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Švestková dráha: Všudybylku vystřídal Kredenc
ÚSTECKÝ KRAJ/MOST - Švestková dráha poprvé vyjela z Mostu do
Lovosic a odstartovala tak novou sezonu. Poetická lokálka bude
pravidelně jezdit na trase každý víkend a o svátcích až do 28. října.
Zvažují se také jízdy historického motoráčku o všední dny.
První slavnostní jízdu vedoucí malebnou krajinou Českého
středohoří, která se uskutečnila
o víkendu na přelomu března
a dubna, si nenechal ujít ani
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Švestková dráha se postupně
stane nejmodernější regionální
tratí v Evropě. Regionální trasu
mění její nový vlastník - firma
AŽD Praha. Trať se vybavuje
moderní zabezpečovací a sdělovací technikou a stane tak zkušebním polygonem. Víkendový
a sváteční provoz bude stejně
jako v minulosti dotovat Ústecký kraj.

I

Jízdenky Švestkové dráhy jsou
integrované a cestující je mohou
v rámci jejich platnosti využívat
k přestupování na další linky zelených autobusů, vlaků, lodí a MHD
v Ústeckém kraji. Cena jízdného
z Mostu do Lovosic je 57 Kč. Děti
zaplatí 28 Kč.
Poprvé vyjel na trať linky
Dopravy Ústeckého kraje parní
vlak s historickou lokomotivou přezdívanou Všudybylka.

Švestková dráha má ještě jednu
zvláštnost. Každoročně se utkávají železniční stanice a zastávky o titul nejhezčího nádraží
na české železnici. V roce 2017
zvolila veřejnost druhou nejhezčí stanicí tu v obci Třebívlice na
Litoměřicku, která leží právě na
Švestkové dráze a patří společnosti AŽD Praha.

I

Švestková dráha patří do širší
rodiny turistických linek. Kraj objednává dopravu na tratích Kamenický motoráček, Zubrnický
motoráček a v provozu bude i Podřipský a Doupovský motoráček.
V letošním roce budou náklady na
dotovaný provoz železničních turistických linek činit 9,3 milionu korun
z rozpočtu kraje.
Jsou i úvahy o tom, že by zde
jezdily vlaky i ve všední dny.
„Tato trať má turistický i technický potenciál. Musíme to ale v první řadě prodiskutovat se starosty
dotčených obcí. Musí o to být zájem,“ sdělil náměstek hejtmana
pro dopravu Jaroslav Komínek.



První letošní jízdu Švestkové dráhy odstartoval parní vlak s historickou lokomotivou přezdívanou Všudybylka.

 Tomáš Klus –
dvojkoncert
LITVÍNOV – V klubu
Ponorka vystoupí 16.
a 17. 4. od 19 hodin
Tomáš Klus, tentokrát
s poněkud komornější
atmosférou. Zazní i
první singly z nové
desky. Vstupenky pouze
na vstupenky.tomasklus.
cz/cs/vstupenky.
 Inﬂagranti & Pepa
Vojtek live!
MOST – Elektrické smyčcové trio navštíví 20.
dubna od 19 hodin klub
Nový obzor Arena. Jako
host vystoupí zpěvák kapely Kabát Pepa Vojtek.
Vstupné v předprodeji
1 vlna za 280 Kč v síti
Ticketportál.
 Jiří Kolbaba – splněný
sen
LITVÍNOV - Ve čtvrtek
19. dubna v 19 hodin
zavítá do Citadely známý
cestovatel a fotograf
Jiří Kolbaba. Vstupné
v předprodeji 150,-/ v
den konání 190,- Kč.
Vstupenky v pokladně
Citadely nebo v síti
TICKETPORTAL, s
možností rezervace
online na www.
citadela- litvinov.
cz nebo telefonicky 476
111 487.

Máte v domě problém?
Napiště to na e-mail
Město Most založilo pro obyvatele města novou e-mailovou
adresu mapovani@mesto-most.
cz. Na ni mohou občané adresovat podněty, na které domy se
zaměřit v příštím mapování problémových lokalit a jaké problémy se v domě vyskytují.
„E-mailová adresa nenahrazuje linku 156 nebo 158, kam
se občané obracejí v tísni. Chtěli
jsme obyvatelům
města nabídnout
prostor pro sdílení dlouhodobějších problémů,
které je v oblasti
bydlení a bezpečnosti v Mostě
tíží. K popisu
problému by měli
občané vždy uvést
jméno a příjmení,
adresu a telefonní číslo, abychom je
mohli kontaktovat,“ vysvětlil ředitel Městské policie
Most Jaroslav Hrvol. Podněty
občanů se bude zabývat městská policie a pracovníci dalších

zapojených subjektů. Město
chce těmito opatřeními podpořit obyvatele k vlastnímu zapojení do prevence kriminality
a ochrany sebe, svých blízkých
a svého majetku.
Mapování provádí město
Most spolu s odborem sociálních věcí, úřadem práce,
městkou i republikovou policií
a ve spolupráci s předsedy mosteckých bytových
družstev. Šetření
probíhá přímo
v bytových domech a jednotlivých
bytech
problematických
obyvatel. Podněty k šetření
dávají jednotliví
aktéři mapování.
Kontroly se pak
provádějí v bytech
u lidí, kteří dluží na
nájemném, narušují veřejný pořádek a občanské soužití, neposílají děti do školy, je
u nich podezření ze zneužívání
sociálních dávek apod. (nov)

Upozorňujeme motoristy, že v termínu od 6. 4. 2018 do 30. 6.
2018 dojde k dopravním omezením v ulici Pod Garáží v Mostě.
Důvodem omezení je realizace stavby nového parkoviště. V rámci stavebních prací dojde k zúžení průjezdu vozovky. Všichni
účastníci silničního provozu by proto měli dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost přechodnému dopravnímu značení.
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Přednáška se přesouvá
MOST - Oblastní muzeum
Most oznamuje, že plánovaná
přednáška Mgr. Martina Myšičky „Dějiny Státního okresního
archivu Most“, která se měla

uskutečnit dne 17. dubna, musí
být z provozních důvodů přesunuta na úterý 5. června 2018 od
17 hodin.
(nov)

Pozor, změna zastupitelstva
MOST - Oddělení kanceláře
primátora a tajemníka města
Mostu oznámilo změnu termínu zasedání městského zastupitelstva. Původní plánované
zasedání 26. dubna se ruší a termín se přesouvá na 10. května. Zasedání se konají vždy od

15 hodin ve 4. patře budovy
Magistrátu města Mostu, ul.
Radniční 1/2.
26. 4. 2018
změna termínu
10. 5. 2018
21. 6. 2018
(nov)

Piráti se chystají do
městského parlamentu
MOST - Do boje o křesla v mosteckém zastupitelstvu se chystá
politická strana PIRÁTI. Oznámil
to předseda místního sdružení
Pirátů Adam Komenda.
V podzimních komunálních
volbách budou Piráti kandidovat spolu se stranou Zelených.
„Do mosteckého zastupitelstva
vyplouváme společně se Zelenými. V kampani se zaměříme na
transparentnost a voliče upozorníme na vazby mezi komunální
politikou a byznysem, díky čemuž

se ztrácí mnoho finančních prostředků, “ sdělil Adam Komenda,
předseda místního sdružení Pirátů. „Naším cílem bude vysvětlit
voličům, že komunální politici
mají pracovat pro občany, ne pro
lidi v pozadí. Společně s Piráty se
také zaměříme na kulturu, kvalitu veřejného prostoru, ale i na
městkou hromadnou dopravu
a samozřejmě nezapomeneme
na kvalitu životního prostředí,“
dodal Jan Hrubeš, předseda mosteckých Zelených.
(ina)

komunální politika

Pomozte probudit park Střed!
Chystají se zajímavé akce a soutěže
MOST - Mostecká radnice chce ve spolupráci s nejširší veřejností
a různými organizacemi a spolky probudit chátrající park nad sportovní halou znovu k životu. Chystá řadu akcí. První začíná už teď
v dubnu a půjde o soutěž o nejzajímavější vzpomínku z parku Střed.
Město připravuje osvětové
i zážitkové akce pro veřejnost
a chce tak vzbudit co největší
zájem obyvatel o park. „Do budoucna usilujeme o vznik živého
a fungujícího parku, k němuž se
lidé budou vztahovat s vědomím,
že jej pomáhali tvořit,“ říká Jitka
Přerovská z Nadace Proměny
Karla Komárka. Právě nadace městu pomáhá a chce, aby
se na projektu před zahájením
příprav architektonické soutěže
na revitalizaci parku pracovalo
dlouhodoběji.
První z akcí určených veřejnosti bude zaměřená na mapování historie parku Střed.
„Pamětníci a držitelé dobových
fotografií si budou moci už v průběhu dubna zasoutěžit o nejzajímavější vzpomínku z parku Střed.
Zároveň budeme spolu s dalšími
partnery průběžně tvořit mapu
minulosti místa, kterou slavnostně představíme 10. června vernisáží výstavy umístěné přímo

v parku. Tématu se bude speciálně věnovat také například Klub

seniorů, s využitím populárního
storytellingu, nebo Klub národnostních menšin,“ uvádí koordinátorka projektu Veronika Loucká z mosteckého magistrátu.
Červnová akce bude součástí
celorepublikového Víkendu ote-

Město chce znovu vzkřísit park nad sportovní halou.

vřených zahrad a kromě výstavy
k minulosti parku nabídne komentované procházky, výtvarně
zaměřené dílny pro děti i mládež a celou řadu doprovodných
aktivit pro návštěvníky všech
věkových i sociálních skupin.
Hlavní podzimní akcí bude
dvoudenní říjnová Konference k rozvoji městských čtvrtí
v Mostě věnovaná veřejnému
prostoru. Nabídne nejen inspirativní příklady dobré praxe, ale
zkusí téma uchopit i z pohledu
sociální práce a umění.
Nadace Proměny Karla Komárka, u níž radnice opakovaně žádala o nadační příspěvek,
projektu poskytla na rok 2018
zatím pouze dílčí podporu na
tzv. před-realizační fázi. „Další
odbornou pomoc a finance ve
výši 25 miliónů korun nadace
podmínila jednak dořešením některých majetkoprávních náležitostí, ale i vytvořením podmínek
pro širší spolupráci města s jeho
obyvateli. Na dobře vedeném
projektu nám velmi záleží, proto
jsme se této šance chopili s nasazením,“ vysvětluje primátor
Mostu Jan Paparega.
(sol)

Zimní stadion se uzavře v dubnu,
čeká ho zásadní rekonstrukce
MOST - Ještě tento měsíc se uzavře zimní stadion v Mostě. Bude se
rekonstruovat. Sportovci dostanou novou ledovou plochu a vymění
se také technologie chladicího zařízení. Budova bude bezpečnější,
úspornější a bude odpovídat požadovaným normám.

Statutární město Most vás zve na veřejné projednání architektonické studie „Revitalizace plochy po mobilním kluzišti“,
které proběhne 19. dubna 2018 ve velké zasedací místnosti ve 4.
podlaží Magistrátu města Mostu za účasti zástupců zpracovatele, ateliéru DOMUS DESIGN.
(red)

Rada města Mostu schválila
vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu. Předmětem zakázky je rekonstrukce ledové plochy
včetně mantinelů, hráčských
a trestných lavic, technologie
chlazení, což představuje například snížení množství čpavku,

výměnu kompresorů, využití
odpadního tepla apod. Dále se
v rámci oprav počítá s výměnou
stávající nevyhovující elektroinstalace strojovny včetně nového
řídicího systému měření a regulace a dodání nové vzduchotechniky, která slouží k odvlhčení
prostoru ledové plochy. „Rekon-

strukce je nutná kvůli havarijnímu stavu současné technologie
chlazení a podkladních vrstev
ledové plochy. Předpokládaná
hodnota zakázky je ve výši více
než pětadvaceti milionů korun
bez DPH. Hodnoticím kritériem
bude nabídková cena a servisní
podmínky,“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková.
Stadion by se měl kvůli rekonstrukci uzavřít už co nevidět. Probíhající EASTER CUP,

Švestková dráha:
Všudybylku vystřídal
Kredenc
Švestková dráha bude vyjíždět
pravidelně o sobotách, nedělích
a svátcích z mosteckého nádraží
vždy v 10.18, 14.18 a 18.18 hodin. Směřovat bude přes Obrnice,
Sedlec, Skršín, Bělušice, Sinutec,
Libčeves, Hnojnice, Semeč, Třebívlice, Podsedice, Dlažkovice,
Třebenice, Čížkovice, Sulejovice
až do Lovic, kde má konečnou
a zase zpět. Poslední spoj z Lovosic do Mostu je v 16.35 hodin.

