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Městské divadlo v Mostě je před rekonstrukcí
MOST - Městské divadlo v Mostě čekají letos zásadní opravy. Nové
budou podlahy, sedadla a také toalety. Opravy si vyžádají podle
předpokladů přes pět milionů korun.
Veřejná zakázka, kterou
město Most vyhlásilo na rekonstrukci v městském divadle, zahrnuje tři části. „První
se týká sedadel, která jsou dost
opotřebovaná, a už jsme o jejich
rekonstrukci s jednatelem divadla diskutovali v loňském roce,“
informoval mostecký primátor
Jan Paparega. Nepůjde o zcela
nové sedačky, ale o repas stávajících. „Konstrukce zůstane stejná,
sedačky budou pouze nově potažené, takže prostor se nijak pro
diváka nezmění. Vymění se zároveň i koberec pod sedadly,“ doplnil ještě primátor. Opravovat se
bude ale také hlediště divadla,
konkrétně podlahy. „Podlahová krytina se vymění za novou
na všech místech, tedy jak na
podlaze, schodišťových stupních,
tak částečně na stěnách hlediště
a obou lóžích,“ doplnila tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Vyměněno
tak bude 700 metrů čtverečních
podlahové krytiny a opraveno
500 sedadel přímo v hledišti,
včetně tří sedadel náhradních.
Rekonstrukcí projde i sociální zařízení ve spodních patrech
divadla. „Toalety jsou v žalost-

ném stavu. Dlouho se tu na nic
nesáhlo. Co se týče sociálního
zařízení v horním patře, to přijde
na řadu v příštím roce,“ slíbil Jan
Paparega. „Vše se bude realizovat v době divadelních prázdnin
v létě tak, aby bylo hotovo na novou divadelní sezónu a chod divadla nebyl nijak ohrožen,“ doplnil primátor. Letošní renovace
v městském divadle tak bude
patřit mezi největší za poslední
čtyři roky. „V loňském roce se
opravovala technika - motorové
tahy, a dělaly se ještě další drobnosti, točna se rekonstruovala
předloni. V loňském roce bylo
prioritou Divadlo rozmanitostí,“
připomněl primátor Paparega.
Letos město podpoří městské
divadlo vyšší částkou z rozpočtu, a to 33,5 miliony korun. Je to
o jeden a půl milionu korun více
než vloni. „Město má divadlo
jako rodinné stříbro, počítáme
s jeho podporou i nadále. Letos
jsme sem nějaké prostředky i na
základě potřeb přidali. Rozpočet
divadla je na úrovni zhruba 44
milionů korun ročně, přičemž
deset milionů tvoří tržby,“ doplnil ještě Jan Paparega.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Město se postupně pustilo do rekonstrukce vnitřků městského divadla. I letos v létě tu bude panovat čilý stavební ruch.

 Balkánský večer
LITVÍNOV - Citadela zve v
sobotu 21. 4. od 18 hod.
na tradiční Balkánský
večer. Promítání
filmu „V ŠOKU“ s
ochutnávkou vín a jídla
z balkánu v Café Baru
Citadela a koncert
skupiny ROMBA a
afterpárty v hudebním
klubu Ponorka. Vstupné
200 Kč.

 Virtuos Ivo Ženatý
MOST - Festivalový
orchestr Petra Macka
uvede 23. 4. od 19 hodin
v Městském divadle v
Mostě finální koncert
jarní části. Vystoupí
houslový virtuos Ivan
Ženatý a jako zvláštní
host houslistka Magdalena Haniková. Vstupné
300 Kč.

 Skořápka v divadle
MOST - Mostecké divadlo
uvede 25. 4. od 19
hodin hru „Skořápka“ v
podání Divadla Ungelt
Praha. V hlavních rolích
Alena Mihulová a Petra
Nesvačilová.

Policie žádá o pomoc
Hledá svědky nehody
LITVÍNOV - Policie ČR žádá veřejnost o pomoc v souvislosti
s prověřováním tragické dopravní nehody, ke které došlo
18. března 2018 v 18.54 hodin
v Litvínově, v Podkrušnohorské ulici poblíž čísla popisného
1032.
Autobus MHD, který přijížděl ve směru od KD Citadela, se
střetl s 59letým chodcem, který náhle vběhl na komunikaci.
Chodec utrpěl těžká zranění,
kterým po převozu do nemocnice podlehl. Z provedeného
šetření vyplývá, že se na místě
dopravní nehody v inkriminované době nacházeli minimálně
dva přímí svědci, kteří střet viděli. Policisté ale neznají jejich
totožnost. Jedná se o mladého muže ve věku kolem 20 let,
menší štíhlé sportovní postavy,
na sobě měl oblečenou tmavou

zimní bundu a na hlavě šedého kulicha. Tento mladík šel ve
vzdálenosti přibližně 15 - 20
metrů za sraženým chodcem
po stejné straně chodníku a ve
stejném směru chůze. Dále se
jedná o ženu ve věku asi 50 let
s delšími rovnými vlasy, která
šla v době dopravní nehody po
protějším chodníku a sledovala její průběh, řidiči autobusu
měla říct, že to celé viděla. „Výpovědi svědků by mohly výrazně
napomoct k řádnému vyšetření
nehody a určení míry zavinění
jejich účastníků. Mostečtí kriminalisté žádají tyto dva očité svědky i další osoby, které by mohly
poskytnout jakékoliv informace
k průběhu nehody, aby poznatky
sdělili buď přímo na mosteckou
kriminální policii, nebo na linku
158,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.
(pur)

Pozor na podvodníka!
LITVÍNOV - Litvínovem obchází podvodník, který z důvěřivých občanů láká peníze.
Muž v nočních hodinách
zvoní na zvonky a předstírá,
že bydlí v sousedství a zabouchl si klíče.
Podvodník žádá o půjčku
sedmi set korun na služby zámečníka. S penězi pak zmizí.
„Jedná se o opakovaný případ.

Tento podvodník už v Litvínově působil v minulých letech.
Lidé by neměli na podobné žádosti reagovat a nikomu cizímu peníze nepůjčovat. Jedná se
ve většině případů o smyšlené
historky. Pokud se s podobným
jednáním setkáte, volejte strážníky městské policie,“ varuje
občany velitel Městské policie
Litvínov Zdeněk Urban. (pur)
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Tajemnice Magistrátu města Mostu vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 1 pracovního místa - úředník

Referent/ka (památková péče) oddělení kultury
a sportu – odbor školství, kultury a sportu
Obsazení pracovní pozice na dobu určitou – po dobu
mateřské a rodičovské dovolené (cca do 12/2020)
Požadavky:
minimálně vyšší odborné vzdělání, výhodou vysokoškolské
vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu
v oblasti památkové péče a příbuzných oborech (stavebnictví,
architektura, dějiny umění apod.),
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů,
které je nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny
na www.mesto-most.cz – sekce „NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ“ –
Výběrové řízení č. 8/2018.
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení
Mgr. Michal Vavroch (tel.: 476 448 420),
Zaměstnanecké výhody:
•
5 týdnů dovolené
•
pružná pracovní doba
•
stravenky
•
možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 15. 5. 2018 – 12.00 hodin.

Cyklotrasa i stezka
uzavřeny
MOST - Cyklotrasa č. 3113, která vede kolem jezera Most, je
v současnosti uzavřena.
K prodloužení této uzavírky
došlo s ohledem na zvýšenou
stavební činnost v této lokalitě.
Nepřístupná je rovněž naučná
stezka Napouštění jezera Most,
která vede po jižních svazích jezera. Omezení platí do odvolání.
Informoval o tom státní podnik

Palivový kombinát Ústí. „Organizované skupiny s dozorem
a komentované prohlídky mohou
tuto lokalitu navštěvovat i nadále. Povolení ke vstupu lze získat
na telefonním čísle 476 445 534,“
uvedla Dominika Müllnerová
z oddělení rekultivací a životního prostředí Palivového kombinátu Ústí.
(nov)

komunální politika

Knihovna v Mostě už našla nového ředitele
MOST - Městská knihovna v Mostě už zná svého nového ředitele.
Od května povede knihovnu Petr Petrik. Bývalý ředitel Radia Most
a Radia Gama zvítězil ve výběrovém řízení ze šesti uchazečů o tuto
pozici.
Město vyhlásilo výběrové řízení na ředitele/ředitelku
Městské knihovny v Mostě bezprostředně po odvolání bývalého ředitele Tomáše Ondráška.
Přihlásili se tři muži a tři ženy.
Nakonec komise vybrala Petra Petrika a její doporučení už
rada města schválila. „Pan Petrik převyšoval všechny ostatní
uchazeče, a to nejen vystupováním, ale i zpracováním koncepce. Jako jediný uchazeč se byl
podívat v naší městské knihovně,
ale i v knihovně v Litvínově či
v okolních knihovnách, a to ještě
než podal přihlášku do výběrového řízení,“ uvedla náměstkyně
primátora pro oblast školství,
kultury a sportu Markéta Stará.
Hodnoticí komise brala v potaz
také to, že uchazeč zvládl dovednostní testy, byl podroben

otázkám odborné veřejnosti, týkající se knihoven apod. „U některých uchazečů výběrového
řízení jsme spíše měli pocit, že to
šli jednoduše jen zkusit, že se spíše hledají…,“ podotkla Markéta
Stará. Nový ředitel zaujal komisi i svou vizí na přestěhování
knihovny do Repre. „Zmínil, že
kdysi, když pracoval v knihovně,
stěhování knihovny zažil a vůbec se toho nebojí. Naopak to
bere jako obrovskou výzvu, aby
knihovnu na stěhování připravil
a zároveň fungovala do té doby
ve stávajících prostorách důstojně. Její přestěhování do centra
města bere jako bonus. Blízko
je divadlo, kino a tyto instituce
se podle něj budou moci spojit
a spolupracovat. Zaměřil se i na
metodiku knihovny a další aspekty. Na autorské čtení, přičemž

by chtěl spolupracovat s knihovnou v Litvínově,“ vyjmenovala
náměstkyně primátora a ještě dodala: „Myslíme si, že je to
člověk, který se pro tuto práci
nesmírně hodí a udělal na nás
velký dojem.“
Nový ředitel nastupuje do
funkce 1. května 2018 na dobu
neurčitou, se zkušební dobou
na šest měsíců. Bývalý ředi-

Petr Petrik
tel Tomáš Ondrášek skončil
v knihovně dohodou k 31. březnu.
(sol)

Cyklisté pozor, sezóna začíná!
MOST - Cyklisté i nadšení chodci, amatéři i profesionálové, staří
i mladí mohou stejně jako každé jaro společně zahájit turistickou
sezonu. Zahájení sezóny budou patřit oba víkendové dny.
I tentokrát město pro všechny zájemce při této příležitosti
připravilo několik tras a doprovodný program, takže na své
si přijde opravdu každý. Stejně
jako v loňském roce se o pěší
Zahájení turistické sezony postará již v sobotu 21. dubna pod
názvem Mostecké šlápoty Klub
českých turistů. O den později

pak připravuje město dvě trasy
pro cyklisty.
V sobotu 21. dubna se uskuteční již 39. ročník pochodu
Mostecké šlápoty, který bude
stejně jako v loňském roce součástí oficiálního Zahájení turistické sezony. Start je již tradičně
od 7.30 do 10 hodin u budovy
městské knihovny a na zájem-

ce budou čekat hned čtyři trasy
v okolí Mostu, v délce 10, 14, 20
a 25 kilometrů. V cíli se mohou
účastníci těšit na diplomy, suvenýry a občerstvení.
Sraz účastníků cyklojízdy
bude v neděli 22. dubna v parku
Střed. Odtud jednotlivé skupiny
pod vedením určených průvodců počínaje 11. hodinou postupně vyrazí na zvolenou trasu,
které jsou tentokrát dvě. Jejich
společným cílem bude opět
park Střed. Ti, kteří zvolí delší

trasu v délce 35 kilometrů, pojedou přes Braňany, Želenice, Liběšice, Chouč, Lužici, Dobrčice,
Skršín, Bečov, Korozluky a Patokryje. Krátká trasa, která měří
20 kilometrů, povede přes Vtelno, Zaječice, Korozluky, Sedlec,
Patokryje a Obrnice. V cíli bude
na účastníky čekat stánek s občerstvením, drobné odměny
a maskot městského projektu
Čistá mobilita a pumptracková
dráha, kterou připraví Cyklopoint Most.
(nov)

Sbírejte razítka na akcích města
a vyhrajte tablet nebo jiné zajímavé ceny
MOST - Baví vás akce, které připravuje pro širokou veřejnost město
Most, jako je Den magistra Kelleyho, Mostecká slavnost, Zahájení
turistické sezony a další? Máte příležitost soutěžit o zajímavé a hodnotné ceny.

