPI už si město v minulosti jeden prázdný dům pořídilo. 
Všechny nově nabyté domy by měly jít k zemi. Město je chce postup-
ně do šesti let zdemolovat.

Zastupitelé bez výhrad 
schválili nákup tří vybydlených 
panelových domů na janov-
ském sídlišti. Do svého majet-
ku si tak město pořídilo blok 
čp. 265-270 v  ulici Jiřetínská, 
čp. 277-282 v  ulici Hamerská 
a největší, čp. 238-246 v Gluc-
kově ulici. Prázdné domy, které 
jsou jen lákadlem pro zloděje 
a nebezpečným místem vzhle-
dem k  bující pouliční krimi-
nalitě, chce město postupně do 
čtyř, pěti a šesti let zdemolovat. 
V Janově tak Litvínov vlastní už 
čtyři prázdné domy. Na demo-
lici prvního z nich, který město 
koupilo v  loňském roce, bude 
Litvínov žádat dotaci z  pro-
gramu Ministerstva pro místní 
rozvoj, ze kterého už jednou 
čerpalo na likvidaci ubytovny 
U Bílého sloupu. Podmínkou 
získání dotace ale je, že dalších 
deset let pozemky po zboura-
ných domech zůstanou městu, 
bude na nich tedy veřejná ze-
leň, teprve pak je může město 
prodat dál. Za tři vybydlené 
panelové domy zaplatí měs-
to majiteli více než 1  300 tisíc 
Kč. „Prázdné vybydlené domy 
v  Janově jsou nejen estetický 
problém sídliště. Hlavně se jed-
ná o zásadní problém prevence 
kriminality. Litvínov investoval 
do zvelebení sídliště Janov desít-
ky miliónů korun a ve výsledku 
je v sídlišti stále více prázdných 
vybydlených domů. Pokud se 
nyní podaří získat dotaci na de-
molici, bude to pro sídliště veliké 
plus. Navíc jediný způsob, jak si 
s  vybydlenými domy poradit,“ 

říká Martin Klika, který z  po-
zice krajského radního v  mi-
nulosti spolu s  předsedkyní 
Hospodářské a sociální rady 
Ústeckého kraje Gabrielou Ne-
kolovou vyhlášení dotačního 
programu na demolice prázd-
ných domů v sociálně vylouče-
ných lokalitách na vládě prosa-
dil. „V odkoupení domů a jejich 
demolici vidím šanci pro rozvoj 

Janova. S  prázdnými a zazdě-
nými domy se stávalo z  Janova 
sídliště duchů,“ komentovala 
při projednávání odkoupení 
domů situaci v  Janově mís-
tostarostka Erika Sedláčková 
a dodala, že o sídlišti má jasnou 
představu, protože se pravidel-
ně účastní jednání janovského 
osadního výboru.  „V Janově 
bydlím a podnikám. Vybydlené 

domy jsou obrovskou hygienic-
kou hrozbou pro celé sídliště. 
V prázdných domech, které sto-
jí mezi těmi ještě obydlenými 
a jeden v těsném sousedství naší 
pekárny, se množí škůdci. Právě 
odtud vylézají potkani a další 
nepříjemná ‚havěť‘ a rozlézají 
se po celém Janově. Jsem ráda, 
že jsme našli cestu, jak se těch-
to domů zbavit. Uvítala bych, 
kdyby to bylo ještě rychleji než 
do šesti let,“ připojila se k  dis-
kuzi Helena Zemánková Tý-
řová. Odkoupením dalších tří 
problematických domů se ale 

Litvínov vybydlených domů 
v Janově zcela nezbaví. Některé 
totiž nepatří CPI a město nemá 
šanci je od majitelů koupit. Na 
jeden vchod totiž připadá i ně-
kolik desítek majitelů a větši-
na ani není z  České republiky.  
„Vlastníci domů a  bytů se po-
hybují v  kruhu. V  domech jsou 
majitelé například z  Ukrajiny, 
kteří své byty pronajímají a  je 

jim jedno komu, neplatí za služ-
by a nejsou dostižitelní. I když se 
zbytek vlastníků snaží, jeden ta-
kový celou snahu zmaří. Situaci 
by pomohlo řešit, pokud by mohl 
být byt takovému majiteli vy-
vlastněn. V případě, že se o svou 
nemovitost nestará a  narušuje 
tím soužití v  celém domě,“ na-
vrhuje legislativní řešení pato-
vé situace Martin Klika. V sou-
časné době se ale Litvínov stal 
vlastníkem nejproblematičtěj-
ších prázdných domů v Janově 
a má možnost vyřešit alespoň 
tento nejpalčivější problém. Na 

demolici jednoho domu může 
město žádat maximálně pět mi-
liónů korun dotaci. S podáním 
žádosti by ale nemělo otálet. 
Program pravděpodobně skon-
čí už v  letošním roce. „Máme 
ale příslib, že podobný program 
na demolici prázdných domů 
bude vyhlášen v rámci projektu 
Restart pro Ústecký kraj,“ uza-
vřela Erika Sedláčková.   (pur)

LITVÍNOV - Preventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčo-
vá spolu s  asistentkami prevence kriminality navštěvuje základní 
a mateřské školy v Litvínově. S dětmi rozebírají především témata 
osobního bezpečí. Ty nejmenší pak učí důvěře k  uniformovaným 
lidem. 

Větší pozornost věnují pre-
ventisté prvňáčkům. „Sezna-
mujeme se navzájem. Aby děti 
věděly, že asistentky prevence kri-
minality jsou u školy především 
pro jejich bezpečí, kdy a v jakých 
situacích se na ně mohou obracet. 
Besedujeme také o bezpečné cestě 
do školy. Takové besedy probíha-

jí tradičně již několik let, dětem 
dáváme jako upomínku refl exní 
přívěšek pro volný čas,“ prozra-
dila Michaela Hejčová. S dětmi 
ve školách mluví také na téma 
osobní bezpečí. Řeší mimo jiné 
setkání s  cizími lidmi, napade-
ní psem, nebezpečná místa ve 
městě. „Asistentky prevence kri-

minality přispívají svými osobní-
mi zkušenostmi z dětem blízkého 
prostředí z okolí školy. Mají také 
možnost pozorovat děti v jiných 
situacích než při cestě ze školy 
a všímat si vztahů s ostatními 
dětmi, jejich chování k autori-
tám. Mohou děti varovat před 
určitými riziky, jako jsou napří-
klad rozkopané silnice, opravy, 
rekonstrukce,“ doplnila preve-
tistka. Asistentky prevence kri-
minality doprovází preventistku 
Městské policie Litvínov také 
do mateřských škol. „S předsti-

hem máme možnost seznámit 
předškoláky s uniformovanými 
lidmi, chceme navodit důvěru 
a posílit pocit bezpečí ještě před 
nástupem do školy. Pro větší děti 
jsou asistentky prevence krimi-
nality spíše symbol represe, když 
je napomínají pro kouření v okolí 
školy, nevhodné chování při cestě 
z vyučování nebo během polední 
přestávky. Při rozhovoru s dětmi 
ale zjišťujeme, že si cení pomoci 
asistentek prevence kriminality 
mladším spolužákům,“ uzavřela 
Michaela Hejčová.  (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ - Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem 
žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími 
budovami. V  programu Demolice budov v sociálně vyloučených 
lokalitách je připraveno 100 milionů korun. Dotace bude poskyto-
vána až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
spojených s demolicí a její čerpání může být rozloženo do dvou let.