Na trati Švestkové dráhy bude
turisty rozvážet vůz „Kredenc“
řady 831, kde je 56 míst k sezení,
24 k stání a 5 míst pro jízdní kola
nebo kočárky. Nasazen bude
i záložní vůz 810, kde je 55 míst
k sezení, 40 k stání, 5 pro kola
nebo kočárky. Svézt se tak mohou i cyklisté. Pro větší skupiny
kol je nutná rezervace na tel.
č. 601 554 725 nebo na e-mailové
adrese: T4linka@azd.cz. (sol)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Mostecký zimní stadion zavře své brány. Čekají ho zásadní opravy a modernizace.

který potrvá do 22. dubna, je tu
posledním sportovním podnikem. „Rekonstrukce představuje
investici zhruba 30 milionů korun. Původně jsme počítali s tím,
že to zaplatí celé město, nicméně
je tu možnost čerpat dotaci a to
ve výši zhruba pětadvaceti procent. Podali jsme proto žádost
a věříme, že budeme úspěšní,“
doufá mostecký primátor Jan
Paparega a dodává: „Rádi bychom vše stihli do konce srpna,
aby hokejisté od nové sezony
mohli využívat ledovou plochu
s novou technologií a novými
vnitřky.“
Součástí rekonstrukce bude
také výměna hokejových mantinelů s ochrannými skly, které
budou odpovídat novým pravidlům ČSLH a IHF. „Díky rekonstrukci jednotlivých technologií
dojde například ke zlepšení povrchu, tepelných vlastností chladicí desky, což bude mít vliv na
kvalitu ledu a energetické úspory
a neposledně i zvýšení bezpečnosti provozu stadionu,“ vyjmenoval
hlavní pozitiva plánované rekonstrukce Pavel Měska z Technických služeb Most.
(sol)

Křižovatku u autodromu čekají úpravy
MOST – Město se rozhodlo upravit nepřehlednou křižovatku ulic
SNP – Hořanská cesta – autodrom. V blízkosti křižovatky se plánuje nové místo pro přecházení, nové chodníky a autobusové
zálivy.
Na nepřehlednou situaci na
křižovatce a jejím okolí poukazují obyvatelé této části města.
Upozorňují na to, že po křižovatce velmi často přebíhají děti,
které chodí na softbalové hřiště,
ale i řada lidí především v době
konání závodů. „Uvědomujeme
si, že současný stav křižovatky
ulic SNP - Slovanská - Pod Širokým vrchem není dobrý. Město Most se řešením této situace
zabývá již delší dobu. Na komplexní dopravní řešení celé křižovatky je již zpracován projektový
návrh,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega. V místě bude

ale nutné upravit odvodnění
a celou část kanalizačního systému. V loňském roce navíc město nechalo zpracovat studii na
vybudování nových chodníků
v ulicích Pod Širokým vrchem
a Tvrzova, včetně realizace nových autobusových zastávek
MHD a samostatných míst pro
přecházení. „Plánuje se vybudování chodníku a dopravního
řešení ulice Pod Širokým vrchem
a Tvrzova. Jedná se o chodník
vedoucí od Aleje Boženy Němcové až po vjezd do autodromu.
Součástí by měla být také úprava okolí křižovatky SNP - Slo-

vanská,“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková a zároveň dodala, že celá akce, která se měla
původně realizovat ještě letos,
se musí odsunout až na příští rok. „Vzhledem k tomu, že se
začalo s rekonstrukcí kanalizačního výtlaku v okolí křižovatky
SNP - Slovanská, kterou provádí
Severočeská vodárenská společnost, město odkládá vybudování
chodníků a řešení křižovatky.
Stavba totiž zasahuje z jedné
třetiny do ulice SNP a u výkopů
v hloubkách po rekonstrukci kanalizačních řadů je vždy po doplnění zhutněných vrstev riziko
následného sedání komunikace,“
zdůvodnila tisková mluvčí.
Změny v okolí křižovatky by
měly zahrnovat úpravu auto-

busových zastávek, vybudování
místa pro přecházení, kompletní výměnu stávajícího chodníku
z betonových panelů za chodník
z betonové dlažby a úpravu veřejného osvětlení, které se posune mimo prostory chodníku.
„Změna tvaru křižovatky ani
další úpravy nejsou součástí této
akce,“ upozornila dále Alena
Sedláčková. Autobusové zastávky budou řešeny v zálivu. Jejich
umístění zůstane na stávajících
místech a mezi zastávkami
vznikne místo pro přecházení
s chodníkovou plochou. „Nové
chodníky jsou navrženy z betonové dlažby. Stávající komunikace se bude bourat jen v místech
zastávek, místech pro přecházení
a v místech nájezdů,“ dodala
mluvčí Sedláčková.
(sol)

zpravodajství
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 PTEJTE SE POLITIKŮ

Nový Domov Alzheimer by měl v této podobě stát v ulici Táboritů už v roce 2019.

Nový domov pro nemocné s Alzheimerem
by mohl fungovat už příští rok
MOST – Zchátralý a prázdný blok č. 60 v ulici Táboritů v Mostě,
kde se plánuje Domov Alzheimer, by mohli první klienti obývat už
v příštím roce. S rekonstrukcí bloku by se mělo začít ještě letos.
Veřejná zakázka na výběr
zhotovitele rekonstrukce bloku
60 vyhlásila Mostecká bytová
již v prosinci 2017. „V současné
době probíhá vyhodnocení došlých nabídek a výsledek posoudí Rada města Mostu. Hodnota
nejnižší nabídky je ve výši 108
milionů korun včetně DPH, tedy
v přepočtu 1,1milionu korun na
lůžko,“ uvedl ředitel společnosti
Mostecká bytová Jaroslav Kudrlička a doplnil: „Přibližný termín
dokončení rekonstrukce vzešlý
z vyhlášené veřejné zakázky je
v polovině roku 2019.“
Rekonstrukce domu bude
představovat výstavbu zcela
nového, moderního zařízení, které bude připraveno na
péči o pacienty trpící Alzheimerovou nemocí na základě
poznatků a zkušeností podle
nejnovějších trendů, které by
mělo sloužit občanům města
desítky let. „Objekt je koncipo-

ván jako domov se zvláštním
režimem. Poskytne pobytové
služby osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby,“ doplnil ke klientele domova ředitel Kudrlička. Maximální kapacita objektu bude 96
klientů převážně ve dvoulůžkových pokojích, ojediněle v jednolůžkových.
V novém zařízení se vybudují například výtahy se schodištěm, dvoupodlažní přístavby
kuchyňského provozu se zázemím a jídelnou. Objekt se celkově navýší o jedno podlaží. Ve
všech podlažích se bude jednat
o bezbariérovou stavbu. Chybět
nebude nové parkoviště, příjezdová komunikace pro zásobování a oplocení. „Součástí pro-

jektu je dále vybudování zahrady
o rozloze více než tisíce metrů
čtverečných. Přístup z objektu
na zahradu povede přes terasu,
přičemž terasa a zahrada bude
spojena bezbariérovou rampou,“
popsal dále Jaroslav Kudrlička. Příjezd k objektu bude ulicí
Táboritů. Zachováno zůstane
i stávající parkoviště pro osobní
automobily s kapacitou 11 kolmých stání.

Provozovatel se
zkušenostmi a praxí
Na budoucího provozovatele zařízení v Mostě nebylo
vyhlášeno poptávkové řízení.
„Upřednostnili jsme reference
společnosti Domov Alzheimer,
její zkušenosti s provozováním
obdobných typů sociálních zařízení, které zásadním způsobem
přispěly k vypracování projektové dokumentace budoucího
zařízení pro pacienty s Alzheimerovou nemocí v Mostě,“ řekl
dále Jaroslav Kudrlička. Smlouva na pronájem objektu se

společností Domov Alzheimer
bude uzavřena po dokončení
rekonstrukce domu. Nájemní
vztah by měl být uzavřen na
dobu dvaceti let, následně může
být nájemní vztah prodloužen
za stejných podmínek na dobu
dalších 15 let. Toto prodloužení
nájmu bude možné pouze jednou.

Mám pronajatý obchod na
Žatecké 1488, na této straně
ulice není žádný přístupový
chodník. Lidé, kteří chtějí navštívit toto obchodní centrum,
musejí přecházet čtyřproudovou silnici, nebo jít po jejím
kraji, kde si znečišťují obuv
a to nemluvím o bezpečnosti.
Uvažuje město o vybudování
chodníků na této straně ulice?
Do budoucna tu mají vyrůst
i další obchody.
Přístupové chodníky k podnikatelskému objektu by měl
zajistit především majitel tohoto objektu a napojit je na
systém místních komunikací.
Město Most v současné době
o výstavbě chodníku v této lokalitě neuvažuje, a to zejména
s ohledem na další plánovanou
výstavbu komerčních subjektů.
Některé pozemky v této lokalitě již byly prodány soukromým
vlastníkům k další výstavbě,
tudíž případná stavba chodníků
ze strany města by byla značně
problematická. Uvedená část
města, kde pozemky přiléhají
k silnici, má funkci takzvané
nerušící výroby a služeb, a tudíž
i sortiment služeb by měl zohledňovat to, že jej budou využívat spíše motoristé než chodci.

Chci se
zeptat,
zda-li
vedení
města
chystá,
a n e b o Jan Paparega
již projednává otázku bydlení pro
mladé lidi a rodiny s dětmi.
Ale nějaké, na které by dosáhly. Protože někdy to není jednoduché sehnat slušné bydlení
za slušné peníze.
Vedení města je myšlence
budování nových bytů pozitivně nakloněno. Je to zřetelné
i z toho, že podpořilo myšlenku
městské společnosti Mostecká
bytová odkoupit od města dva
vybydlené domy v ul. Jaroslava
Seiferta - bl. 34 a 35 - a vybudovat zde několik desítek nájemních bytů. Jedná se o velmi
žádanou lokalitu. Rekonstrukce bl. 35 bude zahájena ještě
v letošním roce, momentálně
se dopracovává projektová dokumentace pro vznik 24 bytů.
Rekonstrukce bude dokončena
v roce 2019. Obdobný typ bydlení je plánován i ve vedlejším
bl. 34.
Odpovídá primátor
Jan Paparega

V domově budou
především Mostečané
„Sociální služby poskytované společností Domov Alzheimer jsou určeny především pro
místní obyvatele. Je samozřejmý
předpoklad, že vybudováním kapacity nových lůžek v bloku 60
dojde k uvolnění řady míst v objektech MSSS a bude tak možno
i lépe uspokojit současné čekající v pořadníku města či MSSS,“
dodal ředitel. Podíl na klientele
by však mohli mít i senioři,
kteří sice nemají trvalé bydliště
v místě, ale mají jej tam jejich
příbuzní (obvykle děti), kteří se
o ně starají.
(sol)

MOST/ČESKO - Více než 76 000 dobrovolníků se zapojilo do
sobotní národní akce – Ukliďme Česko. Do akce se zapojilo také
mnoho dobrovolníků a organizací v rámci města Mostu. Letošního úklidu se opět zúčastnila i společnost AUTOPLUS II, servis
a dealer ŠKODA, která poskytla vůz na svoz odpadu. Zaměstnanci AUTOPLUSU II přiložili ruku k dílu v okolí hradu Hněvína,
odkud sváželi nasbíraný odpad. Při letošních jarních úklidech se
po celém Česku sesbíralo přes 1 000 tun odpadů na 1 928 místech
republiky. Zapojilo se tak zhruba o 10 procent dobrovolníků více
než na jaře loňského roku. Díky příznivému víkendovému počasí účast překonala očekávání pořadatelů akce ze spolku Ukliďme
Česko a Českého svazu ochránců přírody.
(nov)

Autodrom nabízí paliva
svého nového exkluzivního
partnera OMV

STOP doplatkům na bydlení se osvědčuje
MOST - Opatření (tak zvané stop doplatkům na bydlení), které platí
v Mostě v několika lokalitách, zatím město rozšiřovat nebude. Nevylučuje ale, že by se tak do budoucna nemohlo stát.
Mostečané se zajímají, proč
vyhlášení opatření platí jen
v určitých lokalitách. Mají obavy, že díky tomu bude i v relativně klidných, čistých a bezpečných čtvrtích zanedlouho
stejná situace jako v dnešních
vyloučených lokalitách. Jednoduše proto, že nepřizpůsobiví
občané pobírající sociální dávky a dávky na bydlení, se do
těchto lokalit začnou stěhovat.
„Nevyplácení příspěvku na bydlení novým občanům v daných
lokalitách musí být podloženo
výskytem sociálně nežádoucích
jevů. Právě proto jsme vybírali ty
lokality, které se s těmito problémy potýkají. Tam, kde dochází

například ke zvýšenému páchání
přestupků, požívání alkoholu či
omamných látek, kde se vyskytuje násilí, záškoláctví a podobné
negativní jevy. Důvodem k zavedení opatření byla snaha omezit
migraci rodin, které způsobují
uvedené problémy, jak do našeho města, tak v něm samotném,“
uvedl primátor Jan Paparega.
Opatření platí od konce prosince minulého roku v oblasti
Stovky, v lokalitě ulic Javorová, U Věžových domů, K. H.
Borovského, M. G. Dobnera či
v sedmistovkách. „Opatření se
městu osvědčilo, protože se sem
už problémoví lidé nestěhují. Je
pravdou, že lidé žádají o rozšíře-

ní opatření i do dalších oblastí,
ty ale my musíme nejprve zmapovat, abychom zjistili, zda tam
problémy skutečně jsou. Aby totiž
opatření mohlo být v dané oblasti zavedeno, musí se doložit, že
tu k nežádoucím jevům skutečně
dochází,“ komentovala náměstkyně primátora Markéta Stará.
Město přesto nevylučuje, že
by postupně omezilo sociální
příplatky na bydlení i v dalších
částech Mostu. V celém městě ale
opatření uplatnit nelze. „Lokality,
kde se opatření uplatňuje, jsou
především v místech, ve kterých
vlastní byty majitelé bez osobní
vazby k danému bytu, domu, ale
i městu. Ti do nich nastěhují kohokoli, pouze za účelem zisku. A takové problémy se ve všech čtvrtích
ve městě nevyskytují. Nelze tedy
z preventivních důvodů označit

za takovou lokalitu celé město,“
vysvětlil primátor a dodal: „Nicméně ověřujeme, zda následkem
uvedeného opatření nedochází ke
zhoršení situace v jiných částech
města a jsme připraveni v případě
potřeby lokality rozšířit.“ Nový bič
na nepřizpůsobivé mají i v okolních městech a obcích. Některé
samosprávy dokonce opatření
uplatnily na celé město. „Například Kladno si Opatření obecné
povahy zavedlo po celém městě,
ale vyšší instance to již zamítly,“
říká primátor Paparega. Rozšíření opatření do celého města
by navíc mělo negativní dopad
pro majitele nemovitostí. „Pokud
bychom tento nástroj uplatnili po
celém městě, znehodnotili bychom
lidem bydlení. Není to podle nás
správná cesta,“ doplnila náměstkyně Stará.
(sol)