Za muzeem vznikne
nový památník
MOST - V Mostě se vybuduje památník bitvy o Most. Mělo by se
jednat o jednoduché dílo ve formě pamětní desky.
S žádostí o návrh chce město
oslovit Fakultu umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem. Památník by měl
být připomínkou padlým na
obou stranách. „Památník bude
umístěn v parku za oblastním
muzeem. Pro tento účel opravíme podstavec, který se zde už
nachází. Na něj se bude deska instalovat,“ informovala náměstkyně primátora Markéta Stará.
Místo za muzeem město vytipo-

valo z toho důvodu, že je s ním
spojena bitva o Most a tato událost se tu propojuje v místě, kde
bude pomník stát. „Brali jsme
v potaz i to, že ředitel muzea
má v plánu propojit muzeum se
stezkou na hrad Hněvín. Povede
právě tímto parčíkem, takže tím,
že tu bude chodit veřejnost, zde
bude památník naprosto vhodný,“ doplnila Markéta Stará. Památník by měl být z kovu nebo
z kamene. Společně s úpravou
podstavce a úpravami parku
si akce vyžádá náklady ve výši
zhruba čtvrt milionu korun.
(sol)

Stačí, když budete navštěvovat různé společenské akce,
které pro vás i na letošní sezonu připravilo město Most. „Pro
návštěvníky našich městských
akcí připravujeme novou sezonní soutěž. Vyhlašuje ji Turistické
informační centrum, které sídlí
v budově magistrátu. Stačí navštívit alespoň tři městské akce
a můžete vyhrát hlavní cenu
v podobě tabletu,“ láká veřejnost
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Již nyní si mohou zájemci
v Turistickém informačním

centru vyzvedávat soutěžní
karty. Karty obsahují volných
šest políček. Pět z nich zahrnuje městské akce, konkrétně Zahájení turistické sezony
22. dubna, Oslavy 100. výročí
vzniku republiky 26. května,
Miniveletrh cestovního ruchu 12. června, Den magistra
Kelleyho 16. června a Mosteckou slavnost 8. září. „Šesté
políčko je určeno pro oblastní
muzeum, které mohou soutěžící
navštívit kdykoliv v jeho provozní době, stejně jako Dílnu
magistra Kelleyho, kam mohou

I

Do slosování o zajímavé ceny se
dostane každá soutěžní karta
alespoň se třemi razítky z možných šesti.

Kontrola znamének
na náměstí
MOST - Preventivní kontrolu
znamének zdarma a bez čekání
mohou občané využít v pondělí
23. dubna na 1. náměstí v Mostě.
V rámci charitativního projektu „Každý krok pomáhá“
tu budou zdravotníci návštěvníkům nabízet vyšetření znamének. Akci pořádá Oborová
zdravotní pojišťovna. Zdravotní
služby jsou zdarma a připravené
pro všechny, ať už jsou klienty

Turistické informační centrum je otevřeno od pondělí do pátku od 9
do 17 hodin. O května pak i v sobotu od 9 do 14 hodin.

jakékoli pojišťovny. Odborníci
budou zájemcům k dispozici od
14 do 17 hodin.
(nov)

Do soutěžní karty budou moci zájemci sbírat razítka.

zavítat místo akce pořádané
16. června,“ informovala Michaela Kačabová z Turistického
informačního centra.
Za každou účast na akci
nebo návštěvu v muzeu či dílně
Kelleyho obdrží zájemci razítko, které si mohou vyzvednout
ve stanu Turistického informačního centra na místě konání
akcí.
„Do slosování zařadíme každou kartu, která bude obsahovat
alespoň tři razítka. Podmínkou
účasti je i správné zodpovězení
na několik otázek z historie, které
jsou rovněž uvedeny na soutěžní
kartě. Ve hře je tablet a dalších
deset vedlejších cen,“ doplnila
k soutěži tisková mluvčí. (sol)

zpravodajství
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Rady města Mostu

Těžaři podpoří akce
MOST - Společnost Severočeské doly podpoří akce pořádané nebo spolupořádané
městem Most jedním a půl milionem korun. Jedná se o kulturní akci pořádanou u příležitosti
oslav 100. výročí republiky, 4.
Podnikatelské fórum Ústeckého
kraje, Folkový Most, Mosteckou
slavnost, Vánoční trhy včetně
rozsvícení vánočního stromu
a oslavy Silvestra.

Kdo vysadí les?
MOST - Radní vyhlásili veřejnou zakázku na obnovu porostů náhradních dřevin pro
Správu městských lesů Most pro
období 2019 - 2020. Předmětem
zakázky jsou lesnické činnosti,
například obnova lesa, ochrana
mladých lesních kultur proti
buřeni, proti zvěři, oplocování
mladých lesních porostů, jejich
hnojení a rekonstrukce. Projekt
je financován EU.

„Kopečky“ se zazelenají

Legiovlak vyráží na pouť po Čechách,
na týden se zastaví i v Mostě
Můžete zjistit, zda jste měli předky mezi legionáři…
MOST - Oblastní muzeum v Mostě připravuje další ze svých akcí, a to
v rámci oslav 100. výročí od založení republiky. Do Mostu zavítá už
tuto sobotu legionářské muzeum na kolejích - LEGIOVLAK.
Most se stane čtvrtou zastávkou Legiovlaku v rámci jeho
pouti po Čechách. Veřejnost ho
může zdarma navštívit od soboty 21. do pátku 27. dubna. Ve
všední dny bude přístupný od 8
do 18 hodin, o víkendu pak od 9
do 19 hodin.
Každý návštěvník Legiovlaku
může na místě zjistit, jestli měl
legionáře mezi svými předky.
„Posádka v Plukovní prodejně
dokáže hledat konkrétní osoby
v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky
i hmotné předměty z pozůstalos-
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tí,“ uvedl Miloš Borovička. Jsou
připraveny skupinové prohlídky,
na které se lze dopředu objednat
prostřednictvím formuláře na
webu www.legiovlak.cz a zamluvit si přesný čas. „Komentované prohlídky s průvodcem pro
veřejnost bez objednávky začínají
každý den od 14 hodin a opakují
se v pravidelných hodinových intervalech. Od výjezdu Legiovlaku
v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 5 000 karet legionářů,“ informoval dále Miloš Borovička.
Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Československé
obce legionářské, připomíná

100. výročí boje československých legií za samostatný stát.
Souprava historických vagonů,
která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku
2020 celou Českou republiku
a Slovensko.
V současnosti se Legiovlak
skládá ze 13 zrekonstruovaných
vagonů, které představují vojenský ešalon a jimiž se desetitisíce československých legionářů
přepravovaly napříč Ruskem po
Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Připomíná, že
vznik Československé republiky
stál na životech a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu Čechů a Slováku
bojovali prakticky po celém

světě a na všech bojištích první
světové války.
Legiovlak se skládá z vozů
např. polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského,
štábního, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve
všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce
vybavení, legionáři v dobových
stejnokrojích, originální exponáty či několik stovek fotografií
mapující historii čs. legií. „Novinkou letošní sezony je expozice
věnovaná loutkovým divadlům
československých legionářů, kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur z Chrudimi,“ dodal
Miloš Borovička.
(sol)

MOST - Pro letošní rok plánuje společnost mosteckých městských lesů v rámci obnovy oblasti
Krušných hor a Českého středohoří výsadit 18 400 kusů sazenic
smrku ztepilého, 17 450 kusů
buku lesního, 2 900 kusů javoru
klene a 500 kusů jedle bělokoré.
V Českém středohoří to bude
30 150 kusů borovice lesní, 2 000
kusů smrku ztepilého, 3 950 kusů
jedle bělokoré, 9 050 kusů dubu,
31 950 kusů buku lesního a 1 550
kusů javoru klene. „Už v minulosti se osvědčil nákup silných a zdravých semenic, které mají větší šanci na přežití, na rozdíl od levných
sazenic nízké kvality. Radní proto
schválili přímé zadání zakázky na

nákup sazenic a to od společnosti
Dendria za cenu bezmála 830 000
korun,“ uvedla tisková mluvčí
magistrátu Alena Sedláčková.

Likvidace kalamity
MOST - Město bude vyhlašovat veřejnou zakázku na odstranění následků kalamity způsobené
orkánem Herwarth. Konkrétně
na odstranění dřeva v lesních úsecích Mníšek, Klíny, Ressl, Přehrada a Staré. Jedná se o zpracování
dřeva harvestorovou technologií
a odvoz stromů. Hodnota zakázky
se předpokládá ve výši bezmála
čtrnácti milionů korun.

Výtah pro seniory
MOST - V letošním roce se
bude rekonstruovat výtah v objektu MSSS v ulici Ke Koupališti. V penzionu pro seniory se
vymění stávající již dosluhující
výtah za nový, který umožní
i přepravu lůžek klientů. Předpokládaná cena zakázky je 1,1
milionu korun bez DPH.

Školy s novou
podlahou
MOST - Rekonstrukce podlah
se chystá v základních školách
v ulicích U Stadionu, J. Arbesa,
Zd.Štěpánka, Obránců míru,
Rozmarýnová, Okružní a Růžová a také ve Středisku volného
času. „Odstraní se stávající podlahová krytina, opraví se podkladová vrstva a položí se krytina
nová,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Město
Most bude centrálním zadavatelem těchto veřejných zakázek
a bude tak zastupovat jednotlivé
školy. Předpokládaná cena je ve
výši 2,25 milionu korun.
(sol)

apsali jste nám

Dobrý den, ráda bych reagovala na článek „Ptejte se politiků“,
kde starosta Jan Paperega odpovídá na otázku bezpečnosti v Mostě.
Pokud mluví o prioritě bezpečnosti, tak ta je podle mého nulová. Škoda, že pan starosta občas
nezavítá do obchodního centra,
které je hned vedle jeho pracoviště.
Po 16. hodině se tam vyrojí gangy
nepřizpůsobivých v letech od 7 let
a výše.
Party zmíněných se pohybují
po celém obchodním centru, kde
obtěžují svým řevem, obsazují
rozmístěné lavičky a znepříjemňují zákazníkům nakupování,
srocují se před obchody a obtěžují
nakupující. Prodavačky se třesou
strachy, aby se nenahrnuly právě
do jejich obchodu. Já osobně si už
netroufám po 16. hodině do OC
chodit. Naštěstí mám možnost
nakupovat dopoledne, ale spousta jiných zákazníků tuto možnost
nemá. Z ochranky si nic nedělají.
Pokud je ochranka vyhodí, přivedou si rodiče a ti napadají ochranku. A panem starostou zmínění
asistenti prevence kriminality tam
jsou jen na parádu, většinou někde venku za rohem pokuřují a po

17. hodině nejsou vidět vůbec.
A to mluvím jen o OC, jsou tu ještě další lokality životu nebezpečné.
Ráda bych se zmínila ještě o jedné věci. Nedávno jsem tu měla
návštěvu ze Holandska a bohužel
mě napadlo jít s návštěvou na procházku do centra města. Musela
jsem se stydět za to, jak vypadá
okolí ve středu města, radnice by
se měla stydět. Střed města od Prioru směrem k hotelu a výboru je
pro ostudu. Vymlácená dlažba,
rozpadající se Prior a Repre jsou
ostudou města a zbylé torzo kluziště je další ostuda, škoda, že naši
zastupitelé na to každý den hledí
z oken svých kanceláří a je jim
to srdečně jedno. Kruhový objezd
nad bývalým KSČ se opravuje už
poněkolikáté a věřím, že to není
naposledy. Kdysi jsme bývali město růží, ale teď je to město strachu.
Omlouvám se, ale už jsem to
musela někde prezentovat, i když
si myslím, že je to k ničemu.
Děkuji za příležitost napsat svůj
postřeh a přeji hezký den.
Danuše S.
Redakce předala dopis Magistrátu města Mostu

ODPOVÍDÁ PRIMÁTOR MĚSTA MOSTU JAN PAPAREGA
Vážená paní Danuše,
bezpečnost ve městě je
naší prioritou, už proto několik let před základními
školami pracuje školní dohledová služba, ve vyloučených lokalitách zase asistenti
prevence kriminality. My
jako město nabízíme dětem
a mladým lidem spoustu
možností ke smysluplnému
trávení volného času. Vedle
běžných kroužků a sportovních oddílů to jsou i nízkoprahová zařízení, která
pracují s dlouhodobě bezprizorními dětmi, kde jsou jim
mimo jiné vštěpovány i zásady bezproblémového chování, kterému se v rodinách
nenaučili. Zajistit klid v obchodním domě je ale v prvé
řadě záležitostí obchodního
centra, které k tomu využívá
svých bezpečnostních pracovníků. Když dojde k nějakému napadení a policie zjistí totožnost pachatele, předá

informace odboru sociálních
věcí magistrátu, který dál
s dětským pachatelem a jeho
rodinou pracuje.
Ve svém e-mailu zmiňujete
též vzhled centra města Mostu. Rád bych Vás informoval
o tom, že právě probíhají projektové práce na rekonstrukci
kulturního domu Repre, která
se bude týkat i veřejného prostoru v jeho okolí. Pracovní
návrhy ve variantách jsou průběžně konzultovány se zástupci města i externími odborníky. Výsledný projekt bude po
jeho dokončení zveřejněn a vy
tak budete mít možnost se
s ním seznámit. Samotná rekonstrukce pak bude zahájena
do konce příštího roku. Rekonstrukce Repre s přilehlými
plochami významně ovlivní
vzhled a kvalitu centra města
a přivede do něj kulturu a společenský život.
Mobilní kluziště rozhodně
není rozpadající se, muselo

se nechat rozmrznout, aby
jej bylo možné složit a uložit. Plocha po kluzišti bude
upravena tak, aby umožnila další využití prostoru
i mimo zimní sezonu. Plocha bude zpevněna, je zde
navrženo umístění sezónního pódia pro malé koncerty
nebo divadelní představení
a obslužného kiosku, v němž
se bude prodávat občerstvení, v zimě v něm bude mít
zázemí obsluha kluziště, ve-

dlejší plocha bude doplněna
dětskými atrakcemi. Ve čtvrtek 19. dubna proběhlo veřejné projednání této architektonické studie, kde se s ní
mohla veřejnost podrobně
seznámit a diskutovat s autorem o navrženém řešení.
V plánu máme také rekonstrukci části plochy mezi
tř. Budovatelů a Priorem,
navazující na úspěšnou rekonstrukci schodiště v tomto místě, kterou jsme realizovali v roce 2016. Základní
koncepce bude spočívat ve
vytvoření nového pásu zeleně na úkor stávající zpevněné plochy, umístění dlažby
namísto asfaltového povrchu a v doplnění kvalitním
městským mobiliářem (nové
osvětlovací lampy, lavičky,
odpadkové koše). Ale vzhled
budovy Prioru s přilehlým
okolím směrem k poště
a kulturnímu domu Repre
bohužel jako město ovlivnit
nemůžeme, protože nejsou
v majetku města.
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Skatepark na Šibeníku
se musí uzavřít
MOST – V příštím týdnu se uzavře mostecký skatepark na Šibeníku. Důvodem jsou poničené
překážky. Skateboardisté ale
dlouho bez překážkového parku nezůstanou. Oprava by měla
trvat jen týden.
Sportovní hala Most, která
má na starosti mostecká sportoviště včetně skateparku v parku
Šibeník, se pustí v těchtro dnech
do jeho generální opravy.
„Aktuálně máme před sebou
generální opravu skateparku,
který se bude muset zhruba na

týden uzavřít. Oprava se bude
týkat především úprav překážek,
které jsou tvořeny ze speciálních
desek, a ty jsou už nefunkční
a poničené. Jedná se o specifický
materiál a opravu proto řešíme
s odbornou firmou,“ uvedl ředitel Sportovní haly Most Petr
Formánek.
Skatepark se uzavře ve dnech
od 23. do 27. dubna 2018. Poté
budou moci skateboardisté opět
park využívat a renovované překážky si užívat plnými doušky.
(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