„Města se potýkají s  chátrají-
cími budovami a nevyužívanými 
objekty, které se stávají centrem 
sociálních problémů. Reálně hro-
zí jejich zneužití různými speku-
lanty pro další sestěhování nepři-
způsobivých obyvatel. Řešením 
jsou demolice. Ministerstvo pro 
místní rozvoj tento program vy-
tvořilo na popud Ústeckého kraje 
jako součást vládního programu 
RE:START. Výzva je vyhláše-
na již po třetí, ale za tu dobu se 
nám podařilo vyjednat navýšení 
dotace až na 10 milionů pro jed-

nu obec. Podle nejaktuálnějšího 
seznamu přijatých žádostí chtě-
jí obce a města Ústeckého kraje 
takto řešit 8 objektů. Zájem mají 
třeba Most, Teplice, Štětí,“ říká 
zástupkyně zmocněnce vlády 
Gabriela Nekolová. 

Podmínkou dotace je, že 
obce a města musí takto vznik-
lé prostory zrevitalizovat tak, 
aby z nich měli místní obyvatelé 
prospěch - parky, dětská hřiště, 
parkovací místa apod. Mož-
ná je i výstavba objektu, který 
bude sloužit jinému účelu než 

je sociální bydlení. MMR již na 
demolice v  Ústeckém kraji při-
spělo částkou 45 064 840 korun 

a pomáhá tak naplňovat vládní 
program RE:START.

 (nov)

Prevence: Jak bezpečně dojít až do školy

Díky RE:STARTU chtějí obce v Ústeckém 
kraji demolovat chátrající budovy

Litvínov koupil další tři prázdné 
domy v Janově, půjdou k zemi 

Vybydlené paneláky v Janově by měly jít k zemi.

Gabriela Nekolová. 
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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 pohlídá Horní 
Jiřetín

Strážníci Městské policie Lit-
vínov budou dál hlídat také bez-
pečnost v  Horním Jiřetíně. Za 
tyto služby si ale Horní Jiřetín 
připlatí. Městská policie vyko-
nává v obci Horní Jiřetín dohled 
na záležitosti veřejného pořád-
ku od roku 2011. „S ohledem na 
navyšování mzdových nákladů 
strážníků je nutné navýšit úhra-
dy nákladů za výkon MP hraze-
né Horním Jiřetínem na základě 
dosavadní veřejnoprávní smlou-
vy z 1 103 000 na 1 303 000 Kč,“ 
upozornil zastupitele velitel 

městské policie Zdeněk Urban. 
Navýšení úhrad Horní Jiřetín 
akceptuje již ve svém letošním 
rozpočtu. Rozsah a objem výko-
nu zůstává beze změn.

Město prodá pozemky 
v „Žižkovce“

Zastupitelé schválili pro-
dej pozemků v  Žižkově ulici 
v místech bývalých technických 
služeb na výstavbu rodinných 
domů. Pozemky nejsou zasí-
ťované. Pozemky, které nejsou 
zasíťované a na které se vejde 
až šest rodinných domů, prodá 
Litvínov jako celek tomu, kdo 

za ně nabídne vyšší cenu. O po-
zemky totiž projevili zájem dva 
kupci. Minimální prodejní cena 
je 2 889 900 korun. Do smlouvy 
si město přidá podmínku vý-
stavby šesti rodinných domů, 
dokončení výstavby do pěti let 
a předkupní právo do dokonče-
ní jejich výstavby. Pozemky už 
jednou v  minulosti město pro-
dalo, ale nakonec je získalo zpět, 
protože tehdy si kupec ani měs-
to neporadili se zátěží v podobě 
podmáčení způsobeného po-
rušeným podzemním korytem 
potoka. S prodejem nesouhlasil 
zastupitel Jiří Fedoriška. „Jsou 
to zajímavé pozemky v  centru 

města. Děláme málo pro obča-
ny. Město by mělo pozemky na 
vlastní náklady zasíťovat a pak 
je po jednom nabídnout jen za 
náklady občanům města. Spo-
lečnost bude chtít samozřejmě 
na pozemcích vydělat, a až je za-
síťuje, mohly by být za vysokou 
cenu neprodejné,“ apeloval radní 
Fedoriška. S  jeho názorem ale 
nesouhlasila opozice a ani část 
koalice. „Podle předběžných vý-
počtů by zasíťování vyšlo mini-
málně na patnáct miliónů korun. 
Kdyby je mělo rozprodávat měs-
to s touto investicí, byly by oproti 
jiným pozemkům, které město 
prodává, příliš drahé. Musely by 

se změnit i pravidla pro prodej 
pozemků,“ upozornila Helena 
Zemánková Týřová. „Město ne-
může hrát roli developera. Máme 
nějaké své schválené zásady,“ 
upozornil Vlastimil Doležal. 
S  ním souhlasil také Martin 
Klika: „Do budoucna se může-
me bavit o tom, že město získá 
dotaci na zasíťování větší plo-
chy u kovošrotu. Ale nemůže být 
samostatně investorem v  tomto 
případě.“ 

Jáva už patří městu
Zastupitelé schválili odkou-

pení restaurace Jáva na litví-
novském nádraží za cenu podle 

znaleckého posudku 5 766  000 
Kč. V plánu je v rámci výstav-
by dopravního terminálu objekt 
zdemolovat. Náklady na demo-
lici a související práce se odha-
dují zhruba na 1 mil. Kč. Na po-
zemcích by mohlo být parkovací 
místo pro autobus, větší prostor 
pro jejich otáčení, další prostor 
pro parkovací plochy nebo záze-
mí terminálu. 

Pití na veřejnosti se 
zakazuje

Zastupitelé schválili novou 
vyhlášku o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na vy-

braných prostranstvích. Ta 
nahrazuje kontroverzní pro-
tivysedávací vyhlášku, kterou 
v  loňském roce zakázal Litví-
novu Ústavní soud. Podle nové 
vyhlášky je na všech veřejných 
prostranstvích vymezených 
v příloze bez souhlasu jejich 
vlastníka nebo správce zakázá-
no umísťování předmětů slou-
žících k odpočinku, rekreaci 
a stravování  a přípravě pokr-
mů. Také je zakázána konzu-
mace alkoholu na sportovištích, 
dětských hřištích, pískovištích 
a dalších zařízeních určených 
pro dětské hry (alkohol se ne-
smí konzumovat v okruhu 50 
m od nich). Dále v okruhu 30 
m od škol, nemocnic, školských 
a zdravotnických zařízení,  
v prostoru zastávek a nástup-
ních ostrůvků městské hromad-
né dopravy, příměstské dopravy 
a v okruhu 5 m od nich, v okru-
hu 30 m od provozoven nabí-
zejících potravinářské zboží, 
v okruhu 30 m od obchodních 
domů a obchodních středisek 
a na dalších veřejných prostran-
stvích v oblastech uvedených 
v příloze vyhlášky. Vyhláška 
pamatuje ale i na výjimky, na-
příklad pro předzahrádky re-
staurací. V  příloze jsou mimo 
jiné uvedeny oblasti kolem kur-
tů, Citadely, Bussines Centre, 
zámecký park, nádraží, Janov 
a Hamr. 

Občané žádají 
referendum

V  diskuzi vystoupil občan 
Petr Globočník, který jménem 
dalších občanů žádal referen-
dum o umístění plaveckého 
bazénu. Nesouhlasí s  tím, aby 
byl bazén součástí koldomského 
koupaliště. „K bazénu jsme už 
diskutovali velmi dlouho a velmi 
mnoho,“ odmítla dál se o umís-
tění bazénu dohadovat sta-
rostka města Kamila Bláhová. 
Nicméně přislíbila, že možnost 
referenda zastupitelstvo zváží. 
„Pokud se zastupitelé rozhodnou 
referendum nevyhlásit, máme 
připravenou petici, která by je 
k tomu měla donutit,“ uvedl Petr 
Globočník s odkazem na zákon 
o referendu. „Stačí nám k tomu 
dva tisíce podpisů,“ doplnil. 
I v případě vyhlášení referenda 
je ale pro město závazné pouze 
v případě, že svůj názor vyjádří 
nadpoloviční většina obyvatel 
města.  