MOST - Mostecký autodrom má
dobrou zprávu pro všechny návštěvníky i ostatní motoristy ve
městě a blízkém okolí. Společnost OMV zprovoznila v areálu
autodromu
samoobslužnou
čerpací stanici pohonných hmot
s nabídkou výhradně prémiových paliv MaxxMotion.
Zprovoznění čerpací stanice
umožnila dohoda se společností
OMV, která se stala exkluzivním partnerem autodromu.
„Paliva OMV odborná veřejnost
i řada závodních týmů považují za jedna z nejlepších na trhu.
Doplnit kvalitní benzin či naftu
si tak nyní může každý návštěvník našich akcí, ale také účastníci volných jízd na okruhu. Jezdí

si k nám zlepšovat své řidičské
schopnosti, nebo jen uvolnit
adrenalin. Každopádně si mohou ověřit možnosti své i svého
vozidla, aniž by ohrozili ostatní
řidiče a jejich spolujezdce v běžném provozu,“ představil novou
službu předseda představenstva společnosti AUTODROM
MOST Josef Zajíček.
Velký závodní okruh autodromu přijal barvy strategického partnera, první a poslední
zatáčka cílové rovinky pak získala jeho jméno a název špičkového produktu. „Věříme, že závodníky zatáčka MaxxMottion
před závěrečným spurtem do cíle
nabudí k maximálnímu výkonu,“ dodal Josef Zajíček. (nov)
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Autodrom rozšířil služby, motocyklistům
nabízí tlumiče a tlumicí vložky do výfuku
MOST - Servis mosteckého autodromu rozšířil své služby. Motocyklisté, kteří se chtějí svézt na okruhu, si vyberou z nabídky tlumičů
a tlumicích vložek do výfuku. Takzvanou tlumivku, jejímž účelem je
snížení hlučnosti a dodržení hlukového limitu, si mohou na místě
zakoupit a také nechat namontovat.

TŘEBÍVLICE - Velký zájmem zaznamenala akce Otevřené
sklepy, do které se spolu s vinařstvím Chrámce, Vičice a Březno
zapojilo také Zámecké vinařství Třebívlice Johann W. „Akci navštívily čtyři stovky turistů, převážně milovníků vína. Konkrétně
v našem vinařství měli možnost ochutnat osm vzorků vín - Müller
Thurgau, Muscat, Modrý Portugal rosé, Modrý Portugal, Saint
Laurent, Riesling, Johann W white a Johann W red. Kromě toho
návštěvníci mohli potěšit své chuťové pohárky také skvělou gastronomií, když si pochutnali na specialitách naší kuchyně,“ sdělil
k otevřeným sklepům ředitel třebívlického vinařství Martin Jaroš. Ochutnávky po celý den navíc zpříjemňoval skvělý kytarista
a akci zpestřila dražba speciálně upečeného chleba. Jak ředitel
vinařství Martin Jaroš dodal, už nyní se návštěvníci mohou těšit
na další zajímavé kulturní a společenské akce.
(nov)

N

apsali jste nám

„Nabízené typy a ceny vložek
zájemci najdou na webových
stránkách autodromu. Upozorňujeme, že jejich počet je omezený. Doporučujeme proto předem
si vložku, případně i montáž
objednat,“ uvedl sportovní manažer Autodromu Most Jindřich
Hrneček.

mologačním znakem, musí také
v každém případě splnit maximální hlukový limit.
„Platí tedy, že kdo přijede na
autodrom s motocyklem s laděným výfukem, a nebude mít
vložku, jezdit po okruhu nemůže,“ potvrdil Jindřich Hrneček
striktní pravidla novelizované-

ho provozního řádu autodromu.
Standardní jednoduché tlumící
vložky, které zásadně neovlivní výkon a nastavení paliva ani
funkci motoru, dokážou podle
něj snížit hlučnost o dva až tři
decibely.
Kontrolovat přítomnost tlumicích vložek ve výfuku motocyklů budou traťoví komisaři
či zaměstnanci autodromu pohledem při vjezdu na dráhu.
„Při každé jízdě navíc určený
pracovník změří hluk také u vybraných motocyklů, a to i v pří-

padě, že jejich výfuk bude mít
tlumicí vložku. Pokud motorka
i tak přesáhne hlukový limit 102
dB, podrobí se důkladnější kontrole zaměstnanců sportovního
oddělení autodromu s návrhem,
jak hlučnost účinně snížit. Stroje,
které kontrolou neprojdou, traťový komisař na dráhu nepustí.
Může se totiž jednat o nevyhovující starý výfuk s vypálenou náplní. I takové případy lze však řešit
v servisu autodromu,“ upřesnil
Jindřich Hrneček.
(nov)

I

V současné době autodrom disponuje několika druhy tlumičů
pro různé typy výfukových systémů motocyklů, které je možné
vyzkoušet a okamžitě namontovat.
Rozšíření nabídky servisu
souvisí s protihlukovými opatřeními autodromu. V souladu
s nimi motocykly musejí mít od
začátku letošní sezony při závodech, testování či volných jízdách na velkém i malém okruhu
účinnou ucpávku výfuku. Tlumicí vložkou musí být opatřen
každý laděný (neoriginální)
výfuk, a to i při splnění maximálního hlukového limitu 102
decibelů (dB). V sériovém výfuku tlumicí vložka být nemusí
ani v případě, že je bez přepážky
(otevřený). Podmínkou však je,
že bude opatřen platným ho-

Rozšíření nabídky servisu souvisí s protihlukovými opatřeními.

Bludiště se stalo Dřevěnou stavbou roku
Rádi bychom poděkovaly
paní Marii Stejskalové za obrovskou pomoc při výrobě tabla
naší Mateřské školy, Lidická 44,
odloučené pracoviště Františka
Kmocha. Jako každý rok, i letos
z naší mateřské školy odcházejí
budoucí prvňáčci do základních
škol. Letos jsme se rozhodly tuto
radostnou událost oznámit celému městu. MY JDEME DO
ŠKOLY!!! A JSME NA TO PRÁVEM PYŠNÍ. Proto jsme oslovily
několik provozoven. Nejlepším
místem pro naše tablo bylo OC

Central. Projde zde každodenně
několik set lidí a ti všichni uvidí
naše předškoláky. S výrobou tabla nám pomohla babička jednoho z našich dětí, Matyáše Stejskala. Paní Stejskalová je bývalou
výtvarnicí Divadla rozmanitostí.
Velká rozmanitost i cit pro dětský svět se odrazil i na našem
tablu. Z celého srdce jí děkujeme
a přejeme spoustu zdraví a stejně
krásných nápadů.
Děti a paní učitelky
z Mateřské školy
Františka Kmocha, Most

MOST - Vyhlídková věž a 3D bludiště, které se letos plánují vybudovat v parku Šibeník, bodovaly ve veřejné anketě Dřevěná stavba
roku. Hlasující veřejnost je vynesla až na vítěze v kategorii návrhů
dřevěných konstrukcí. Budoucí mostecká vyhlídková věž ale zaujala
i odbornou porotu, která návrh ocenila 3. místem.
V anketě o nejlepší dřevěnou
stavbu roku letos soutěžilo 95
staveb v osmi soutěžních kategoriích. „Pro tyto stavby hlasovalo jak 11 odborných porotců,
tak široká veřejnost, která jim
poslala rekordních více než 67
tisíc hlasů,“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Mezi vítěznými jsou vedle mostecké rozhledny také rodinné domy, hřiš-

tě, sruby nebo dřevěné interiéry,
které se nacházejí nebo teprve
vyrostou na různých místech
České republiky. Anketu Dřevěná stavba roku vyhlašuje Nadace dřevo pro život.
Stavba 3D bludiště a vyhlídkové věže na Šibeníku by
měla začít co nevidět. Zakázku zrealizuje společnost UNIPARK, s. r. o. z Brna za nabídkovou cenu více než dvacet šest

a půl milionu korun bez DPH,
která se stala vítězem výběrového řízení. „Výběrového řízení
se účastnili celkem tři uchazeči.
Pokud vše půjde, jak má, předpokládáme, že by se mělo začít co
nejdříve, abychom lanové městečko mohli ještě v letošním roce
otevřít pro veřejnost,“ odhaduje
mostecký primátor Jan Paparega.
Součástí bludiště by měla
být vyhlídková věž, která se
stane zároveň jeho dominantou. Bude kruhového půdorysu
s vyhlídkou na centrum, Ressl,
Širák a Hněvín, ve výšce 22 metrů nad zemí. Zhruba v polovi-

ně věže bude další vyhlídkový
ochoz. 3D bludiště bude tvořeno z pochozích lávek zavěšených mezi kůly, na nichž budou
přestupové domečky. Lávky
budou mít podobu spletitých
lanových překážek a budou
umístěny ve dvou až třech patrech nad sebou. Bludiště nebude oplocené, ale jeho ochranu
zajistí kamerový systém a také
ostraha. Novou atrakci bude
spravovat Sportovní hala Most.
Přístupné bude dětem od tří
let. Výhodou lanového městečka bude pak poloha uprostřed města, snadná dostupnost
a rozlehlost.
(sol)

Senioři ve víru maškarního bálu
MOST - Městská správa sociálních služeb v Mostě uspořádala
pro seniory Jarní společenský
večer, který se odehrával v maškarním duchu. Akci uvedl ředitel
organizace Martin Strakoš společně s náměstkyní primátora
Markétou Starou.
Společenského večera se zúčastnilo osmdesát seniorů ze

všech domovů a penzionů pro
seniory v Mostě. Všichni návštěvníci obdrželi lahev vína
a občerstvení - domácí koláče
a výborné škvarkové sádlo.
Během večera byl zajištěn
bohatý program. Vystoupily
děti z Tanečního studia Kamily Hlaváčikové. K poslechu
a k tanci hrála hudební skupina B.A.S. Bobše Holečka. Nechyběla také výherní výstava,
ve které senioři mohli vyhrát
např. mobilní telefon, dárkové
poukázky, kosmetické balíčky,
ale také potravinové výrobky
jako např. jitrnice, tlačenky,
utopence či vánočky. Vyvrcholením večera byla světelná
show. Taneční parket společenského sálu byl neustále zaplněný, seniorům se zábava velice
líbila.
„Poděkování patří zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě společenského večera a také
sponzorům, kteří přispěli finanční částkou či výrobky do výherní
výstavy, a také sponzorům, kteří
přispěli finanční částkou či výrobky do výherní výstavy,“ řekl
ředitel Martin Strakoš.
(nov)

Bálu se zúčastnila i náměstkyně primátora Markéta Stará (uprostřed).
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Václav Klaus: „Litvínovský hokej
za Růžičky... To byla jejich síla“
Co také na besedě s Václavem Klausem a studenty
zaznělo:
K jakým zemím Václav
Klaus tíhl v prezidentském
období, ale i současně. Ke
kterým má naopak spíše rezervovaný vztah. Kam by se
případně chtěl vydat…
„Nejvícekrát jsem byl v zemích, se kterými sousedíme,
v Rakousku, Německu…Za
zhruba dvacet osm let jsem
byl ve Spojených státech tak
200krát. V Rusku osmkrát.
Jednoduše nechci země nálepkovat, závisí i na tom,
jestli jejich jazyk umíte, nebo
jej neovládáte. Vzdálenější je
mi proto z tohoto pohledu
třeba Francie, než země, kde
mám pocit, že můžu mluvit
jejich jazyky. Nenašel jsem
zálibu ani v pobaltských
zemích, které měly děsivé
osudy v historii. Kam bych
nemusel, by bylo Estonsko.
Zajímavé je jet úplně jinam
než do Evropy. Nesmírně
zajímavé jsou pro mě asijské
země, méně rozumím latinskoamerickým…“
Měl by být Andrej Babiš
předsedou vlády?
„Respektuji a respektujme
výsledky voleb, to je moje
zásadní teze. Rozmáhá se,
že lidé jsou hloupí, že volili
špatně, že volba byla taková a onaká. Převaha třiceti
procent - pro mě nepochopitelná - pro hnutí ANO je
realitou. Ještě nikdy neskončily volby po roce 89 tak
obřím rozdílem mezi první
a druhou stranou. Myšlenka, že by prezident republiky mohl vybídnout někoho
jiného k tomu, aby mohl
sestavit vládu, než předsedu
nejsilnější strany, to by bylo
popřením demokracie. Jinou věcí je, jestli to podivné
rozložení sil může vytvořit
nějakou smysluplnou vládu,“
shrnul Václav Klaus.

