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ÚSTECKÝ KRAJ - Nejvyšší ofi ciální rozhledna v České republice už je 
otevřena pro veřejnost. Na jedné z věží v Elektrárně Ledvice tak tu-
risté budou mít k dispozici novou atrakci. Ústecký kraj má tak další 
turistické lákadlo, na které nyní zve milovníky krás regionu i hejt-
man Oldřich Bubeníček.

Prosklená vyhlídka s  přístup-
ným ochozem se nachází na pra-
vé věži kotelny Nového zdroje. 
Obě betonové věže, známé také 
jako ledvická dvojčata, mají pod-
půrnou funkci pro 140 metrů vy-
sokou kotelnu. Jsou stejně vyso-
ké, a to 144 metrů. „Skupina ČEZ 
je jedním z  největších zaměstna-
vatelů v  kraji, a  proto si vážíme 
jakékoliv spolupráce s  ní. Jsme 
rádi, že se teď můžeme v  rámci 
této spolupráce pyšnit nejvyšší roz-
hlednou v republice. Elektrárna je 
jakýmsi pomyslným středobodem 
mezi městy Bílinou, Teplicemi 
a Duchcovem, tedy místy s boha-
tou historií, které mají svým ná-
vštěvníkům co nabídnout. Hlavně 
ale díky pohledu shora všichni po-
znají, že v Ústeckém kraji to žije, 
že je zde plno pěkných míst k vidě-
ní i navštívení, i když zrovna stojí 
na střeše nejmodernější uhelné 
elektrárny,“  uvedl hejtman Old-
řich Bubeníček, který se kochal 
výhledem z věže.

Výtahem se na rozhlednu 
dostanou ovšem ti, kteří nej-
dříve zavítají na exkurzi do In-
formačního centra Elektrárny 

Ledvice.  V  něm se může každý 
seznámit s  historií, současností 
i budoucností klasické energeti-
ky od Velikého třesku přes vznik 
uhlí až po rozsvícení žárovky 
v bytě. Styl expozice je interak-
tivní, nabízí zážitkovou formu 
prezentací a využívá vyspělé au-
diovizuální technologie; napří-
klad 3D zobrazení, virtuální re-
alitu, on -line měření fotosyntézy 
živého stromu, detailní popisy 
technologie a  podobně. Největ-
ším lákadlem pro ty nejmenší je 
3D fi lm se „živými“ dinosaury 
a pro úplně ty nejmenší sklepení 
s „Hrátky s permoníky“.

K výtahu je vytyčena speciál-
ní trasa vedoucí mimo výrobní 
a  ostatní provozní technologie. 
Výtahem se dostanou zájem-
ci do 28. patra, aby se ocitli na 
ochozu věže. Zdolat budou pak 
muset ještě 46 schodů. Přístup 
na věž bude umožněn jen s prů-
vodcem a  maximálně deseti li-
dem ve skupině.  Děti musí být 
starší šesti let a do 15 let mohou 
nahoru jen v doprovodu rodičů 
či jiné odpovědné dospělé oso-
by, například pedagoga.  (sol)

Nejvyšší rozhledna v republice se otevřela veřejnosti

  The Most Trabant

MOST –  V úterý 1. května 

se na  Autodromu Most 

sjedou majitelé, přátele, 

a fanoušci legendárního 

východoněmeckého 

vozu Trabant. Hlavní 

program od 10 hodin. 

Více na www.autodrom-

most.cz.

  O pohár primátora

MOST – V úterý 1. května 

od 15 do 17 hodin 

odstartuje již dvacátý 

ročník akce „Běh okolo 

náměstí o pohár primá-

tora“. Startovné 20 Kč na 

osobu.

  Pálení čarodějnic

MOST – V neděli 29. 

dubna od 15 do 18 

hodin se na mosteckém 

Benediktu budou pálit 

čarodějnice. Soutěže, 

zábava, zapálení vatry 

s čarodějnicí a opékání 

vuřtů. Vstup zdarma.

Zatím je na rozhlednu výstup možný od úterý do soboty vždy v 8, 10, 12 a 14 hodin. Tento zkušební provoz bude platit do konce srpna.

MOST - V úterý 1. května zaha-
juje sezonní provoz mostecké 
Turistické informační centrum. 
Návštěvníci ho najdou v budově 
Magistrátu města Mostu. Cen-
trum bude otevřené až do září 
od 9 do 17 hodin a v sobotu a ve 
státní svátky od 9 do 14 hodin. 

Zájemci budou moci od 1. 
května navštívit i Dílnu Edvar-
da Kelleyho na hradě Hněvíně. 
„V květnu bude dílna v  provo-
zu od pátku do neděle od 11 do 
12.30 hodin a od 13 do 17 hodin. 
Od června do srpna ji budou 
moci zájemci navštívit ve stej-

ných časech každý den kromě 
pondělí. V září pak bude možné 
do dílny zavítat po předchozí do-
mluvě a v případě, že se na pro-
hlídku přihlásí minimálně pět 
lidí,“ uvedla Michaela Kačabová 
z  informačního centra.  V  sou-
vislosti se zahájením nové se-
zony si centrum  připravilo pro 
návštěvníky hned dvě novinky. 
V prodeji jsou totiž nově výroč-
ní turistická známka a turistická 
vizitka k 100. výročí republiky. 
Za nákup je navíc možné platit 
nejen v  hotovosti jako dosud, 
ale i platební kartou.  (nov)

Turistické informační 
centrum zahajuje 

letní sezónu

Otevírací doba od 1. 5 do 30. 9. pondělí – pátek 9 – 17 hodin, 
sobota - svátky  9 – 14 hodin
infocentrum@mesto-most.cz

Tel: +420 476 448 220 (223), +420 774 105 314

„Dotknout se nebe“ přišel i hejtman „Dotknout se nebe“ přišel i hejtman 
Oldřich Bubeníček (vpravo).Oldřich Bubeníček (vpravo).
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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.

MOST - Oblastní muzeum 
v Mostě vydalo první číslo plno-
barevného časopisu s  názvem 
„Pod Hněvínem“.

Do časopisu přispívají vědeč-
tí a odborní pracovníci mostec-
kého muzea. „Jeho cílem bude 
pravidelně seznamovat širokou 
veřejnost se zajímavostmi z Mos-
tecka, a to jak z oblasti společen-
ských, tak přírodních věd,“ uvedl 
ředitel muzea Michal Soukup. 
Muzeum disponuje řadou spe-
cialistů, kteří pokrývají široké 
spektrum vědních oborů, jako 
jsou například botanika, ento-
mologie, zoologie, geologie, his-
torie, hudební vědy, archeologie 
a  podobně. Proto se v  časopise 
objeví články s historickou, hu-
dební nebo přírodovědnou té-
matikou, doplněné o informace 
ze zákulisí muzea, o zajímavých 

exponátech a akcích, které mu-
zeum pořádá. „Časopis bude vy-
cházet jednou až dvakrát ročně. 
První číslo časopisu je již v pro-
deji v  recepci muzea za 40 Kč,“ 
dodal ředitel.  (nov)

MOST - Máte zájem o  práci 
v  sociální oblasti? Město Most 
vypsalo výběrové řízení na po-
zici pracovníka v  sociálních 
službách v  Nízkoprahovém 
zařízení pro děti a  mládež ve 
věku 15 - 26  let. Jde o práci na 
poloviční úvazek (20 hodin týd-
ně) na dobu určitou po dobu 

rodičovské dovolené. Přihlášky 
je třeba odevzdat do 11. května 
do 12  hodin, pracovní poměr 
je na dobu určitou po dobu ro-
dičovské dovolené (pravděpo-
dobně do prosince roku 2020). 
Více informací najdete na www.
mesto -most.cz 

(nov)

MOST - Tento pátek i  sobo-
ta bude v  mosteckém Rokáči 
Vinohrady patřit fanouškům 
metalu. Proběhne zde 5. ročník 
festivalu HI METAL MOST. Vy-

stoupí IMMER, SEPPUKA, DE-
STROYSELF, EXTAZE, SIXTH 
DIMENSION a  další. Začátek 
ve 20 hodin. 

(nov)

MOST - Ve městě se budou rušit 
některá další dětská hřiště. Jed-
nat se bude o  menší nevyužité 
a  často zdevastované plácky 
s klepadly.

„Jedná se o poměrně dost tako-
výchto míst po celém městě. Vyti-
povali jsme je už loni a postupně 
se již začalo s  jejich likvidací,“ 
upozornil primátor Jan Papa-
rega. Likvidace herních plácků 
přijde město na 1,7 milionů 
korun a je rozdělena do tří etap. 
Město chce herní plochy rušit 
postupně a  podle jednotlivých 
lokalit. „Je to nejlepší řešení, aby-

chom neobtěžovali občany. Lik-
vidovat se budou nevyužité plo-
chy tam, kde dostáváme podněty 
od vlastníků bytových domů a od 
občanů,“ dodal první muž měs-
ta. Ten mimo jiné podotkl, že 
v místech, kde se stará klepadla 
na koberce a  kovové věšáky na 
prádlo nacházejí a jsou v zacho-
valém stavu, se rušit nebudou. 
„Většinou jsou to polozříceniny 
a pro nás je prioritní bezpečnost. 
Tam, kde jsou v přijatelném sta-
vu a občané si je tam přejí, není 
nezbytně nutné je rušit,“ ujistil 
primátor. (sol)

MOST - Plochu po zrušeném hřišti v ulici W. A. Mozarta město nej-
spíš pronajme soukromníkovi a  oplotí. Vyřešilo by tak problém 
neustálého nepořádku, hluku a vandalství problematické mládeže 
a nepřizpůsobivých.

Bývalé centrální hřiště neda-
leko stovek již nechalo město 
na přání většiny zdejších oby-
vatel zrušit. Hřiště se stalo ter-
čem vandlů a  shromažďování 
mládeže, která tu dělala hluk 
a  nepořádek. Ale ani zrušením 
hřiště se problém nevyřešil. Ne-
přizpůsobiví se totiž na místě 
shlukují dál a  našli si „novou 
zábavu“. „Opět se k  nám dosta-
ly stížnosti, že poté, co se zrušilo 
hřiště, tak se demolují a ničí při-
lehlé garáže. Chuligáni vyndáva-
jí dlažební kostky a házejí je na 
střechu. Mládež se tu shlukuje 
i nadále a dělá tu neplechu,“ po-

dotkl náměstek primátora Ma-
rek Hrvol.

Zástupci z vedení města spo-
lu s  úředníky proto vyrazili na 
obhlídku místa a  diskutovali 
o  možných řešeních. „Mluvi-
li jsme se zdejšími lidmi a  ti si 
přejí, aby se toto místo mohlo 
celé uzavřít. Mluvili jsme také 
s  majitelem přilehlé tiskárny, 
který byl ochotný a  navrhl, že 
by si chtěl celou tuto plochu, kde 
bývalo hřiště, pronajmout,“ kon-
statoval mostecký primátor Jan 
Paparega. Město zvažuje něko-
lik variant, jak s  plochou nalo-
žit. Radnice zcela nevylučuje 

parkoviště. To by ale v  místě 
mohlo vyrůst až do budoucna. 
Nejrychlejším řešením je podle 
vedení města pozemek pro-
najmout, oplotit a  uzavřít ko-
munikační uzel mezi stovkami 
a  touto lokalitou. „Oplocením 
se sice zruší zdejší komunikační 
uzel, ale už když tu bylo hřiště, 
mohli tudy lidé sice procházet, 
ale obtížně, kolem plotu. Mís-
to se plotem zatarasí směrem 
od stovek až k  tiskárně. Majitel 
tiskárny je ochotný to udělat na 
své náklady. Podmínky proná-
jmu pozemku se nyní řeší a rada 
se bude věcí zabývat na příštím 
jednání. Pronájem a oplocení je 
zatím provizorní řešení, ale řeší 
základní problém,“ je přesvěd-
čený náměstek Hrvol a dodává: 
„Parkoviště bylo také jednou 

z  variant a  město ho tu do bu-
doucna nevylučuje.“

V současné době by ale zříze-
ní parkoviště celou věc nijak prý 
neřešilo. „Jednak by sem byl složi-
tý přístup a muselo by se to tady 
objíždět a je otázkou, zda by sem 
lidé auta parkovali, když je to tu 
schované a není sem pořádně vi-
dět. Pokud bychom tu do budouc-
na zvažovali parkování, smysl by 
mělo za předpokladu, že by bylo 
oplocené a  hlídané,“ vysvětlil 
primátor. V současné době jsou 
ze hřiště demontované i  zdejší 
atrakce. „Pingpongové stoly byly 
rozpadlé a další atrakce nepouži-
telné. Některé repasují technické 
služby, například tubus s klouzač-
kou a ještě další houpačky, a poté 
je umístí na další hřiště ve městě,“ 
doplnil ještě Marek Hrvol. (sol)

MOST - Přes sto milionů korun dlužili lidé vloni městu Most. Téměř 
polovinu z toho za nájemné. Vysoké pohledávky ale mají lidé i za 
dopravní pokuty a to přes třicet milionů korun. Pozitivní zpráva ale 
je, že se městu daří pohledávky snižovat.