(pur)

LITVÍNOV – Finanční aktiva Lit-
vínova ve výši 270 miliónů ko-
run spravuje J&T Banka, která 
je součástí skupiny J&T Finance 
Group. V  posledních dnech se 
o této fi nanční skupině píše pře-
devším v souvislosti s problémy 
čínské CEFC. 

Finanční aktiva Litvínova ne-
jsou podle vyjádření zástupce 
J&T Banka v  žádném ohrožení 
a ze strany Litvínova není důvod 
k nervozitě. Ujistit o tom přišel 
na poslední jednání litvínovské 
zastupitele. Roční výnosy z  ak-
tiv, které spravuje pro Litvínov 
J&T Banka, dosáhly na konci 
loňského roku 4,5 miliónů ko-
run. Přesto situace ve skupině 
J&T Finance Group, jejíž je J&T 
Banka členem, vzbuzuje v  ně-
kterých zastupitelích Litvínova 
minimálně opatrnost. Přesun 
fi nančních aktiv z J&T Banka 

by rád zvážil například Vlasti-
mil Doležal, předseda fi nanční-
ho výboru. Také Martin Klika 
upozornil na to, že ČSSD už 
před časem navrhovala přesun 
fi nančních aktiv ze správy J&T 
Banka. K výstupu zástupce J&T 
Banka zastupitelé nepřijali žád-
né usnesení. 

CEFC vlastní v J&T Finance 
Group 9,9 procent. Usilovala 
o jeho navýšení na 50 procent. 
Česká národní banka na začát-
ku letošního roku tento úmysl 
zamítla. V médiích se v posled-
ní době objevily informace, že 
nejvyšší šéf CEFC Jie Ťien-ming 
čelí trestnímu stíhání a měl být 
dokonce zatčen. Kromě toho 
bylo zveřejněno, že CEFC je ve 
velice tíživé ekonomické situa-
ci. Téměř všechen její majetek 
v ČR je zastaven ve prospěch 
J&T Banky.  (pur)

LITVÍNOV – Zrušený skatepark ve fotbalovém areálu na Lomské je 
trnem v oku řadě obyvatel Litvínova. Město sportoviště tiše uzavře-
lo koncem roku 2016. Celý rok se nic nedělo. Nyní zastupitelé roz-
hodli o stavbě nového skateparku v prostorách tenisových kurtů. 

Úředníci našli nové místo 
a způsob, jak skatepark do Lit-
vínova opět vrátit a zastupitelé 
na svém posledním jednání 
jejich plán posvětili svým sou-
hlasem. Pro skatepark našlo 
město ideální umístění v  těs-
ném sousedství sportovní haly 
Koldům v  oploceném areálu 
nevyužívaných tenisových kur-
tů. Proti umístění skateparku ve 
sportovním areálu protestoval 
při jednání zastupitelstva občan 
Petr Globočník. „Zajímalo by 
mě, proč se město rozhodlo skate-
park odsunout z centra z areálu 
Lomská až na okraj města a zda 
vůbec jednalo se zástupci skate-
komunity v Litvínově,“ apeloval 
na vedení města Petr Globoč-
ník v  diskuzi. „Skatepark byl 
v  areálu na Lomské původně 
ve správě fotbalového klubu. 

Jeho zástupci se vyjádřili, že by 
uvítali přestěhování skatepar-
ku jinam, vzhledem ke svým 
rozvojovým plánům ve fotba-
lovém areálu. Diskutovali jsme 
samozřejmě také s  komunitou, 
která bude především skatepark 

využívat. Při návrhu jednotli-
vých prvků brala odborná fi r-
ma v potaz jejich přání tak, aby 
nový skatepark vyhovoval po-
žadavkům místních sportovců. 
Bude koncipován tak, aby mohl 
být využíván jak pro skate, tak 
i pro in-line brusle a pro cyklisty. 
Nemyslím si, že by jeho umístění 
mimo centrum města považovali 
sportovci za problém. Využívání 
skateparku provází hluk a jeho 

umístění v  oploceném areálu 
u sportovní haly považujeme za 
dobře zvolené,“ uvedla starostka 
města Kamila Bláhová. Součástí 
záměru je vybudování prvků, 
které byly navrhovány ve spo-
lupráci s odborníkem v oblasti 
skate sportu, dále sanace stáva-
jících tribun centrálních kurtů, 
oprava objektu bývalého zázemí 
kurtů pro účely zázemí údržby 
areálu a zázemí pro cyklistický 
klub, oprava stávajících zpevně-
ných ploch a komunikací, oplo-
cení areálu, osvětlení a kame-
rové zabezpečení, napojení na 
sportovní halu. Součástí zámě-
ru jsou také vodovodní přípoj-
ka a přípojka elektrické energie 
pro zázemí a osvětlení, návrh 
odvodnění a hlukové posouze-
ní. Provoz nového skateparku 
by měl být celodenní. V noci 
by byl areál uzamčen. Provozní 
náklady se odhadují na 150 tis. 
Kč/rok.  Předpokládané celkové 
náklady na realizaci činí cca 10 
mil. Kč bez DPH.  (pur)

 „Litvínovští, není 
důvod k nervozitě“ 

Skatepark se přestěhuje k tenisovým kurtům

Nový skatepark bude sloužit i pro in-line bruslaře a cyklisty.

Z jednání litvínovského zastupitelstva

Zastupitelé byli tentokrát jednotní ve většině bodů.
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MOST –  Mostecký hotel Cascade se může pochlubit příjemnou no-
vinkou a to nejen pro hotelové hosty. Otevřelo se zde totiž nově vy-
budované SPA a WELLNESS centrum. Co všechno zde hosté najdou 
a v jakém režimu centrum funguje, o tom  jsme si povídali s ředite-
lem hotelu Cascade Jiřím Madejem.

Ve kterých místech jste cent-
rum vybudovali? 

SPA a WELLNESS centrum 
je hned v přízemí za recepcí.  To 
znamená, že má i bezbariérový 
přístup. 

Co všechno je součástí hotelo-
vého „odpočinkového“ centra?

Je zde několik druhů saun 
– fi nská, aroma a parní. Dále 
Kneip pova lázeň, ledová fon-
tána a samozřejmě nechybí 
relaxační místnost s vyhřívaný-
mi lehátky.  K dispozici je také 
masérna a fi tness centrum vy-
bavené běhacími pásy, rotopedy 
a posilovacími stroji.  

Když jste mě vaším novým 
SPA a WELLNESS centrem 
provázel, zmínil jste, že je ote-
vřené i pro veřejnost. 

Na prvním místě samozřej-
mě myslíme na naše hotelo-

vé hosty, ale mezi naše hosty 
samozřejmě patří také místní 
veřejnost. Mostečané k nám 
chodí na obědy a na večeře, tak 
proč by si vedle  gastronomie 
u nás nemohli užít ať už pasivní 
odpočinek v sauně či na masá-
ži, nebo aktivní v našem fi tku.  
Otevřeno máme denně vždy 
od 15 do 22 hodin a po před-
chozí dohodě jsme samozřejmě 
schopni zajistit všechny služby 
i mimo standardní otevírací 
dobu.  

SPA a WELLNESS centra 
většinou nabízejí i privátní 
rezervace. Ty jsou u vás také 
možné?

Počítáme s nimi a už je ná-
vštěvníci i využívají. Když chce-
te mít soukromí pro dvě či více 
osob, stačí se objednat a vše je 
tu k dispozici jen pro vás a vaši 
společnost.