Soukromá škola OPTIMA
se chce rozšiřovat
MOST - Soukromá škola Optima, která funguje v Mostě už
druhým rokem, uvažuje o navýšení kapacity dětí. Město jí
dalo kladné stanovisko i přesto,
že má ve svých školách volných
míst dostatek, a to až kolem tisícovky.
Rada města vydala soukromé základní škole stanovisko,
že nechce bránit soukromému
podnikání v žádné z oblastí,
školství nevyjímaje. „Je pouze
svobodnou volbou rodičů, jakou
základní školu pro vzdělávání
svých dětí vyberou. Město nechce
potlačovat konkurenční prostředí
a omezovat rozvoj soukromých
škol. Nicméně jako zřizovatel
jedenácti základních škol, které
mají dostatečnou kapacitu, nevnímáme jako potřebné navyšování kapacity jiných základních
škol na našem území,“ komentovala stanovisko radních náměstkyně primátora Markéta Stará.
Z celkového počtu dětí, které
měly přijít k zápisům na mostecké základní školy zřizované

městem, se jedenáct dětí dostavilo k zápisům právě na zdejší,
nedávno nově otevřenou soukromou základní školu OPTIMA. „Nedá se říci, že by nám
tato škola nějak ‚brala‘ děti. Má
malou kapacitu a většinou se
sem hlásí děti, které potřebují individuální přístup. Tedy ve třídě
s 25 až 30 žáky by se jim jinde tak
věnovat nemohli,“ komentovala
náměstkyně primátora.
Soukromá škola má zatím
jen první stupeň, tedy třídy od
první do páté. „Pokud se jim
podaří kapacitu navýšit na 120
dětí, tak by to bylo konečné číslo
a žádnou další žádost by městu
již neposílali,“ informovala dále
náměstkyně. Škola sídlí v bývalém Středisku volného času
v Albrechtické ulici. „Podle našich informací nechtějí rozšiřovat
kapacity již ve Středisku volného
času, ale mají už vytipované jiné
místo, kam by se chtěla soukromá škola přemístit,“ doplnila
ještě Markéta Stará.
(sol)

Mostecký Aquadrom funguje od začátku milénia. Od té doby tu prošlo na tři miliony návštěvníků.

Foto: Ladislav Šeiner

Aquadrom čekají během letních
prázdnin opravy bazénu i dlažby
MOST - Mostecký Aquadrom má v plánu během letošní letní odstávky rekonstruovat technologie bazénu. Vyměňovat se bude také
dlažba. Obě investice si vyžádají desítky milionů korun.
V letních měsících se zrekonstruuje bazénová technologie na
Aquadromu a to včetně ústředního topení pro ohřev dětského
bazénku a vzduchotechniky.
Vymění se technologický řídicí
systém. Radní už schválili vyhlášení veřejné zakázky. Předpokládaná cena činí bezmála
deset milionů korun bez DPH.
„Už v minulém roce jsme zpracovali dlouhodobější plán oprav
a údržby i výměny některých systémů. Aquadrom už má své roky.
Kolaudace byla v roce 2001 a do
‚střev‘ zařízení se od té doby příliš neinvestovalo,“ podotkl mostecký primátor Jan Paparega.
Město chce v opravách na koupališti v Topolové jít podle sestaveného plánu oprav, které mu
poskytly technické služby. Týká
se především všech technologií,
které jsou většinou na hranici

životnosti. „Co se týče bazénové
technologie, půjde o její výměnu
za modernější technologie na
měření a regulaci všech látek,
které jdou do filtrace a dávkují,
co je potřeba. Tak, aby byly následně téměř bezúdržbové,“ doplnil Jan Paparega.

Nová dlažba se už
soutěží
Během prázdnin se na
Aquadromu bude opravovat
i dlažba. „Co se týče dlažby, tak
v loňském roce se nepodařilo
vysoutěžit nikoho na tuto zakázku a to i z důvodu, že jsme
ji vyhlašovali velmi pozdě. Až
poté, co jsme měli volné finanční prostředky. Letos už proběhlo
užší výběrové řízení. Přihlásili se
dva uchazeči, kteří splnili veškeré požadavky. Cenovou nabídku

podal pouze ale jeden z nich.
Rada se bude tímto výběrovým
řízením zabývat v květnu,“ doplnil dále primátor. Vzhledem
k tomu, že jde o technicky velmi náročnou akci, je otázkou,
zda se podaří dlažbu vyměnit
během odstávky. „Doufáme,
že se vše stihne během léta, kdy
jsou v provozu venkovní bazény.
Bude to velmi náročné,“ potvrdil
primátor.
Problémy s dlažbou jsou na
Aquadromu téměř od samého
začátku provozu. „Dnes je dlažba již značně opotřebená a není
například natolik protiskluzová, jak by měla být. Prošlo tudy
už na tři miliony návštěvníků,
takže je už velmi potřeba ji vyměnit,“ uvedl vedoucí provozu
Aquadromu Miroslav Svoboda.
Velkým problémem jsou i její
izolační vlastnosti. Přes podlahu a betonové konstrukce zatéká do strojovny.
Dlaždice navíc také velmi
často praskají pod úklidovým

strojem. Větším problémem je
ale neustálé vymývání spárování
a nutnost doplňování spárovací
hmoty. „Oprava dlažby bude nutná po celé bazénové hale, a v centrálních sprchách. Celkem se jedná zhruba o 2 800 m2 podlahové
plochy, na které je nutno odstranit
současnou dlažbu, provést nové
izolace a položit novou dlažbu,“
říká dále vedoucí provozu.
Stávající dlažba je navíc bezespádová. Nutné proto bude
vyměnit nejen dlaždice, ale i odtokové kanály za kapacitnější
a vytvářet se budou i dodatečné
spády. „Výměna dlažby si vyžádá
i částečné bourání svislých obkladů,“ vyjmenoval další práce
vedoucí provozu na Aquadromu. Novou dlažbu by měli
ocenit poté nejen návštěvníci
Aquadromu, ale také provozovatelé a to především z hlediska
snadnější údržby a oprav. Projekt na opravu dlažby zpracovala společnost CTP Zlín.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

K zápisům v Mostě letos přišlo méně dětí
MOST - K zápisům do prvních tříd základních škol pro školní rok
2018/2019 se v Mostě zapsalo 667 dětí. Nedostavilo se 85 dětí, které
se budou nyní dohledávat.
Do prvních tříd mosteckých
základních škol se přišlo letos
zapsat zhruba o sto dětí méně
než vloni. Dostavit se měly
děti narozené od 1. 9. 2011 do
31. 8. 2012. Jednalo se o 667
dětí s trvalým pobytem v Mostě a v okolních obcích, s nimiž

město uzavřelo smlouvu o vytvoření společných spádových
obvodů.
Vloni se zapsalo 770 dětí
včetně těch, kterým byl u předchozího zápisu povolen odklad povinné školní docházky.
V roce 2016 se do mosteckých
základních škol přišlo zapsat
dokonce 871 dětí.
S úbytkem dětí tak i pro následující školní rok zůstává

I

Nejvíce dětí přišlo k zápisu do 7.
ZŠ v ulici J. Arbesa, 10. ZŠ v ulici Zd. Štěpánka a 4. ZŠ v ulici V.
Talicha. Na sedmé i desáté škole
dokonce přišla k zápisům více než
polovina dětí, které spádově k těmto školám nepatří. Na 11. ZŠ v ulici
Obránců míru to bylo 9 procent,
na 15. ZŠ v ulici J. A. Komenského,
4. ZŠ v ulici V. Talicha a 8. ZŠ v ulici
V. Nezvala to bylo po 7 procentech
dětí z okolních obcí. Nejméně jich
bylo zapsáno do ZŠ Zlatnická v Chanově. Jednalo se o 21 dětí, z toho 7
po odkladu. K zápisům sem nepřišla
třetina dětí.

Ilustrační foto.
v Mostě čím dál více volných
kapacit. Počet se blíží k jedné tisícovce míst. „Z celkového počtu
dětí s trvalým pobytem v Mostě
a v obcích se jich k zápisům dostavilo 667. Je to zhruba 85 procent z těch, které měly být zapsány. Jedenáct dětí se zapsalo na
Soukromou základní školu OPTIMA a zapsáno bylo také 158
dětí, kterým byl u předchozího
zápisu povolen odklad povinné
školní docházky,“ informovala náměstkyně primátora pro
oblast školství Markéta Stará.
K zápisům ale nepřišlo 85 dětí.

„Tyto děti mohly být ale zapsány
ve škole v jiném městě či obci.
Pokud tomu tak bylo, ředitelé by
nám tuto skutečnost měli oznámit nejpozději do konce května,“
doplnila ještě náměstkyně. Čtyřicet jedna dětí se zapsalo v mosteckých základních školách
z jiných obcí.
Zákonní zástupci 130 dětí požádali o odklad povinné školní
docházky. V příštím školním
roce by mělo být v základních
školách v Mostě otevřeno pravděpodobně 26 první tříd.
(sol)

zpravodajství

20. duben 2018

Ivo Diviš se vrací po patnácti letech
na mostecký autodrom jako ředitel
MOST - Novým výkonným ředitelem společnosti AUTODROM MOST
se stal jednačtyřicetiletý Ivo Diviš. Jeho úkolem je zajistit další rozvoj,
obnovu a modernizaci areálu autodromu s důrazem na kvalitní péči
o zákazníky a partnery. Ivo Diviš přebírá veškeré kompetence bývalého generálního ředitele Jiřího Voloveckého. Ten na funkci rezignoval ze zdravotních důvodů, nadále však zůstává poradcem předsedy
představenstva společnosti AUTODROM MOST Josefa Zajíčka.
Z investičních akcí výkonný ředitel připomněl zejména
vybudování centrální vstupní
brány do areálu autodromu
z důvodu lepší orientace diváků a klientů a zamezení kritických situací v dopravě při
hojně navštěvovaných akcích
a závodech. „Čeká nás také zá-

sadní rekonstrukce startovní
věže, vybudování nové restaurace, medical centra, VIP zázemí.
Akutně musíme vyřešit nevyhovující odpadové hospodářství,“
vyjmenoval Ivo Diviš.
Zaměří se také na popularizaci areálu autodromu v očích
nejširší veřejnosti. „Jsme co do

rozlohy největším vzdělávacím
a zábavním centrem. Vedle nabídky tuzemských a mezinárodních závodů automobilů a motocyklů organizujeme úspěšně
kurzy bezpečné jízdy pro běžné
řidiče, ale také pro řidiče sanitek,
hasicích a policejních vozů, které
vyjíždějí každý den k záchraně
lidských životů. Disponujeme
stále nejmodernějšími technologiemi pro výcvik zvládání kritických situací a jejich předcházení
v běžném provozu. A to na uzavřených plochách s vyloučením
veškerých rizik,“ zdůraznil výkonný ředitel.

Když jde o rodinu

„Prioritou je příprava
stavebně technických řešení investičních záměrů
a také komunikace s veřejností včetně tematiky
eliminace hlukové zátěže.
Ve firmě už jsem působil
v letech 1999 až 2003, a to
jako zástupce sportovního
ředitele a posléze projektový manažer v té době nově
budovaných výcvikových
ploch polygonu. Polygon je
takové moje ‚dítě‘, ke kterému jsem se v jeho pubertě
vrátil, abych mu pomohl
dorůst do dospělosti.“
Autodrom podle Ivo Diviše
přesahuje svou náplní činnosti lokální i regionální význam.
„Naše akce navštěvuje vedle
motoristických fanoušků ze
všech koutů Čech a Moravy stále více diváků z evropských zemí
i zemí dalších světových kontinentů. Výrazně stoupá i počet
zahraničních zákazníků a partnerů, tvoří už 70 procent naší
klientely,“ dodal. Ivo Diviš absolvoval tuzemské i zahraniční inženýrské a doktorandské
studium a studium MBA se zaměřením na asijské obchodní
trhy. Zabýval se poradenskou
činností a rozvojem firem, krizovým managementem a budováním česko-čínského joint
venture.
(nov)

Ivo Diviš se vrací „na místo činu“.