Celkový stav pohledávek po 
splatnosti byl ke konci loňské-
ho roku zhruba 113,5 milio-
nu korun. Vedle nájemného 
z  bytů a  nebytových prostor 
(cca  42,9 mil. Kč) jsou pohle-
dávky nejvyšší u  dopravních 
pokut (cca 34 mil. Kč). Ve srov-
nání let 2016 a  2017 se městu 
podařilo snížit celkový stav 
pohledávek o  téměř pětadvacet 
milionů korun. „V  souvislosti 
s pohledávkami je trend obdobný 
jako v  minulých letech. Částka 
přes dvacet milionů korun, o kte-
rou se podařilo dluhy ponížit, 
způsobily především prodeje po-

zemků, kde jsme měli pohledáv-
ky vůči investorům za platbu za 
pozemky na Josephu. Jednalo se 
o pohledávky ve splatnosti,“ uve-
dl náměstek primátora města 
Mostu Marek Hrvol. Město bylo 
úspěšnější, i  co se týče dluhů 
na nájemném z bytových a ne-
bytových prostor. Největší díl 
z pomyslného koláče stále však 
zahrnují dluhy na nájemném 
v Chanově. „Co se týká Chano-
va, tak platí neustálý důraz na 
všechny úředníky i správce byto-
vého fondu, aby pohledávky na 
nájemném byly v co největší míře 
uspokojeny. Částečně se to daří, 

ale velkým dílem je tento stav 
ovlivněn nedobytnými pohle-
dávkami z  minulosti,“ připustil 
náměstek Hrvol.

Takřka 85 procent z celkové-
ho objemu pohledávek se podaří 
dlužníkům uhradit před datem 
splatnosti, případně bez zaslání 
výzvy k  úhradě. Zbývající část 
pak město vymáhá. „Procento 
pohledávek zaplacených před 
splatností, případně bez výzvy, je 
dlouhodobě nejvyšší u  místních 
poplatků a  smluvních pohledá-
vek. Naproti tomu u  pokut za 
dopravní přestupky a  přestupky 
na úseku veřejného pořádku se 
pohybuje mezi 20 - 25 procenty,“ 
uvedla statistiku tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková.

Od roku 2013 kromě tra-

dičních způsobů vymáhání 
daňových pohledávek, jako je 
exekuce na mzdu (důchod), 
účet (včetně účtů životního 
a  penzijního připojištění) a  ji-
nou peněžitou pohledávku (po-
stižení tzv.  „daňového bonusu“ 
či úhrad za vystavené faktury), 
město využívá i  další způsoby. 
„Jedná se například o  převod 
přeplatků vedených u fi nančních 
úřadů, dále exekuce na případný 
přeplatek z  vyúčtování služeb 
spojených s  pronájmem bytu za 
rok 2016 a  exekuce na odměnu 
za účast v  okrskové volební ko-
misi,“ vyjmenovala dále tisková 
mluvčí. Za období let 2013 - 
2017 byly těmito způsoby uhra-
zeny pohledávky ve výši téměř 
dva miliony a dvě stě tisíc korun 
od 854 dlužníků. (sol)

MOST - Už na tento pátek 27.  dubna přichystalo město Most pro 
studenty tradiční oslavu Majáles. Letos se ale změní místo student-
ských oslav. Konat se budou na 1. náměstí. Součástí bude volba 
krále a královny Majálesu. V soutěžích budou moci studenti vyhrát 
i zájezd do Las Vegas.

Ani letos město nezapomně-
lo na studenty a  na oslavu jara 
a  přichystalo Majáles. Ten se 
postupně stává ve městě tradi-
cí. „Celá tato akce, která se koná 
vždy na konci dubna, je postave-
na na spolupráci středních škol. 
Letos by se měl Majáles uskuteč-

nit jinde než na Benediktu, a to 
přímo v  centru, na 1. náměstí,“ 
uvedla náměstkyně primátora 
Markéta Stará. Program startuje 
v  11 hodin dopoledne a  končí 
v  18  hodin. Hlavními taháky 
budou Patrik Bartko Experien-
ce, Pokáč či Pekař. Město se sna-

ží vyjít studentům vstříc a  vy-
mýšlí pro Majáles program. Více 
by ale ocenilo a  přálo si větší 
zapálení a účast studentů. „Rádi 
bychom měli tuto akci jako tra-
dici. Pro nás je ale velmi těžká 
spolupráce se středními školami, 
protože řada z  nich spolupraco-
vat nechce. Odůvodňují to tím, 
že je doba maturit a přijímacích 
zkoušek, i  proto jsme se snažili 
jim termín přizpůsobit,“ podo-
týká náměstkyně Stará. Město 
poskytuje studentům zázemí 

i fi nanční prostředky. Účast stu-
dentů je ale podle vedení města 
tím hlavním. „Byli bychom rádi 
za větší iniciativu ze strany škol 
a  studentů. Oni jsou těmi, kteří 
by si měli říci, co na Majálesu 
chtějí a na přípravách by se měli 
podílet, nejen to nechat na úřed-
nících. Tuto akci bychom rádi 
zachovali i v dalších letech. Věří-
me, že se nálada změní,“ apeluje 
na studenty náměstek primáto-
ra Marek Hrvol.

(sol)

Majáles: Studenti, zapojte se do oslav!

Nejvíce peněz dluží lidé na nájemném 
a dopravních pokutách

Problémové hřiště v Mozartově ulici 
už je zrušeno, pronajme se a oplotí

Muzeum vydává časopis

Město hledá pracovníka 
pro nízkoprahové zařízení

Klepadla se všude 
rušit nebudou

Metalový festival v rokáči

Po zrušení hřiště v Mozartově ulici se terčem vandalů staly přilehlé garáže.
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MOST - Také letos pořádá díl-
na Woodmaid ve spolupráci 
s  Oblastním muzeem v  Mos-
tě příměstský tábor. „Letos se 
budeme věnovat světlu a  jeho 
překrásným barvám s  trochou 
prázdninového bádání a  tvo-
ření. Necháme nadechnout no-
vým životem  náš starý známý 
příběh Ulriky von Levetzow 
a J. W. Goetha - co by se stalo, 
kdyby…???,“ prozradila téma 
letošního prazdninového se-
tkání lektorka Blanka Tech-
lovská. 

(nov)

Neuvažuje město Most 
o  oplocení všech dětských 
hřišť? Vždy musíme být s  dí-
tětem opatrní, jelikož na hřišti 
a v okolí jsou psí exkrementy. 
Jednoduchý plot s  dřevěnými 
plaňkami není tak moc fi nanč-
ně náročný. Například u  bl. 
509 je hřiště oplocené a  psí 
exkrementy tam nejsou. Jak se 
k této problematice hodlá měs-
to do budoucna stavět?

Chápu vaše pohoršení nad 
těmi chovateli psů, kteří jsou 
nezodpovědní ke svému okolí 
a vodí své psy na dětská hřiště, 
kde rozhodně nemají co pohle-
dávat. V případě nespokojenosti 
se sběrem psích exkrementů se 
prosím obraťte na  Technické 
služby města Mostu, jejichž 
pracovníci tuto činnost zajiš-
ťují. K  nahlášení můžete pou-
žít i  bezplatnou telefonní linku 
800 444 488. Realizovat oplo-
cení u  všech dětských hřišť 
není možné především z  dů-
vodu výskytu inženýrských sítí 
u  řady z  těchto hracích ploch. 
Výstavba oplocení u všech hřišť, 
a  město má zhruba 60 ploch 
s  atrakcemi, by navíc vyšla na 
nemalé peníze. K  nim musíme 
připočíst také prostředky, kte-
ré je nutné investovat do běž-
né údržby plotů a  případných 
oprav po vandalech. Pokud jde 
o  konkrétní hřiště, na které se 
dotazujete (u  bloku 503), mu-
sím bohužel konstatovat, že se 
nachází v místě, kde jsou inže-
nýrské sítě,  při stavbě oplocení 
bychom měli problém vyhnout 
se ochranným pásmům těchto 
sítí, proto o  jeho oplocení neu-

važujeme.
Odpovídá primátor Mostu Jan 

Paparega

Proč město zrušilo zákaz 
stání v  ulici Česká? Lidé par-
kují v  křižovatkách a  řidiči 
musí najíždět do protisměru, 
aby se z ulice vůbec dostali.

Situace v ulici Česká je nám 
známa a  intenzivně se zabývá-
me jejím řešením. Dopravní 
značení zakazující zastavení 
jsme nechali odstranit z důvo-
du platnosti zákona č. 361/2000 
Sb., o  provozu na pozemních 
komunikacích, a  vyznačeným 
vodorovným dopravním zna-
čením, které stání v dotčených 
křižovatkách zakazuje. Do-
pravní značení zakazující stání 
bylo tedy nadbytečné a  dupli-
citní. Uvedenou dopravní situ-
aci již delší dobu řešíme také ve 
spolupráci s  Městskou policií 
Most, která od ledna letošního 
roku do současné doby řešila 
celkem 27 výzev za parková-
ní v  rozporu s  výše citovaným 
zákonem. Celou záležitostí se 
zabývá také  komise doprav-
ní  Rady města Mostu a  v  pří-
padě dohody s  orgány státní 
správy, zejména pak s  doprav-
ním inspektorátem Policie ČR, 
budou přijata případná další 
opatření.

Odpovídá náměstek primáto-
ra Marek Hrvol

MOST - Radní schválili k  1.  září 
pokračování po jedné příprav-
né třídě v  deseti základních 
školách.

Přípravné třídy by se měly 
otevřít v příštím školním roce 
na školách v  ulici Svážná, 
U  Stadionu, V. Talicha, Zlat-
nická, J. Arbesa, V. Nezvala, Z. 
Štěpánka, Obránců míru, J. A. 
Komenského, Okružní. „Školy, 
které chtějí pokračovat v činnos-
ti přípravných tříd nebo chtějí 

přípravnou třídu zřídit, musí 
každoročně žádat zřizovatele 
o schválení a ten se svým stano-
viskem postoupí žádost Krajské-
mu úřadu Ústeckého kraje v ter-
mínu do 30.  4. předcházejícího 
školního roku,“ uvedla náměst-
kyně primátora Markéta Stará. 
Na činnost přípravných tříd 
nadále zajišťuje fi nanční pro-
středky kraj prostřednictvím 
státního rozpočtu.

(sol)

MOST - Město vybuduje nová parkovací místa. Téměř dvacet by 
mělo vzniknout v  ulici Vítězslava Nezvala. Parkování přibude 
i v okolí ulice Moskevská. Lépe zaparkovat by měli v budoucnu také 
lidé v pětistovkách, kde se plánují podobné dopravní změny jako na 
sídlišti Výsluní nebo na Liščím Vrchu.

Radnice vyhlašuje veřejnou 
zakázku na zkapacitnění par-
kování v  ulici V. Nezvala, kde 
bude vybudováno 17 nových 
parkovacích stání z  betonové 
dlažby. Součástí stavby bude 
i  rekonstrukce a  rozšíření stá-
vající asfaltové komunikace. 
Předpokládaná hodnota zakáz-
ky činí 1,3 milionu korun bez 
DPH. „V této části se budou řešit 
jednotlivá parkovací místa. Co se 
týče nových ploch na parkování, 
ty se po celém městě postupně vy-
čerpávají, a proto je těžké nějaké 
další budovat. Nové parkoviště 
jako takové letos neplánujeme,“ 
uvedl náměstek primátora Ma-
rek Hrvol.