Ředitel gymnázia Jan Novák požádal Václava Klause o podpis do kroniky školy.
LITVÍNOV - Bývalý prezident Václav Klaus navštívil studenty litvínovského gymnázia TGM, kam přijal pozvání. Přijel se studenty besedovat o současných aktuálních otázkách a dění ve společnosti, jak
u nás, tak i ve světě. Studentům tak zpříjemnil a zatraktivnil celé dvě
hodiny výuky.
Na úvod setkání profesor
Klaus studentům připomněl,
že není v Litvínově poprvé a že
beseduje se studenty po celé
republice často. „Poslední mou
návštěvou bylo gymnázium v Říčanech. Příští plánujeme v ZŠ ve
Vodňanech. Učil jsem v těchto
dnech na VŠE, takže kontakt se
studenty máme a já vám děkuji za pozvání,“ pronesl a dodal:
„Byl jsem tady nejednou ve své
politické kariéře a promlouval
na náměstí. Rád se sem po čase
přijedu podívat. Moji oba synové, když byli ve vašem věku, byli
oba neuvěřitelnými fanoušky litvínovského hokeje a já si to jako
jejich otec neskutečně užíval.
Pražskou Spartu rádi neměli, ale
litvínovský hokej za Růžičky…
To byla jejich síla.“
V rámci besedy se studenty
se dotkl aktuální situace v České republice. „Je třeba si říci, že
poslední volby nás zavedly do
poněkud neřešitelné a beznadějné situace. Žádná smysluplná
vláda patrně vzniknout nemů-

že, myslím, že se s tím budeme
potýkat dlouhou dobu,“ reagoval na současnou scénu. Zmínil se o Evropské unii, jejím
vzniku a vývoji. Reagoval i na
současné politické kauzy, které
hýbou děním a na které padl
v průběhu diskuse také dotaz.
Vysvětlil například, jak se dívá
na vyhoštění ruských diplomatů a současnou diplomatickou válku a zda to považuje za
správné… „Není sebemenší důvod, aby docházelo k dramatickému rozdmýchávání nepohody
a neklidu ve světové politice. Je
naprostý nesmysl, abychom vyvolávali novou studenou válku
a dostali se do těchto světů. Jsem
zásadně proti. Jsou to politické
hry, do kterých jsme vstoupili,
aniž bychom to měli zapotřebí.
Pokud vím, o vydání požádaly
oba státy, jak Rusko, tak i USA.
Bez ohledu na právnické výklady atd., je diplomatickou zvyklostí, že se vydává člověk do
zemí svého původu,“ je přesvědčený Václav Klaus.

Studenty také zajímalo, co
říká bývalá hlava státu na volební výsledky u nás, proč některé
strany zaznamenaly tak velký
úspěch a naopak jiné strmý propad. Jak se dívá Václav Klaus na
referenda, zda by občané měli
mít právo rozhodovat o tom,
v jaké mezinárodní organizaci
budeme, či nikoliv… „Nejsem
příznivcem referend a nejsem
pro to vyměnit zastupitelskou
nepřímou demokracii za přímou. Referenda by se mělo používat jako šafránu, jednou za
historickou chvíli. Spoléhání se
na referendum je zrada politikům, aby plnili svou politickou
funkci, kvůli které byli zvoleni
a přijali zodpovědnost, kterou
mají,“ namítal Václav Klaus.
Odpovídal i na tradiční dotazy:
„Až skončí mandát prezidenta
Zemana a neviděl byste žádného
jiného kandidáta jako vhodného,
byl byste ochotný kandidovat?“
ptali se studenti. „Tuto otázku
dostávám dnes a denně. Nevím,
jestli byste mě chtěli… To by mi
to český národ musel nějak silněji sdělit. - A už také mám hrůzu
z toho, jak bych se choval, vzhledem k tomu, co se děje v Evropské unii… ať jde o migraci, Nikuliny, Skripaly…
(sol)

Spolupráce United Energy s Mostem
a Litvínovem zpečetěna
MOSTECKO - Spolupráce společnosti United Energy s městy
Most a Litvínov bude pokračovat i v letošním roce. Na konci
března byly podepsány dodatky, které oblasti spolupráce
konkretizují.
Primátor města Mostu Jan
Paparega a generální ředitel
United Energy Milan Boháček
podepsali v pořadí již patnáctý
dodatek k Dohodě o vzájemné
spolupráci. Částka podpory se
oproti předchozím letům nezměnila, zůstává 500 000 korun.
Za dvanáct let spolupráce tak
přispěla teplárenská společnost
městu Most jen na základě ročních dodatků celkovou částkou
7 000 000 korun.
Letošní dodatek smlouvy zahrnuje podporu sportu, kultury
a volnočasových aktivit dětí,
mládeže i obyvatel v celkové
výši 195 000 korun, vzdělávání
ve výši 140 000 korun a v neposlední řadě zdravotnictví, kde
nejvýznamnější položkou je 100

Za město Most spolupráci s United Energy podepsal Jan Paparega.

tisíc korun na pořízení speciální myčky podložních mís pro
HOSPIC v Mostě.
Spolupráci v letošním roce
svým podpisem stvrdil generální ředitel komořanské teplárny
i se starostkou města Litvínova
Kamilou Bláhovou. Také město
Litvínov podpoří teplárna částkou půl milionu korun. Celkově
tak od roku 2006 přispěla United Energy Litvínovu na základě ročních dodatků částkou
6 230 000 Kč.
Nejvíce podporovanou oblastí v letošním roce bude vzdělávání (300 tis. Kč), následované
kulturou a volnočasovými aktivitami obyvatel (200 tis. Kč).
Sponzorský dar ve výši 200 tisíc
korun například poputuje MŠ
Gorkého, objektu Bezručova na
revitalizaci zahrady či 50 tisíc
korun MŠ Sluníčko ve Školské
ulici na bezpečnostní ochranu
vybavení zahrady s napojením
na městskou policii.
(nov)

Výlet do Krušných
hor
S Jindrou prožívali jeden z těch bláznivých dnů, jakých byl v poslední době
jejich život plný. Chodili spolu několik
měsíců, ale zatím se spolu nenudili ještě ani minutku. Jindra byl úplně jiný
než všichni kluci, se kterými se znala
před ním. Vždy přišel s něčím novým,
vždy ji překvapil. Tenhle víkend se vydali
do Oseka. Město pod
Krušnými horami ukrývalo poklad. Starý klášter s úžasnou gotickou
křížovou cestou. Než
poznala Jindru, ani by ji
nenapadlo vzrušovat se
nad chodbou v nějakém
klášteře, třeba i gotickou.
Jindra ale uměl vzkřísit
její fantazii. Procházeli
křížovou cestou a ona
cítila tu sílu, která tu
dýchala z každičkého kamene. Průvodkyni neposlouchali. Jindra jí do ucha
šeptal svůj vlastní výklad. V duchu viděla sedřené kameníky, kteří v dávné
době stavěli klášterní zdi. Slyšela cinkání
mincí, kterými si bohatý šlechtic kupoval odpustky za své hříchy. Jindra jí je
vykresloval tak barvitě, až měla pocit, že
v ohybu chodby zahlédla mizící postavu ve středověkých šlechtických šatech.
Byla spokojená, ale den ještě ani zdaleka
nekončil. Jindra ji odvedl do nedaleké
restaurace. Dřevěné stoly, přítmí a pivo,
které si tu vařili v malém pivovaru. Zatímco ona si dávala večeři, Jindra se dal
do řeči s barmanem a pak na chvíli zmizel na prohlídku pivovaru. Vrátil se ke
stolu se zvláštním chlápkem. Těžko mu
odhadnout věk. Díval se na ni pohledem, ze kterého jí trochu mrazilo. Nemohla se rozhodnout, jestli je jí nesympatický, nebo jestli se jí líbí. Jmenoval se
Roman a říkal, že tu v okolí zná každý
kámen. Žije tu od nepaměti. Chodí po
lesích na úpatí Krušných hor, zná stezky
zvěře i staré pašerácké cesty. O horách ví
úplně všechno. Jindra mu objednal pivo
a naklonil se k ní. Tiše, jako by nechtěl,
aby je někdo slyšel, jí řekl, že jim Roman
ukáže podzemní chodby ve skalách nad
Osekem. Půjdou tam hned. Venku už se
smrákalo, když Jindra za všechny zaplatil a vyrazili. Chvíli šli po silnici, pak Roman odbočil na lesní cestu. Pod nohama
měli vlhké spadané listí. Les voněl podzimem. Vedl je stále do kopců. Jindra jí
zatím vyprávěl, co od Romana slyšel ještě v restauraci. Ve skalách nad Osekem
jsou jeskyně, kde opat z oseckého kláštera nechával zazdít mladé dívky. Jednalo
se vždy o sirotky, které do Oseka vozili
mniši z Německa. Dívky schovávali za
vysokými zdmi kláštera pro vlastní potěšení. Když některá z nich otěhotněla,
odvedli ji v noci mniši do skal a zazdili. Duše dívek, které umíraly opuštěné
v chladu a tmě, zůstaly v jeskyních dodnes a v měsíčních nocích je slyšet jejich
nářek a pláč jejich nenarozených dětí. Šli
už skoro hodinu. Zatím se setmělo a nebylo vidět na krok. Jindra jim na cestu
svítil mobilem. Roman šel jako první.
Nic neříkal, ani se neotáčel, aby se ujistil,
že jdou za ním. Dívala se na jeho široká
záda a napadlo ji, že o tom chlápkovi
vlastně nic neví. Je to úplně cizí člověk
a oni s ním jdou v noci sami do lesa,
kde to on dobře zná, ale oni by se bez
něj ani nedokázali vrátit stejnou cestou,
kudy přišli. Jindra byl spokojený. Užíval
si nečekané dobrodružství. Chytila se
ho za ruku. Potřebovala cítit jeho dotek.
Přiznala si, že se bojí. Temný stín mezi
stromy se ve světle mobilu proměnil ve
skálu. Roman se k nim poprvé za celou
cestu otočil. Řekl, že už budou brzy na
místě. Zdálo se jí, že jsou jeho oči temné, jako by neměl žádné bělmo. Upíral
je přímo na ni. Pevněji sevřela Jindrovu
dlaň. Ze tmy se ozval nářek nočního
ptáka. Zamrazilo jí. Cítila zvláštní chlad,
který stoupal od země a kradl se jí po zádech ke krku. Začali šplhat mezi velkými
kameny. Pak se Roman zastavil. Ukázal
rukou do tmavé prohlubně. Řekl, že tam
je to místo. Tam jsou zazděné dívky, které v oseckém klášteře znásilňovali zvrhlí
mniši. Když budou tiše, uslyší jejich ná-
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řek. Přitiskla se k Jindrovi. Ten ji objal
kolem ramen. Najednou to uslyšela.
Tiché kvílení, které vycházelo ze skal.
Nářek sílil a opět utichal. Měnil se v tichounký pláč. Její zjitřená představivost
jí před očima vykreslila temný průvod.
Muži v mnišských kápích. Mezi sebou
vedli mladou dívku. Nevzpouzela se. Byla odevzdaná svému osudu.
Pod lehkým rozedraným
šatem se jí zřetelně rýsovalo zvětšující se břicho.
Průvod zmizel ve skalní
proláklině. Ve světlech
loučí viděla dívku klečet.
Prosila ty temné postavy,
ruce sepjaté, bledý obličej stažený strachem.
Kámen po kameni rostla
před dívkou zeď, která ji
i její nenarozené dítě oddělila od života. Zatřepala hlavou, aby se
toho obrazu zbavila. Už neměla dál ani
tu nejmenší chuť zůstávat s tím divným
chlápkem na tom strašném místě. Zatahala Jindru za ruku a zakňourala, že se
chce hned vrátit. Jindra se ale k návratu
neměl. Chtěl prozkoumat skalní průrvu.
Chtěl vidět, co tam skutečně je. Zapnula baterku na svém vlastním mobilu.
Nemohla se rozhodnout. Jít do podzemí s Jindrou a Romanem, nebo zůstat
sama v tmavém lese plném strašidelných
zvuků. Jindra si začal sestup do jeskyně
natáčet na svůj mobil. Ještě chvíli váhala,
pak se pustila za ním. Roman šel první,
Jindra se držel těsně za ním. Najednou
se Roman zastavil. Něco řekl Jindrovi,
neslyšela co. Pustil Jindru před sebe.
Ukazoval někam do chodby. Uklouzla
jí noha po vlhkém kamení. Když chytila
rovnováhu a zdvihla hlavu, uviděla, jak
Roman bere ze země velký kámen. Než
stačila pochopit, co se děje, uhodil jím
Jindru do zátylku. Pak ještě jednou. Začala křičet. Otočila se a v panice chtěla
utéct. Padala na kamenech. Mobil jí vypadl z ruky, rozbil se a zhasl. Neviděla
na cestu. Drápala se ven z jeskyně, rozedírala si přitom ruce o ostré kameny
do krve. Najednou byl u ní. Povalil ji na
tvrdou skálu. Kolenem ji přitiskl k zemi.
Držel ji rukama za krk. Lapala zoufale
po dechu. Dusila se. Krk měla v jednom
ohni. Před očima jí vybuchoval ohňostroj světel. Viděla jen ty jeho temné oči,
které se na ni hladově upíraly. Slyšela
kvílivý nářek mrtvých dívek. Věděla, že
se k nim už brzy přidá. Dvě mrtvá těla
našel v jeskyni ve skalách nad Osekem
párek mladých zamilovaných lidí až
na jaře dalšího roku. Chlapec chtěl své
dívce ukázat místa, kde se jako kluci
schovávali. Na mrtvolách bylo na první pohled patrné, že ve skalách leží už
pěkných pár týdnů. Stále ale bylo jasné,
že se jedná o muže a ženu. Vyšetřování
v těžce přístupném lesním terénu nebylo
jednoduché. Jarní sluníčko ještě nemělo sílu. Chlad umocňoval vítr, který se
ten den proháněl mezi skalami. V průrvách vyluzoval zvláštní kvílivý zvuk.
Muž, který měl vyšetřování na starosti,
si přitáhl bundu blíž ke krku. To místo
nahánělo hrůzu nejen kvůli těm dvěma
mrtvým. Vyšetřování se brzy pohnulo.
Patolog potvrdil, že se jednalo o vraždu.
Totožnost té dvojice se podařilo zjistit
také poměrně rychle. Stopy vedly do
října loňského roku. Od té doby byla
dvojice mladých lidí z Prahy pohřešovaná. Na víkend si tenkrát podle dívčiných
rodičů vyjeli spolu, ale nikdo nevěděl
kam. V Oseku policisté prošli všechny
restaurace. Na dvojici si v jedné z nich
vzpomněl barman. Takový divný pár to
byl. Seděli celou dobu spolu sami u stolu
v rohu. Ten mladík ale stále jako by s někým třetím mluvil. Barman ale mohl odpřisáhnout, že s nimi v restauraci nikdo
nebyl a dvojice také odešla sama. Tam
také stopy končily. Po čase vyšetřovatel
případ odložil a začal se zabývat novými
událostmi. Když spisem namátkou listoval, zadíval se na fotografii té dívky. Milá
holka od pohledu. Trochu mu připomínala jeho dceru. Škoda jí a škoda toho
dítěte, které ta zavražděná čekala.
(pur)
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E-shop Chytrých hlav je otevřen, nakupujte
MOSTECKO – Chytré hlavy odstartovaly už devátý ročník. E-shop je
otevřen a školy mohou vyrazit na
nákup. I letos si mohou z podpory
Vršanské uhelné pořídit moderní
učebnu, vzdělávací akci nebo provoz zájmového kroužku s technickým zaměřením. E-shop bude
otevřen do konce října, ale jako
všude, i tady platí, že „kdo dřív
přijde, ten dřív mele“.
Na podporu vzdělávání věnuje v letošním roce Vršanská
uhelná ze skupiny Seven Energy
Pavla Tykače tři milióny korun.
Již podeváté vyhlásila grantový
program Chytré hlavy pro Sever,
který regionálním školám všech
stupňů a od loňska i zájmovým
organizacím pomáhá realizovat
projekty zaměřené na prohloubení přírodovědného vzdělávání a technických dovedností
mládeže. „Loni poprvé jsme pod