Město Most získalo Zlatý erb za web
MOST - Město Most uspělo v soutěži Zlatý erb mezi nejlepšími. Zvítězilo se svými webovými stránkami. V Ústeckém kraji zlato získali
dva zástupci. Kromě města Mostu také ještě obec Ohníč.
Jubilejního 20. ročníku soutěže Zlatý erb 2018 se v letošním roce zúčastnily obce
a města z celé ČR, ze všech
14 krajů. Celkově se zapojilo
430 webových stránek a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb. Celostátní
finále se uskutečnilo v Hradci
Králové, kde se konala konference Internet ve státní správě
a samosprávě (ISSS). „Webové stránky města Mostu, které
zvítězily již v krajském kole,
obsadily společně s webový-

mi stránkami Benešova první
místo,“ uvedla tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Cílem soutěže Zlatý erb je
podpořit modernizaci místní
a regionální veřejné správy, prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám
uživatelů s využitím internetu
a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích
a krajích České republiky.

Do celostátního kola soutěže
o Zlatý erb se dostali dva zástupci z Ústeckého kraje. Kromě
města Mostu také ještě obec Ohníč na Teplicku a oba měli důvod
k radosti. Z obcí měla nejlepší
webovky právě Ohníč. „Most
se soutěže účastní pravidelně
a i v celostátním měřítku se může
směle porovnávat s těmi nejlepšími. Zatímco Ohníč na Teplicku
se 740 obyvateli je v renomované
soutěži nováčkem. Titulní stránka obce je velmi přehledná a zajímavá,“ uvedl na adresu webové
stránky obce Jaroslav Svoboda,
člen poroty Zlatého erbu.
Jak Ohníč, tak i Most získaly od Ministerstva pro místní

rozvoj, které se ujalo oficiální
záštity nad akcí, diplom a věcné
dary. Oběma zástupcům, a zároveň i výhercům, děkuje také
Krajský úřad Ústeckého kraje,
jenž podporuje hlavně krajská
kola Zlatého erbu.
Města a obce regionu se
s pravidelností - od roku 1999,
kdy soutěž začala - umísťují na
předních místech ankety. Vloni
zvítězil v celostátním finále web
obce Chuderov na Ústecku. Nejúspěšnější léta byla 2013-2014,
kdy v obou kategoriích vyhrály
obce a města z Ústeckého kraje
(Most, Úštěk a Tisá a Chuderov).

(sol)

Bakterie Legionella se obyvatelé
Mostu bát nemusí
MOSTECKO - Preventivní analýzy teplé vody, dodávané do domácností v Mostě, ukázaly, že v rozvodech Severočeské teplárenské
v Mostě nekolují nebezpečné koncentrace Legionelly. S přemnoženou bakterií, která způsobuje plicní onemocnění, se čas od času
potýkají dodavatelé teplé vody v celé republice.
„Pravidelné testy na přítomnost bakterie Legionella neprovádíme, neboť jsme se zatím s žádnou nákazou nesetkali. Přesto
jsme se rozhodli v březnu vodu
v rozvodech otestovat, abychom
měli jistotu,“ vysvětlil ředitel Severočeské teplárenské Ing. Petr
Horák. Vedly ho k tomu zkušenosti některých dodavatelů teplé
vody například v Praze nebo Liberci. Právě teplá užitková voda
je totiž pro šíření bakterie vhodné prostředí, problémy způsobuje především tam, kde voda
dostatečně necirkuluje a nemá
vyšší teplotu než 50 °C.
Testování probíhalo v březnu na třech náhodně vybra-

ných výměníkových stanicích.
Analýzy prováděla akreditovaná laboratoř Zdravotního
ústavu Ústí nad Labem. Ani
v jednom případě nebyl překročen stanovený limit pro
koncentraci bakterie Legionella, u jedné stanice byla
dokonce hodnota zcela nulová. „Legionella se vyskytuje ve
všech typech vodního prostředí,
dokonce i ve slané vodě a ve
všech zařízeních, kde se vyskytuje či je používána voda,“ uvedl Jaroslav Šašek ze Státního
zdravotního ústavu pro server
nazeleno.cz. Bakterie se množí
při teplotě vody 20 až 45° C,
smrtelné jsou pro ni teploty

nad 70°C. K jejímu přemnožení a vzniku koncentrací, které
jsou pro člověka nebezpečné,
může vést hlavně nedostatečná cirkulace vody.

Co je legionella?
Legionella je rod patogenních bakterií. Svůj název
získala v roce 1977, kdy byla
označena jako původce rozsáhlé infekce, která nakazila
přes 200 válečných veteránů, kteří se sešli v červenci
1976 ve Philadelphii. Legionella pneumophila způsobuje plicní onemocnění zvané také legionářská nemoc,
do plic se dostává v podobě
vodních kapének. Šíří se
nejčastěji ve vodě nebo klimatizací.

Naposledy se bakterie přemnožila v listopadu 2016
v málo používaných rozvodech
na dvou odděleních mostecké
nemocnice. „S nemocnicí jsme
tehdy spolupracovali, ale protože
šlo o vnitřní rozvody v areálu,
nemocnice zařízení vyčistila chemickou cestou vlastními silami,“
sdělil Petr Horák. Přesto nabízí
Severočeská teplárenská svým
odběratelům pomoc v případě,
že by se s bakterií setkali v rozvodech. „Nemůžeme samozřejmě garantovat kvalitu vody v zařízeních, které nemáme pod naší
neustálou kontrolou, ale jsme
rozhodně připraveni pomoci s likvidací Legionelly, jestliže se měřením někde prokáže její zvýšený
výskyt,“ dodává Petr Horák.
Cesta k její likvidaci podle něj
není složitá ani nákladná a využívá již zmíněný fakt, že vysoké
teploty bakterii likvidují. (nov)

Žil celé roky sám. Byl uzavřený a tichý už jako dítě. Těžko hledal přátele. Nerad mluvil
s lidmi. Když se seznámil se svou
ženou, byl to malý zázrak. Ona
byla jeho pravý opak. Otevřená
šťastná povaha. Jeho život se vedle ní změnil. Obklopila ho svými přáteli, otevřela
mu svůj svět. Pak se
ale všechno rázem
opět změnilo. Jeho
žena zemřela po
těžké nemoci. Staral
se o ni v době, kdy
už nemohla sama.
Pomáhal jí s jídlem
i osobní hygienou.
Posledních několik
týdnů bezmocně
sledoval, jak se jí
stupňují
bolesti
a přál si její smrt.
Děti neměli. Říkali se smíchem,
že na ně zatím nemají čas. Sám
sobě ale upřímně přiznával, že
ani on, ani jeho žena o děti nestáli. Užívali si života, dokud nepřišla její nemoc. Po její smrti se
na dlouhé roky uzavřel do sebe.
Nakonec se přestěhoval. Za peníze, které si se ženou šetřili na
stáří, koupil malý dům na předměstí. Rozhodl se, že si svůj díl
času dožije v klidu a o samotě.
V životě si už se svou ženou užil
všechno, co si přál. Nezbývalo
mu nic, co by ho ještě mohlo zajímat. Pracoval převážně v noci,
přes den zůstával zavřený ve
svém domě. Nezajímal se o své
okolí. Neznal své sousedy. O nikoho nestál. Že se do sousedního domu nastěhovali noví lidé,
zjistil vlastně jen náhodou. Mladá rodina s malým chlapcem.
Kluk byl zvědavý. Postával často
u plotu a pozoroval ho. Nejdřív
mu lezl na nervy. Časem si na
něj ale zvykl. Začali si přes plot
povídat. Vlastně mluvil ten kluk
a on ho jen poslouchal. Dokonce
se začal na malého souseda těšit.
Myslel na kluka, když byl v noci
sám ve skladě, který měl na starosti. Někdy ho napadlo, že měli
se ženou dítě mít. Dnes mohl mít
vlastní vnouče. Někoho, koho by
mohl mít rád. Někoho, jako je
ten prcek od vedle. Začal si více
všímat rodiny, do které ten kluk
patřil. Ani si to pořádně neuvědomil a bylo to tu zase. Jako
tenkrát, když poznal svou ženu
a pustil ji za svůj ochranný val.
Jeho vnímání světa se změnilo
až do chvíle, co mu žena zemřela. Teď se objevil další člověk,
kterého vnímal jinak než ostatní
lidi kolem sebe. Najednou měl
toho kluka rád. Považoval ho za
svého člověka. Chtěl se s dítětem
vídat častěji. Cesta k němu vedla
přes jeho rodiče. Přiměl se tedy
chovat se k nim přátelsky. Muž
nebýval většinou doma. Matka dítěte nejprve podivínskému sousedovi nevěřila. Bydleli
v domě už řadu týdnů a vlastně
ho ani neznala. Když s ní začal
ten starší muž přes plot mluvit,
odpovídala jen ze slušnosti. Pak
si ale řekla, že se sousedy je lepší mít dobré vztahy. Vlastně ten
chlápek ani nebyl tak špatný. Jen
moc nemluvil. Občas jí přes plot
podal třešně nebo jiné ovoce ze
své zahrady. Ona jemu na oplátku nabízela koláče a bábovky,
které pekla hlavně pro svého
syna. Povídat si se starším sousedem neměla o čem. Jemu to
ale nevadilo. Vznikl mezi nimi
nekomplikovaný
sousedský
vztah, kterému ona nepřikládala
žádný význam. On ale ji a jejího
syna vnímal jako svou novou rodinu. Sledoval je každý den. Pozoroval je z okna v patře domu
dobře skrytý za žaluziemi. Jeho
sousedka měla pro něj šťastný
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zvyk nezatahovat rolety, a tak
viděl nejen na zahradu, ale také
do některých pokojů v domě.
O své nově rodině si udělal poměrně rychle dobrý obrázek.
Žena nechodila do práce a starala se o syna. Její manžel pracoval často dlouho
do večera. Když
někdy přišel dřív
nebo o víkendu zůstal doma, kluk se
na něj radostně sápal. On si ale dobře
všiml, jak je soused
ze syna nervózní.
Večer, když dítě
spalo, manželé se
často hádali. Přestal
chodit do práce,
aby mohl sledovat,
co se děje v sousedním domě v noci. Musel svou
novou rodinu hlídat. Musel se
postarat o to, aby byl kluk v bezpečí. Nevěřil jeho otci. Měl z něj
zvláštní pocit. Ten se mu velmi
brzy potvrdil. V noci se u sousedů svítilo. Jako obvykle neměli
zatažené rolety v pokoji v patře.
Sledoval hádku mladých manželů, která skončila ženiným
odchodem z ložnice. Vzpomínal
na svou ženu. Nikdy se nehádali.
Měli dokonalé manželství, než
vše pokazila její nemoc. Hádek
u sousedů přibývalo. Všímal si,
jak se muž utrhuje na dítě, jak
postupně ochládá vztah mezi
ním a ženou. Věděl, že se blíží
den, kdy bude muset zasáhnout.
Ten večer přijel muž domů opět
pozdě. Kluk už spal. Pozoroval,
jak se hádají. Muž byl rozčilený. Hodil skleničkou o zem tak
prudce, že se střepy rozlétly po
místnosti. Už na nic nečekal.
Věděl, co přijde. Teď muž zbije
svou ženu a až se vzbudí jeho
syn, tak i kluka. Dobře to znal.
Takhle to chodilo u nich doma,
když byl malý kluk. Byl na tu
chvíli připravený. Měl starou
pistoli. Samozřejmě nelegální.
Bylo mu jasné, že jemu by nikdo
zbraň nepovolil. Vzal ji a vydal
se do sousedního domu. Přes
plot se dostal snadno. Dávno
měli s klukem povolené plaňky. Dírou dítě občas přicházelo
k němu na zahradu na návštěvu.
Pro dítě dostatečná, on se sotva
protáhl. Přemýšlel, co udělá. Zazvoní. Jestli už ji ale bije, pak nebude na zvonek reagovat. Představoval si, jak na ženu dopadají
mužovy pěsti. Viděl její zkrvavený ret, viděl ji ležet na zemi
a choulit se pod jeho kopanci.
Stejně, jako tak často viděl matku. Zazvonil. Dveře otevřel muž.
Stále ještě měl zlostný výraz
v obličeji. Otevřenými dveřmi
zahlédl ženu. Zdálo se mu, že
plakala. Na nic nečekal. Dřív,
než stačil ten chlap promluvit,
zdvihl zbraň a vystřelil. Slyšel
výkřik ženy. Věděl, že má teď
strach. Bojí se jeho. On jí ale nic
neudělá. Je tu proto, aby ji i dítě
ochránil. Jeho tenkrát nikdo neochránil. Ani jeho matku. Otec
jí třískal pokaždé, když se opil.
Stále znovu. Skončilo to, až když
zcela opilému otci rozbil hlavu
kladivem. Bylo mu osm let. Vzali ho od mámy a zavřeli do zařízení, kde se měl napravit. Máma
ho navštěvovala, jak jen to bylo
možné. Pak ale onemocněla. Viděl ji, jak ji rakovina postupně
stravuje. Zemřela v bolestech,
od kterých jí neulevily žádné
léky. Když onemocněla jeho
žena, ušetřil jí stejného trápení.
Zabil ji dřív, než ji bolesti zničily
jako jeho mámu. Odseděl si za
to trest ve vězení. Teď byl připravený znovu pykat. Odešel domů
a počkal na policii.
(pur)
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Nejlepší víno teklo na Benediktu
MOST – Milovníci dobrého vína se už po osmé sešli na mosteckém
Benediktu. Bela Most tu pořádala další ročník oblíbené akce DNY
VÍNA Benedikt. Každoročně si degustaci toho nejlepšího, co nabízí
vinaři z Čech a Moravy, nenechají ujít stovky lidí a také letos areál
praskal ve švech.