Parkovací místa 
i v okolí bloku 406

Projekt na rekonstrukci veřej-
ného prostranství, který zahr-
nuje i úpravu parkování se letos 
zrealizuje také v  ulici Moskev-
ská. V  této části, v  okolí bloku 
406, by se mělo jednat o  cel-
kovou rekonstrukci veřejného 
prostranství.

Řešit se zde bude odvodně-
ní, rekonstrukce a  rozšíření 
stávající komunikace a  sou-
časných chodníkových ploch 
a  veřejného osvětlení, vybu-

dují se nové chodníky a  roz-
šíří vjezd z  Bělehradské uli-
ce. „Stavba by se měla zahájit 
v  červnu nebo v  červenci, bude 
navazovat na úpravy splaškové 
kanalizace a  vodovodu, které 
v  těchto místech bude realizo-
vat Severočeská vodárenská 
společnost,“ upozornila tisková 
mluvčí mosteckého magistrá-
tu Alena Sedláčková. Úpravy 
se týkají i  zdejších roštových 
stání. „Chceme legalizovat tato 
roštová stání tak, aby vše mělo 
požadované parametry. Celkově 
bude mít tato část nové uspořá-
dání,“ říká mostecký primátor 
Jan Paparega.

Dopravní řešení 
v pětistovkách

Další úpravy parkování se 
chystají v  oblasti pětistovek, 
v  okolí bývalého Sputniku a  4. 
ZŠ v  ulici V. Talicha. „Optima-
lizaci budeme řešit i  v  pětistov-
kách, kde navazujeme na šesti-
stovky a  sedmistovky. Bude to 
náročný úkol, protože prostoru 
je tu velmi málo,“ konstatoval 
náměstek primátora Hrvol. Na 
optimalizaci v oblasti pětistovek 
má město připravenou studii. 
Ta řeší i složitou situaci s jedno-
směrnými ulicemi. „V budoucnu 
by se tu měla realizovat jakási 
propojka, kolem jednotlivých 
bloků až směrem k hřišti kolem 
4. ZŠ. Tady je oblast ulic s  jed-
nosměrkami. Když se dojede na 
konec jednotlivé ulice, není kam 
pokračovat, řidiči se tu nemo-

hou ani pořádně otočit. Propoj-
ka a nové řešení by mělo pomoci 
tomu, aby tu doprava mohla ply-
nule navazovat. Propojka je gró 
celé optimalizace,“ vysvětluje 
Marek Hrvol.

Podle vedení města je tu situ-
ace kritická i co se týče průjezdu 
složek Integrovanného záchran-
ného systému. „Problémy projíž-
dět tudy mají i  naše technické 
služby. Situace je tu opravdu kri-
tická. Optimalizace, kterou zde 
chystáme, bude jednou z nejslo-
žitějších, které jsme realizovali. 
Celkově má ale ’hlavu a  patu’ 
a situaci zde určitě výrazně zlep-
ší a odlehčí. Nyní se zpracovává 
projekt. Finančně půjde o nároč-
nější akci v řádu desítek milionů 
korun. Realizace přichází v úva-
hu někdy kolem roku 2020,“ po-
dotkl primátor Paparega.

(sol)

MOST - Nové odborné učebny mají vzniknou na 7. ZŠ v Mostě. Ško-
le se podařilo uspět v  projektu. Učebny ale budou moci využívat 
i ostatní školy, a dokonce i mateřinky.

7. ZŠ se podařilo uspět 
v  projektu s  názvem Nástavba 
odborných učeben a  získat na 
akci fi nanční podporu z  Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj. Výše dotace představuje 
90 procent z uznatelných nákla-

dů stavby. Předmětem zakázky 
je jednak nástavba odborných 
učeben, které vzniknou v  pod-
kroví školní budovy, ale také vy-
budování výtahu a  únikového 
schodiště a  navazující úpravy 
chodníku. Předpokládaná hod-

nota zakázky činí zhruba 13,7 
milionu Kč bez DPH. Radní už 
schválili vyhlášení této veřejné 
zakázky.

Ve škole poté vzniknout pro-
story pro jazykové a počítačové 
učebny, které budou vybavené 
potřebnou technikou, včetně 
audiovizuální. „Tyto učebny 
nebudou sloužit jen 7. ZŠ. Pod-
mínkou projektu bylo, aby škola 

spolupracovala i  se středními 
školami či s  mateřinkami, tedy 
tyto učebny by měly využívat 
i děti a studenti z jiných škol,“ in-
formovala náměstkyně primá-
tora pro oblast školství Markéta 
Stará a  dodala. „Jedná se zatím 
o jedinou školu v Mostě, které se 
v tomto projektu podařilo uspět, 
je to i obrovskou prací paní ředi-
telky.“ (sol)

MOST - Multifunkční hřiště v  ulici Majakovského (pod spodní bu-
dovou gymnázia), které má nově pod svou správou Sportovní hala 
Most, je k  dispozici veřejnosti a  zájmovým sportovcům. Zařízené 
a upravované sportoviště je možné pronajímat už od stokoruny na 
hodinu.

Multifunkční areál se skládá 
z  tenisových kurtů, hřiště pro 
malou kopanou a  multifunkč-
ního hřiště na ostatní míčové 
hry. Součástí areálu je také men-
ší dětské hřiště a  také restaura-
ce, která je v provozu. Hřiště je 
denně otevřeno od 9 do 21 ho-

din. Možnost sportovat je zde 
i  ve večerních hodinách, včet-
ně tenisových kurtů, protože je 
vybaveno i umělým osvětlením. 
„Hřiště je v  perfektním stavu, 
udržované a  čisté. Je v  hezkém 
prostředí a  byla by škoda, aby 
takový areál degradoval. Město 

ho odkoupilo od soukromníka za 
výhodnou cenu, aby sportoviště 
zůstalo zachováno a  fungovalo 
tak, jak je veřejnost zde zvyklá. 
Provoz byl nastaven velmi dob-
ře,“ uvedl ředitel Sportovní haly 
Most Petr Formánek. Hřiště má 
navíc reálnou možnost ekono-
mické návratnosti. „Sportovní 
areál je totiž hojně využívaný 
veřejností a také zájmovými sku-
pinami, na rozdíl od jiných na-
šich hřišť, která slouží zejména 
pro tréninky sportovních klubů. 

Zdejší hřiště je i  pro amatérské 
sportovce,“ upozornil ředitel 
Formánek. Multifunkční are-
ál slouží také pro výuku hodin 
tělesné výchovy mosteckého 
gymnázia. V  dopoledních ho-
dinách jej využívají i  senioři. 
Odpoledne tu probíhají trénin-
ky národní házené TJ Baníku 
Most. Ve večerních hodinách tu 
tráví volný čas zejména zájmové 
skupiny.

„Hřiště je možné využívat od 
pondělí do neděle, a to nejlépe po 
předchozí telefonické domluvě, 
pokud možno den předem. Ceník 
najdou lidé na webových strán-
kách Sportovní haly. Jen pro in-
formaci je zde možné objednat si 
tenisové kurty už za sto korun na 
hodinu, hřiště na malou kopa-
nou pak za 300 korun na hodi-
nu. Je tu možnost i  celodenního 
pronájmu,“ láká na sportoviště 
Petr Formánek a  ještě dodává: 
„Rádi bychom tu provoz hřiště 
zachovali tak, jak bylo zvykem 
a udrželi tu návštěvnost. Naším 
hlavním cílem je zvýšit tržby za 
komerční pronájmy, což zna-
mená i zvýšit zájem veřejnosti 
o sport.“ (sol)

Více k pronájmu sportoviště 
na tel. 474 774 702 nebo na 
www.sportovnihalamost.cz

  PTEJTE SE POLITIKŮ

Marek HrvolJan Paparega

Přípravné třídy neubývají

Goetheho duhové světlo 
a slečna Ulrika

Sportovní hala nabízí výhodný pronájem 
hřišť i kurtů pod gymnáziem

Moderní výuka na 7. ZŠ pod střechou

Město připravuje nová parkovací místa

Sportovní areál se nachází v krásném a klidném prostředí.

Nové parkování a dopravní změny se chystají i v lokalitě pětistovek, v okolí u Sputniku.

MOST - Divadelní režisér a he-
rec v jedné osobě Jiří Kraus zve 
na jarních reprízu představe-
ní  „U piva“. V pátek 4. 5. či ve 
čtvrtek 17. 5. v 19 hodin v diva-
delním klubu Školka (ul.K.Mar-
xe, Most). V režii Hany Marva-
nové hrají Jakub Koudela a Jiří 
Kraus. Vzhledem k malé kapacitě 
sálu (cca 45 míst) je nutné si mís-
ta rezervovat na FB divadelního 
klubu Školka, nebo u šéfíka Pavla 
Skály (pedagog ZUŠ  F. L. Gass-
manna). Vstupné 150 Kč.  (nov)

Představení „U piva“
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MOST - Výluky a omezení pro cestující v MHD na Mostecku končí. 
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova v těchto dnech dokonču-
je projekt na rozšíření nového informačního systému. Tím budou 
vybaveny všechny autobusy MHD v Mostě společně s tramvajemi, 
které jezdí na trase v Litvínově.

Informační systém instaloval 
mostecký dopravce už v  roce 
2016 na zastávky a  tramva-
je v  Mostě na trase linky č.  2. 
V  současné době dopravce 
rozšiřuje informační systém 
ještě na další autobusové lin-
ky MHD v  Mostě a  tramva-
jovou linku v  Litvínově. „Jde 
o  projekt Informační systém II. 
spolufi nancovaný EU, konkrét-
ně z  programu IROP, který na-
vazuje na nedávno dokončený 
projekt Informační systém, který 
byl podpořen z  ROP. Obě akce 
jsou součástí jednoho projektu. 
V  rámci projektu budou infor-
mačním systémem vybaveny 
všechny autobusy a  tramvaje, 
které dosud informační systém 
nemají,“ uvedl šéf Dopravního 
podniku měst Mostu a  Litví-
nova Daniel Dunovský. Infor-
mační systém by se tak měl 

objevit jak u  dosud nevybave-
ných autobusů a  tramvají, tak 
i  v  Mostě na pěti zastávkách: 
Kahan, Rudolická, Nemocni-
ce, Severografi e a Čs. mládeže. 
V Litvínově pak budou cestující 
využívat informační systém na 

zastávkách tramvaje. „Součástí 
prací je uložení optického kabe-
lu mezi tramvajovou zastávkou 
Litvínov, Citadela a  objektem 
dispečinku v  areálu DP Litví-
nov.  Do informačního systému 

napojíme také zastávky Litví-
nov, U Dílen; Litvínov, Stadion; 
Litvínov, Technické služby; 
Litvínov, Poliklinika; Litvínov, 
Obchodní dům,“ doplnil Daniel 
Dunovský.