značku Chytré hlavy soustředili
všechny naše aktivity v oblasti
podpory vzdělávání v regionu
a zvolili koncept e-shopu, který
se setkal s velmi kladnou odezvou. Letos v něm pokračujeme
s tím, že jsme zařadili opět několik novinek, například možnost
navštívit teplárnu v Komořanech,“ uvedla mluvčí skupiny
Gabriela Sáričková Benešová.
„Najít šikovného technika nebo
řemeslníka je v současné době
velmi obtížné, sami se o tom přesvědčujeme při náborech nových
zaměstnanců. Připadá mi proto
nanejvýš potřebné podporovat
rozvoj technického myšlení a dovedností už u školních dětí. Díky
Chytrým hlavám Vršanská uhelná rozdělila školám již 14 milionů korun,“ poznamenal Vladimír Rouček, generální ředitel
těžebních společností.
(pur)

DARWIN
BYL TAKÉ DÍTĚ,
NEŽ OBJEVIL
EVOLUCI

ŠANCE

PRO CHYTRÉ
HLAVY
Právě otvíráme

klikni a vyber

www.chytrehlavy.cz

O Chytrých hlavách

ŠANCE

KŘIŽÍK

BYL TAKÉ DÍTĚ,
NEŽ ZPROVOZNIL TRAMVAJ

PRO CHYTRÉ
HLAVY
Právě otvíráme

klikni a vyber

www.chytrehlavy.cz

EDISON
BYL TAKÉ DÍTĚ,
NEŽ VYMYSLEL
ŽÁROVKU

WICHTERLE
BYL TAKÉ DÍTĚ,
NEŽ VYMYSLEL
ČOČKY

Objednávejte a registrujte
průběžně od 28. března do konce října 2018.
Registrace a objednávky budou vyhodnocovány průběžně
až takzvaně „do vyprodání zásob“ neboli do naplnění kapacity či vyčerpání finančního limitu jednotlivých nabídek. (pur)

Jednotlivé nabídky v e-shopu jsou pojmenované po významných osobnostech vědy a techniky. Zahrnují možnost
registrace projektů na vznik nebo modernizaci učeben, dále
celou řadu tematicky vzdělávacích akcí včetně oblíbeného
cyklu Uhelná maturita nebo také šanci získat příspěvek na
vědeckou studentskou práci případně na rozjezd či provoz
zájmového kroužku s technickým zaměřením.

Edisonův kabinet

Nový Einstein
Znáte ve svém okolí osobnost, která vyniká v technickém oboru, je autorem
vědecké práce nebo zlepšováku či zaznamenala úspěch
v odborné soutěži? Víte
o zajímavém počinu v oblasti techniky, přírodovědy
a souvisejících oborech?
Napište a nominujte jednotlivce, skupiny či realizované
projekty z Mostecka. Laureáta vybere odborná porota.
Vítěz v závěru letošního roku
získá cenu.

Program tvoří 5 nabídek,
z nichž můžete vybírat jako
v e-shopu, co se vám nejvíce
líbí.
Objednat nebo registrovat
můžete jednu i několik nabídek
zároveň prostřednictvím on-line registračního formuláře či
objednávky.

ŠANCE

PRO CHYTRÉ
HLAVY
Právě
otvíráme

klikni a vyber

www.chytrehlavy.cz

Edison byl také dítě, než vymyslel žárovku
Nabídka Edisonova kabinetu je určena pro základní i střední
školy na Mostecku. Registrovat můžete projekty zaměřené na
technické a přírodovědné vzdělání. Na modernizaci odborných
učeben, dílen a laboratoří. Také na nákup vybavení, pomůcek
a materiálu pro technické předměty. Registrovat svůj projekt
můžete do 13. května.

S Darwinem na cestách
Darwin byl také dítě, než objevil evoluci
Objednávat můžete vzdělávací akce pro děti základních
a středních škol. Vybírat můžete hned z několika nabídek. Pro
střední školy je určena Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná
maturita. Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol je určen seminář
Těžba a rekultivace. Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro
studenty středních škol je v e-shopu připraven seminář Co dýcháme, zaměřený na problematiku ovzduší. Základní i střední
školy si mohou vybrat exkurzi v elektrárně nebo v teplárně.
Nebo si požádejte o příspěvek na exkurzi či soutěž s technickým
zaměřením organizovanou vaší školou.

Wichterleho laboratoř
Wichterle byl také dítě, než vymyslel čočky
Nabídka určena pro střední a vysoké školy. Žádat můžete
o jednorázový grant na výzkumný úkol, vědeckou práci či zlepšovací návrh, terénní výzkum a badatelskou i osvětovou činnost.

Křižíkova dílna
Křižík byl také dítě, než zprovoznil tramvaj
Do konce září mohou základní a střední školy, Centra volného času a další zájmové organizace z okresu Most registrovat
své projekty na vznik a podporu činnosti odborných kroužků
technického zaměření.

Sledujte facebook Chytré hlavy pro Sever
a soutěžte o zajímavé ceny po celou dobu
otevření e-shopu.
Nakupujte na www.chytrehlavy.cz
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Hřiště u jazykovky už je otevřené

Kdo postaví družinu?

LITVÍNOV - Po sedmi měsících od dokončení je konečně pro veřejnost i žáky jazykové školy otevřené nové multifunkční hřiště v těsném sousedství volejbalových kurtů. Čekání to bylo dlouhé, ale stálo za to. Hřiště je vhodné hned pro několik různých sportů a kvalitní
povrch nezahanbila ani první pořádná jarní bouřka a průtrž mračen.
Stavbu multifunkčního hřiště
u Základní školy s rozšířenou
výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov zvládla firma FRK
během loňských prázdnin za
cca 2,6 mil. Kč DPH. Stavební
úpravy zahrnovaly odstranění starých sportovních povrchů včetně podkladních vrstev
a nový drenážní systém pod
podkladními vodopropustnými
vrstvami. „Povrch i odvodnění
jsou kvalitní. Svědčí o tom i to, že

ani po noční bouřce na hřišti nezůstaly žádné kaluže,“ pochvalovala si při slavnostním otevírání
hřiště starostka města Kamila
Bláhová. Povrch víceúčelového
hřiště je nyní z litého polyuretanu v červeném odstínu. Dvě
strany hřiště byly doplněny novými plotovými výplněmi, zbývající oplocení bylo opraveno.
Hřiště je vybaveno značením
a odnímatelnými sloupky pro
volejbal, nohejbal, přehazova-

nou, košíkovou a florbal. „Hřiště
je vhodné pro florbal, ale chybí
nám velké venkovní florbalové
branky. O ty ještě budeme žádat
město. Jinak jsme velmi rádi, že
hřiště máme. Moc za tento počin
městu děkujeme,“ poděkovala
Hana Kašková, ředitelka školy,
ke které hřiště nově patří. Nové
multifunkční hřiště nahradilo to původní zdevastované,
na kterém se podepsalo řádění
vandalů. Aby se nic podobného
nestalo znovu, bude mít hřiště
rovnou dvojitý dohled. Pozor
na něj bude dávat správce areálu, ale také prostřednictvím
městského kamerového systému
litvínovští strážníci. V listopadu

Hřiště u jazykové školy budou využívat žáci i veřejnost.

loňského roku byl totiž u multifunkčního hřiště za 165 tis. Kč
bez DPH instalován kamerový
bod umožňující monitorování
hřiště a přilehlých volejbalových
kurtů. Všichni návštěvníci hřiště
jsou povinni dodržovat provozní řád. „Hřiště budeme využívat
nejen pro výuku tělesné výchovy,
ale také pro zájmovou činnost
dětí a pro školní klub a družinu.
Samozřejmě na hřiště mohou zamířit i děti z naší mateřské školy,“
doplnila Hana Kašková. Provozní doba pro výuku a zájmovou
činnost školy je stanovena od
pondělí do pátku v čase od 8 do
16 hodin. Veřejnost může hřiště využívat od dubna do září ve
dnech pondělí až čtvrtek od 16
do 20 hodin a v pátek od 15 do
20 hodin. O sobotách, nedělích
a svátcích bude hřiště otevřené
od 9 do 12 hodin a od 13 do
18 hodin. V období od října do
března bude hřiště v provozu
v sobotu, neděli a o svátek od
13 do 16 hodin. Mimo stanovenou provozní dobu je sportovní
hřiště uzavřeno. „Zatím budeme
hřiště provozovat takto, bez objednání. Pokud by nastaly s využíváním hrací plochy problémy,
zvážíme jiný systém,“ doplnila
Hana Kašková s tím, že večerní využívání hřiště není ani při
dobré vůli správce možné, protože nemá umělé osvětlení.Provozovatel může bez předchozího oznámení změnit provozní
dobu sportovního hřiště z technických či klimatických důvodů.
(pur)

LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby „Infrastruktura pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání - družina ZŠ Janov.
Jedná se o stavební úpravy
v objektu družiny při ZŠ Janov
související s úpravami vnitřních dispozic, zřízením další
šatny, vybudováním WC pro
osoby s omezenou schopností
pohybu a zřízením schodišťové
rampy pro bezbariérové využití.
Součástí modernizace budovy
je dále vybavení jednotlivých
učeben novým nábytkem, po-

N

čítačovým vybavením a dalšími
vzdělávacími prvky. V rámci
projektu dojde k drobným venkovním úpravám na zahradě
družiny a k doplnění venkovních herních a vzdělávacích
prvků ve volném terénu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7,8 mil. Kč bez
DPH. Nabídky dodavatelů
budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti.
Předpoklad termínu zahájení
realizace stavby je červen 2018.
Předpokladem pro realizaci veřejné zakázky je spolufinancování akce z dotačního programu
IROP.
(pur)

apsali jste nám

Babiččino čtení v MŠ
Kaštánek Litvínov
Uživatelé našeho Domova
v rámci projektu mezigeneračního setkávání navštěvovali
opakovaně děti z MŠ Kaštánek
v Litvínově. Důvodem návštěvy
bylo předčítání pohádky dětem
před spaním a odpočinkem po
obědě. Paní Vacková a Šťastná
se na čtení pečlivě předem při-

pravovaly, aby výsledek byl co
nejlepší. A tak se stalo! Důkazem toho byly následující návštěvy, při kterých děti dávaly
jasně najevo svými milými výroky, jak jsou natěšené na další
Babiččino čtení. Jako odměnu
za čtení obdržely naše uživatelky pozornost z keramické dílny
MŠ.
Blanka Beranová, Domov
sociálních služeb Meziboří