Co zajímavého v souvislosti 
se SPA a WELLNESS ještě na-
bízíte?

Například dárkové vouche-
ry nebo permanentky. Můžete 
své blízké či známé obdarovat 
dárkovým voucherem v po-
době skvělého relaxu v našem 
SPA a pak třeba zajít na dob-
rou večeři do naší restaurace, 
která si dává záležet na skvělé 
gastronomii. Věřím, že v obou 
případech budou návštěvníci 
spokojení. Nyní připravuje-
me permanentky pro fi rmy. 
Majitelé fi rem si budou moci 
zakoupit měsíční či roční per-
manentky pro své zaměstnance 
a nabídnout jim tak další zají-
mavý benefi t. Věříme, že bude 
úspěšný. 

Když si bude chtít návštěv-
ník před objednáním nebo za-
koupením voucheru vaše SPA 
a WELLNESS prohlédnout, je 
to možné?

Samozřejmě, stačí se telefo-
nicky domluvit nebo přijít na 
recepci hotelu, naši pracovníci 
jsou k dispozici. (ina)

LITVÍNOV – V Městské knihovně 
Litvínov děkovala fenka Ťapka 
spolu s  týmem městského psí-
ho útulku Štefanem Horským, 
Janem Novákem a Alenou Jílko-
vou všem, kdo v minulém roce 
pomáhali opuštěným zvířatům. 
Tradiční akce se podle Štefana 
Horského konala letos naposle-
dy. Ťapka už totiž míří do psího 
důchodu. 

Ocenění nejvyšší se Štefan 
Horský rozhodl udělit těm, kdo 
si z útulku vzali staré pejsky. 
„Štěňata a mladí psi většinou ne-
mají problém dostat se z útulku 
do nové rodiny. Staré psy ale chce 
málokdo. Cením si proto zejmé-
na těch lidí, kteří připraví pěkný 
domov starým a mnohdy i ne-
mocným psům,“ prohlásil Štefan 
Horský. Cena ale patří všem, 
kdo opuštěným psům v Litvín-
vě pomáhá. Ať už jsou to štědří 
dárci, lidé, kteří si pejska z útul-
ku odvedou, a nebo například ti, 
kteří sice doma psa mít nemo-
hou, ale chodí do psího útulku 

pomáhat a dávat opuštěným 
zvířatům svou lásku. Letos byli 
oceněni Gabriela Fárková, Dag-
mar Uhlíková, organizace Pudl 
v  nouzi Dagmar Kunčarová, 
Soňa Haladová a kolektiv Měst-
ské knihovny Litvínov v čele 
s ředitelkou Marcelou Güttnero-
vou. Akci už tradičně zpříjemnil 
svým vystoupením Ondra Krej-
ča a skupina Country Karolína. 
„Počítám, že letos Ťapka děkuje 
naposledy. Je už přeci jen dáma 
v  letech a zaslouží si důchod,“ 
prozradil Štefan Horský. Ťapka 
je maskotem litvínovského psí-
ho útulku, ale to neznamená, 
že jen tak zahálí. Se Štefanem 
Horským pravidelně absolvují 
zkoušky canisterapie, naposledy 
v  uplynulém týdnu. Ťapka pak 
pomáhá dětem se zdravotním 
postižením i seniorům. Štefana 
Horského doprovází také do 
mateřských škol, kde v  rámci 
prevence kriminality učí děti, 
jak se zachovat při setkání s ne-
známým psem.  (pur) 

Ťapka poděkovala 
 a míří do důchodu

Vedoucí psího útulku v Litvínově Štefan Horský.

Hotel Cascade nabízí relax 
a odpočinek nejen pro hosty

Relax na vyhřívaných lehátkách.Relax na vyhřívaných lehátkách.

Saunový svět.Saunový svět.

Odpočinková místnost.Odpočinková místnost.

Ledová fontána.Ledová fontána.

Drahokamová voda.Drahokamová voda.

Fitness centrum.Fitness centrum.

ÚSTECKÝ KRAJ - Jízdenky, které 
umožňují neomezené jedno-
denní cestování v rámci inte-
grovaných dopravních systémů 
DÚK a VVO, budou nově k dis-
pozici ve čtyřech variantách.

První varianta 1 + 2 je urče-
ná pro cestování jednoho do-
spělého a maximálně dvou dětí 
do 15 let, druhou variantu 2 + 
4 mohou využívat dva dospělí 
s maximálně čtyřmi dětmi do 
15 let, třetí varianta jízdenky je 
určena pro skupinu maximálně 
pěti osob bez omezení věku. Po-
slední typ jízdenky Labe–Elbe 
zůstává stejný jako doposud a je 
určen pro celodenní přepravu 
jednoho jízdního kola nebo psa.

Jízdenky Labe–Elbe jsou 
oblíbené jak u cestujících 
v  Ústeckém kraji, tak v  Sasku. 
Jaroslav Komínek, náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství, vy-
světluje, že nabídkou nových 
variant jízdenek dochází jed-
nak ke sjednocení podmínek 
v obou dopravních systémech, 
ale také ke zlevnění přeshra-
ničního cestování pro dvojice 
a rodiny s dětmi. 

Jízdenky Labe–Elbe lze využít 
ve všech autobusech, vlacích, 
v MHD, na turistických lodích 
a přívozech, tedy všude, kde 
platí tarif DÚK nebo tarif do-
pravního svazu VVO.  (nov)

Jízdenka Labe–Elbe nově 
ve čtyřech variantách
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LOM – Letos by mělo k  zápisu do prvních tříd v  lomské základní 
škole dorazit třikrát tolik děti než v  roce minulém. Podle ředitele 
školy Jakuba Ozaňáka je to znamení, že má škola nejhorší období 
nezájmu ze strany veřejnosti za sebou a postupně se opět dostává 
do povědomí lomských rodičů jako škola, která má jejich dětem co 
nabídnout.

K  zápisu by v  letošním roce 
mělo přijít do lomské základ-
ní školy 19 dětí. „Máme infor-
mace, že k  zápisu přijde více 
dětí než vloni. To bylo pouze 
šest, což už bylo pro naši školu 
na hraně možného. Z  letošních 
devatenácti dětí vznikne pěk-
ná třída,“ pochvaluje si ředitel 
školy Jakub Ozaňák. Pro rozvoj 
školy, která v jednu chvíli měla 
jen mizivou důvěru veřejnosti, 
udělal stávající ředitel ve spo-
lupráci s městem obrovský kus 
práce. „Máme velikou podporu 

vedení města, což je pro budouc-
nost školy zásadní. V posledních 
letech se do školy investovalo 
hodně peněz. Nakupuje se nový 
nábytek, pořídili jsme novou 
učebnu, objekty mateřské školy 
prošly rekonstrukcí. Investice 
budou pokračovat i v  dalších 
letech. Chceme obnovit vybave-
ní školy a udělat novou fasádu. 
Hlavně ale budeme pokračo-
vat ve všech nastartovaných 
aktivitách, které děláme a při-
pravujeme pro naše žáky. Aby 
byli úspěšní, sebevědomí a na 

základní školu měli jen ty nej-
lepší vzpomínky,“ říká Jakub 
Ozaňák. Lomská základní škola 
má oproti jiným školák výhodu 
domácího prostředí. 