Instalování informačního 
systému představuje pro cestu-
jící omezení v dopravě a výluky. 
„S omezením MHD se v projektu 
počítá. Naší snahou však je, po-
třebná omezení minimalizovat 
tak, aby se co nejméně dotkly 

cestujících,“ ujišťuje ředitel do-
pravního podniku. Informační 
systém by měl být dokončen 
v  nejbližších dnech. „Celý pro-
jekt bude dokončen do konce 
dubna, předán do užívání bude 
v  polovině května,“ podotýká 
ředitel Dunovský a dodává: „Na 
fungování stávajícího informač-
ního systému máme ze strany 
cestujících kladné odezvy. Věří-
me, že jeho doplněním i na další 
trasy linek opět o něco rozšíříme 
naše služby a pohodlí pro cestují-
cí.“ (sol)

MOST - Zhruba před měsícem jsem si s  ředitelem hotelu Cascade 
Jiřím Madejem povídala o zdejším nově vybudovaném a nedávno 
otevřeném SPA a WELLNESS centru. Při krátké „exkurzi“ jsem byla 
nadmíru překvapená, co se v přízemí hotelu pro relax hostů (nejen 
těch hotelových) podařilo vykouzlit. Vedle saunového světa a  fi t-
ness centra tu fungují i masáže. Tehdy jsem panu řediteli položila 
otázku, jaké masáže zde poskytují. Odpověď byla více než výmluv-
ná: „Přijďte, vyzkoušejte a  odpovíte si sama.“ Tak jsem tedy šla. 
A jak jsem si odpověděla? Posuďte sami…

Po předchozím objednání se 
usazuji do pohodlného křesíl-
ka v provoněném SPA. Přichází 
masér a z dálky si mě měří při-
mhouřeným okem. Než stačím 
dopovědět, že si přeji sportov-
ní masáž, lehkým gestem mě 

zastaví. „Vy ale máte problém 
s krční páteří,“ spíš hodnotí, než 
se ptá. Popravdě mám. Ale vět-
šinou to s pomocí léků vždycky 
nějak přebolí. Než se vzpamatu-
ji, ležím na masérském lehátku 
a nechávám se hýčkat exotickou 
vůní a  meditační hudbou. Ma-
sér zkušenými pohyby kontro-
luje moji „konstrukci“. Po pár 
minutách navrhuje: „Zákazník 
má sice vždycky pravdu, ale mělo 
by být na posouzení maséra, zda 
je vámi vybraná masáž vhodná. 
Sportovní masáž by vám teď spíš 
ublížila. Masáž totiž není o tom, 
lehnout si na lehátko a nechat se 
jen tak namasírovat,“ říká a mně 
je jasné, že jsem v rukou odbor-
níka. „Ke každému člověku se 
nedá přistupovat stejně. Masér 
by měl vyhodnotit stav svaloviny 
a  podle toho zvolit typ masáže. 
Důležitá je i příjemná atmosféra, 
aby se člověk naprosto odreago-
val. Zkrátka, při správné masá-
ži se člověk musí na pár desítek 
minut ocitnout v  jiné dimenzi,“ 
vysvětluje masér, který se pěk-

nou řádku let staral o  mostec-
ké sportovce - hlavně o tenisty, 
hokejisty a  fotbalisty. „Když se 
na člověka podívám, jako před 
chvílí na vás, zpravidla hned 
vidím, jak tělo mluví a  kde má 
problém. Tím se ale nechlubím, 
to je spíš už profesionální defor-
mace,“ usmívá se a své povídání 
tím pro příštích šedesát minut 
končí.

Po hodině nadmíru příjemné 
masáže se nerada vracím z „jiné 
dimenze“ do reality. Protože se 
cítím opravdu báječně (čímž si 
podle doporučení pana ředitele 
sama odpovídám na onu otáz-
ku), v  diáři už hledám termín 
příští návštěvy. Určitě ji spojím 

se saunou a  odpočinkem na 
vyhřívaných lehátkách. Možná 
zavítám i  do místní posilovny, 
protože zdejší masér není jen 
tak ledajaký masér. Jako bývalý 
závodník v kulturistice má totiž 
i  trenérské zkoušky a  umí po-
radit, jak správně zapojit svaly, 
aby cvičení mělo skutečný smysl 
a tělu neublížilo.

Ve SPA a WELLNESS centru 
v hotelu Cascade si můžete vy-
brat z  řady masáží od klasické, 
přes sportovní, masáž plosek, 
rekondiční, celkovou nebo jen 
částečnou. Případně spojit na-
bízené ingredience spokojenosti 
- fi tness, masáž a saunu - dohro-
mady.  (ina)

U nás ve vchodě se prodávají 
dva stejné byty, jeden prodává-
te vy, druhý konkurenční spo-
lečnost. Vy máte u bytu provizi 
25 tis Kč, konkurenční fi rma 
50 tis Kč. Jak je tohle možné?

Důležité pro prodávajícího je, 
aby se nemovitost vždy dobře 
a  rychle prodala. Podmínkou 
dobrého prodeje je vždy reálná 
cena a maximální inzerce. Díky 
mnohdy přemrštěné provizi 
realitní kanceláře se tak z dob-
ře prodejné nemovitosti rázem 

stane nemovitost neprodejná. 
Proto se snažíme stanovovat 
provize co nejnižší. Na rozdíl od 
ostatních realitních kanceláří 
totiž nemáme rozsáhlý manage-
ment, pokud nemovitost prodá-
vá kdokoliv z  našich makléřů, 
jedná se o  přímý vztah klient 
- makléř - jednatel, v  případě 
mých obchodů je to klient - jed-
natel. Snažíme se minimalizovat 
náklady právě třeba u výše uve-
dené inzerce tak, aby provize 
byla co nejpřijatelnější. (nov)

MOST - Jedním z palčivých pro-
blémů dneška je předluženost 
některých lidí a  následné exe-
kuce. Mezi rizikové skupiny pa-
tří mimo jiné senioři.

V  mosteckém klubu seniorů 
se proto uskutečnila beseda se 
zaměřením právě na tuto pro-
blematiku, kterou uspořádalo 
Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí společně s  Ústeckým kra-
jem. Seniorům byl rovněž před-

staven projekt STOP exekuce, 
v  jehož rámci mohou zdarma 
získat pomoc a  poradenství. 
Besedy se zúčastnila i  náměst-
kyně primátora Markéta Stará 
a radní Alois Malý. Pro podrob-
nější informace je možné kon-
taktovat místního Mentora CS 
na telefonním čísle 739 803 708 
nebo prostřednictvím e -mai-
lu  mentor -cs@centrum.cz. 
 (nov)

Na Mostecku se rozšiřuje informační systém

Kde se objeví nový 
informační systém:

Most - Kahan
Most - Rudolická
Most - Nemocnice
Most - Severografi a
Most - Čs. Mládeže
Litvínov - obchodní dům
Litvínov - Poliklinika
Litvínov - Technické služby
Litvínov - Stadion
Litvínov - U dílen
Litvínov - Citadela

IDíky informačnímu systému bu-
dou cestující informováni napří-
klad o tom, kdy a za jak dlouho 
se daná linka objeví ve stani-

cích apod. Informace budou získá-
vat díky digitálním cedulím, které 
budou umístěny jednak uvnitř vozi-
del, ale také na zastávkách.

Radka Molíka, majitele realitní kanceláře

MOST - Divadlo rozmanitostí 
představí dětem a jejich rodi-
čům  novou pohádku  Budulí-
nek. Předpremiéra se uskuteční 
28. dubna v 10 hodin, premiéra 
pak 28. dubna v 17 hodin. 

Budulínek je takový docela 
normální kluk, trochu zlobí, ne-
chce si uklízet a tráví prázdni-
ny u dědečka s babičkou. Lišky 
jsou tři, jsou výřečné, zábavné 
i záludné. Malé, leč výpravné 
představení o hyperaktivním 
kloučkovi, který nevydrží jen 

tak sedět doma a nepostojí 
chvíli na jednom místě. O tom, 
zda-li je chytřejší než Missis 
Liška, se dozvíte v napínavém 
příběhu a na ocásku se povo-
zíte určitě. Dobrodružný, lout-
kový a výpravný příběh hrají 
tři herci: Kamila Raková, Pavel 
Zikmund a Václav Hoskovec. 
Režie a dramaturgie: Jiří Ondra, 
scéna, kostýmy a loutky: Jitka 
Nejedlá, hudba: Tomáš Alferi. 
Pohádka je určena pro děti od 3 
let.  (nov)

„Při správné masáži se člověk 
musí ocitnout v jiné dimenzi“

Senioři mluvili o předlužení 
a exekucích

  OTÁZKA PRO...

Rozmáňo uvede BUDULÍNKA

Masér Jindřich Falta umí zbavit bolesti a dopřát dokonalý relax. 

Děti i jejich rodiče se mají na co těšit.

Informačním systémem budou vybaveny všechny autobusy a tramvaje, které ho dosud ještě nemají.

Daniel Dunovský



Nespoutaný život

Byl se svým životem naprosto 
spokojený. Měl malý byt a dobrou 
práci, která ho bavila. Jako nákup-
čí se setkával se zajímavými lidmi 
a často pobýval v  zahraničí. Měl 
veselou nekonfl iktní povahu a pří-
jemné vystupování. To k  němu 
připoutalo řadu přátel i známých. 
Ve volných chvílích 
se věnoval sportu. 
Nebylo nic, co by ne-
vyzkoušel. Rád pře-
konával překážky, 
kladl si vysoké cíle. 
Měl rád vzrušení 
a dobrodružství. Žil 
rychle a neplánoval 
se nijak vázat. Ko-
lem sebe měl mnoho 
žen. Se všemi rád 
mluvil a trávil s nimi 
volný čas, sportoval, 
cestoval a miloval 
se. K  žádné se ale nechtěl vázat. 
Žádnou z  nich nepovažoval za 
svou přítelkyni. Byl nespoutaný, 
od svých chvilkových partnerek 
požadoval stejný přístup. Na žád-
nou z nich nežárlil, neřešil, když si 
některá našla jiného muže a s ním 
se už nechtěla vídat. Když se 
v  jeho životě objevila Květa, byla 
to změna. Ta žena ho přitahovala 
víc než kterákoliv před ní. Najed-
nou cítil, že je to s  Květou jinak, 
než to kdy měl. Přál si s ní být stá-
le častěji. Zlobilo ho to. Zdálo se 
mu, že tím ztrácí svou originalitu. 
Nechtěl se ke Květě poutat. Chtěl 
být stále ten volný chlap, který si 
užívá života. Snažil se proto více 
se vídat s  jinými dívkami, aby si 
dokázal, že pro něj Květa nic ne-
znamená. Nedařilo se mu to ale. 
Nakonec si musel přiznat, že mu 
na Květě záleží. Byla tak jiná než 
ostatní ženy v jeho životě. Nic ne-
řešila, na nic si nehrála. Když cí-
tila smutek, byla smutná. Když se 
jí chtělo smát, smála se. Nebrala 
ohledy na lidi kolem sebe, nezají-
malo ji, co si kdo myslí. Vždy a za 
všech okolností byla svá. Chovala 
se stejně, jako se celý život choval 
on. Najednou mu to vadilo. Chtěl 
ji mít jen pro sebe. Přistihl se, že 
žárlí, když byla Květa s někým ji-
ným. Dokonce se snížil i k tomu, 
že jí její malý zájem vyčetl. Smá-
la se mu. Chtěl s  ní strávit večer 
a noc, Květa ale měla jiné plány. 
Byl naštvaný na ni i na sebe, že si ji 
tak pustil pod kůži. Naprosto pro-
ti svému přesvědčení a proti všem 
svým zásadám se pokusil Květu 
přemluvit, aby večer zůstala s ním. 
Nakonec ho Květa pozvala, ať jde 
večer s ní. Smála se mu, říkala, že 
jde k jedné své přítelkyni. Nevěřil 
jí to, a tak šel s ní. Romana, Květy 
přítelkyně, byla starší, ale velmi 
atraktivní žena. Žila v  luxusním 
domě. S Květou se přivítala vášni-
vým polibkem. Všiml si její dlaně, 
která bezostyšně zabloudila na 
Květina ňadra. Okamžitě ucítil 
osten žárlivosti. Ta žena mu byla 
na první pohled nesympatická. 
Vadilo mu srovnání jeho malého 
bytu s  jejím luxusním bydlením. 
Nikdy dřív si tak ostře neuvědo-
moval, že jeho mládenecký byt je 
pro muže jeho věku už málo. Va-
dil mu posměšný pohled, kterým 
ho Romana sjela. Rozhodl se, že 
tu ženu nesnáší a udělá všechno 
pro to, aby se s  ní přestala Květa 
stýkat. V  pokoji svítily zapálené 
svíce, na stole byly talíře se sýry 
a ovocem a lahve drahého vína. 
V krbu praskal oheň a hrála tichá 
hudba. Květa se chovala, jakoby 
byla doma. Romana ho pozvala 
dál a nalila mu sklenici vína. Pak 
už si ho ženy příliš nevšímaly. Ro-
zehrály před jeho očima hru dote-
ků a pohledů. Líbaly se a hladily. 
Romana dala Květě na jazyk bílý 
prášek. Sama si také jeden vzala. 
Pak si vzpomněla, že je s  nimi 
v  pokoji i on a nabídla mu také. 