O přípravné třídy je v Litvínově zájem
LITVÍNOV - Přípravné třídy se v Litvínově osvědčily, a tak město dalo
souhlas s pokračováním provozu přípravných tříd pro další školní
rok v základní škole v Ruské ulici i v janovské základní škole. Tam
dokonce ke dvěma stávající přibude jedna nová.
Rada města schválila pokračování přípravné třídy v Základní škole a Mateřské škole
Litvínov, Ruská ve školním roce
2018/2019. „Ředitelka školy ve
své žádosti uvádí, že i pro školní
rok 2018/2019 lze předpokládat,
že někteří zákonní zástupci dětí,
jimž bude povolen odklad povinné školní docházky, požádají
o vzdělávání v přípravné třídě.
Protože se jedná o školu v oblasti

s rodinami s nízkým sociálním
statusem, bude přijímání do přípravné třídy probíhat až do konce letních prázdnin, popřípadě
i v průběhu září. Přípravným třídám dávají sociálně slabé rodiny
přednost před mateřskými školami, protože za dítě v přípravné
třídě nemusí platit a obědvat
může dítě doma s rodinou, což je
pro více početné rodiny finančně
výhodnější,“ uvedla místosta-

rostka města Erika Sedláčková.
V janovské základní škole ke
dvěma stávajícím přípravným
třídám v příštím školním roce
přibude ještě třetí. „Přípravné
třídy fungují ve škole mnoho let
s velmi dobrými výsledky. Mají
velký vliv na bezproblémové začlenění dětí do vzdělávání. Vedení školy má již nyní informace od
většího počtu rodičů, že požádají
o odklad školní docházky a následně budou žádat o vzdělávání
v přípravné třídě. Mnoho dětí
bude ještě přijímáno v průběhu
prázdnin i na začátku školního
roku s ohledem na lokalitu, kde

se škola nachází,“ doplnila Erika
Sedláčková. Ta také upozornila
na probíhající zápisy do prvních tříd základních škol. Podle
předběžných statistik by k zápisu mělo přijít 337 dětí, u 92 se
očekává odklad. V minulých
letech k zápisu do prvních tříd
docházelo průměrně 347 dětí.
„Spolu s řediteli základních škol
vyhodnotíme účast u zápisu do
prvních tříd. Sociální pracovníci
oddělení sociálně právní ochrany
dětí pak navštíví ty rodiny, které
se s dětmi k zápisu nedostavily
a budou situaci řešit,“ uzavřela
místostarostka.
(pur)

Město půjčí Schole Humanitas
LITVÍNOV - Litvínovští radní doporučili zastupitelstvu schválit
rozpočtové opatření ve výši
4 miliony korun.
Jedná se o poskytnutí peněz
z fondu rezerv a rozvoje Schole Humanitas na předfinancování projektu „Podpora výuky
odborných předmětů, chemie
a biologie v nové odborné učebně a laboratoři“. Schola Humanitas na projekt získala dotaci
z Integrovaného regionálního

operačního programu - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Spoluúčast
v něm činí 10 procent celkových
uznatelných nákladů. Předfinancování ve výši 4 mil. Kč potřebuje škola na období celého
projektu. Návratnou finanční
výpomoc škola splatí ze získané
dotace po skončení a proúčtování projektu, na který přispěje
také město ze svého rozpočtu.
(pur)

Nová okna pro školu
JANOV - Město vyhlásilo veřejnou zakázku na výměnu oken
v janovské základní škole.
Jedná se o investiční akci
schválenou v akčním plánu na
rok 2018. Předpoklad zahájení
prací je červen 2018. Předpo-

kládaná hodnota zakázky činí
5,3 mil. Kč. Jedná se o výměnu
výplní oken dveří, schodišťových sestav včetně meziokenních vložek ve všech budovách
ZŠ Janov, ulice Přátelství 160.
(pur)

Kamera se posune
LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila městské policii přesun kamery bodu z panelového
domu v ul. Gluckova 234.
Panelový dům je vybydlený
a neudržovaný a je trvale odpojený od přívodu elektrické
energie. Vzhledem k výši odhadované investice na opravu
elektrického vedení bude kamerový bod přemístěn do ul. Ko-

pistská 225. Potřebná částka na
jeho přesun činí 30 tisíc korun.
O dalším kamerovém bodu uvažuje vedení města před Sokolovnu. „Připravujeme finanční
kalkulaci. Pak teprve se rozhodneme, zda kameru, která by dohlížela na dění před Sokolovnou,
gymnáziem, bankou a lékárnou,
pořídíme,“ potvrdila starostka
města Kamila Bláhová. (pur)
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Oldřich Bubeníček - třetí nejoblíbenější hejtman
ÚSTECKÝ KRAJ - Společnost SANEP zveřejnila výsledky únorového
průzkumu, zaměřeného na hodnocení nově zvolených představitelů krajů. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se v konkurenci čtrnácti hejtmanů umístil na třetí příčce.
Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP probíhal celý měsíc. Celkově se
průzkumu zúčastnilo 47 721
dotázaných respondentů ve
věku od 18 let a výše. Hejtman

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček získal od obyvatel Ústeckého kraje v souhrnu 35,9
procent kladných hlasů. Nejlépe
si aktuálně vede lidovecký hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek

s aktuálním ziskem 46,8 procent
kladných hlasů a v těsném závěsu za ním hejtman Libereckého
kraje Martin Půta s aktuálním
ziskem 41,2 procent kladných
hlasů.
Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl zaměřen
na spokojenost s činností jednotlivých krajských hejtmanů
a pražské primátorky. Výsledky

průzkumu představují vždy percentuální vyjádření hlasování
reprezentativního vzorku respondentů pouze v daném kraji
a v případě Adriany Krnáčové
v Praze. Reprezentativní vzorek
byl vybrán metodou kvótního
výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 2,5 procentního
bodu.
(nov)

OBLÍBENOST HEJTMANŮ – únor 2018
(uvedené hodnoty představují souhrn kladných odpovědí ANO a SPÍŠE ANO)
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Nová smuteční síň je k výstavbě o krok blíž
LITVÍNOV - Další krok k výstavbě nové smuteční síně udělalo nyní
město Litvínov. Architekt Tibor Gombarček začne už v dubnu s projektovými pracemi.
Za bezmála tři a půl miliónu
korun město získá vypracování
architektonické studie, zpracování průzkumů potřebných pro
dořešení architektonické studie
a pro samotné projektové práce, zajištění jednotlivých povolovacích procesů pro výstavbu,
dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu řízení a dokumentaci pro
provedení stavby, související
inženýrskou činnost a autorský
dozor. Návrh, který vzešel ze
soutěže, bude dále zpřesňován
podle požadavků města v rámci zpracování architektonické
studie. „Vybraný dodavatel je
vstřícný k úpravám svého architektonického návrhu smuteční
síně a dalších prvků hřbitova tak,
aby byl zajištěn veškerý komfort
smutečních hostů v nové budově smuteční síně, aby provozní podmínky odpovídaly době
a standardu smutečních obřadů

v regionu, aby nové a upravované prvky na hřbitově byly pro
návštěvníky hřbitova co nejpřijatelnější. Kladný přístup má
také k řešení snadné údržby nových stavebních a krajinářských

prvků,“ uvedla starostka města
Kamila Bláhová. S výstavbou
nové smuteční síně v první etapě souvisí nejen detaily a úpravy
budovy nové smuteční síně, ale
i detailní dořešení ponechané
části stávající budovy smuteční síně, dopravní řešení včetně
rozšíření parkovacích ploch,
řešení zeleně a sadových úprav,

řešení zpevněných ploch a komunikací, pietní okolí nové budovy, oplocení, vstupní prostory
hřbitova a další úpravy požadované v soutěžních podmínkách.
Projektové práce by měly být
zahájeny po nabytí účinnosti
smlouvy o dílo. Se stavbou nové
smuteční síně by mohlo město
začít v roce 2020.
(pur)

Návrh smuteční síně vzešel z architektonické soutěže.

Knihovna již 15 let aktivně pracuje se seniory
LITVÍNOV - Městská knihovna Litvínov si připomenula 15. výročí své
aktivní práce se seniory. Slavnostní odpoledne ve spolupráci se ZUŠ
Litvínov proběhlo v Citadele.
Počátky aktivit, které postupně vedly k rozvoji zájmového
vzdělávání seniorů v Městské
knihovně Litvínov, sahají do
roku 2003. Prvním počinem
pod vedením knihovnice Evy
Schmidtové a knihovníka Pavla
Nedvěda byla schůzka seniorů s názvem „Čaj, káva a čtení,

chvíle seniorů změní“. Původním záměrem bylo společné čtení knihy na pokračování, jenže
převážila společenská rovina,
potřeba setkávat se, popovídat
si a dozvědět se něco nového.
Zaměstnanci pobočky začali postupně připravovat pro seniory
nejrůznější aktivity, jako před-

nášky a besedy s osobnostmi
města a poznávací výlety do okolí města. V roce 2007 knihovna
založila zájmovou Univerzitu
volného času, která obsahovala
8 přednášek za semestr.
Velká změna v organizování
aktivit pro občany města nastala
po otevření nově rekonstruované knihovny v roce 2011. Díky
novým prostorům došlo k velkému rozšíření knihovnických,
informačních, vzdělávacích, ko-

munitních a kulturních služeb
knihovny. Senioři se dnes vzdělávají i moderními způsoby. Stále
více se zapojují do Virtuální univerzity 3. věku, kterou knihovna
organizuje ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou v Praze.
Přednášky lektorů z vysokých
škol se promítají v knihovně
pomocí projektoru. V dalším semestru Univerzity volného času
od května 2018 nabízí knihovna
ještě 12 volných míst.
(nov)

zpravodajství
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Meziboří čekají velké investice
MEZIBOŘÍ - V letošním roce čeká město Meziboří celá řada investičních akcí. Menší investice a opravy mohou začít již v jarních měsících, největší stavební šrumec ale čeká město od června a července.
„Nejzásadnější investicí letošního roku, která se dotkne
obyvatel města, je rekonstrukce
2. části náměstí 8. května. Jedná se o celý prostor před radnicí
včetně parkoviště a autobusové
zastávky. Začneme v letních měsících. Plánované zahájení akce
je 1. července a předpokládáme,
že potrvá do konce října,“ uvedla
vedoucí odboru majetku, výstavby a životního prostředí Gabriela Soukupová. Akce vyjde
na 16,5 miliónu korun a Meziboří je připraveno k její realizaci
i v případě, že nezíská dotaci,
o kterou město v lednu opakovaně požádalo SFDI. V rámci
investice dojde k rekonstrukci
celého prostranství před městským úřadem, výměně nebezpečné uvolněné dlažby, rozšíření
parkovacích ploch na parkovišti, rekonstrukci autobusové
zastávky a revitalizaci parkové
zeleně. Na celém prostranství by

mělo přibýt 21 stromů a keřová
výsadba. Další významnou investicí je 1. část chodníku mezi
Mezibořím a Litvínovem, a to
až ke značce Meziboří. „Akce
vyjde na 2 milióny korun. Jedná
se nejen o část chodníku, ale také
o bezpečný přechod,“ říká dále
Gabriela Soukupová. „Druhou
část chodníku, který by pokračoval po okraji komunikace z Meziboří do Litvínova, v letošním roce
ještě nelze zrealizovat. Meziboří
připravuje opakovanou žádost
o dotaci alespoň na část v katastru našeho města, což je pouze
k vodárně. Litvínov totiž po více
než dvou letech přípravných prací stále nemá dokončenou potřebnou stavební dokumentaci,
a proto nelze žádat o dotaci na
celou akci. Věříme, že i Litvínovu
se v budoucnu podaří chodník
dokončit,“ doplnil starosta města Petr Červenka. Další omezení
čeká obyvatele Meziboří v uli-

Prostranství před radnicí se letos zgruntu změní.

cích Nad Parkem a Zahradní,
kde již v červnu a červenci zahájí práce Severočeská vodárenská společnost na rekonstrukcí
vodovodu a kanalizace. Na tyto
práce pak naváže město v červenci rekonstrukcí povrchů komunikací v ulici Nad Parkem,
v srpnu v ulici Zahradní. „Na
rekonstrukci komunikace Nad
Parkem navážeme výstavbou
nového parkoviště, které město
vyjde minimálně na 4 milióny
korun. Další parkoviště vznikne
v ulici Májové. To by mělo být
hotovo během prázdnin,“ uvedla
dále Gabriela Soukupová. „Další investice jsou plánovány do
budovy základní školy, kde dojde k výměně oken na chodbách
a rekonstrukci elektro rozvodů
II. etapa. Na sedm set tisíc korun
vyjde rekonstrukce sociálního
zařízení v budově kina, na kterou město získalo dotaci z Fondu
Ústeckého kraje ve výši tři sta tisíc korun. Dotaci z Ministerstva
životního prostředí, kterou město
obdrží v letošním roce, město využije na dokončení zateplení objektu 136-138 a pokračovat bude
rekonstrukcí podloubí. Rekonstruovat se bude také v letních
měsících topení a elektrorozvody
ve sportovní hale,“ doplnila Gabriela Soukupová. „V případě, že
získáme dotaci z programu revitalizace sídlišť, budeme rekonstruovat rovněž komunikaci v lokalitě garáží na Markově kopci.
Během letních měsíců tak budou
stavební práce probíhat hned na
několika místech města. Obyvatele města proto žádáme o trpělivost s dočasným omezením,“
uvedl na závěr k investičnímu
plánu starosta Petr Červenka.
(pur)

PŘIJĎTE ŘÍDIT NAŠE NOVÉ LOKOMOTIVY

HLEDÁME ZKUŠENÉ STROJVEDOUCÍ
Máte licenci strojvedoucího a zdravotní způsobilost
dle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.?
Jsme Unipetrol Doprava a hledáme právě Vás!
Budete řídit vozidla na regionálních i celostátních tratích
včetně nových lokomotiv Vectron a Bizon.
Životopisy posílejte na: monika.dedkova@unipetrol.cz
Místo práce: Litvínov
Nabíráme po celý rok.