Školu v  současné době 
navštěvuje 130 dětí a v  jedné 
třídě jich není nikdy více než 
dvacet. Všechny děti zná ředitel 
školy jménem. „Máme učitele, 
kteří u nás učí už více než dvacet 
let. Znají rodinné prostředí svých 
žáků, učili jejich rodiče. Ví, co 
má která rodina za problémy 
a jaký přístup konkrétní dítě po-
třebuje. V naší škole panuje ro-
dinná atmosféra, což je pro děti 
obrovská výhoda,“ doplnil Jakub 
Ozaňák. Děti z lomské školy už 
na změnu přístupu vedení školy 
k žákům zareagovaly. Postupně 
se jim zvyšuje sebevědomí a do-

sahují úspěchů i v  soutěžích se 
svými vrstevníky z větších škol. 
„U nás nad nikým nelámeme 
hůl. Víme, co dítě trápí, z  jaké-
ho prostředí k nám přišlo a proč 
je takové, jaké je. Hledáme si 
ke každému cestu a daří se to. 
Děti mají úspěchy v  soutěžích 
přírodovědeckých i chemických, 
máme sedmé místo v  soutěži 
Natura Magica. Věříme našim 
dětem a posouváme je kupředu,“ 
říká dále Jakub Ozaňák. 

Zápis do prvních tříd pro ná-
sledující školní rok je v  lomské 
základní škole vypsán v  termí-
nu 6. a 7. dubna. První den od 
14 do 17 hodin, druhý den od 
10 do 14 hodin. Školu si mohli 
rodiče prohlédnout v rámci Ve-
likonočního jarmarku uplynulý 
týden.  (pur)

Policisté kontrolovali 
pásy

ÚSTECKÝ KRAJ – V  celém 
Ústeckém kraji proběhla ve spo-
lupráci s mezinárodním sdruže-
ním TISPOL dopravně bezpeč-
nostní akce zaměřená zejména 
na používání bezpečnostních 
pásů. „V Ústeckém kraji poli-
cisté zkontrolovali 281 vozidel 
a zjistili celkem 144 dopravních 
přestupků. Řidiči na místě zapla-
tili pokuty ve výši 55 300 korun. 
Správním orgánům obcí bylo 
oznámeno 7 přestupků,“ infor-
movala krajská policejní mluvčí 
Šárka Poláčková. Nepoužití bez-
pečnostních pásů zjistili poli-
cisté v 58 případech a nepoužití 
zádržného systému v 1 případě. 
Za rychlou jízdu pokutovali po-
licisté 41 řidičů, u 9 vozidel pak 
zaznamenali nevyhovující tech-
nický stav. Požití alkoholických 
nápojů před jízdou policisté ře-
šili u 1 řidiče, u žádného řidiče 
nebyl pozitivní test na návyko-
vou látku. Kromě toho přistihli 
policisté za volantem 1 šoféra, 
který u sebe neměl řidičský prů-
kaz. Policisté zastavili také 2 vo-
zidla bez dálniční známky. Do-
pravního přestupku se dopustilo 
rovněž 5 chodců.

V autobuse přišli 
o mobil a peněženku

MOST – Dvě krádeže na oso-

bách šetří policisté obvodního 
oddělení Most Zahradní. Ti při-
jali oznámení dvou mužů, kteří 
byli okradeni během cestování 
v autobusech MHD v Mostě. 
Prvního okradl neznámý pacha-
tel během cesty, když mu ze zad-
ní kapsy odcizil nepozorovaně 
peněženku. Druhý cestující měl 
v kapse oděvu mobilní telefon 
a o ten během jízdy v autobuse 
přišel, ani neví jak. Poškození 
Mostečané vyčíslili celkovou 
škodu na částku 12 tisíc korun.

Za přechovávání drogy 
až pět let

MOST – Policie v Mostě 
obvinila z nedovolené výroby 
a jiného nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami 
a s jedy ve spolupachatelství 
44letou ženu a 21letého muže 
z obce na Mostecku. Ti měli 
na mosteckém sídlišti Výsluní 
v jednom bytě přechovávat pro 
jiného ve sklenici sušený rost-
linný materiál, u kterého bylo 
podezření, že se jedná o mari-
huanu. Materiál policie zabavila 
a předala k odborné expertize. 
„Odborníci prokázali v rostlin-
ném materiálu přítomnost účin-
né látky. Dvojice je stíhána na 
svobodě. Za toto jednání jí hrozí 
až pětiletý trest odnětí svobody,“ 
informovala o případu mluvčí 
mostecké státní policie Ludmila 
Světláková.  (sol)

P orušené paragrafy

 Lomská škola nabízí rodinnou atmosféru

LITVÍNOV - Kultovní televizní 
stand up comedy show míří do 
Litvínova. Pobavit vás přijedou 
Ester Kočičková, Petr „Nasty“ 
Cerha a Petr Vydra. 

Představení se koná v neděli 
29. 4. od 19 hodin ve společen-
ském sále kulturního domu Ci-
tadela. Představení trvá 120 mi-

nut včetně přestávky. Vstupné 
280 Kč. Předprodej vstupenek   
v pokladně Citadely nebo v síti 
TICKETPORTAL, s  možností 
rezervace  online na webových 
stránkách  www.citadela-litvi-
nov.cz  nebo  telefonicky na čís-
le  476 111 487. Více informací 
na www.loudmakers.com. (nov)

Na stojáka v Citadele

Společně s paní učitelkou 
Martinou Novákovou jsme 
vyjeli na exkurzi do fi rmy NE-
MAK u Havraně. Exkurzi pro 
nás zajistila Okresní hospo-
dářská komora v Chomutově 
v rámci projektu LABORA. 
Jedná se o přeshraniční projekt, 
kdy se žáci základních a střed-
ních škol mohou přímo v praxi 
seznámit s profesemi, fi rmami 
a podniky a připravit se tak na 
budoucí povolání. Ráno nás 
paní učitelka také poučila o bez-
pečnosti, ukázala pár obrázků 
fi rmy a vysvětlila, proč je důle-
žité podívat se nejen na videa, 
ale přímo do procesu a na místo 
činu. Ještě před exkurzí nás pře-
kvapilo, proč paní učitelka zjiš-
ťuje, jak máme velkou nohu…
Jakmile jsme vstoupili do budo-
vy NEMAKu, tak nám bylo vše 
jasné… BEZPEČNOST je zde 
na prvním místě!

Hned na bráně si Šíma vši-
ml zajímavé tabulky s nápisem 
a číslem „38 dní bez nehody“. 
Až během povídání jsme po-

chopili, že jde o velmi důležitý 
údaj, který vypovídá o zajištění, 
bezpečnosti a zodpovědnos-
ti zaměstnanců. Ve vestibulu 
nás zase překvapil automat na 
nápady a zlepšovací návrhy za-
městnanců. Následná prohlídka 
a povídání v halách byly velmi 
zajímavé.

Co jsme se dozvěděli a co se 
nám líbilo? 
• Mně se líbilo, že jsem viděl na 

vlastní oči fi rmu, která vyrábí 
součástky do aut. 

• Dozvěděla jsem se o reakci  
hliníku a kyslíku. 

• Moc se mi líbili roboti, bylo to 
velmi zajímavé. 

• Bylo to úžasné, zajímám se 
odmala o motorky a auta. 

• Už vím, k čemu se využívá 
hliník a jaké má vlastnosti. 

• Konečně mám představu, ni-
kdy jsem takovou halu nevi-
děla.

• Všichni tam byli hodní, jed-
nomu klukovi naskenovali 
ruku, fakt hustý. 

• Všimla jsem si, že bezpečnost 
je u nich na prvním místě, 

mají tam vyhrazené pěšinky, 
aby se nikdo nepřipletl do 
cesty vysokozdvižnému vo-
zíku. 

• Líbili se mi obr roboti, kteří 
se pohybují jako mechanická 
ruka, jakmile přijde forma, 
tak ji vezme, zastřihne a polo-
ží na pas a pořád dokola. 

• Chtěla bych tam i pracovat. 
• Děkuji za zážitek, nemám 

slov. Byla i sranda, byl to 
skvěle prožitý den. 