Nevzal si. Byl stále více rozladěný. 
Dolil si víno a sledoval, jak si ženy 
odkládají oblečení, až byly zcela 
nahé. Oči měly zastřené mlhou 
z  drogy. V  jednu chvíli už toho 
měl dost. Vstal a chytil Květu za 
ruku. Řekl jí, ať se oblékne, pů-

jdou pryč. Obě ženy 
se začaly smát. Ro-
mana mu pak řekla, 
aby odešel on. Říkala 
mu chlapečku a ne-
pokrytě se mu vy-
smívala. Vztekle za 
sebou práskl dveřmi. 
Už nechce Květu 
ani vidět. Nemá za-
potřebí, aby se mu 
s  tou starou kurvou 
vysmívaly. Nepotře-
buje ji. Má kolem 
sebe dost jiných žen, 

které jsou vděčné, když si na ně 
vzpomene. S  Květou končí. Do 
rána seděl u skleničky ve svém 
malém bytě a představoval si, co 
ty dvě spolu dělají. Stále viděl ta 
dvě svíjející se nahá těla. Snědé 
pěstěné Romanino a mladé pev-
né Květy. Měl na sebe zlost. Chtěl 
dostat Květu z  hlavy, ale nešlo 
to. Za dva dny to už nevydržel 
a Květě zavolal. Byla milá, ani 
slovem mu nepřipomněla jejich 
poslední schůzku. Večer k  němu 
přišla a chovala se jako kdykoliv 
před tím. Sex s ní byl stejně úžas-
ný a podmanivý jako dřív. V  tu 
nejméně vhodnou chvíli mu ale 
do hlavy naskočil obrázek Květy 
s  Romanou. Nedokázal se toho 
zbavit. Když zůstali udýchaní 
zpocení ležet vedle sebe, naskoči-
la mu slova výčitek sama do úst. 
Byl sám sobě protivný, ale nedo-
kázal se ovládat. Trval na tom, 
aby se Květa s Romanou přestala 
vídat. Nabídl jí, aby se nastěhovala 
do jeho malého bytu. Květa se jen 
smála a na jeho výčitky neodpo-
vídala. Tím ho ještě více rozdráž-
dila. Stále znovu opakoval, že se 
s Romanou už nesmí vidět. Je to 
stará kurva. Jestli se s  ní nepře-
stane stýkat, udá ji, že distribuuje 
drogy. Květa se zvedla a začala se 
oblékat. Díval se na ni zděšený 
sám ze sebe. Konečně promluvila. 
Řekla mu, že se v něm spletla. My-
slela si, že má rád sex a volný ži-
vot, jako ona. On je ale jen žárlivý 
chudák z malého města, který se 
nedokáže přenést přes svůj vlastní 
stín. Už ji nebaví ani jeho výčitky 
ani jeho nechvalné sexuální výko-
ny beze špetky fantazie. Dusí se 
vedle něj. To s ním se už nikdy ne-
uvidí. Dostal strašný vztek. Květa 
ho ponížila. Klapala si na vyso-
kých podpatcích svých drahých 
bot po jeho bytě a sbírala do tašky 
pár svých věcí, které u něj měla. 
Než za ní zapadly dveře, ještě mu 
řekla, ať zapomene její číslo a už 
ji nikdy nekontaktuje. Po jejím 
odchodu cítil, jak se v bytě ochla-
dilo. Uvědomil si, že už si nebude 
nikdy žít jako dřív. Popřel sám 
sebe, když se Květy doprošoval. 
Za to může ta stará kurva. Vydal 
se k Romanině bytu. Nevěděl, co 
jí řekne. Když přijel před dům, 
zahlédl, jak Květa vchází do dve-
ří. Už se neovládl. V  kastlíku ve 
svém autě měl zbraň. Měl zbrojní 
průkaz a často chodil střílet na 
střelnici. Vzal nabitou pistoli a za-
zvonil na Romaniny dveře. Ote-
vřela mu. Pod nedbale rozevře-
ným hedvábným župánkem byla 
nahá. Posměšně zvedla obočí. Už 
ale nestačila nic říct. Střelil ji do 
čela. Vešel do bytu. Květa ležela 
před krbem. Už i ona byla nahá. 
Namířil na ni a vystřelil podruhé. 
Třetí ránu měl připravenou pro 
sebe. Ztratil ale odvahu, a tak si 
jen sedl vedle mrtvého těla ženy, 
která mu změnila život a čekal, až 
sousedé přivolají policii.  (pur)
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Senioři jedou do fi nále
Těsně před polovinou dubna 

máme u  nás v  domově pro se-
niory v  ulici Jiřího Wolkera za 
sebou ujetých 1 300 kilometrů 
z  předem naplánované trasy 
konečných 1 800 kilometrů akce 
Jedeme v tom společně. Starto-
vali jsme na Moravě ve Vrbně 
pod Pradědem, projeli Ostra-
vou, Žilinou, Prešovem, Koši-
cemi, Banskou Bystricí, Nitrou, 
Bratislavou, Brnem, Jihlavou, 
Českými Budějovicemi a v sou-
časné době jedeme na Plzeň. 
Čeká nás ještě cesta do Prahy, 
Hradce Králové, Pardubic, Olo-
mouce a cíl máme opět na Pra-
dědu ve Vrbně.

Startovali jsme 1. března a od 
té doby jedeme každý pracov-

ní den. Celá soutěž je oživena 
barevnými čtvrtky, kdy se celé 
osazenstvo naladí do jedné bar-
vy.  Vždycky je to tvořivé i  pro 
nás, když vymýšlíme, jaké zají-
mavé převleky a doplňky v dané 
barvě pro seniory připravíme. 
Ve čtvrtek 12. dubna byl modrý 
čtvrtek a  zrovna k  nám zavítali 
modří. Tento den se nám poda-
řil i náš rekord, kdy deset seniorů 
za 1 hodinu a  20  minut najelo 
170 kilometrů.

Tentýž den jsme si udělali 
i  zkoušku na dojezd cílových 
100 kilometrů na čas, to je vyvr-
cholení celé akce, které proběh-
ne v pátek 27. dubna. Tento den 
se rozhodne o vítězi celé soutě-
že, dvouměsíční denní jízdy na 
rotopedech.  V  současné době 

se pohybujeme na 5. místě z 60 
přihlášených domovů seniorů 
z celé České a Slovenské repub-
liky. A  docela máme políčeno 
i na místo 4. Uvidíme.

Novinkou  letošního roku je 
5 otázek jedenkrát týdně, které 
se týkají měst, kterými se právě 
projíždí. Tyto otázky si také pra-
videlně zodpovídáme. Dozví-
me se tím mnoho zajímavostí 
o místech, kudy zrovna jedeme.

Celá akce je samozřejmě sou-
těž, ale my jedeme jako parta, 
každý metr, každý kilometr se 
počítá. Důležitá je souhra ce-
lého kolektivu, výborná nála-
da, samozřejmě také zdravotní 
a  sociální efekt. Touto aktivi-
tou chceme podpořit aktivizaci 
a  společenské vazby seniorů 
mezi sebou, ale i  mezi dalšími 
domovy pro seniory. 

Helena Houšková

MOST - Prvních 120 řidičů a řidiček starších 65 let si vyzkoušelo kurz 
bezpečné jízdy na výcvikových plochách polygonu mosteckého 
autodromu. Kurz je součástí projektu Jedu s  dobou, bezplatného 
vzdělávacího programu pro širokou aktivní motoristickou veřej-
nost seniorského věku.

„Informace z oblasti legislativy 
i nácvik praktických technických 
dovedností pod vedením instruk-
torů pro mě byly velmi přínosné 
a  užitečné. Každému rozhodně 
doporučuji, aby kurz absolvo-
val. Vše bylo velmi profesionálně 
zvládnuto,“ uvedl jednasedmde-
sátiletý Pavel Bučil z Teplic.

Ideu navázat na celoživot-
ní zkušenosti řidičů seniorů 
s  cílem rozšířit jejich infor-

movanost v  oblasti legislativy, 
bezpečnosti silničního provo-
zu a  zdravovědy formou bez-
platných kurzů bezpečné jíz-
dy označil hlavní instruktor 
mosteckého autodromu Marek 
Kohoutek za progresivní. „Už 
první nedělní zkušenost ukáza-
la, že řada seniorů za volantem 
už základní řidičské dovednosti 
a návyky postrádá. Zajímavé je, 
že věk až tak úplně nerozhoduje. 

Některé z  pětašedesátníků vý-
razně předčil i nejstarší účastník 
nedělních kurzů, který už oslavil 
šestaosmdesátiny,“ upozornil in-
struktor.

Kurzy Jedu s  dobou organi-
zuje až do konce srpna kromě 
mosteckého autodromu dalších 
sedm tuzemských center pro 
výuku a  výcvik bezpečné jízdy. 
Přihlášení senioři kurz absolvu-
jí zdarma, fi nanční podporu ve 
výši šest milionů korun projekt 
získal z  fondu zábrany škod ve 
správě České kanceláře pojisti-
telů. Organizátorem vzdělávací-
ho programu je Asociace center 
pro zdokonalovací výcvik řidičů 

Autoklubu ČR (AČR) ve spolu-
práci s Radou seniorů ČR.

O kurzy v Mostě je podle ma-
nažerky polygonu společnosti 
AUTODROM MOST Pavly Při-
bylové nebývalý zájem. „Kurzy 
pořádáme v jednom dni vždy ve 
dvou termínech, a  to dopoledne 
od 8 do 14 hodin a odpoledne od 
14 do 20 hodin. Maximální počet 
účastníků v jednom kurzu je 60. 
V neděli byly oba kurzy plně ob-
sazeny. Dalším nejbližším termí-
nem je neděle 20. května, i ten je 
již zcela rezervován. Volná místa 
jsou ještě na dopolední i odpole-
dní kurz ve středu 4.  července,“ 
upřesnila. (nov)

Senioři si užili kurz bezpečné jízdy, kladně 
hodnotili jeho přínos i přístup instruktorů

N apsali jste nám

Lidé si často pletou dva blízké 
pojmy, které souvisí s kouřem 
z komínů. Emisemi se označuje 
množství látek, které vypouští 
do ovzduší jejich zdroje, kdež-
to imise jsou nežádoucí látky 
obsažené ve vzduchu. V  obou 
případech pak bývají jejich 
hlavním původcem právě ko-
míny, a to buď průmyslové nebo 
domovní. 

Také letošní zima zejména 
v mrazivých týdnech připomně-
la, že škodliviny působící na lid-
ské zdraví a způsobující zápach se 
dostávají do ovzduší velkou mě-
rou právě z  komínů rodinných 
domů. Lidé si tak ve své lokalitě 
bohužel vytvářejí imise částečně 
sami. Průmyslové komíny tová-
ren totiž rozptylují jen povolené 
množství emisí a díky své výšce 
je rozptylují podstatně výše a do 
širší oblasti. Navíc je u nich vše 
přísně měřeno a řízeno zákon-
nými normami. Kvalita ovzduší 

v regionu tak závisí na celkovém 
množství látek, které zde vypustí 
hlavně domácí topeniště, výrobní 
závody a automobily, a současně 
na množství škodlivin přivátých 
větrem z jiných oblastí. 

Mezi základní znečišťující 
látky se řadí oxidy dusíku, oxid 
siřičitý, tuhé (prachové) částice, 
oxid uhelnatý, těkavé organic-
ké látky a čpavek. Obyvatele 
většinou nejvíce trápí pracho-
vé částice, které se dostávají do 
ovzduší při nedokonalém spa-

lování tuhých paliv (zejména 
uhlí a dřeva) v domácích kotlích 
o tepelném výkonu do 200 kW. 
Ty se podílejí na celkových 
emisích prachu až 40 procenty. 
Kvůli ochraně našeho životní-
ho prostředí jsou pro všechny 
výše uvedené látky, včetně kovů 
(kadmium, olovo) nebo pří-
zemního ozónu stanoveny přís-
né emisní i imisní limity. 

Množství škodlivin vypouš-
těných z komínů průmyslových 
podniků na Mostecku od 90. 

let minulého století významně 
pokleslo díky novým technolo-
giím, přísnější legislativě i ome-
zení činnosti některých výrob-
ních celků. 

Perspektiva je ještě přízni-
vější a limity budou přísnější. 
Nejpozději do srpna 2021 musí 
všechny velké zdroje splnit nové 
emisní stropy EU pro emise 
oxidu siřičitého, oxidů dusíku, 
rtuti i polétavého prachu. Po-
kud chcete zjistit, kdo a co do 
ovzduší vypouští, najdete tyto 
informace na internetu (na in-
tegrovaném webu znečištění 
www.irz.cz a na webu Českého 
hydrometeorologického ústavu 
www.portal.chmi.cz).   (nov)

EKOCENTRUM INFORMUJE: 
Komíny - emise nebo imise?