Rocková šou se Smokie
MOST - V pátek 20. dubna čeká
návštěvníky v mosteckém Rokáči Vinohrady velkolepá rocková
šou. Vystoupí domácí NEW AGE
OF SMOKIE, podpoří je pražská
rocková kapela HARD ROCK TRIBUTE.
NEW AGE OF SMOKIE je
etablovaná česká hudební skupina, působící v hudebních vodách
10 let. Na svém kontě má i album
nazvané Tribute to Smokie, stejnojmenné obrazové DVD nebo

singl Mýdlový princ. Její projev
je čistě rockový, což neubírá na
ověřené nostalgii šoubyznysem
učesaných Smokie. I v pražské
kapele HARD ROCK TRIBUTE
hrají samí ostřílení muzikanti.
Jejich repertoár tvoří písně Led
Zeppelin, Deep Purple, Uriah
Heep, Free, Janis Joplin, Cream,
Carlose Santany, Jimiho Hendrixe, Lynyrd Skynyrd, AC/DC
a Queen. V Rokáči jste je mohli
vidět vloni v listopadu.
(nov)

Až tisíc lidí navštívilo letos
degustační akci DNY VÍNA
Benedikt. Své nejlepší produkty jim nabídlo šestnáct vinařů
z Čech, Moravy, ale také zahraniční produkce. Kromě vína si
mohli návštěvníci pochutnat
na vybraných sýrech, francouzských delikatesách či mandlových makronkách. „Letos se nám
vydařilo také počasí. Lidé mohli

korzovat mezi stánky s víny či si
posedět na sluníčku s tím, které
jim nejvíce zachutnalo. Letos
jsme připravili oproti minulým
ročníkům také změny, kterými
jsme chtěli návštěvníkům degustaci zpříjemnit. Bowlingovou
dráhu jsme zakryli a umístili
tam osm stánků. Tím jsme odlehčili celému prostoru a mezi
stánky bylo příjemněji a volněji,“

S organizátorem Jiřím Pucem si připila Gabriela Sáričková Benešová.
uvedl Jiří Puc z pořádající firmy
Bela Most. Mezi zúčastněnými
se jako každý rok hledalo to nejlepší víno. „Letos byl favoritem
celé degustace rýnský ryzlink od
Hanzala. Ocenění ale získalo více
vín. Pro oceněné jsme v chráněné
dílně nechali vyrobit keramické
poháry, které si vinaři vystavili
na svých stáncích,“ doplnil Jiří
Puc. Každoročně akci finančně
podporuje těžební společnost.
Také letos byla Seven Energy
jedním ze sponzorů, kteří DNY
VÍNA Benedikt podpořili. Dobré víno si pak na akci ochutnali
jak generální ředitel společnosti
Vladimír Rouček, tak i mluvčí
společnosti Gabriela Sáričková
Benešová.
(pur)

Strážníci dopadli
muže, který útočil
v prodejně nožem
JANOV - Na asistentku prevence kriminality Městské policie
Litvínov, ke které měl důvěru,
se obrátil vietnamský prodavač
z obchodu v Janově. Oznámil,
že do prodejny přišel muž, který
ho ohrožoval nožem a žádal od
něj peníze.
Prodavači se podařilo muže
zahnat. Strážníci na místě
zhlédli kamerový záznam. Po
muži začaly ve městě pátrat jak
obsluha kamerového systému,

tak i hlídky v terénu. Pachatele
objevila hlídka už za dvě hodiny v blízkosti Koldomu. Muž
přesně odpovídal popisu, který
získali strážníci z kamerového
záznamu. Muž jevil známky
nervozity při ztotožňování, na
přímou otázku, kam dal nůž
z přepadení, se přiznal. Pospal
místo, kam nůž zahodil a kde ho
také strážníci našli. Muže i jeho
zbraň předali strážníci Policii
ČR.
(pur)

Na CzechPOINT elektronicky
MOST - Elektronicky se je možné
objednat se i na CzechPOINT na
mosteckém magistrátu.
Úřad nedávno rozšířil nabídku agend, na něž se klienti mohou objednat prostřednictvím
internetu. Mohou si tak předem
vybrat den i hodinu, v uvedený
termín pak budou přednostně
odbaveni a vyhnou se tak čekání na úřadě.

Elektronické objednání na
úřad nabízí mostecký magistrát již několik let. Vedle služeb
CzechPOINTu je možné objednat se k vyřízení občanského
průkazu, při změně či zrušení
trvalého pobytu na ohlašovnu,
dále je možné objednat se na
matriku, evidenci řidičů a evidenci vozidel.
(nov)

Šampionem degustační akce byl vyhlášen rýnský ryzlink od Hanzala.

Jaro láká k nebezpečnému vypalování trávy
ÚSTECKÝ KRAJ - V jarních měsících varují hasiči před nebezpečným
vypalováním trávy. Oheň se totiž velmi často vymkne kontrole
a způsobí velké škody. Navíc je vypalování trávy zakázáno a trestáno citelnou pokutou.
Vypalováním trávy vznikají
rozsáhlé požáry, které likvidují nejen travní porosty, ale
mohou zasáhnout i stromy,
případně stavby v blízkosti
požárů. Před vypalováním trávy varuje také velitel Jednotky
sboru dobrovolných hasičů
Meziboří Václav Kraus. „Plošné
vypalování staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzic-

ké osobě, která vypaluje porosty,
lze uložit pokutu do výše 25 tisíc
Kč,“ upozorňuje Václav Kraus.
Mýlí se každý, kdo si myslí, že

oheň zvládne a bude ho mít
pod kontrolou. Oheň se totiž
šíří nejen po povrchu suché vegetace. „Časté je zanesení ohně
větrem nebo i proudy horkých
spalin s jiskrami a přenesením
ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích
nebo na plochách, kde je silnější

EKOCENTRUM INFORMUJE:
Kdy se vůně mění v zápach?
Čich je mezi pěti lidskými
smysly možná trochu podceňovaný. Někdy bychom však
dokonce byli raději, kdyby
jeho schopnost rozpoznat pachy nebyla tak dobrá…
Lidský čich není na rozdíl od
psů (ale i motýlů a žraloků) příliš
citlivý. Přesto si mnohdy stěžujeme na zápach. Schopnost vnímat
chemické látky rozpuštěné ve
vzduchu nebo ve vodě je vázána na jejich koncentraci. Vyšší
koncentrace nejsou zpravidla
příjemné, a to i v případě, že se
jedná o jinak libou vůni. Čich nás
mnohdy také varuje: některé látky mohou být při vyšší koncentraci nebezpečné. Člověk dokáže
rozlišit na 5 000 vůní, přičemž
jejich pozitivní a negativní vnímání je podobné na celém světě.
Obtěžování obyvatelstva zápachem patří k nejběžnějším
stížnostem v oblasti životního
prostředí ve většině hospodářsky vyspělých států a Česká
republika není výjimkou. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně

ovzduší definuje znečišťující
látku jako „každou látku, která
svou přítomností v ovzduší má
nebo může mít škodlivé účinky
na lidské zdraví nebo životní
prostředí anebo obtěžuje zápachem“. Jeho míra se zjišťuje
dotazníkovou metodou (kolik
procent lidí a po jak dlouhou
dobu vnímá zápach jako obtěžující), nebo olfaktometrickým
měřením, kdy se odebrané vzorky vzduchu postupně nařeďují

a smyslově je posuzují speciálně
vyškolené osoby, tzv. čichači.
U některých látek dokáže člověk rozeznat i jeden díl pachové
látky na 50 miliard dílů vzduchu!
Zápach se tedy může stát nepříjemným čichovým vjemem,
kterému se lze těžko bránit.
V případě nepatrného množství
se chemické látky, které pach vyvolávají, totiž nedají rozpoznat
ani nejjemnější chemickou analýzou. Určení míry a intenzity zá-

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

vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně
mineralizovaných
zbytků organických látek z dřívější vegetace,“ doplnil varování Václav Kraus. Takový oheň
může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se
i po několika dnech. V extrémních případech může nastat
i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně
jen malém kousku vypalované
plochy. V jarních měsících tak
hasiči v Ústeckém kraji vyjíždí
během jediného dne až k deseti
požárům způsobeným vypalováním trávy.
(pur)

800 195 342
www.ecmost.cz
ecmost@vuhu.cz
pachu je tedy velmi obtížné a leckdy vede k diskuzím a sporům.
Zdrojem zápachu bývají provozovny potravinářského průmyslu, kafilérie, čistírny odpadních
vod, chovy hospodářských zvířat
a v našem regionu také chemický průmysl. Velké společnosti,
zvláště ty chemické, ale v dnešní
době i díky legislativě podnikají
taková opatření, aby byl případný nežádoucí zápach eliminován.
Často se tak stává, že větším problémem jsou pachy z menších
provozoven umístěných v obytné
zástavbě nebo v blízkosti domů
a bytů. Nepříjemný odér se leckdy line i z lokálních topenišť, ve
kterých lidé topí nekvalitním palivem nebo používají nekvalitní
kotle s nízkou účinností spalování.
(nov)
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Martin Klika: „Pro ropovod v zastavěné
části města nikdy ruku nezvednu“
LITVÍNOV - Nejžhavějším tématem, který v současné době řeší Litvínov, je prodloužení ropovodu Družba z rafinérie Litvínov do rafinérie Spergau v Německu. Podle prvních informací by měl ropovod
kopírovat rozvod etylénovodu a vést přes zastavěné části Litvínova,
Klínů a Nové Vsi v Horách. S dotčenými obcemi navíc nikdo o trase
ropovodu předem nejednal. Jak vnímá celou situaci a jakou má postup úředníků podporu v zákonech, jsme se zeptali náměstka hejtmana Ústeckého kraje a zastupitele Litvínova Martina Kliky.
Ropovod v zastavěné části
je pro obyvatele Litvínova velmi omezující. Pro Klíny pak
téměř likvidační. Jak tento záměr vnímáte vy jako krajský
i komunální politik?
Považuji vedení jakéhokoliv
produktovodu, tedy etylénovodu i ropovodu zastavěnými
částmi měst a obcí, za zcela nepřijatelné. Potřeba výstavby ropovodu naopak nabízí možnost
přeložky etylénovodu do trasy, která by vedla mimo města
a obce. Taková varianta je v případě Litvínova i Klínů možná.
Přesto krajští úředníci možnost vést ropovod v koridoru

etylénovodu, tedy přímo městy, připravují. Je tedy i varianta
navrhovaná úředníky reálná?
Územní plánování má svá zákonná pravidla, která není možné měnit. „Nejvyšším“ dokumentem územního plánování je
Politika územního rozvoje ČR,
kterou pořizuje Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR v součinnosti s ostatními ministerstvy
a schvaluje ji vláda svým usnesením. Je závazná pro zásady
územního rozvoje kraje i pro
územní plány obcí. Z tohoto dokumentu nyní vyplývá pro aktualizaci Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje úkol prověřit
územní podmínky pro umístě-

Martin Klika
ní ropovodu Litvínov - hranice
ČR/SRN (-Spergau) a podle výsledků prověření zajistit pro tento záměr ochranu území. Neznamená ale, že ropovod musí
vést trasou, kterou si představují
dotčená ministerstva.
Obce a města k prvním
jednáním s ministerstvem

průmyslu a obchodu a s vlastníkem ropovodu nebyly přizvány. Mají ještě šanci vyjádřit
svůj názor na ropovod na svém
území?
Nejprve se návrh ministerstva posuzuje z pohledu veřejných zájmů. Toto jednání
je neveřejné a dotčené obce
se k němu nevyjadřují. Návrh
byl ale zveřejněn na webových
stránkách kraje a do 29. dubna
může každý uplatnit písemné
připomínky. Obce se podle stavebního zákona a prováděcích
předpisů mohou přímo zapojit
až při veřejném projednání, což
bude koncem roku 2019. Tam
mohou podat námitky. Konečné slovo při schvalování Zásad
územního rozvoje Ústeckého
kraje má ale krajské zastupitelstvo. Já osobně nikdy ruku pro
ropovod přes zastavěné území
měst nezvednu a jsem si jistý, že
takový návrh nemůže projít ani
přes ostatní sociální demokraty
v zastupitelstvu kraje.
(pur)

Starostka Litvínova Kamila Bláhová jednala o koridoru
ropovodu s odpovědnými úředníky Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. O výsledku jednání bude informovat na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Ropovod: Hospodářská a sociální rada Mostecka
bude stát po boku starostů dotčených obcí
MOST - Hospodářská a sociální rada Mostecka se také postavila proti vymezenému koridoru. Rada se problémem zabývala na popud
Kateřiny Suché.
„Ropovod, který by vedl středem Klínů, je pro tuto rozvíjející
se horskou obec likvidační. Většině domů v této obci hrozí vyvlastnění a demolice, protože by stály
v ochranném pásmu ropovodu.
Navíc je velmi nebezpečné žít

vedle produktovodu naplněném
ropou, která proudí v těsném
sousedství dalšího produktovodu,
tentokrát plného výbušného plynu. Vzhledem k turistické atraktivitě Klínů by hrozilo nebezpečí
nejen obyvatelům horské obce,

ale stovkám a tisícům turistů,
kteří sem v létě i v zimě míří do
sportovního areálu. Dotčené obce
mohou přijít o trvale přihlášené
občany, jelikož jejich domy mohou být vyvlastněny. To by pro
obce znamenalo výrazný problém
i finanční, jelikož to má souvislost
s rozpočtovým určením daní. Vylidňování je pro každou obec katastrofa,“ argumentovala členka