• Získala jsem nové vědomosti, 
sranda, prostě nejlepší den.
Moc děkujeme, bylo to su-

per…
…sedmáci ze ZŠ Chomutov, 

Školní a Mgr. Martina Nová-
ková

Moc děkujeme, bylo to super

N apsali jste nám

Pod vedením Jakuba Ozaňáka se lomská základní škola opět dostává do tempa.

LOM -  Oslavy po celý školní rok 
provází výročí 120 let existen-
ce Základní školy a Mateřské 
školy Lom. Ředitel školy Jakub 
Ozaňák se rozhodl neomezovat 
pouze na jediný den. S oslavami 
se proto začalo už v závěru loň-
ského roku a pokračovat budou 
až do června.

V  prvním pololetí uspořá-
dala v  rámci oslav škola den 
otevřených dveří pro bývalé 
žáky školy. „Přišli nejen mladí 
lidé, kteří naši školu absolvovali 
poměrně nedávno, ale i senioři, 
kteří pamatují školu, jaká byla 
před desítkami let. Vyprávě-
li nám o škole, jaká byla tehdy 
a jak se změnila. Nejvíce je za-
ujala výmalba školních chodeb, 
na které se velkou měrou podí-
leli sami žáci,“ prozradil Jakub 
Ozaňák. Návštěvníci školy z řad 
seniorů zavzpomínali také na 
Síň slávy. „Tu měla tehdy škola 
na místě jedné z učeben. Zbytky 
jsou dodnes uchovány na lomské 
radnici,“ doplnil ředitel. Oslavy 
budou pokračovat dalším dnem 
otevřených dveří ve druhém po-
loletí, školním plesem, akade-
mií a výstavou. „Při příležitosti 
významného výročí školy jsme se 
rozhodli založit školní muzeum. 
V  období první republiky bylo 
muzeum téměř na každé zá-
kladní škole. Učitelé dřív chodili 
s dětmi na pole a do lesů a hledali 
artefakty z minulých období. Ve 
školních muzeích byla uchová-
na historie obce, jak žili předci 

a jaké měli tradice. Chceme na 
toto navázat a mít podobné mu-
zeum i u nás ve škole. Město nám 
zapůjčilo starožitný nábytek 
z  dvacátých let minulého stole-
tí, který byl vybavením původ-
ní lomské lékárny. Prosíme ale 
i občany města, aby nám poskytli 
do našeho vznikajícího muzea 
předměty z  běžného života na-
šich předků. Už máme například 
kresby z roku 1910, učebnici dě-
jepisu z měšťanské chlapecké ško-
ly z roku 1946 a další předměty, 
které nám půjčili nebo darovali 
Lomáci. Uvítáme vše, co vypo-
vídá o tom, jak žily naše babičky 
a prababičky, vše z jejich běžného 
života,“ vyzval obyvatele Lomu 
ředitel školy. Jak se bude sbír-
ka postupně zvětšovat, je také 
ředitel připraven pro muzeum 
vyčlenit větší prostory ve škole. 
 (pur) 

V Lomu vzniká muzeum, 
můžete přispět i vy

Historický nábytek z lomské 
lékárny.
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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  ná-

stavcem - světlou, originál za-
balená. Cena 3 500 Kč. Telefon: 
736 437 711

 ■ Kdo pomůže s malováním a re-
konstrukcí koupelny, byt 3+1. Tele-
fon: 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 - ka-

marádku. 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

NENECH SI UJÍT 
VYDANÍ  
A POJĎNOVÉ

ZKUSIT VYHRAT
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Litvínov začal boj o 
extraligu

HC Verva vstoupil do boje 
o udržení v extralize. V úterý 
nastoupil proti Energii Kar-
lovy Vary a teď hraje dvakrát 
venku, a to v Kladně a v Jih-
lavě. Doma se opět předsta-
ví v úterý 3. dubna v utkání 
proti Jihlavě.

Souš opět nastoupí 
doma

Fotbalisté divizního Baní-
ku Souš se po domácí výhře 
nad Meteorem Praha 2:1 
opět představí na svém hři-
šti. V  sobotu 31. března od 
16.30 hodin budou hostit 
celek Neratovice/Byškovice.

Mostecký FK zajíždí 
do Kadaně

Po nešťastné porážce na 
domácí půdě s  Vilémovem 
(1:2) se fotbalisté stále ve-
doucího týmu tabulky kraj-
ského přeboru v  kopané 
dospělých MFK představí 
na hřišti v Kadani. Zápas se 
hraje v sobotu 31. března od 
10.15 hodin.

Kombinovaný tým 
hraje v Krupce

Na hřiště do Krupky zajíž-
dí k dalšímu utkání krajské-
ho přeboru v kopané dospě-
lých kombinovaný tým Sokol 
Horní Jiřetín/FK Litvínov. 
Ten sem cestuje po domácím 
vítězství 2:0 nad Žatcem.

Fotbalistky tentokrát 
nastoupí v Jirkově

Další mistrovské utkání 
ženy kombinovaného týmu 
Souše a Ervěnice/Jirkov 
odehrají na domácí půdě na 
hřišti v Jirkově. Hrát se bude 
v  neděli 8. dubna, výkop je 
ve 14 hodin. Soupeřem jim 
bude tým Postoloprt.

V neděli opět na ligu 
malé kopané

Již v  neděli má Mostecká 
liga malé kopané na progra-
mu své druhé kolo, jehož vr-
cholem by mělo být od 14.00 
hodin hrané G derby mezi 
týmy Gamblers Most a GMS 
Most.

První turnaj patřil 
Czech Stars

Úvodní turnaj letošní 
mezinárodní mládežnické 
hokejové série Easter Cup 
skončil. Z vítězství, o kterém 
rozhodly až samostatné ná-
jezdy, se radovali hráči Czech 
Stars Teamu I. V normálním 
čase totiž duel s Avantgard 
Hockeyem skončil 7:7. Třetí 
místo obsadil WTT Slovakia 
Talents. (jak)

MOST/ÚSTÍ NAD LABEM – Taneční studio Kamily Hlaváčikové má za sebou první soutěž v tom-
to roce CZECH DANCE TOUR 2018 - kvalifi kační kolo Ústecký kraj. „Všichni předvedli naprosto 
parádní výkony. Získali jsme tři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile. Je to super, všem tre-
nérkám děkuji za perfektně odvedenou práci a dětem za parádní provedení. Postup na mistrovství 
Čech máme,“ řekla k tanečnímu úspěchu svých tanečnic a tanečníků lektorka a majitelka studia 
Kamila Hlaváčiková.  (nov)

ý

y

k

LITVÍNOV - Měsíc březen byl vyloženě nabitý úspěchy litvínovských 
plavců. Na 30. ročníku Plzeňského vytrvalce, kde soupeřilo bezmá-
la 600 plavců ze 43 klubů napříč republikou, zazářila čtrnáctiletá 
Kamila Javorková, která všechny své starty proměnila v medailová 
umístění, a to 4x zlato na tratích 50 m motýl, 100 m motýl, 100 m 
volný způsob a 800 m volný způsob a 2x stříbro na tratích 50 m 
a 100 m znak.

V Litvínově se konal 15. roč-
ník kraulařského víceboje, avšak 
pořádajícím oddílem byla Pla-
vecká škola Prosen Louny, která 
si již několik let pronajímá ke 
svým závodům litvínovský ba-
zén.

Zde se blýsknul šestnáctiletý 
Adam Novák, který získal 3 stří-
brné medaile na tratích 100, 200 
a 400 m volný způsob a v celko-
vém bodovém hodnocení mu 

právem patřil stříbrný pohár. 
Patnáctiletá Alexandra Letalí-
ková vybojovala stříbro na trati 
200 m volný způsob a dvakrát 
dohmátla pro bronz na tratích 
50 a 100 m volný způsob.