800 195 342

www.ecmost.cz

ecmost@vuhu.cz

Všichni účastníci kurz hodnotili pozitivně. Nešetřili chválou na přístup instruktorů, jejich informace, rady a doporučení označili za přínosné a podnětné.

Škodliviny negativně působící na lidské zdraví se dostávají do ovzduší 
velkou měrou z komínů rodinných domů.
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LITVÍNOV - V Janově za minulý rok vzrostla kriminalita mládeže. Vy-
plývá to ze zprávy, kterou radním předložil velitel Městské policie 
Litvínov Zdeněk Urban. Podle velitele strážníci také daleko více než 
kdy dřív řešili záležitosti ze sociální oblasti.

Vybydlené domy, ze kterých 
lidé kradli zbytky vybavení, 
domy bez energií a  bez vody, 
odkud se poslední nájemníci 
stěhovali na poslední chvíli, byty 
bez tepla v  třeskutých mrazech 
letošní zimy. I  to jsou problé-
my, které museli řešit litvínov-
ští strážníci. „V  loňském roce 
ukončilo SBD Krušnohor správu 
v některých domech v Janově. Šlo 
o  domy, kde nájemníci dlužili 
velké částky na nájmech a  ener-
giích a situace už byla dále neu-
držitelná. Tyto domy pak zůstaly 
bez správců a  dodavatelé vody 
a  tepla ukončili dodávky. V  dů-
sledku to znamenalo zvýšenou 
migraci obyvatel po Janově. Ve 
spolupráci se sociálním odborem 
jsme řešili umístění některých lidí 
do ubytovny UNO. Museli jsme 
přesunout kamery městského ka-
merového systému z domu, který 
zůstal bez energie. Řešili jsme také 
množství černých odběrů elek-
trické energie. Vzhledem k tomu, 
že byty v  těchto domech vlastní 
velmi často majitelé z ciziny, na-
příklad Ukrajiny nebo z  jiných 
měst v republice, a nemají zájem 
situaci řešit, sdružení vlastníků se 
dostává do postavení, kdy není 
schopno zvolit nového správce. 
Tyto domy není prakticky možné 
zachránit, protože ani nájemníci, 
kteří platit chtějí, nemají mož-
nost. Domy bez správců nemají 
účet, na který by mohli nájemní-

ci peníze posílat,“ uvedl Zdeněk 
Urban. K problémovým místům 
z roku 2016 v ulicích Třebušická, 
Albrechtická a  Gluckova přiby-
ly vloni také ulice Hamerská, 
Sadová, Větrná, NC Krušnohor 
a  ubytovna Hamreský mlýn 
v  ulici Přátelství. V  Hamru se 
v  roce 2017 zvýšily kontroly na 
základě podnětů obyvatel na 
rušení nočního klidu a  hlášení 
krádeží v zahrádkářské kolonii.

Přibyla trestná činnost 
dětí

Oproti předchozím letům se 
v Janově zvýšila trestná činnost 
dětí a  mládeže. „Jde o  trestné 
činy, které páchají i dospělí, jako 
jsou loupeže, krádeže, přepadá-
vání. Problém byl s jednou počet-
nou rodinou, která se do Janova 
přistěhovala z Bíliny. Děti z této 
rodiny stály za řadou trestných 
činů a  přestupků. Rodina se ale 
už opět vrátila do Bíliny,“ pro-
zradil Zdeněk Urban. S mládeží 
v Janově pracují asistentky pre-
vence kriminality i preventistka 
městské policie. Spolupracují se 
sociálními pracovníky města.

Problém bude 
s „vysedávací 
vyhláškou“

Spolupráci s  Policií ČR si 
velitel městské policie chválí. 

„Užší spolupráci jsme navázali 
s  toxi týmem. Strážníci v  loň-
ském roce zjistili dvě varny a dvě 
pěstírny marihuany na území 
města,“ uvedl Zdeněk Urban. 
Výborná je také spolupráce 
s  rychlou záchrannou službou. 
Strážníci jsou často na místě 
u  zraněného nebo nemocného 
člověka dříve než záchraná-
ři. Podávají pak první pomoc 
a nejednou přispěli k záchraně 
lidského života. „Uplatňujeme 
také často projekt včasné defi b-
rilace. Díky defi brilátorům se 
daří zachraňovat lidi ještě před 
příjezdem záchranářů,“ chválí 
své strážníky Zdeněk Urban. 
Problémem letošního léta bude 
podle šéfa strážníků zrušená 
protivysedávací vyhláška. Po-
licie ČR na léto posílí svůj tým 
čtyřmi specialisty na sociálně 
vyloučené lokality ze středních 
Čech, kteří by měli strážníkům 
pomoci situaci zvládnout.

Litvínov střeží 37 
strážníků

Městská policie má 67 
zaměstnanců. Z  toho 37 
strážníků, kteří vykonávají 
hlídkovou službu ve městě 
rozděleném na úseky Osada, 
Chudeřín, střed města včetně 
Záluží, Hamru, Janova a  Kří-
žatek. Na základě veřejnopráv-
ních smluv vykonává městská 
policie hlídkovou službu také 
v  Meziboří a  Horním Jiřetíně. 
V  části Litvínov -Osada se ne-
vyskytovaly případy vážného 
narušování veřejného pořádku 

nebo protiprávních jednání, ke 
kterým by bylo nutné přijímat 
zvláštní opatření. „V  centru 
města v Tržní ulici byl řešen ne-
obydlený dům v majetku společ-
nosti z  Bulharska, kde se pohy-
bovali bezdomovci a další osoby, 
kteří objekt devastovali a zaná-
šeli odpadem. Četnější zásahy 
kvůli narušování veřejného po-
řádku byly zaznamenány v uby-
tovacím zařízení Hotelový dům. 
V  jiných ubytovnách nebyly 
nutné služební zákroky,“ dopl-
nil Zdeněk Urban. Z celkového 
přehledu vyplývá, že městská 
policie loni řešila v  Litvínově 
11 420 událostí, v Janově 4 064, 
v Horním Jiřetíně 1 031 a v Me-
ziboří 232. Nejvíc přestupků 
bylo zaznamenáno v dopravě.

Bezpečnost hlídají 
kamery

Městská policie provozuje ka-
merové systémy ve městě se 42 
kamerovými body a  pult cent-
ralizované ochrany, na který je 
napojeno 37 objektů v majetku 
města a 124 soukromých objek-
tů. Pod městskou policii spadá 
také útulek pro psy. Loni pro-
šlo útulkem 158 pejsků, vydáno 
jich bylo 157. V rámci prevence 
kriminality městská policie za-
jišťuje provoz Nízkoprahového 
centra Jaklík, příměstské tábory 
pro děti, věnuje se preventivním 
programům ve školách i  seni-
orům. V  roce 2017 působilo 
v  Litvínově 12 asistentek pre-
vence kriminality.  

(pur)

LITVÍNOV - Dopravní podnik 
měst Mostu a  Litvínova před-
ložil zprávu o provozu městské 
hromadné dopravy za rok 2017. 
Pro město Litvínov zajišťuje 
společnost tramvajovou a auto-
busovou dopravu. Vloni v tram-
vajovém provozu pro město 

Litvínov ujel 521 538 km, což 
je plnění ve výši 97,3 procent 
z  ročního projektu dopravy. 
Přepravní výkony v  autobu-
sové dopravě byly splněny na 
98,86 procent, což představuje 
1 091 066 km z ročního projektu 
dopravy.  (pur)

LITVÍNOV - Z dotačního progra-
mu Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a  celoživotní vzdě-
lávání získal Litvínov dotaci na 
družinu ZŠ Janov - Šikulové.

Realizaci ale bude muset 
město nejprve předfi nanco-
vat. Předmětem projektu je 
rekonstrukce a  stavební úpra-
vy stávajících prostor objektu 
školní družiny, včetně pořízení 
moderního vybavení a  zajiš-

tění bezbariérovosti. Cílem je 
zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě na budoucí uplatnění 
na trhu práce, jako jsou práce 
s  digitálními technologiemi, 
přírodní vědy, technické a  ře-
meslné obory. Realizace je za-
řazena v akčním plánu pro rok 
2018 s předpokládanými celko-
vými náklady 9,5 mil. Kč. Před-
pokládaný termín ukončení 
projektu je červen 2019.  (pur)

LITVÍNOV - Radní Litvínova 
rozhodli o nejvýhodnější nabíd-
ce na revitalizaci Janovského po-
toka a  mostků. Předpokládaná 
cena zakázky činila 5 milionů Kč 
bez DPH. Přišlo sedm nabídek. 
Nejnižší nabídkovou cenu 4,6 
milionu Kč s  DPH ve výběro-
vém řízení předložila litvínovská 

fi rma YSSEN. Jedná se o stavbu 
schválenou v akčním plánu měs-
ta. Předpoklad zahájení prací je 
květen 2018. Předmětem zakáz-
ky je rekonstrukce vlastního ko-
ryta Janovského potoka, úprava 
břehů včetně dvou propustků 
a rekonstrukce mostku v Hamru 
ul. Mlýnská.  (pur)

Kriminalita nejmladších: V Litvínově se 
zvyšuje trestná činnost dětí a mládeže

Jezdilo se pod plán

Dotace na družinu

Potok opraví YSSEN

Na bezpečnost v Litvínově dohlíží 67 zaměstnanců Městské policie Litvínov.

LITVÍNOV - Z provozních dů-
vodů (systémová údržba) bude 
dne 17. 5. v době od 8 do 14 
hodin uzavřena pro veřejnost 
pošta Litvínov 8 (Hamerská 
258). Informovala o tom ve-
doucí oddělení podpory Renata 
Ferstelová a současně upozor-
nila, že rozsah omezení se může 

změnit. „Chtěli bychom naše kli-
enty ujistit, že související práce 
jsou organizovány s co možná 
nejmenším dopadem do výko-
nu našich služeb. Klienti budou 
informováni prostřednictvím vý-
věsky umístěné v blízkosti vstu-
pu do pobočky,“ dodala vedoucí. 
 (nov)

Uzavření pošty Litvínov 8

MOST – Mostecký okresní soud už počtvrté zprostil viny Martina 
Kliku, náměstka hejtmana Ústeckého kraje a zastupitele Litvíno-
va, který před více než pěti lety srazil na čtyřproudové silnici I/13 
u Mostu opilého muže. Státní zástupce ani tentokrát neuznal názor 
soudce, že za nehodu nenese Martin Klika žádnou vinu a opět se 
odvolal. 

Pět let starý případ třikrát 
posuzoval soudce Jan Hartman, 
který třikrát zprostil Martina 
Kliku viny. Počtvrté se pří-
padem zabýval nový soudce 
Benno Eichler. I podle jeho mí-
nění ale nemohl Martin Klika 
nehodě zabránit. Na čtyřprou-

dové komunikaci se objevil 
chodec nečekaně z  levé strany 
v  místech, kde chodec nemá 
co dělat. Zcela opilý se snažil 
dostat k  čerpací stanici. Chvíli 
před tím způsobil sám dopravní 
nehodu, když po čtyrproudo-
vé silnici jel do Mostu v  proti-

směru. Po nehodě se opilý řidič 
snažil posílit dalším alkoholem, 
který mu ale obsluha čerpací 
stanice neprodala, proto se vy-
dal přes čtyři proudy komuni-
kace mezi projíždějícími auty 
k  čerpací stanici ve druhém 
směru. Před autem Martina Kli-
ky se opilý chodec zjevil těsně 
za předjíždějící dodávkou. Po-
dle soudních znalců neměl řidič 
možnost chodce vidět dřív a na 
reakci měl pouhé 1,4 vteřiny. 
Před nehodou jel rychlostí 80 
km/hodinu, nejedl, nepil, nete-

lefonoval a zcela se věnoval jíz-
dě. Srážce nemohl podle soud-
ních znalců nijak zabránit. Nic 
z  toho ale státní zástupce neu-
znává a pro Martina Kliku žádá 
za usmrcení z  nedbalosti roční 
trest s  podmíněným odkladem 
na tři roky a zákaz řízení na 18 
měsíců. „Je mi líto, že při neho-
dě zemřel člověk. Za nehodu ale 
nenesu žádnou vinu, nemohl 
jsem srážce zabránit, v  žádném 
případě necítím vinu,“ uvedl 
opakovaně po každém soudním 
přelíčení Martin Klika.  (pur)

Martin Klika zproštěn viny - už počtvrté
Státní zástupce se opět odvolal
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody
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Dlouhodobě cenově
dostupné
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LITVÍNOV - Soukromá sportovní základní škola v Litvínově bude mít 
zcela nové dílny. Z dotace z IROP postaví dílny město, kterému patří 
budovy školy.