Kdo postaví Lesánek?
LITVÍNOV - Litvínov hledá firmu, která pro město postaví centrum
neformálního a celoživotního vzdělávání Lesánek. To bude těsně
sousedit s mateřskou školou v Tylově ulici a nahradí centrum Čtyřlístek.
Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Infrastruktura
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - Centrum Lesánek. Jde o stavební
práce související s přestavbou
budovy, která nyní slouží jako
zázemí sdružení Čtyřlístek pro
volnočasové aktivity školní
mládeže. Objekt je ve špatném
stavu a bude nutná jeho celková rekonstrukce. Přestavba
řeší zateplení objektu, úpravy

vnitřních dispozic objektu na
speciální učebny pro předškolní vzdělávání zaměřené na
poznávání přírody, rozšiřování
vědomostí z vědy a techniky
a nácvik praktických dovedností z těchto oblastí. Částečně
také pro mimoškolní aktivity
školní mládeže konané v odpoledních hodinách, vybavení nábytkem a vzdělávacími
pomůckami. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je
8,5 mil. Kč bez DPH. Nabídky
dodavatelů budou hodnoceny

podle kritéria ekonomické výhodnosti. Předpoklad zahájení
realizace stavby je červen 2018.
V objektu po rekonstrukci spolu s Lesánkem zůstane i Čtyřlístek. „V minulosti jsme chtěli
Čtyřlístek přestěhovat, ale nenašli jsme pro něj vhodné prostory.
Mladí rybáři potřebují ke svému tréninku i zahradu, která je
u objektu. Lesánek a Čtyřlístek
mohou být ve vzájemné symbióze,“ uvedla místostarostka Erika Sedláčková. „Předpokladem
pro realizaci veřejné zakázky je
spolufinancování akce částečně
z dotačního programu IROP
a částečně z dotace OPŽP,“
uvedla starostka města Kamila
Bláhová.
(pur)

HLEDÁME OPERÁTORY!
Měsíční výdělek od 25 000 Kč.
K tomu 13. mzda, osobní ohodnocení, příspěvky na stravování,
pojištění, ﬂexipassy, dovolená navíc a další beneﬁty.
Po zaškolení budete obsluhovat a kontrolovat výrobní a strojní
zařízení a spolupracovat s údržbou v nepřetržitém provozu.
Máte ukončené střední odborné učiliště?
Nebojíte se práce ve výškách? Hledáme právě Vás!

Životopisy posílejte na:
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz
Místo práce: Litvínov - Záluží
Nabíráme po celý rok.

Lesánek těsně sousedí s mateřskou školou v Tylově ulici.
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inzerce

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

provoz OBRNICE

úpravárenský dělník s obsluhou VZV

obsluha zemních strojů - buldozer, kolový nakladač
kontakt p. Matějka, 476 133 324, e-mail: matejka@keramost.cz

provozní elektrikář s vyhl. č. 50/1978 Sb. § 6
kontakt p. Zeman, 476 133 314, e-mail: zeman@keramost.cz

provozní zámečník - soustružník - platné svářečské zkoušky, praxe
kontakt p. Procházka, 476 133 319, e-mail: prochazka@keramost.cz
provoz PRUNÉŘOV
operátor s obsluhou VZV


provozní zámečník - platné svářečské zkoušky, praxe
kontakt p. Laitl, 474 638 082, e-mail: laitl@keramost.cz

provozní elektrikář s vyhl. č. 50/1978 Sb. § 6
kontakt p. Zeman, 476 133 314, e-mail: zeman@keramost.cz
provoz ŽELENICE

provozní zámečník - platné svářečské zkoušky, praxe
kontakt Bc. Holeček, 476 140 147, e-mail: holecek@keramost.cz
provoz CHANOV

řidič nákladního automobilu - ŘP sk. C, profesní průkaz, průkaz strojníka vítán
kontakt Bc. Holeček, 476 140 147, e-mail: holecek@keramost.cz

Pište a volejte: KERAMOST, a. s., Žatecká 1899/25, 434 30 Most
476 442 522, ulrychova@keramost.cz

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

14. 4. 2018

FASHION DAY

RŮZNÉ

■ Prodám menší sedací soupravu, jeden a půl lůžka, rozkládací
úložný prostor, cena 1 000 Kč, dále
prodám 4 x zimní pneu na dojetí,
na discích. Cena 1 000 Kč. T: 606
151 598
■ Prodám benzinovou řetězovou pilu značky Partner, délka lišty 45 cm, a elektrickou řetězovou
pilu značky Oleo-Mac, délka lišty
40 cm. Cena dohodou. T: 723 655
353
■ Prodám monitor Acer PC, 42
cm, za 450 Kč a novou vodní dýmku za 350 Kč. Litvínov. T: 723 234
395
■ Prodám 8 ks návleků k parnímu mopu z mikrovlákna. Dosud
nepoužité. T: 605 714 167. Cena
dohodou
■ Prodám kufříkový psací stroj
zn. Consul, v perfektním stavu –
mechanický – za 500 Kč. T: 602 930
953. Most
■ Prodám novou skříň s nástavcem - světlou, originál zabalená. Cena 3 500 Kč. Telefon:
736 437 711
■ Rozprodám sbírku: staré kancelářské sešívačky, číslovačky a razítka, děrovačky, brousiče žiletek,
sklo, porcelán, obrazy. Stěhování.
Telefon: 705 233 646
■ Daruji psací stroj Consul, mechanický, v bezvadném stavu s náhradní páskou. Stoprocentní stav.
Telefon: 602 930 953

14:00 – 17:00

Přivítejte jaro ve svém šatníku!

www.centralmost.cz
OCCentralmost

Hledáme idiky a idie autobus
Dámy a pánové.
Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zamstnání?
Chybí vám snad idiské oprávnní?
Není to žádný problém,
zajistíme jeho získání

SEZNÁMENÍ

■ Hledám ženu - seniorku - kamarádku. Jsem starší malíř - samouk. Přátelství - vzájemnost. Telefon: 705 233 646
■ 70letý, bývalý podnikatel, hledá seznámení s ženou do 62 let,
která nechce býti sama. ZN: vzájemná tolerance, čas utíká. Jsem
ze Žatce. Telefon: 607 282 961. Ne
SMS
BYTY, DOMY

■ Prodám zahradní chatku s terasou, skladem v ZK Čepirohy na
pozemku města, velikost 400 m2,
úrodná půda, pitná a užitková
voda, elektřina, 100 m od zastávky. Telefon: 732 328 656
■ Nabízíme k prodeji zahradu
v katastrálním území České Zlatníky o výměře 416 m2 a spoluvlastnický podíl 1/150 ostatních
ploch. Na pozemek je přivedena
užitková i pitná voda, elektřina.

Na zahradě stojí zahradní domek,
který je ve vlastnictví jiného vlastníka, pozemek pod chatou je též
součástí prodeje (16 m2). Prohlídky lze domluvit na telefonním čísle
777 287 069. Cena 280 000 Kč

e
ve vlastní autoškole a také po dohod uhradíme.
Autobusy u nás totiž ídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy.
Dejte o sob vdt a ozvte se nám.
Kontakt:
DOPRAVNÍ PODNIK mst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

AUTO, MOTO

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

VZPOMÍNKA

■ Dne

10. dubna tomu bylo šest
roků, kdy nás navždy opustil pan
Bohumil Ott. S láskou a úctou vzpomínají manželka
Jiřina, dcery Jiřina a Jarka s rodinami, vnuci a vnučky s rodinami
a také sestry a bratři s rodinami a
ostatní příbuzní. Moc nám scházíš.
Prosíme, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme

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

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

( 773 030 030

sport
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Verva už je nad sestupovou propastí
LITVÍNOV – Po dvou domácích porážkách v baráži o extraligu se
nad HC Verva Litvínov začala stahovat hustá sestupová mračna.
Tým je v tabulce na posledním místě a od záchrany jej dělí čtyři
body.

Golﬁsté zahájili sezónu
MOST - Tradiční turnaj ODEMYKÁNÍ GOLFU zahájil oficiální
golfovou sezónu 2018 na mosteckém golfovém hřišti. Příjemné jarní počasí i skvělá soutěžní
atmosféra učinily z turnaje důstojný start do období plného
golfových her.
Vítězem kategorie hráčů
a hráček s HCP 0-18 se stal Luděk Diviš (69 ran, -1), před druhým Jaroslavem Matasem (+1)
a třetím Radovanem Duškem (+2). První místo v kategorii hráčů a hráček s HCP 18,136 osadil Miroslav Průša (39

STB), před stříbrným Zdeňkem
Jirkovským (38 STB) a bronzovým Pavlem Kolářem (36 STB).
První tři místa v kategorii hráčů
a hráček s HCP 37-54 obsadili Martin Kovář (38 STB), Lukáš
Vimr (31 STB) a František Kovář (12 STB).
Vítězové všech kategorií se kvalifikovali do Turnaje vítězů turnajů 2018. Kromě sportovní činnosti se rozběhly i práce na hřišti,
které mají přispět k nastartování
vegetačního období a maximálnímu možnému zvýšení kvality
všech hracích ploch.
(nov)

Vítězem prvního dostihu
sezony Montjeu Third
MOST - Dostihové závodiště
Hipodrom Most v sobotu vstoupilo do nové sezony mítinkem,
který byl věnován Jaroslavu
Podolanovi, zakladateli jezdeckého střediska v nedalekých
Svinčicích a jednomu z těch, kteří se zasloužili o to, že na Velebudické výsypce vznikl rekultivací
jedinečný areál. Zahajovací den
letošního roku měl na programu
šest dostihů a jeden atraktivní
závod poníků.
V hlavním dostihu, rovině
II. kategorie na 2 000 metrů,
triumfoval Montjeu Third s žokejem Milanem Zatloukalem
v sedle. Ten si pro vítězství doběhl lehce, před Fantasticadventure (ž. Jiří Palík) a Glavalinem
(ž. Jiří Chaloupka). Výsledky
dalších dostihů:
Cena Paramo, rovina na 1 200
m: 1. Trins (ž. David Liška).

Cena dostihového klubu, rovina na 1 600 m: 1. Kissi Sturm
(ž. Jakub Pavlíček). Cena Jockey
Clubu ČR, rovina na 1 800 m:
1. Ondreáš (ž. Jiří Palík). Cena
Hipodromu Most, rovina na
2 200 m: 1. Rumba (Pavlína Filipová). Cena amatérských dostihových jezdců, rovina na 1 600
m: 1. Armanino (am. Ivana Machačová).
Příznivci turfu se v Mostě
opět sejdou v květnu, kdy je na
pořadu Jarní cena města Mostu
a v pořadí již osmnáctý memoriál Dr. Frankenbergera, v jehož
posledním ročníku zvítězil budoucí vítěz Českého derby, ryzák Joseph ze stáje Dr. Charvát.
Ve stejný den se pak ještě uskuteční neméně významný 23.
memoriál Vlastimila Smolíka
pod záštitou první dámy České
republiky.
(jak)

Do konce baráže sice zbývá ještě pět kol, nicméně, řada
hokejových příznivců si myslí,
že už je hotovo a Ropáci jsou
náležitě namočeni v sestupu do
nižší soutěže. Situace je vážná.
Záchrana sice ještě žije, ale spíše
v rovině teorie. „Dá se říci, že už
to tak nějak asi nemají ve svých
rukách,“ konstatoval výstižně
jeden z fanoušků po úterním
debaklu s Karlovými Vary.
„Byli jsme rádi, že jsme dali
konečně první branku, ale asi
nás to uspokojilo. Ve druhé části jsme totálně propadli. Dostat
čtyři branky za třetinu, to se těžko otáčí. Těžko se mi to hodnotí,
hosté vyhráli zcela zaslouženě,“
konstatoval po zápase 7. kola
šéf realizačního týmu domácích
Jiří Šlégr. Tabulka po 7. kole: 1.
K. Vary 12 bodů, 2. Kladno 12
bodů, 3. Jihlava 10 bodů, 4. Litvínov 8 bodů.