HSRM Kateřina Suchá. Drtivá
většina ostatních členů jí dala za
pravdu. Hospodářská a sociální
rada Mostecka tak bude stát po
boku starostů dotčených obcí
a krajských politiků, kteří chtějí
vedení ropovodu v sousedství
domů, škol a sportovišť zabránit
a koridor produktovodu odklonit mimo zastavěné části měst
a obcí.
(pur)

Klínům by ropovod přinesl zánik, starosta Matoušek jde do boje
KLÍNY – Proti ropovodu přes „svou“ obec se rozhodl ostře ohradit
starosta Klínů Jiří Matoušek. Ropovod by pro Klíny podle jeho mínění znamenal reálný zánik, a to starosta horské obce nehodlá dovolit.
Písemné připomínky na zveřejněný návrh 2. aktualizace
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů
této aktualizace na udržitelný
rozvoj území odeslal starosta
Klínů Krajskému úřadu Ústeckého kraje. „Trasa ropovodu
v úseku Litvínov – hranice SRN
tak, jak ji předložila státní společnost MERO ČR, byla vybrána
zcela nevhodně, bez jakékoliv
místní znalosti území a dle našeho názoru v rozporu se základními principy začleňování takto
rozsáhlých a rizikových staveb
do územně plánovací dokumentace. V katastrálním území Klíny je navržen tento 300 metrů
široký koridor přímo do centrální části zastavěného území obce

v celkové délce zhruba 2,4 kilometru a budoucí umístění této
stavby kdekoliv v tomto úseku
by pro obec Klíny bylo zcela likvidační a v konečném důsledku
by hrozil zánik této úspěšně se
rozvíjející horské obce,“ zdůraznil Jiří Matoušek. Koridor
ropovodu nebyl podle starosty Klínů stanoven v souladu
s trvale udržitelným rozvojem
území. „Jako první je navržena
nejhorší možná varianta se zásadním dopadem na obyvatele
a celou obec, aniž by vůbec byly
prozkoumány jiné možnosti. Přihlíželo se pouze k ekonomickému
hledisku s maximální výhodností
pro stát a MERO ČR bez ohledu na zájmy místních obyvatel
a na další existenci obce. Kori-

dor je navržen do centrální části
Klínů také zcela v rozporu s republikovými prioritami Politiky
územního rozvoje ČR, ve které je
jedním z hlavních cílů podpora
venkovských oblastí a zajištění
příznivých podmínek pro život
obyvatel na venkově,“ uvedl
dále Jiří Matoušek a doplnil, že
počet obyvatel Klínů se za posledních deset let zdvojnásobil,
obec se úspěšně rozvíjí a je významnou lokalitou pro rekreaci
i zemědělskou činnost. Podle
Jiřího Matouška také navrhované těsné sousedství etylénovodu a ropovodu v zastavěném
území odporuje všem schváleným dostupným normám ČSN
pro ropovod a etylénovod a je
pro obyvatele velmi nebezpečné. „Provoz ropovodu a etylénovodu sám o sobě představuje
určité riziko vzniku průmyslové
havárie. Navrhovaný souběh

obou produktovodů však riziko
extrémně zvyšuje. V případě
jakékoliv havárie na etylénovodu
nebo úniku plynu do ovzduší hrozí samovolná exploze, která by
měla vliv i na ropovod, a ničivé
následky pro obyvatelstvo i stavby v okolí by se několikrát znásobily,“ připomněl starosta Klínů.
Písemnými připomínkami se
krajští úředníci musí zabývat
dříve, než proběhne veřejné
projednávání celého záměru.
V zaslaném dopise starosta
Klínů mimo jiné navrhuje prověřit alternativní trasu ropovodu v ose Záluží – Horní Jiřetín
– Nová Ves v Horách – Mníšek,
tak jak ji navrhují zpracovatelé
Územní studie krajiny správního obvodu Litvínov, a která
vede mimo zastavěné území. Na
veřejném projednávání může
případné námitky obec uplatnit
znovu.
(pur)

Nadace Unipetrol
podpořila závod modelů
na vodíkový pohon
LITVÍNOV/PRAHA - Na start
letošního ročníku Hydrogen
Horizon Automotive Challenge
(H2AC) - závodu modelů aut na
vodíkový pohon se s podporou
Nadace Unipetrol o víkendu
postavily hned tři týmy středoškoláků. Z Neratovic, Ostravy
a Litvínova.
Do letošního ročníku se přihlásilo 24 českých týmů, což
překročilo propustnost tratě.
Soutěž se tedy letos konala jako
dvoudenní s tím, že každý den
soutěžilo 12 týmů. Nadace Unipetrol podpořila letos tři přihlášené týmy - litvínovský tým
Schola Humanitas, Střední odbornou školu a střední odborné
učiliště Neratovice a Vysokou
školu báňskou - Technickou
univerzitu Ostrava.
Litvínovský tým se umístil na
devátém místě. Ředitel litvínovské Scholy Humanitas, která
nabízí studijní obor Ekologie
a životní prostředí, Ladislav
Turbák vidí účast svých studentů následovně: „Najednou před
námi stála nabídka zúčastnit se
závodů aut s vodíkovým pohonem. K alternativním zdrojům
energie máme blízko, ale na vyloženě technické věci se nezaměřujeme. Nabídli jsme možnost
účasti studentům, z nichž 16 jich
projevilo zájem a 10 jich vydrželo až do konce. Je až neuvěřitelné, s jakým zápalem pracovali
a kolik volného času obětovali
této výzvě. Nechtěli přijmout pomoc od nikoho, chtěli si na vše
přijít sami. Velkou oporou jim
byl učitel Pavel Janíček, který se

do této výzvy opravdu ponořil
a byl žákům nadstandardním
mentorem.“
Závod přišla podpořit i ředitelka Nadace Unipetrol Julie
Růžičková. ,,Nadace Unipetrol
podporuje studenty technických
a přírodovědných oborů, a tak
tento projekt zcela splnil naši
vizi, propojit vzdělání teoretické
s praxí. Jsme na všechny naše
studenty a jejich pedagogy pyšní,
jak dobře zvládli přípravu na závod, která byla opravdu náročná.
Dost možná mnozí ze zúčastněných studentů nastoupí právě
díky této zkušenosti svou celoživotní profesní cestu,“ shrnuje
Julie Růžičková. „Na závodech
jsme také představili EduBus,
mobilní chemickou laboratoř, se
kterou plánujeme roadshow po
základních školách v ústeckém
regionu,“ dodala.
Statistika poptávky po studijních oborech v posledních
letech ukazovala nepříznivý
trend zájmu o technické a přírodovědní obory. Jako reakce
na tento vývoj vznikl program
H2AC, který chce vzbudit
u studentů zájem právě o tyto
obory, vyvolat zájem o alternativní zdroje energie a nabídnout
studentům vlastní zkušenost
s jejím využitím. Letošní ročník H2AC v prvním závodním
dni vyhrál tým SOŠ Třineckých
železáren. Spolu s nedělním vítězem ze Středního odborného
učiliště ŠKODA AUTO se na
začátku května zúčastní mezinárodního finále v německém
Chemnitzu.
(nov)
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Když frčí dílny
aneb V Lomu vyrůstají kutilové
LOM - Současným dětem chybí příklady řemeslné práce a kutilství,
které dříve dětem předávali jejich rodiče. Dobře si to uvědomuje
ředitel lomské základní školy Jakub Ozaňák. Rozšířil proto počet
hodin pracovního vyučování a s dětmi provádí kouzla se dřevem
a pěstuje ovoce a zeleninu.
Volné, tak zvané disponibilní
vyučovací hodiny, se kterými
může každý ředitel školy naložit podle svého gusta a které většinou spolyká rozšířená
výuka jazyků, věnoval Jakub
Ozaňák pracovnímu vyučování. Předmětu, který má rozšířit zručnost dětí, dává ředitel
lomské základní školy velikou
vážnost. Dokonce začal „pracovky“ v lomské škole sám
vyučovat. „Naše děti ve velké
míře pokračují ve studiu v učňovských oborech. Chci, aby
byly na výuku řemesla dobře
připraveny. Často také naše děti
žijí v neúplných rodinách a chybí jim mužský vzor. Někdo, kdo
jim ukáže, jak se pracuje s běžným domácím nářadím. Dřív
se to děti učily od táty nebo od
dědy. Vím, že je to do života velmi důležité. Rozšířil jsem proto
hodiny pracovního vyučování
a učím to naše děti sám,“ říká
Jakub Ozaňák.
Škola je na pracovní
vyučování dobře vybavená. Má
funkční vybavené díly i školní
pozemek. „Do dílen chodí děti
pravidelně od šesté třídy. Pokud

ale učitelé z prvního stupně projeví zájem, není problém, aby
chodily i děti mladší. V dílnách
se děti nejprve učí poznávat druhy dřeva, chápat, na co je které
nářadí, jak se jmenuje a jak se
s ním zachází. Teprve pak začnou samy pracovat. Musím je
pochválit. Nejen, že je to ohromně baví, ale jsou také velmi šikovné. Zaměřili jsme se na renovaci
starého nábytku. Je až k neuvěření, jak jsou děti schopné starým poničeným židlím, stolům
a skříňkám vdechnout zpět původní krásu. S mladšími dětmi
pak vyrábíme rozličné předměty,
ptačí budky, krmítka, květináče
a podobně. Děti mají fantazii,“
chválí své žáky ředitel lomské
základní školy.
Školní dílny mají nové
vybavení z poměrně nedávné
doby. Problémem je ale podle
Jakuba
Ozaňáka
materiál.
„Máme nářadí, ale nemáme dřevo, se kterým by mohly děti pracovat. Stačí nám i odřezky, které
už truhláři nevyužijí. Nějaké dostáváme od místního lomského
truhláře, za což samozřejmě velmi děkujeme. Upotřebili bychom

Práce v dílnách lomské děti baví.
ale mnohem více materiálu, než
se nám ho dostává,“ uvedl Jakub
Ozaňák. Dílny lomské děti střídají s prací na školní zahradě.
„Chodíme s dětmi na pozemky
hned, jakmile nám to počasí
dovolí. Máme ovocné stromy,
pěstujeme byliny i zeleninu. Paradoxně ale své výpěstky nemů-

žeme použít ve školní kuchyni.
To nám nedovolují přísné hygienické normy. A tak si děti plody
nosí domů. Pořídili jsme nově
i moštovačku, až dozrají jablka,
budeme vyrábět mošt. Opět ale
jen a pouze pro domácí potřebu,“
popsal činnost na zahradě Jakub
Ozaňák.
(pur)

Meziboří plánuje jak sportovat ve městě
MEZIBOŘÍ - Zastupitelům doporučili radní schválit Plán rozvoje
sportu města Meziboří. Plán řeší cíle, priority a zajištění rozvoje
sportu ve městě.
„Oblast sportu je z pohledu
vedení města důležitou součástí života místních obyvatel
i návštěvníků regionu. Sportovní aktivity přispívají nejen
ke zlepšení zdravotního stavu
obyvatel, ale přispívají k rozvoji
společnosti, podporují sounáležitost občanů, zlepšují jejich
vztah k městu. Cílem je, aby
město Meziboří bylo místem

s dostatečnou nabídkou sportovních zařízení, která nabídnou občanům i návštěvníkům
dostatečné možnosti pro aktivní trávení volného času, včetně
odpovídajícího zázemí,“ uvedl
starosta města Petr Červenka.
V Meziboří hodlají podporovat dvě kategorie sportu, a to
sportovní volnočasové aktivity
běžné populace a organizova-

ný sport, tedy sportovní aktivity sdružení a spolků případně
sportovních svazů. Podpora
města má být přímá finanční
ve formě příspěvků a dotací
na sportovní akce, na činnost
sportovních a zájmových organizací a na údržbu, provoz
a rozvoj sportovních zařízení
a ploch ve vlastnictví města.
Finanční podpora rozvoje
sportu a sportovních organizací je každoročně zahrnuta do
rozpočtu města. Další finanční
prostředky jsou v rozpočtu ak-

tuálně vyčleňovány na rozvoj
a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku města.
Další forma podpory je technická podpora. Jedná se o údržbu, provoz a rozvoj stávajících
sportovních zařízení v majetku
města, pořizování sportovních
zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních
zařízení a modernizace a opravy stávajících dětských hřišť.
Součástí plánu je také postupné
rozšiřování současné sportovní
infrastruktury.
(pur)