Dílny i  s  vybavením vyjdou 
na 22 miliónů korun. Město 
už hledá fi rmu, která provede 
stavební práce. „Dílny budou 
ve staré přístavbě, kde kdysi pů-
vodně dílny byly. Později sloužily 
prostory pro družinu. V součas-
né době jsou natolik zchátralé, 
že pro ně škola nemá využití,“ 
vysvětlila místostarostka měs-
ta Erika Sedláčková. Dotace 
je určena nejen na stavební 

úpravy, ale také na vybavení 
dílen. Využívat je budou nejen 
žáci sportovní školy, ale také 
ostatní školy v  Litvínově. „Ta 
možnost tady samozřejmě je, ale 
prakticky budou dílny využitel-
né pouze pro okolní školy v do-
cházkové vzdálenosti,“ doplnila 
místostarostka. Předmětem 
veřejné zakázky jsou stavební 
práce související s  přestavbou 
a  zateplením objektu, včetně 

vnitřních rozvodů, přilehlých 
komunikací a  zpevněných 
ploch. V rámci prací dojde také 
k  zajištění konektivity objektu. 
Dotace představuje 90 procent, 
zbývající více jak dva milióny 
korun doplatí město.

V poslední době se stále hla-
sitěji mluví o  tom, že by se do 
základních škol měla vrátit po-
vinná výuka dílen a  pozemků. 
Školy ale na to nejsou v  drtivé 
většině připraveny. Dílny chybí 
téměř ve všech základních ško-
lách a  na školních zahradách 
v mnoha případech v minulosti 

vznikala víceúčelová školní hři-
ště. Dílny si v poslední době za-
řídila například lomská základ-
ní škola. „Naše děti ve velké míře 
pokračují ve studii v učňovských 
oborech. Chci, aby byly na výu-
ku řemesla dobře připraveny,“ 
komentoval zřízení dílen ředi-
tel lomské školy Jakub Ozaňák. 
„Dílny jsou pro základní školy 
důležitým vybavením. Jsem vel-
mi rád, že se podařilo městu zís-
kat dotaci a dílny se do naší školy 
opět vrátí,“ uvedl také ředitel 
soukromé sportovní školy Pavel 
Škramlík.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - V pondělí 30. dubna bude ukončen příjem žádostí 
do dotačního titulu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva v  Ústeckém kraji. Už v  těchto dnech veškeré žádosti, které 
dorazí na krajský úřad, jsou již zařazeny na seznam náhradníků. 
Současně probíhají nepřetržitě kontroly došlých žádostí. V případě, 
že budou uvolněny další fi nanční prostředky, budou do programu 
podle pořadí zařazeny i  žádosti náhradníků. V  Ústeckém kraji šlo 
v  aktuální poslední výzvě na kotlíkové dotace cekem 156 milionů 
korun.

Dosud bylo zaregistrováno 
2 053 elektronických žádostí. 
Zatím bylo mezi žadatele roz-
děleno zhruba 2,3 milionu ko-
run. Každá žádost, která bude 
nyní doručena na krajský úřad, 
bude po kontrole veškerých ná-

ležitostí již vložena na seznam 
náhradníků. Žadatelé budou 
o všem informováni.

S  ohledem na nedávné zjiš-
tění, že u  kotlů Atmos C18S 
a  C30S vyrobených od břez-
na 2000 byly uváděny na štítku 

výrobku chybné údaje týkají-
cí se třídy kotle, krajský úřad 
před několika dny oznámil, že 
žádosti o  poskytnutí podpory 
právě na tyto kotle nesplňují 
dotační podmínky a  všechny 
žádosti, které budou podány 
od data zveřejnění tohoto pro-
hlášení, tedy od 29.  3.  2018, 
budou zamítnuty. Výrobcem 
Atmos bylo potvrzeno, že kotle 
C18S a C30S vyrobené od břez-
na  2000 mohou mít na štítku 
uvedenou nižší třídu kotle než 
třídu 3, kterou ve skutečnos-
ti splňují. Kotle třídy 3 a  výše 
nejsou přijatelné pro náhradu 

v aktuální vlně kotlíkových do-
tací.

Novinkou pro kotlíkové do-
tace v poslední výzvě vyhlášené 
31. října loňského roku je zjed-
nodušené podání žádosti a  to 
z pohodlí domova přes internet. 
Na nový zdroj tepla mohou do-
mácnosti získat až 127 500 Kč. 
V  aktuální výzvě není již vyža-
dováno provádění mikroenerge-
tických opatření a ani dokládání 
Průkazů energetické náročnosti 
budov (PENB). A  bude možná 
pouze výměna stávajících kotlů 
na tuhá paliva výhradně 1. a  2 
emisní třídy.  (nov)

Pozor! Posledního dubna skončí kotlíkové dotace

Soukromá sportovní škola dostane dílny
Z dotace je postaví a vybaví město

Nefunkční objekt se změní na moderní dílny.
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Dotace pro hasiče
Zastupitelé rozdělovali do-

tace z Programu 2018 na pod-
poru nové techniky, výstavby 
požárních zbrojnic pro jed-
notky SDH a  podporu spolků 
a  veřejně prospěšných orga-
nizací působících na poli po-
žární ochrany, ochrany obyva-
telstva a  ostatních složek IZS. 
Za 300 000 korun si mimo jiné 
pořídí obrničtí hasiči doprav-
ní automobil. Více jak 76 tisíc 
korun získalo město Litvínov 
na opravu, modernizaci nebo 
rekonstrukce CAS pro jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů. 
Dalších více než 85 tisíc korun 
získal Litvínov na bezpečnost-
ní prvky pro pořádkovou jed-
notku MP Litvínov. Most si 
pak za bezmála sto tisíc korun 
z  dotace dovybaví strážníky 
městské policie 16 ks minika-
mer. Odbor kanceláře hejtma-
na obdržel elektronicky cel-
kem 76 žádostí na poskytnutí 
účelové dotace pro rok 2018 
v  rámci Programu. K  vyhod-
nocení bylo zaregistrováno 
celkem 72 žádostí. Čtyři elek-
tronicky podané žádosti byly 
vyřazeny.

Rozdělili přebytek 
z loňska

Volné fi nanční prostředky 
z loňského hospodaření kraje ve 
výši bezmála 450 miliónů korun 
rozdělovali na posledním jed-
nání krajští zastupitelé. O  mi-
lióny si tak polepšily rozpočty 
všech odborů krajského úřadu. 
Navýšily se také objemy fondů. 
Regoinální podpůrný fond Ús-
teckého kraje zvýšil rozpočet 
o  59 mil. Kč na celkový objem 
252 mil. Kč. Fond Ústeckého 

kraje navýšil o  15 mil. Kč na 
celkový objem 81,8 mil. Kč. Tři 
milióny korun plynou na pod-
poru cestovního ruchu, o  bez-
mála 26 miliónů korun posílil 
rozpočet školství, 11,7 mil. Kč 
putovalo do rozpočtu odboru 
sociálních věcí. Za dalších sto 
miliónů korun se budou opra-
vovat živičné povrchy silnic II. 
a III. třídy.

Dotace dostali také 
sportovci

Zastupitelé rozdělili 15 mi-

liónů korun v  rámci Koncep-
ce financování sportů s  širo-
kou mládežnickou základnou 
v  Ústeckém kraji pro období 
2017 - 2020. Cílem tohoto 
projektu je podpora regionál-
ně významných sportů. Jed-
ná se o  olympijské kolektivní 
sporty, které hrají nejvyšší 
soutěž v  našem kraji a  které 
mají zřízená sportovní centra 
mládeže. Na dotaci si sáhly 
mimo jiné HC Litvínov, spor-
tovní spolek, který získal bez-
mála 3,5 miliónu korun, nebo 
Dámský házenkářský klub Ba-
ník Most, kterému kraj pošle 
1,153 mil. Kč.

Podporu získaly 
divadelní soubory

Z  regionálního podpůrného 
fondu na rok 2018 rozdělili za-
stupitelé 10 miliónů korun stá-
lým profesionálním divadelním 
souborům. Městské divadlo 
v Mostě získalo 3,5 miliónu ko-
run. Docela velké divadlo v Lit-
vínově si sáhlo na 1,8 mil. Kč. 
Mezi další podpořené soubory 
patří například teplická fi lhar-
monie.  

(pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Od roku 2015 Ústecký kraj pro fi rmy a podnikatele, 
stejně jako obce vyhlašuje soutěž Cena Ústeckého kraje za spole-
čenskou odpovědnost.

Cílem soutěže je ocenit orga-
nizace a obce, které jsou v kraji 
aktivní při realizaci principů 
společenské odpovědnosti. 
Podniky či organizace, které 
přijaly zásady společenské od-
povědnosti za své, si dobro-
volně stanovují vysoké etické 
standardy, pečují o své zaměst-

nance, udržují s  nimi dobré 
vztahy, snaží se minimalizovat 
negativní dopady na životní 
prostředí a přispívají na podpo-
ru regionu, v  němž podnikají. 
Soutěž je tentokrát v  závislosti 
na zkušenostech z  předchozích 
ročníků uspořádána do několi-
ka kategorií: Podnikatelský sub-

jekt do 250 zaměstnanců, nad 
250 zaměstnanců a  nad 1000 
zaměstnanců, organizace veřej-
ného sektoru a obec bez rozdílu 
velikosti.

Každý uchazeč, který se chce 
soutěže zúčastnit, musí vyplnit 
přihlášku a  dotazník odpoví-
dající příslušné kategorii, ve 
které uchazeč soutěží. Vyhláše-
ní vítězů Ceny Ústeckého kraje 
za společenskou odpovědnost 
za rok 2017 se předpokládá na 

konec měsíce září či začátek 
měsíce října roku 2018. V každé 
kategorii a  podkategorii se vy-
hlašuje pouze 1. místo. Oproti 
ročníkům minulým vstupuje 
v  letošním roce do pravidel 
soutěže udělování „speciálního“ 
čestného uznání pro ty účastní-
ky soutěže, kteří třikrát vyhráli 
ve své kategorii 1. místo. Tito 
soutěžící se poté po dobu násle-
dujících 3 let soutěže neúčastní. 

(pur)

MOST - Až do 30. června mohou odběratelé levněji a bez čekání na-
koupit tříděné uhlí z produkce skupiny Seven Energy Pavla Tykače.

Jarní slevy ušetří peníze 
hlavně domácnostem. Pro ně 
je včasný nákup nejen šancí za-
platit za uhlí o pár desítek korun 
méně, ale i  zárukou, že budou 
mít na topnou sezonu včas a bez 
čekání dostatek uhlí. Zájem 
o  tříděné uhlí je stále enormní 
a jeho produkce zejména v top-
né sezo ně nestačí požadavkům 
zákazníků. Skupina Seven Ener-
gy se snaží technologickými vy-
lepšeními co nejvíce zefektivnit 
jeho výrobu, aby poptávce ma-
ximálně vyhověla. Investovala 
například do nového řídicího 

systému na Úpravně uhlí v Ko-
mořanech, rozšířila počet na-
kládkových míst  apod. Přesto 
zákazníci v  některých zimních 
měsících čekají na dodávku tří-
děného uhlí i několik týdnů.