V Jablonci na Nisou se ko-
nal 29. ročník Ceny Bižuterie 
Jablonec. Zde se mezi silně ob-
sazenou špičkou plaveckého 
mládí prosadil desetiletý David 
Rous, když vybojoval stříbro na 

tratích 50 m prsa a 100 m vol-
ný způsob a bronz na trati 50 m 
motýl.

Absolutním vrcholem měsí-
ce byla účast Kamily Javorko-
vé, juniorské reprezentantky 
a držitelky rekordu třináctile-
tého žactva na trati 50 m motýl 
na Multiutkání 11 zemí v kyper-
ském Limassolu, kam odletěla 
jako nejmladší plavkyně, jediná 
z ročníku 2004, výpravy sbírat 
své první cenné zkušenosti ze 
zahraničních závodů.

Javorková byla nasazena do 
štafet 4x100 m volný způsob, 4x 
200 m volný způsob, dále v pa-
rádních osobních rekordech 
zaplavala tratě 200 m motýl 
(2:37,28), čímž obsadila krás-

né 9. místo, mimo soutěž tratě 
400 m volný způsob (4:39,91) 
a 100 m VZ (1:02,30) a jako 
první žena litvínovského pla-
vání v  kyperské vodě pokořila 
v padesátimetrovém venkovním 
bazéně, za nepříliš příznivých 
povětrnostních podmínek, hra-
nici jedné minuty na trati 100 

m volný způsob ve štafetovém 
závodě, když se časomíra za-
stavila v čase 0:59,8. Jednalo se 
o 4. úsek štafety. I ve štafetovém 
závodě na 4x 200 m volný způ-
sob, kdy naopak štafetu „rozjíž-
děla“ na prvním úseku, získala 
skalp dalšího osobního rekordu 
v čase 2:10,57.  (has, jak)

MOST - První jarní neděle byla na hřišti 11. ZŠ Most kulisou pro pět 
zápasů Mostecké ligy malé kopané. V nich se proti sobě postavilo 
celkem deset uchazečů o letošní titul a hned od prvních minut byly 
k vidění některé mimořádné výkony.

V  prvním utkání ročníku se 
proti sobě postavili hráči Ka-
talánců a proOFFICE. Tým 
proOFFICE, který byl po celou 
loňskou sezonu za otloukánka, 
prošel mezi ročníky výrazným 
omlazením a tentokrát se pre-
zentoval výrazně konkurence-
schopnějším dojmem. Přesto 
jeho nasazení na Katalánce 
nestačilo a ti po velmi dobrém 
výkonu slavili vítězství 3:0 po 
poločase 1:0. Prví gól ročníku 
vstřelil Marek Bartoš.

Následoval střet dvou le-
tošních nováčků, týmů Švejk 
a Avengers Most. Ten vyzněl po 

velmi napínavém průběhu pro 
Avengers v poměru 3:2.

Následovalo utkání mezi 
VEM Most a Atlético Most. Pro 
VEM se jednalo o krutý los pro 
první kolo. Silné Atlético bylo 
bohužel výrazně nad síly bo-
jovných VEM Most a ti nako-
nec padli konečným výsledkem 
2:25. Nejproduktivnějším hrá-
čem zápasu a logicky i celého 
kola se stal tradičně výborně 
střelecky disponovaný Adam 
Koudelka (7+4).

Skutečnou ozdobou kola bylo 
utkání mezi Gamblers Most 
a Jablíčky Chomutov. V  tomto 

zápase se divákům servíroval 
malý fotbal té nejvyšší kvality. 
Byla to Jablíčka, kdo opakovaně 
chodil do vedení, ale Gambleři 
vždy dokázali vyrovnat a poslé-
ze za stavu 3:3 dvakrát udeřit 
a získat utkání i tři body pro 
sebe. To, kolik dostal od fotbalo-
vého boha naděleno, opět uká-
zal naplno v dresu vítězů Michal 
Macháček. Byť zavinil první gól 
Jablíček, následně v utkání jasně 
dominoval a zápas dohrál se zá-
pisem 3+1.

Kolo uzavřelo utkání mezi 
GMS Most a loňským druhým 
týmem, Inseminátors FC Polo-
časové skóre však již svítilo na 
hodnotě 3:3 a po skončení zá-
pasu to nakonec byli GMS, kdo 
slavil výhru v poměru 9:5. 

(jak, jas)

Litvínovští plavci sbírali medaile, Javorková 
se prosadila i na mezinárodní scéně

MOST, MEZIBOŘÍ – Šest turnajů 
ve třech stolních hokejích, ve 
třech dnech a nezvykle na dvou 
různých místech, to je letošní 
ročník United Energy víkendu 
stolního hokeje.

Hrát se bude v prvním dub-
novém víkendu a jeho úvodní 
páteční část se uskuteční ve 
Středisku volného času v Mostě, 
které bude hostit otevřené tur-
naje v air-hockeyi a v táhlovém 
hokeji Chemoplast.

Hlavní program se odehraje 
tentokrát v základní škole v Me-
ziboří. Sobotní fi nálový turnaj 
devatenáctého ročníku United 
Energy Ligy škol v billiard-hoc-
keyi šprtci bude mít favorita ve 
vítězi posledních čtyř ročníků 
CVČ Legato Kohoutovice. Re-

gion budou ve fi nále reprezen-
tovat domácí ZŠ Meziboří, ZŠ 
Janov a 4. ZŠ Most.

V neděli pak víkend uzavřou 
další dva turnaje v billiard-hoc-
keyi šprtci. Kromě fi nále TOP16 
Žákovské Tour si všichni zá-
jemci budou moc poměřit své 
dovednosti v otevřeném Poháru 
ZŠ Meziboří. Program soutěží:

Pátek 6. dubna: 16.00 - Po-
hár Lejdýs Most (táhlový hokej 
Chemoplast), 17,30 Pohár Black 
Sharks Most (air – hockey). So-
bota 7. dubna: 10.00 - United 
Energy Liga škol (billiard - hoc-
key šprtec). Neděle 8. dubna: 
10.00 - United Energy TOP16 
(billiard - hockey šprtec), Pohár 
ZŠ Meziboří (billiard - hockey 
šprtec).  (has, jak)

United Energy víkend 
stolního hokeje 2018

Mostecká liga malé kopané 
vstoupila do sedmnáctého ročníku

MOST - V průběhu zimní přestávky se zástupci klubů Baníku Souš 
a Ervěnice-Jirkov dohodli, že do jarní části fotbalové soutěže žen 
postaví společný tým. Současně bylo dohodnuto, že polovina do-
mácích utkání se bude hrát na hřišti Souše a druhá na hřišti v Jir-
kově.

V prvním mistrovském utká-
ní jarní části Divize A Čechy si 
ženy Souše/Ervěnic poradily 
na domácí půdě se soupeřkami 
z  Horní Břízy v poměru 5:0, 
kdy poločas skončil 3:0. Branky 
vstřelily: Šimonková 2, Podaná 
2 a Polívková.

K druhému utkání zajížděly 
ženy na půdu Brňan. Hrálo se na 
velice těžkém terénu, na přírodní 
trávě. A právě těžký terén dokázal 
smazat fotbalové kvality našich 
žen, kdy jim situaci na hřišti ztě-
žoval houževnatý tým mladých 
domácích hráček. Nakonec ale 

hostující tým slavil úspěch, když 
domácím nasázel pět branek.