Uhelné safari láká návštěvníky z celé Evropy
MOST - Ani po devíti letech neklesá zájem o Uhelné safari. Během
chvilky od vyhlášení termínu rezervace na květen a červen bylo
vyprodáno. Kdo má zájem o termíny na letní měsíce, měl by být ve
střehu. Další rezervace bude spuštěna už 1. června.
Ročně využijí možnost prohlédnout si šachtu a obří stroje
v provozu asi tři tisícovky návštěvníků z Česka i z různých
koutů Evropy. Společnosti Severní energetická a Vršanská
uhelná ze skupiny Seven Energy
Pavla Tykače proto zahájily další
sezonu exkurzního cyklu. Květnové a červnové termíny prohlídek si zájemci mohli rezervovat
již od 1. dubna. Na první dva
měsíce je už ale vyprodáno. Rezervační systém je zpřístupněn
na webu www.uhelnesafari.cz,
kde zájemci najdou i všechny
informace o Uhelném safari
2018, které potrvá od 2. května
do konce září. „Sjednotili jsme
vstupné, už nerozlišujeme hlavní
sezonu. Jiné organizační změny
neplánujeme,“ uvedla Gabriela Sáričková Benešová, tisková
mluvčí Seven Energy.
Po loňském zájmu o novinkové turistické známky Uhelného safari budou i letos informační centra v Mostě
a Litvínově pokračovat v jejich
nabídce. Jako turistické lákadlo
se Uhelné safari ujalo zejména

mezi tuzemskými návštěvníky, kteří nejčastěji přijíždějí ve
dvojicích či v menších skupinách. Mezi zahraničními zájemci převládají větší kolektivy
hlavně studentů nebo odborníků. „Nejvzdálenější návštěvníci
loni přicestovali až z Kanady,

z Evropy k nám zamířili z Belgie,
Německa, Polska, Francie a Velké Británie. A přihlásili se nám
už i první letošní zahraniční zájemci, což jsou studenti geologie
z britské Sheffield Hallam University,“ zmínila mluvčí. Uhelné
safari patří mezi významné turistické atrakce celé destinace.
„Hornictví ke Krušným horám
patří. Spolupracujeme s těžební
společností při propagaci regionu a vnímáme, že turisté mají

o Uhelné safari i o turistické
cíle spojené s hornictvím velký
zájem. Připravujeme proto pro
letošní rok projekt Hornická
stezka Krušných hor, který pamatuje nejen na stará důlní díla
a památky spojené s hornictvím
v dávné minulosti regionu, ale
také na rekultivace a prohlídku
těžby tak, jak probíhá v současnosti,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné hory
Eva Maříková.
(pur)
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Hejtman Oldřich Bubeníček
ocenil nejlepší vinaře

Startuje devátý ročník celostátní soutěže
Žena regionu - nominujte své favoritky!
ÚSTECKÝ KRAJ - Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo
se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to!
Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že
jejich obětavost a práce mají skutečně smysl.
Devátý ročník s sebou nese
několik novinek. Jednou z nich
je omezení počtu účastnic v regionálních kolech na deset. Prvních deset příběhů nominovaných žen, které splní kritéria pro
zařazení do projektu, postoupí
do soutěže o prvenství v rámci
regionálních kol. „Cílem je více
se věnovat příběhům nominovaných žen a podrobně s nimi seznámit co nejširší veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií,
eventuálních sponzorů i veřejné
samosprávy,“ uvedla zakladatelka projektu Žena regionu
Denisa Kalivodová. Umístění
jednotlivých soutěžících bude
letos navíc zveřejněno vždy

v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném
kraji. Do té doby bude výsledné
pořadí účastnic tajné. Po vyhlášení výsledků každého regionálního kola bude výsledné pořadí
nominovaných žen zveřejněno
na webu projektu Žena regionu,
ale bez uvedení přesného počtu
hlasů. Absolutní vítězka pro
celou Českou republiku bude
vyhlášena v rámci slavnostního
galavečera v Praze. Absolutní
vítězkou se stává ta nominovaná
žena, která získá nejvíce hlasů
v rámci celé republiky.
Projekt Žena regionu patří všem ženám, které svým
aktivním přístupem motivují

a obohacují ostatní, podílejí se
na veřejném životě, pomáhají
nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž
žijí. „Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti,
ale především o obyčejné ženy,
o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost
ani média většinou ani tušení,“ sdělila Denisa Kalivodová.
O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy v kategoriích:
podnikání, politika a veřejná
správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura
a sport.

Jak se zapojit do
soutěže ŽENA
REGIONU?
Nominovat své favoritky můžete do 15. června 2018, a sice

vyplněním formuláře online na
webových stránkách www.zenaregionu.cz.
Od 1. července do 31. srpna
proběhne internetové hlasování.
Na webových stránkách soutěže
se můžete seznámit s příběhy
jednotlivých žen a hlasovat pro
svou favoritku. Ženou regionu
se stane osobnost s nejvyšším
počtem platných hlasů.
Regionální vítězky ze všech
čtrnácti krajů budou postupně
oceněny od 4. září do 22. října 2018 v rámci regionálních
galavečerů v jednotlivých krajích.
Vyvrcholením soutěže Žena
regionu bude slavnostní galavečer v říjnu 2018, kde bude vyhlášena absolutní vítězka ankety
s největším počtem hlasů. Udělena bude také Cena odborné
poroty, Cena Senátu Parlamentu
ČR a Cena Asociace krajů ČR.
(nov)

ÚSTECKÝ KRAJ - V Litoměřicích se konal 16. ročník soutěžní přehlídky a výstavy vín
„Vinařské Litoměřice“. Prestižní
vinařskou akci zahájil v litoměřickém domě kultury první
náměstek hejtmana Martin
Klika. Slavnostního předávání
medailí a zlatých pohárů oceněným vínům a vinařstvím se
ujal hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, který společně s prezidentem ČR Milošem
Zemanem udělil této přehlídce
záštitu.
„Mám tu čest zahájit již 16.
Vinařské Litoměřice, které během
let získaly prestiž u vinařů nejen
z Čech a Moravy. Ústecký kraj
má svoji vinařskou tradici, známou vinařskou obcí jsou Velké
Žernoseky v litoměřické vinařské
oblasti, vinobraní se pravidelně
konají i v Roudnici nad Labem
a v Třebívlicích. Pěstování vína se
daří i na Mostecku, odkud pocházejí známá košer bílá vína,“ řekl
při zahájení výstavy 1. náměstek
hejtmana Martin Klika.
„Rád bych poděkoval organizátorům této jedinečné vinařské
přehlídky, kterou od jejího vzniku podporuje Ústecký kraj. Vi-

nařské Litoměřice patří právem
do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje, a proto jim patří uznání a ocenění,“ zhodnotil
práci pořadatelské organizace
hejtman Oldřich Bubeníček
při předání certifikátu Rodinné
stříbro. Ten si převzal Pavel Kacerovský, představitel ústeckého
ortopedického centra, které je
již šestnáctým rokem pořadatelem Vinařských Litoměřic.
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno 649 vzorků
vín od vinařů z Čech, Moravy, Slovenska, Německa, Itálie,
Portugalska, Bosny a Hecegoviny. Hodnocení proběhlo na
konci března v Litoměřicích.
Vína hodnotili znalci, degustátoři v 16 pětičlenných komisích.
Celkem bylo uděleno 10 velkých
zlatých, 118 zlatých a 68 stříbrných medailí a další ocenění.
Champion výstavy pak získal
Prezidentský pohár, cenu prezidenta České republiky Miloše
Zemana. Nejvyšší ocenění získalo a Championem 16. ročníku
Vinařských Litoměřic se stalo
vinařství Lahofer ze Znojemska
za rýnský ryzlink, pozdní sběr
2015.
(nov)

Hejtman předal certiﬁkát Rodinné stříbro Pavlu Kacerovskému.

O vínu a zdraví pohovořil Radim Uzel.

25. 04. 2018
Vstup: 250,Café Bar
CITADELA Litvínov

18:00 - 22:00
Sommelier

Ochutnávka 11 vín
ze dvou kontinentů
Občerstvení

Jan Martínek

CITADELA kulturně společenské a komerční centrum
ve spolupráci s Vinicola s.r.o. Břeclav a Galerie Modrý hrozen Litvínov

Město Meziboří podpoří
dobrovolné hasiče i metal
MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní
schválili dotaci ve výši 47 tisíc
korun Sboru dobrovolných hasičů Meziboří. Peníze hasiči využijí na pořádání celoměstských
akcí. V letošním roce to bude
stavění májky, oslavy Mezinárodního dne dětí a lampionový
průvod.
Všechny tři akce se v Meziboří konají opakovaně a těší se
vždy velkému zájmu obyvatel
města. Na ozvučení a propagaci
Severočeského hudebního festivalu „Metalboří Open Air 2018“
konaného 23. června v Meziboří v areálu sjezdovky získal od
města 15 tisíc korun organizátor akce Tomáš Janatka. Dalších
15 tisíc korun schválili radní
pro Domov sociálních služeb

Meziboří na zajištění přípravy
a organizace akce MEZIBOŘSKÉ SLUNCE, zajištění výletů
a dalších volnočasových aktivit
uživatelů v rámci Klubu seniorů. „Všechny dotace jsou směřovány na podporu volnočasových
aktivit obyvatel města. Lampionový průvod, oslavy dětského
dne nebo stavění májky mají lidé
v oblibě a zúčastňuje se ho vždy
velký počet obyvatel města. Podpořili jsme také Metalboří Open,
což je akce pro mladé a baví je.
Stejně tak jsme podpořili i Domov sociálních služeb Meziboří, který poskytuje služby také
našim seniorům a jejich akcí se
účastní rovněž veřejnost,“ uvedl
starosta města Petr Červenka.
(pur)
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inzerce

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

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

AKCE MĚSÍCE
3ODWtSURĈOHQ\
NOXEXSĐLQiNXSX
GYRXSURGXNWĔ

RŮZNÉ

■ Prodám sedací soupravu 1 a

půl lůžka, rozkládací s úložným
prostorem, cena 1.000 Kč. Dále
prodám 4x zimní pneu na disku (4
až 5mm) 205/65/R15, cena 1.000
Kč. Telefon 606 151 598.
■ Prodám 2 zelené pláště do deště vel. XXXL a L, jsou na zip, 150
Kč za jeden kus, originál zabalené.
Telefon 720 250 192.
■ Prodám vosk na výrobu svíček
ze zbytků svíček, čistý v kostkách,
mám i další zajímavou nabídku.
Telefon 720 250 192.
■ Sháním škrábadlo a krycí boudu na kočkolit. Nabídněte levně,
jsem z Mostu. Pište na číslo 607
109 439, děkuji.
■ 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

SEZNÁMENÍ

■ Touto cestou bych se chtěla
seznámit se spolehlivým, hodným
mužem. Je mi 35 let, jsem z Mostu
a mám 10letou dceru. Mělo by mu
být do 45 let. Telefon 607 109 439.
■ 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

SLEVA 20 %

DALŠÍ SLEVY
Sleva 15% a 5%
6OHYDQDQH]OHYQČQp
]ERÞtDVOHYD
QDMLÞ]OHYQČQp]ERÞt

Sleva 10%
3ODWtSURYËHFKQ\GUÞLWHOH
NDUW\SĐLQiNXSXQDG
.Ĉ1HSODWtSUR
GiUNRYpSRXND]\DMLÞ
]OHYQČQp]ERÞt

Sleva 10%
129,1.$
NXFK\QČ'ROWL&ROOHFWLRQ
E\$QGUHD&DSRYLOOD

6OHYD.Ĉ

Sleva 10%

Sleva 20%
3ODWtSURĈOHQ\
NOXEXSĐLQiNXSX
GYRXSURGXNWĔ

3ODWtQDFHOÐQH]OHYQČQÐ
VRUWLPHQW]ERÞt

3URĈOHQ\NOXEXSĐL
QiNXSXQDGNĈ
QHY]WDKXMHVHQDMLÞ
]OHYQČQp]ERÞt

6OHYD.Ĉ
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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

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
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

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

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

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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Černí andělé mají titul!
Jsou šampióny MOL ligy

Kuželkáři bodují a vítězí
MOST - Kuželkáři TJ MUS
Most (na fotografii zleva Roman Moucha, Julius Hidvegi,
Václav Krist, Josef Drahoš, dole
zleva Ladislav Veselý, Rudolf
Šamaj a Miroslav Šlosar) pora-

zili v posledním kole soutěže
celek Sokol Spořice D a zaslouženě zvítězili v okresním přeboru skupiny A. V pořadí jednotlivců se umístil Josef Drahoš na
prvním místě.
(fly)

Šestý turnaj pro sebe
získal Havlíčkův Brod
MOST – Zimní stadion v Mostě
hostil v pořadí již šestý turnaj
letošní série Easter Cup. V něm
se představilo celkem devět
týmů.
Tentokrát se hrálo bez účasti domácího Mostu. Šampióny
se stali hráči BK Havlíčkův
Brod, kteří ve finále porazili brněnský výběr HC Kony
Hokej. Třetí skončila litevská
Klaipeda. Konečné pořadí
turnaje: 1. BK Havlíčkův Brod
(Cz), 2. HC Kony Hokej (Cz),

3. HC Klaipeda (Lt), 4. EHC
80 Nürnberg (D), 5. Serebjanye Akuly (Rus), 6. Avantgard
Hockey (Cz), 7. Phantoms Antwerp (B), 8. HC Innsbruck
(A), 9. Ratingen Ice Aliens
(D). Nejlepší hráči turnaje: brankář - Martin Haspra
(Avantgard Hockey), obránce
-Martin Zych (BK Havlíčkův
Brod), útočník - Daniel Hledík
(HC Kony Hokej) a nejproduktivnější hráč - Eimantas
Noreika (HC Kleipeda). (jak)

MOST - Utkání prvního se čtvrtým mělo od začátku jasný průběh. Na začátku se z dálky trefily
mostecké Szarková a Maňáková
a domácí tým Černých andělů
po celý zápas pokračoval v koncertu, který jej dovedl na vrchol
mezinárodní MOL ligy. Nic na
tom už nemůže změnit ani poslední kolo naší nevyšší ženské
házenkářské soutěže. DHK Baník Most vybojoval titul mistra
podruhé v historii.
„Jsme velice rádi, že se nám
podařilo získat titul v MOL lize,
i když to pro nás letos nebyl primární cíl. Do utkání jsme vstoupili v jasným cílem, rozhodnout
o titulu již dnes a tomu jsme podřídili i naši přípravu. Nepochybně to bylo vidět od začátku utkání. Zápas se pro nás vyvíjel velmi
dobře, brzy jsme ho kontrolovali
a jsem velice rád, že jsme prostřídali všechny hráčky a každá
si mohla zažít utkání, po kterém
následovala malá sprcha šampaňským, protože nás čeká již
ve čtvrtek utkání se Slávií, které
máme co vracet. Pak přijdou ty
pravé oslavy titulu v MOL lize
a po nich? Tvrdá příprava na
play off, ve které chceme také
uspět,“ řekl po skončení utkání
domácí trenér Petr Dávid.