HC Verva Litvínov – Energie
Karlovy Vary 1:5 (1:0, 0:4, 0:1).
Branky a nahrávky: 15. Černý
(Šesták, Gerhát) – 21. Gríger
(Plutnar, Beránek), 22. Stloukal,
25. Rachůnek (Kovačevič, Flek),
36. Vrdlovec (Kverka, Plutnar),
43. Šik (Kovačevič). Rozhodčí:
Šír a Kika. Vyloučení: 4:2, navíc

Balán (KV) zaviněné TS-Hanzl
neproměnil. Využití: 0:1. Zásahy: Petrásek 11, Kantor 8 – Novotný 27. Diváci: 3 874. Sestava
HC Verva Litvínov: Petrásek
(36. Kantor) – Baránek, Sørvik
– Iberer, Hunkes – Frolo, Šesták – Doudera – Černý, Mikúš,
Hanzl – Lukeš, Hübl, Gerhát –
Trávníček (C), Řehoř, Matoušek
– Jurčík, Válek, Jícha. Připraveni Kantor a Doudera. Trenéři:
Šlégr, Stránský, Weissmann,
Skuhrovec.
(jak)

Další domácí utkání sehrají házenkářky DHK Baník Most na své domácí
palubovce. Stane se tak v sobotu 14. dubna od 18 hodin,
kdy populární Černí andělé
vyzvou tým Zory Olomouc.

Souš nastoupí doma
k derby
Derby utkání se sousedním

Chomutovem

čeká

v sobotu 14. dubna fotbalisty
divizního Baníku Souš. Bude
se hrát na hřšti Souše, a to
od 17 hodin. Domácí jdou
do utkání po porážce 3:0 na
Motorletu, hosté padli doma
s Meteorem 0:1.

MFK vyhrál až po
penaltách
V dalším kole krajského

Fotbalistky i potřetí naplno bodovaly
Tentokrát porazily Postoloprty
JIRKOV – V dalším kole fotbalové divize skupiny A žen sehrál společný tým Baníku Souš a SK Ervěnice - Jirkov utkání s celkem Postoloprt
a i potřetí byl v jarní části soutěže vítězný.
Družstvo odehrálo své domácí utkání tentokráte na hřišti
v Jirkově. Hostující fotbalistky
odjely domů s pětibrankovým
přídělem.
„Úvod zápasu byl pro nás trochu rozpačitý. Soupeřky se víceméně zakopaly na svou polovinu
hřiště a bylo obtížné se prosadit
v zahuštěném pokutovém území. Hráčky hostí, které podporovala skvěle chytající brankářka,
dobře bránily. Klid na naše kopačky přinesla až druhá branka
vstřelená v úvodu druhé půle,
pak již o vítězi utkání nebylo
pochyb,“ řekl k průběhu utkání
kouč týmu Karel Giampaoli.
FK Baník Souš/SK Ervěnice-Jirkov – FK Postoloprty 5:0
(1:0). Branky: Polívková 2, Podaná 2 a Ščuková. Sestava týmu
Souš/Ervěnice: Vaňáčová – Plochá, Králová, Mašlová, Novot-

Házenkářky v sobotu
vyzvou Olomouc

ná, Šimonková, Svobodníková,
Medková, Myslíková (K), Po-

daná, Polívková, Antalová, Bečáková, Ščevíková a Nováková.
Trenéři: Karel Giampaoli, Ondřej Chlad a Petra Dojáčková, vedoucí Anna Hausdorfová. (jak)

přeboru dospělých v kopané vyhrál domácí MFK nad
hostující Bílinou 2:1 až po
penaltovém rozstřelu, když
v normálním čase skončil zápas 1:1. Gól domácích vstřelil Stožický, za hosty srovnal
Tůma.

Kombinovaný tým
doma slavil úspěch
Celek Sokol Horní Jiřetín/
FK Litvínov dokázal v další mkole krajského přeboru
dospělých zvítězit na svém
domácím hřišti nad Srbicemi
3:2 po penaltách. V normální hrací době stříleli branky
domácích Kopta a Ševčík.

Fotbalistky se opět
představí doma
Další mistrovské utkání
divize A Čechy odehrají ženy
týmu Souš/Ervěnice na domácí půdě v Souši, a to v so-

Turnaj v Kickboxingu LEON OPEN 2018

botu 21. dubna od 15 hodin.
Soupeřkami jim budou hráčky Sahary Vědomice.

Malá kopaná jde do
čtvrtého kola
Čtvrté kolo ligy bude odehráno neděli 15. dubna od

Mostečtí Lvi slavili postup
na ledě s fanoušky
MOST – Postup z krajské do
druhé ligy slavili Mostečtí Lvi,
jak jinak, než na ledě zimního
stadionu v Mostě. Tým převzal
pohár šampiónů kraje, došlo

Most a jeho vrcholem bude
jistě hned první zápas mezi
Atléticem Most a Jablíčky

na exhibiční utkání, oslavu s fanoušky a oficiální fotografování
mužstva na nový plakát. Kdo přišel, mohl se vyfotit s hokejovými
rekvizitami ve fotokoutku. (jak)

Střelkyně Černých
andělů Szarková má
namířeno do Norska
MOST - Na své angažmá mimo
Českou republiku se chystá
nejlepší střelkyně DHK Baník
Most Simona Szarková. Ta bude
v nové sezoně oblékat dres norského Storhamaru. O přestupu
reprezentační spojky informo-

deseti hodin na hřišti 11. ZŠ

vala Slovenská házenkářská federace. Szarková (ročník 1992)
je úspěšnou spojkou týmu. Do
Mostu přišla ze slovenského
Duslo Šala. Předtím hrála za
HMK Chiraa Medical Šurany.
(jak)

Chomutov.

Chmelová rozhodla o
extralize
Přesilovka v závěru základní hrací doby přinesla
Litvínovu v duelu se Vsetínem rozhodující gól v bitvě
MOST - V sobotu 7. dubna proběhl ve Sportovní hale města Mostu
mezinárodní LEON OPEN 2018. Pořadatelem tohoto turnaje se již
tradičně ujaly dva subjekty. Sportovní klub LEON a Kung-fu Centrum.
Do městské sportovní haly
se sjelo celkem 135 závodníků
z 19 oddílů z České a Slovenské republiky. Závodníci z Německa z technických důvodů

nedorazili. Soutěžilo se v polokontaktních disciplínách: Points
Fighting, Lightcontact a Kick
Light. v plnokontaktních disciplínách: Fullcontact a K1 Rules.

Malé děti, žáci a začátečníci se
utkali v disciplíně Stužkovaná.
Na regulérnost zápasů dohlíželo 21 rozhodčích pod vedením
mezinárodního
rozhodčího
ze Slovenska Pavola Trajlínka.
Závodníci SK Leon vybojovali
celkem 19 medailí z toho 4 zlaté, 7 stříbrných a 8 bronzových.
(nov)

o záchranu. Přenesla se do
prodloužení, v němž nakonec Chmelová svým třetím
gólem v zápase rozhodla
o litvínovské výhře 3:2 nad
Vsetínem a setrvání v extralize.

(jak)
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Karnevalové Rio v hamerské škole

Vítězný účes podle
odborné i laické poroty.

LITVÍNOV – Zvuk samby, extravagantně
oděné krásky, flitry, korálky, peříčka, zářivé barvy a třpytky… Střední odborná
škola v Litvínově – Hamru se proměnila
na světoznámý brazilský festival. Uskutečnila se tu již tradiční a prestižní kadeřnická soutěž Junior 2018.
Vedle kadeřnic se mezi sebou utkali
na 16. ročníku soutěže Slet krásných
čarodějnic žáci oboru krejčí. Tématem kadeřnické soutěže se stal Karneval v Riu. „Snažili jsme se vybrat
téma, které by bylo pro žáky atraktivní a zároveň mohli předvést svůj um,“
popisuje učitel odborného výcviku
Tomáš Maier. Soutěžící předvedli
extravagantní účesy doplněné exotickými ozdobami. „Pro mě byla inspirací brazilská fauna, především pak
barevní papoušci. Chtěla jsem vytvořit
odvážný účes, který by byl zároveň ele-
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Účesy hodnotila laická, ale i odborná porota, kterou
tvořily špičky ve svém oboru. Na snímku předává ocenění
například Gabriela Kejmarová, pravidelná účastnice
Trend Vision Awards a Czech and Slovak Hairdressing
Awards, kde se umisťuje na předních příčkách, a
majitelka kadeřnického salonu Gabriela v Teplicích.
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gantní,“ potvrzuje oceněná soutěžící
z hamerské školy Tereza Bruschová.
Každoročně hodnotí kadeřnickou
soutěžní tvorbu laická a odborná porota a speciální host. Laická porota
označila za vítěze Martinu Žižkovou
ze Severočeské střední školy v Ústí
nad Labem, druhé místo obsadila
Květa Svobodová ze Středního odborného učiliště v Hluboši. Třetím
místem laická porota ocenila domácí
soutěžící Terezu Bruschovou. Speciální host, Petra Měchurová, je přední
odbornicí ve svém oboru a držitelka
mnoha prestižních ocenění. Podle ní
podala nejlepší výkon Nikola Jonášová ze Střední odborné školy v Sedlčanech.
Za čistotu práce a kreativitu ocenila
odborná porota prvním místem Martinu Žižkovou z ústecké školy. Pomyslnou stříbrnou medaili získala Tereza
Bruschová ze Střední odborné školy
v Litvínově – Hamru a na třetím místě se umístila Klára Smutná ze Střední
školy gastronomie a služeb v Liberci.

Tereza Bruschová z hamerské
školy si odnesla za svůj výkon
ocenění hned dvě. Třetí místo
od laické poroty a druhé
místo od odborné poroty.

V soutěži krejčích se na druhém místě
blýskl Pavel Giňa z hamerské školy.

Letošní ročník se nesl v duchu
brazilského festivalu.

O prvenství v kadeřnické soutěži
bojovali zástupci z celkem jedenácti škol. „Těší nás, že pozvání na naši
soutěž přijímá stále více škol, a to i ze
zahraničí,“ říká učitel odborného výcviku Tomáš Maier.
Krejčovská soutěž Slet krásných čarodějnic byla rozdělena do dvou kategorií – Rej masek a Pracovní oděvy.
Téma Rej masek poskytlo prostor pro
zapojení fantazie, v kategorii Pracovní
oděvy měli žáci možnost hledat kompromis mezi originalitou a funkčností. „Úroveň předváděných modelů
byla letos opravdu vysoká, porota byla
nadšená,“ říká učitelka odborného
výcviku Eliška Jedináková. Podle odborné poroty podaly nejlepší výkon
v kategorii Rej masek Laďka Šlégrová a Nikol Pospíchalová ze Střední
školy obchodu a služeb v Teplicích.
Druhé místo shodným počtem bodů
získaly Beáta Procházková z Obchodní akademie a Střední odborné školy
generála Františka Fajtla v Lounech
a tandem Kristýna Haizlerová a Markéta Horáková ze Střední odborné
školy Litvínov - Hamr. Na třetím místě se opět shodou bodů umístili žáci
ze dvou škol – Dominik Vondra ze
Střední školy technické, gastronomické a automobilní v Chomutově – Jirkově a Hana Heczková ze Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu
ve Varnsdorfu.
V kategorii Profesní oděvy zvítězila
Eliška Hrubešová ze Střední odborné
školy služeb a cestovního ruchu ve
Varnsdorfu, druhé místo patří Pavlovi Giňovi z domácí hamerské školy
a třetí místo pak Kristýně Drašarové
ze Střední školy obchodu a služeb
v Teplicích. „Jsem opravdu velice ráda,
že v obou porotách, v kadeřnické i krejčovské, zasedly špičky ve svém oboru.
Pozvání přijali také významní hosté
a zástupci sponzorů, kterým patří poděkování. Příští rok nás čeká jubilejní
dvacátý ročník, myslím, že se máme na
co těšit,“ uzavírá ředitelka hamerské
školy Jitka Francírková.
(sol)

Výsledky Junior 2018:

Speciální ocenění Petry
Měchurové za tento účes
získala Nikola Jonášová.

OBOR KADEŘNÍK
1) laická porota
3. místo - Tereza Bruschová SOŠ Litvínov-Hamr
2. místo - Květa Svobodová SOU Hluboš
1. místo - Martina Žižková Severočeská SŠ Ústí nad
Labem
2) speciální ocenění Petry Měchurové získala Nikola
Jonášová SOU Sedlčany
3) odborná porota
3. místo - Klára Smutná Střední škola gastronomie
a služeb Liberec
2. místo - Tereza Bruschová SOŠ Litvínov-Hamr
1. místo - Martina Žižková Severočeská SŠ Ústí nad
Labem
OBOR KREJČÍ
1) kategorie Rej masek (shodou bodů)
3. místo - Dominik Vondra SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov-Jirkov
3. místo - Hana Heczková SOŠ služeb a cestovního
ruchu Varnsdorf (shodou bodů)
2. místo - Beáta Procházková OA a SOŠ generála
Františka Fajtla Louny
2. místo - Kristýna Haizlerová a Markéta Horáková
SOŠ Litvínov-Hamr
1. místo - Laďka Šlégrová a Nikol Pospíchalová SŠ
obchodu a služeb Teplice
2) kategorie Profesní oděvy
3. místo - Kristýna Drašarová SŠ obchodu a služeb
Teplice
2. místo - Pavel Giňa SOŠ Litvínov-Hamr
1. místo - Eliška Hrubešová SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

Kadeřnická soutěž hýřila barvami,
peřím i třpytkami...a hlavně krásnými
modelkami i účesy.
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