ČFK Brňany – FK Baník 
Souš/SK Ervěnice-Jirkov 1:5 
(0:4). Branky vítězů: Králová 
2, Šimková, Váňová a Podaná. 
Sestava: Vaňáčová – Plochá, Ra-
tajová (K), Mašlová, Novotná, 
Šimonková, Králová, Váňová, 
Tóthová, Podaná, Polívková, 
Myslíková a Bečáková. Trenéři: 
Karel Giampaoli, Ondřej Chlad 
a Petra Dojáčková. Vedoucí: 
Anna Hausdorfová.  (jak)

Společný tým žen vstoupil do jarních 
mistrovských bojů dvěma výhrami
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
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Litvínov a okolí
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KSK Komořany, United Ener-
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vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín
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skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov

Vydavatel:

Media Info System, a. s.,

Bělehradská 360,

Most 434 01

IČ: 27864588

Registrace - MK ČR E 11598,

ISSN 1212-3978

Šéfredaktorka:

Pavlína Borovská

(sefredaktor@homerlive.cz)

tel.: 476 103 978

Zástupce šéfredaktorky:

Mgr. Vlasta Šoltysová,

(soltysova@homerlive.cz)

Sazba a technická příprava:

Roman Moucha

(grafi k@homerlive.cz)

tel.: 476 108 412

Obchodní oddělení, inzerce:

Lukáš Koťátko

(inzerce@homerlive.cz)

tel.: 476 108 410, 737 261 941

Adresa a telefony redakce:

Adresa: Bělehradská 360/6,

434 01 Most,

e -mail: redakce@homerlive.cz,

http://www.homerlive.cz,

fax: 476 100 557.

Tisk:

CZECH PRINT CENTER, a. s.

Praha 10

Rozšiřuje:

PNS GROSSO, s. r. o.,

Mediaprint a Kapa,

Pressegrosso, s. r. o.,

A.L.L. production, spol. s r. o.,

vlastní distribuce.

Předplatné:

Informace podává a objednávky

přijímá obchodní oddělení.

MOST – Co jsou pro ptáky křídla, je pro člověka kniha. Tato moud-
rost provází všechny aktivity škol, knihoven, měst a obcí i zájmo-
vých organizací během celého března, který je už od nepaměti mě-
sícem knihy.  Mostecké školy si příležitost zvýšit zájem dětí o čtení 
nenechaly ujít a pořádaly celou řadu zajímavých akcí. 

Čtenářský maratonČtenářský maraton
Závěr měsíce věnovala sedmá 

základní škola čtenářskému ma-
ratonu. Po celý den se ve škole 
četlo a knihy provázely děti na 
každičkém kroku. Ve čtení se 
střídaly celé třídní kolektivy, ale 
také osobnosti veřejného života. 
„Letos jsme soustředili všechny 
aktivity do jednoho dne. Do čte-
nářského maratonu jsme zapojili 
všechny třídy. Připravili jsme ale 
například také burzu knih. Děti 
z  domova přinesly knihy, které 
už nečtou a my jim dali novou 
šanci. Výtěžek z  burzy putuje 
Nadaci Veroniky Kašákové,“ 
popsala aktivity v rámci čtenář-
ského maratonu ředitelka školy 
Libuše Hrdinová. Čtenářský 
maraton odstartoval herec mos-
teckého divadla Ondra Dvořák 
úryvkem z knihy Kubula a Kuba 
Kubikula. Štafetu pak předal 
řediteli divadla Václavu Hof-
mannovi. Ve dvou čtenářských 
místnostech se střídaly ve čtení 
náměstkyně primátora Markéta 
Stará s menšími dětmi, za žáky 
druhého stupně přišli Černí 
andělé. „Podobné akce pomá-
hají v  dětech vzbuzovat zájem 
o knihu a o čtení. Dnešní děti 

potřebují povzbudit, pokud mají 
začít číst a zamilovat si knihy. 
U starších dětí pomáhá i zapo-
jení moderních technologií, jako 
jsou čtečky knih,“ míní Markéta 
Stará. Za nejmenšími dětmi při-
šla s  knihou Ladislava Špačka 
Dědečku, ještě vyprávěj. Zají-
mavým způsobem autor v knize 
předává malým dětem základy 
slušného chování. Pro některé 

žáky prvních tříd nebyla kniha 
neznámou. 

Knihovna plná komiksůKnihovna plná komiksů
Novou knihovnu plnou mo-

derních technologií zařídili na 
čtvrté základní škole v  Mostě 
díky podpoře Vršanské uhelné 
z projektu Chytré hlavy pro Sever 
už před několika lety. Žáci školy 
si mohli pracovat s příběhem psa-
ným v knize, přečíst si ho v elek-
tronické čtečce, nebo se přímo 
do středu dění přenést prostřed-
nictvím 3D projekce. Letos do 
knihovny přibyl nový fenomén, 
komiksy. „Byl to takový poslední 
pokus, jak děti ke čtení přilákat. 
Nejdříve jsme byli trochu skeptičtí, 
ale pak se nestačili divit. Děti do 
knihovny chodí rády a o komiksy 
se přetahují. Čtou je děti z prvního 
stupně, ale po těch svých příbězích 

sáhnou i deváťáci. Rodiče nám 
často říkají, že teprve v osmé tří-
dě díky komiksům začaly děti číst 
a projevovat zájem o knihy. Dnes 
děti žijí rychleji, chtějí, aby vše ko-
lem nich mělo tempo a spád. Tedy 
i knihy. Komiksy jsou pro ně dobrá 
volba,“ říká učitelka Šárka Man-
dincová, která má obměnu kniž-
ního fondu ve školní knihovně na 
svědomí. 

Noc s AndersenemNoc s Andersenem
Téměř dvacet let starý projekt 

Noc s  Andersenem láká děti 
ke společnému dobrodružství 
s knihou ve všech koutech naší 
republiky. Noc plnou zábavy, 
soutěží i čtení si dopřály také 
děti ze čtvrté základní školy 
v  Mostě. V  družině jich spolu 
s učiteli nocovalo 64.

 (pur) 

Kouzelný svět 
dětských příběhů

Co právě čteš, jaké pří-
běhy máš nejraději a kolik 
knih zvládneš za rok pře-
číst?

Adam Jiřík, 6.C
Právě čtu Dicka Francise 

Černé moře, nebo jak se to 
jmenuje, to si moc nepama-
tuju (může číst Stopa vede za 
moře nebo Trefa do černé-
ho). To je taková kriminálka. 
Mě baví víc dobrodružné 
příběhy než nějaké pohád-
ky. Klidně přečtu i pět knih 
za rok.

Kačka Dočekalová, 5.B
Mám ráda knihy o zvířát-

kách. Jiné příběhy vlastně ani 
nečtu. Teď jsem právě začala  
číst Káťa a Škubánek. Za rok 
přečtu tak tři knihy.

Nikol Macháčková, 5.B
Já mám ráda Julese Verna. 

Teď čtu Ostrov pokladů. Už 
jsem tu knihu jednou čet-
la, ale moc si nepamatuju, 
o čem to bylo, a tak začínám 
znovu. Předtím jsem četla 
úplně něco jiného. Příběh 
O zatoulaném štěňátku. Za 
rok přečtu několik knih.

Lukáš Smetánka, 5.B
Já čtu všechny Deníky 

malého poseroutky. Už jsem 
jich přečetl pět a teď čtu dal-
ší. Celý rok čtu nějaké knihy.

Kniha kam se podíváš Kniha kam se podíváš 

Knihovna od Vršanské uhelné je v kurzu.

Děti, kdo už umí číst?

Noc s Andersenem na 4. ZŠ.

Burza knih na 7. ZŠ.

Čtení dětem dospělé bavilo.

Náměstkyně primátora Markéta Stará čte prvňáčkům.
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