DHK Baník Most – DHK
Zora Olomouc 31:23 (15:9).
Nejvíce branek: Szarková 8/1,
Kovářová, Maňáková, Zachová

po 5 – Jansová 5/1, Salčáková 5,
Gajdošíková 4. Sedmimetrové
hody: 4/3 – 4/2. Vyloučení: 5 –
4. Diváci: 775.
(jak)

Závěrečným osmým turnajem skončí letošní ročník
mládežnické mezinárodní
série Easter Cup, která převážně probíhala na zimním
stadionu v Mostě. Představí
se při něm třináct týmů a finále se bude hrát v neděli.

Souš porazila v derby
Chomutov

LITVÍNOV – Dostatečně zaplněný Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově hnal domácí tým ve veledůležitém utkání baráže o extraligu
s Jihlavou za vítězstvím, a i když už to vypadalo, že duel nakone nedopadne tak, jak by si všichni přáli, podařilo se. Verva vstala z mrtvých a urvala vítězství za tři body, čímž se posunula ze čtvrtého na
druhé místo v tabulce. Drama tak pokračuje v pátek v Karlových
Varech.
utkání člen domácího realizačního týmu Radim Skuhrovec. Kouč
hostí Petr Vlk měl daleko méně
důvodů k radosti.
„Není moc co hodnotit. Důležité utkání jsme nezvládli. Jsme
zklamaní. Průběh - i přesto že
jsme inkasovali v úvodu branku, tak to nevypadalo špatně,
ale bohužel pár individuálních
chyb nás stálo vedení a domácí
vyhráli. Nevím jestli zaslouženě,
za ten závěrečný tlak možná ano.
Kdybychom byli trochu chytřejší

v určitých fázích, tak k tomu asi
ani nedošlo,“ řekl trenér Jihlavy.
HC Verva Litvínov – Dukla
Jihlava 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Branky
a nahrávky: 6. Černý (Baránek,
Gula), 53. Mikúš (Sørvik, Hanzl), 56. Gerhát (Sørvik, Iberer) –
19. Skořepa (Straka, Suchánek),
28. Seman (Čermák, Kořenář).
Rozhodčí: Pešina a Šír. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Oslabení:
0:0. Zásahy: Kantor 24 – Kořenář 30. Diváci: 4 642. Sestava
HC Verva Litvínov: Kantor –
Baránek, Sørvik – Frolo, Gula
– Iberer, Sklenička – Doudera
– Černý, Mikúš, Hanzl – Lukeš,
Hübl, Jánský – Trávníček (C),
Gerhát, Řehoř – Válek, Matoušek. Připraven Petrásek. Trenéři Šlégr, Stránský, Weissmann,
Skuhrovec.
(jak)

Truckeři testovali v Mostě techniku před zahájením sezony
MOST - Už tradičně před zahájením nové sezony si dali sraz v areálu mosteckého autodromu truckeři. K třídennímu testování tahačů
přijelo v pondělí 16. dubna na sever Čech osm týmů, na dráze se
postupně vystřídalo až třináct těžkotonážních speciálů. Do Mostu
týmy znovu dorazí o víkendu 31. srpna až 2. září, kdy by měl letošní evropský šampionát okruhových tahačů (FIA ETRC) pokračovat
závodem Czech Truck Prix. Autodrom bude svůj nejprestižnější
a nejnavštěvovanější podnik každoročního kalendáře hostit už pošestadvacáté.
Po zimní pauze, kdy se činili
mechanici, si připravenost svých
strojů vyzkoušela na mosteckém
okruhu řada jezdců. Na domácí
půdě pochopitelně nechyběl obhájce titulu Adam Lacko z roudnického týmu Buggyra. Novinářům představil nového kolegu,
stal se jím britský závodník Oly
Janes. Nahradil dvojnásobného
evropského i čínského okruhového šampiona Davida Vršeckého, který se jako šéfkonstruktér
Buggyry bude letos věnovat vývoji dvou nových speciálů. Jeden
je určený právě pro evropský
šampionát tahačů, druhý pro
ten čínský.
Novinkou je také Lackovo
číslo tahače. Tradiční pětapade-

sátku vyměnil za jedničku, která
je poznávacím znakem úřadujícího šampiona. „Diskutovali
jsme v týmu, zda k tomuto kroku
přistoupit. Nakonec převážila
pragmatická úvaha. Číslo 1 na
závodním voze je určitě zajímavé
a přitažlivé zejména pro sponzory. Doufám, že mi přinese štěstí,“
vysvětlil Lacko.
Oly Janes pojede s číslem
22. Má několikaleté zkušenosti
s truck racingem na britských
ostrovech, s týmem Buggyra
spolupracuje už od roku 2013.
„Jsem rád, že mohu za tak skvělý tým v prestižním evropském
šampionátu jezdit. Mým hlavním cílem je sbírat zkušenosti, ze
všech sil se ale samozřejmě budu

snažit podpořit Adama v obhajobě jeho titulu a přispět co nejvíce body v poháru konstruktérů,“
uvedl.
V Mostě testovali i největší
Lackovi konkurenti. Skvělý Němec Jochen Hahn, čtyřnásobný
šampion a loňský vicemistr Evropy, loni přesedl z vozu MAN
do Iveca. Letos se ke stejnému
kroku odhodlala i nejlepší
dáma jezdeckého pole Steffi
Halm. Na autodromu ladí Ive-

Na poslední utkání letošní
baráže o extraligu se půjde
v Litvínově v neděli 22. dubna. V závěrečném kole domácí Verva přivítá Jágrovo
Kladno. Vzhledem k tomu,
jak se situace s baráží vyvíjí,
bude se o příslušnost mezi
elitou v příštím roce bojovat
až do závěrečné sirény posledního utkání. To začíná
netradičně v 16 hodin.

Easter Cup zakončí
nedělní ﬁnále

Litvínovští doma urvali
vítězství za tři body

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, podařilo se nám konečně dát
gól a vést. Pak byla pasáž utkání,
kdy byla Jihlava lepší, skóre se překlopilo na její stranu. Jsme šťastní,
že jsme urvali tři body, ale v podstatě se nám to povedlo až nějakých sedm minut před koncem.
Vstali jsme jako Fénix z popela,
celou poslední třetinu jsme byli
hnáni výbornou diváckou kulisou,
štěstí se přiklonilo na naši stranu
a získali jsme pro nás strašně důležité tři body,“ hodnotil průběh

Poslední baráž
v neděli

co nového týmu Schwabentruck. „Tým i já máme ambice.
Chtěla bych skončit nejhůře třetí
v celkovém pořadí. Bude to ale
hodně těžké, konkurence je skutečně letos velmi silná,“ prozradila.
Po roční přestávce se do šampionátu vrací další Němec, René
Reinert s vozem MAN. Prosadit
se chce určitě i nestor šampionátu, Španěl Antonio Albacete.
S krajanem Luisem Recuencem

hájí barvy stáje bývalého mistra
Evropy Lutze Bernaua. V Mostě
se střídali na dráze také s veteránem a neúnavným bojovníkem Františkem Vojtíškem,
pro kterého právě začíná již 32.
sezona za volantem okruhového tahače, či Britem Ryanem
Smithem s novým maďarským
týmem OXXO Hungary Truck
Racing.
Do severočeského Mostu
prověřit techniku dorazil i Fin
Mika Mäkinen či Němec André
Kursim, který se postaral hned
první testovací den o rozruch.
Po vyjetí z trati v jedné ze zatáček totiž „posadil“ svůj tahač
na svodidla a dal personálu autodromu při jeho vyprošťování
pořádně zabrat.
Letošní ročník FIA European Truck Championship Racing začíná o víkendu 26. a 27.
května v italském Misanu. Most
bude první zastávkou pokračující sezony po letní pauze. Závěrečnou tečku osmidílného seriálu obstará španělská Jarama.
(fou, jak)

Divizní derby fotbalistů,
mezi domácím Baníkem
Souš a hostujícím FC Chomutov, skončil vítězstvím
domácích v poměru 4:2.
Branky vítězů: 14. Chábera,
24. Vávra, 56. Popelka a 66.
Karlovec.

MFK si to v sobotu
rozdá se Štětím
Celek Štětí bude dalším
domácím soupeřem Mosteckého FK v utkání krajského
přeboru dospělých v kopané.
To se odehraje na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v sobotu 21. dubna od
10.15 hodin.

Do Horního Jiřetína
míří Baník Modlany
Baník Modlany bude soupeřem domácího kombinovaného týmu Sokol Horní
Jiřetín/FK Litvínov v utkání
22. kola krajského přeboru
v kopané dospělých. Zápas
se hraje v sobotu 21. dubna
na hřišti v Horním Jiřetíně
od 17 hodin.

Litvínovským
rozhodčím patří
stříbro
Na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově se hrál
již 22. ročník Referee Cupu,
turnaje rozhodčích ledního
hokeje, který se hraje pod
názvem Memoriál Jiřího
Doskočila, jako připomenutí
dlouholetého kolegy a člena
rozhodčích v Litvínově, který tragicky zahynul. Pořadí turnaje: 1. Klášterec nad
Ohří, 2. Litvínov, 3. České
Budějovice, 4. Ústí nad Labem, 5. Karlovy Vary, 6. Děčín.

Hokejistky vyhrály
turnaj na Slovensku
Turnaj v slovenském Liptovském Mikuláši vyhrály hokejistky HC Litvínov.
Svěřenkyně trenéra Zdeňka
Němce si tak užily parádní
sportovní víkend a skvělým
způsobem zakončily sezonu.
(jak)

12

20. duben 2018

Duchové,
princezna se
zlatou hvězdou
i Karel IV.
se letos opět
sejdou na Hněvíně
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Noc na Karlštejně.

Ať žijí duchové!

Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)

Jak šel čas
s Divadelním létem v Mostě

Princezna se zlatou hvězdou.

Noc na Karlštejně vidělo v roce 2016 na
1 600 diváků, vloni už to bylo 1 800 diváků. Ať
žijí duchové! vidělo vloni 1 050 diváků. V letošním roce se bude Noc na Karlštejně hrát
8krát. Sluhu dvou pánů může vidět 1 200 diváků v šesti představeních. Jedno volné představení bude mít i Princezna se zlatou hvězdou na
čele, pro kterou jsou připravena také tři školní
představení. Představení Ať žijí duchové! můžete letos vidět ve dvou volných termínech, pro
školy je určeno pět představení.

tel.: 476 103 978
Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
tel.: 476 108 412
Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko

Divadelní léto nabízí čtyři hry pro děti i dospělé diváky
MOST – Léto se blíží mílovými kroky, divadelní sezóna
v Mostě ale nekončí. Jeviště kamenného divadla jen v letních
měsících vystřídají kulisy pod
širým nebem na hradě Hněvín. Nádvoří hradu a hradby
se staly místem opravdových
divadelních lahůdek už v roce

2016. V prvním roce, kdy se
během léta divadelníci přemístili na Hněvín, vidělo osm
her šestnáct set diváků. Obliba
divadelního léta na Hněvíně
stoupá, a tak se můžete těšit na
představení i v letošním roce.
V letošním roce se mohou
diváci těšit na Noc na Karl-

štejně, Sluhu dvou pánů, Ať
žijí duchové! a Princeznu se
zlatou hvězdou na čele. Vstupenky jsou stále ještě k mání,
z pokladny ale mizí závratnou
rychlostí. Kdo si chce užít divadelní léto v Mostě, neměl by
váhat už ani den.
(pur)

(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:

Divadelní představení bývají vždy vyprodaná.

CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:

NA OTÁZKY ODPOVÍDAL HEREC JIŘÍ KRAUS:
Jak moc je jiné hrát pod širým nebem na Hněvíně oproti
jevišti mosteckého divadla?
Každé hraní pod širým nebem je jiné oproti hraní na jevišti.
Vždycky je to dobrodružství a myslím si, že každý herec má toto
hraní rád.

PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

Která inscenace se podle vás na Hněvín nejvíce hodí?
Z těch, které zde letos uvádíme, je to především Noc na Karlštejně, která se osvědčila již v předchozích letech. Divácká atmosféra je vždy výborná a herci si hraní užívají. Přispívají tomu
především živé kulisy hradu Hněvín.
Koho byste si na Hněvíně rád zahrál?
Já si myslím, že otázkou je spíše ne koho, ale co. S několika kolegy jsme se shodli, že do kulis hradu Hněvín by se výborně hodili Tři mušketýři. Tento titul by byl do tohoto prostoru ideální.

Noc na Karlštejně se hrála na Hněvíně jako první.

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