Seven Energy se tak po nabíd-
ce jarních slev opět vrátí v závě-
ru léta k původním cenám a na 
podzim nejspíše zdraží. „Naše 
tříděné uhlí - zejména tak zvaný 
ořech 2 - je vhodné i ke spalování 
v ekologických kotlích, na něž se 
vztahují kotlíkové dotace. Dá se 
proto očekávat, že zájem o  něj 
s blížící se topnou sezonou poros-

te a tomu přizpůsobíme i cenu,“ 
uvedla Gabriela Sáričková Be-

nešová, tisková mluvčí Seven 
Energy.  (nov)

Tříděné uhlí koupíte nyní se slevou

Podniky, hlaste se: „Cena Ústeckého kraje 
za společenskou odpovědnost“ vyhlášena

Krátce ze Zastupitelstva Ústeckého kraje

ÚSTECKÝ KRAJ - Do Ústeckého kraje zavítali zástupci čínských pod-
nikatelů společnosti Toyoda s politickým doprovodem s cílem roz-
šířit svou působnost právě do našeho kraje. Na Krajském úřadu Ús-
teckého kraje s delegací jednal 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

„Ústecký kraj má navázanou 
ofi ciální spolupráci s  čínskou 
provincií Anhui, ale vítáme ka-
ždý zájem čínských podnikatelů 
o další kooperaci. Každý takový 
zájem znamená možnosti inves-
tování v krajské průmyslové zóně 
Triangle a obchodní spoluprá-
ce s  českými podnikateli,“ řekl 
v  úvodu setkání Martin Klika, 
kterého doprovázela Drahomíra 
Miklošová, předsedkyně Kont-
rolního výboru ZÚK, a Radmila 

Krastenicsová, předsedkyně Vý-
boru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost ZÚK.

Společnost Toyoda se vě-
nuje vývoji, výrobě a aplikací 

větrných turbín pro výrobu 
elektrické energie. Zaměřuje se 
na autonomní systémy turbín, 
které zásobují elektřinou přímo 
budovy, rodinné domy či fi rmy. 
Jedná se o vyspělou a sofi stiko-
vanou technologii s velkou bu-
doucností. 

Za čínskou stranu se setká-
ní zúčastnil Zhao Quancheng, 
zástupce ředitele Správního 
výboru tangshanské národní 
High-tech zóny, Li Yongchao, 
zástupce ředitele Odboru ob-
chodní podpory tangshanské 
národní High-tech zóny, a zá-
stupci společnosti Toyoda Zhao 
Xin a Wang Haiying.  (nov)

O Ústecký kraj mají zájem čínští podnikatelé

Martin Klika (vpravo) s čínskými podnikateli.

Ústecký kraj podpoří pořádkovou jednotku MP Litvínov.

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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Výjimečný trest za 
vraždu novorozence

ÚSTECKÝ KRAJ - Krajští 
policisté obvinili 29letou ženu 
z  Teplic ze spáchání zvlášť zá-
važného zločinu vraždy. Podle 
kriminalistů má na svědomí 
smrt novorozeného chlapečka. 
Jedná se o  matku dítěte, která 
mu po porodu neposkytla do-
statečnou péči a  dítě zemřelo. 
„Podezřelou ženu zadrželi poli-
cisté. Vypátrána byla na základě 
vlastního šetření krajských kri-
minalistů a  teplických policistů. 
Obviněná s  policií spolupracuje, 
k  činu se přiznala. Policisté po-
dají státnímu zástupci podnět 
k  návrhu na vzetí obviněné do 
vazby. Zároveň si vyžádají zna-
lecké posudky z  oboru zdravot-
nictví,“ uvedla krajská policejní 
mluvčí Alena Bartošová. V pří-
padě odsouzení ženě hrozí trest 
odnětí svobody od 15 do 20 let 
případně trest výjimečný.

Ukradl ženě mobil 
z ruky

MOST - Mostečtí policisté 
spolu s  kriminalisty vypátrali 
mladíka, který měl u jedné mos-
tecké restaurace odcizit mobilní 
telefon. „V  této restauraci stála 
poškozená slečna se svými ka-
marády, když k  ní náhle z  ulice 
přišel neznámý mladík, který 
jí z  ruky vytrhl mobilní telefon 
a poté se dal na útěk. Dívka ho 
spolu s kamarády pronásledova-
la, ale mladík byl rychlejší a zmi-
zel mezi panelovými domy. Poli-
cisté šetřením zjistili, že mladík 
se pokusil mobil prodat v  jedné 
herně, kde byl policií telefon za-
jištěn,“ uvedla policejní mluvčí 
mostecké státní policie Ludmila 
Světláková. Mladík, který měl 

mobil v  hodnotě 9 900 korun 
odcizit, byl obviněn z provinění 
krádeže.

Švindl s dávkami
MOST - Zaměstnankyně 

mosteckého úřadu práce kon-
taktovala hlídku městské policie 
poté, co jedna žena požadovala 
přiznání příspěvku na osobu 
se zdravotním pojištěním, kte-
rou má ve své péči. Vzhledem 
k tomu, že při jednání je nutná 
přítomnost i  této osoby, přišlo 
se na to, že fotografi e na ob-
čanském průkazu není shodná 
s  osobou, která se dostavila na 
toto jednání. Po zjištění této 
skutečnosti, odešla dotyčná ne-
známo kam. Případ má nyní 
v šetření Policie ČR.

Demoloval auto ze 
žárlivosti

MOST - Muž ve věku 28  let 
z  Mostu se zřejmě nedokázal 
smířit s  tím, že jeho přítelkyně 
má nového partnera a tomu měl 
poškodit auto. „Vozidlo tovární 
značky BMW bylo zaparkované 
na silnici u  jednoho mosteckého 
hotelu. Mostečan minulý měsíc 
v  pozdně nočních hodinách měl 
u  vozu utrhnout obě zrcátka, 
zdemolovat blatníky a  proříz-
nout pneumatiky. Poté se dal na 
útěk,“ popsala incident policej-
ní mluvčí Ludmila Světláková. 
Jeho chování neuniklo pozor-
nosti náhodného svědka, který 
zalarmoval policii. Ta výtečníka 
vypátrala v oploceném prostoru 
sportovního zařízení a zadržela 
ho. Policisté Mostečanovi sdě-
lili ve zkráceném přípravném 
řízení podezření ze spáchání 
přečinu poškození cizí věci. Po-
škozený motorista utrpěl škodu 
ve výši 36 tisíc korun.

(sol)

MEZIBOŘÍ - Počasí sice skočilo ze zimy přímo do léta, ale Technické 
služby Meziboří nemohou opomenout jarní údržbu zeleně. Na plné 
obrátky začaly s ošetřováním trávy a výsadbou stromů a keřů.

Do nižších pater mezibořské 
zeleně přibude letos na jaře sto 
keřů. „Už jsme začali s výsadbou 
nižšího patra v  loňském roce. 
Stále ještě ale chybí kvetoucí 
keře. Chceme, aby město kvetlo 
od jara do podzimu. Pořizujeme 
proto keře, které kvetou v  růz-
nou roční dobu,“ uvedl vedoucí 
technických služeb Pavel Esop. 
Do města tak přibudou vaigelie, 

kaliny, jasmíny, rododendro-
ny a další. „Ty, co jsme zasadili 
vloni, se vesměs všechny ujaly. 
Problém je ale s  lidmi. Jakmile 
nějaký keřík prospívá a  vypadá 
dobře, někdo ho vykope. Nesta-
číme kradené keře doplňovat,“ 
posteskl si Pavel Esop.

Kromě keřů přibudou letos 
do města také nové stromy. Bo-
hatší má být rovněž letničková 

výsadba. „Letničky chystáme až 
po ‚zmrzlých‘. Jeden rok jsme se 
nechali vylákat pěkným počasím 
a  letničky nám při posledních 
mrazících pomrzly. Letos chceme 
pokračovat ve výsadbě do speci-
álních květináčů na lampách. Ty 
se nám v  loňské sezóně osvěd-
čily,“ doplnil Pavel Esop. Na 
horké léto připravují technické 
služby i  starší výsadbu. Do zá-
honů přibyla štěpka, kterou si 
technické služby vyrábí samy 
pomocí štěpkovače. „Štěpkovač 
je výborný pomocník, velmi ho 

využijeme. Uvažovali jsme také 
o  pořízení vlastní kompostárny, 
ale zjistili jsme, že by byla v Me-
ziboří hladová. Pokud by měla 
dávat rychlý a kvalitní kompost, 
nemáme dost zeleného odpadu,“ 
uzavřel Pavel Esop. Většinu 
trávníků v Meziboří sekají tech-
nické služby pomocí sekaček na 
dálkové ovládání vhodných do 
svažitých terénů. Trávu mulču-
jí. V příštím roce plánují tech-
nické služby dokoupit ke stá-
vajícím dvěma funkčním další. 
 (pur)

MEZIBOŘÍ - I v zimní sezóně velmi chudé na přírodní sníh byla mezi-
bořská sjezdovka díky umělému zasněžování v provozu téměř celý 
měsíc v kuse. Sezónu proto označil vedoucí technických služeb Pa-
vel Esop za zdařilou.

„Prakticky celou zimu jsme 
neměli na sjezdovce přírod-
ní sníh. Díky dvěma sněžným 
dělům, která jsme pořídili na 
podzim loňského roku, jsme ale 
sjezdovku kompletně zasněžili 
a  mohli provozovat,“ zhodnotil 
sezónu Pavel Esop. Jako první 

zasněžili zaměstnanci technic-
kých služeb dětský svah, aby 
mohla fungovat lyžařská škola. 
„Nemůžeme horským areálům 
konkurovat zázemím, svah jsme 
ale měli upravený velmi dobře 
a  sklízeli za to pochvalu od ly-
žařů. Oceňuji zejména vysoké 

nasazení našich zaměstnanců, 
kteří se úpravě svahu věnovali 
i v  noci,“ doplnil Pavel Esop. 
Kromě dvou sněžných děl, kte-
rá se během uplynulé sezóny 
maximálně osvědčila, pořídilo 
město také čtyřkolku a bezpeč-
nostní prvky na sjezdovku. „Bě-
hem celé sezóny jsme sváželi ze 
sjezdovky pouze tři lehce zraně-
né lyžaře. Mezibořská sjezdov-
ka je bezpečná,“ ujistil vedoucí 
technických služeb. Během léta 

plánují technické služby na 
sjezdovce další úpravy. „Chce-
me nový rozvod vody, aby ka-
pacitou vyhovoval potřebám za-
sněžování. Měly by přibýt lampy 
pro zlepšení osvětlení pro noční 
lyžování a  chceme vyrovnat te-
rén, protože terénní nerovnosti 
nás stály hodně umělého sněhu. 
Všechny mechanické části vleku 
jsme vyměnili vloni, letos poří-
díme nové lano,“ uzavřel Pavel 
Esop.  (pur )

MEZIBOŘÍ - Letos se v Meziboří během sezóny opraví komunikace 
za šest miliónů korun. Část opraví mezibořské technické služby své-
pomocí, na náročnější rekonstrukce si město sjedná specializova-
nou fi rmu.

Zásadní oprava komunikací 
se bude týkat ulic Nad Parkem 
a Zahradní. „V těchto místech se 
bude pokládat nový povrch včet-
ně nových obrubníků. Nejprve 
ale musí být dokončeny opravy 
vodovodních potrubí,“ vysvět-
lil vedoucí technických služeb 
Meziboří Pavel Esop. Tyto dvě 
opravy budou nejvíce nákladné, 
protože je nebudou provádět 
mezibořské Technické služby. 
Jinak je to v  případě výtluků, 
chodníků a  schodišť. „Tím, že 
práci provedeme vlastními sila-
mi, jsme schopni ušetřit až pade-
sát procent nákladů. Využijeme 
vlastní techniku i  zaměstnance, 
na ty máme navíc dotaci od úřa-
du práce,“ prozradil dále Pavel 
Esop.

Kompletní odstranění stá-
vajícího povrchu a  obrub, 
oprava podloží a následné osa-
zení nových obrubníků a  zám-
kové dlažby se bude provádět 

na schodištích u č. p. 203, 246, 
107, na schodišti a části chodní-
ku v ulici Májová č. p.193-194, 
chodník č.  p. 266 - 267 v  ulici 
Prokopa Holého včetně celkové 
opravy přilehlé zdi, chodník ze 
západní strany budovy č. p. 394 
a chodník před kinem. Výtluky 
a  překopy se budou opravovat 
nahřívací technikou a  zalitím 
spár asfaltovou emulzí. „Tato 
technika se nám v  minulosti 
osvědčila. Opravíme 400 metrů 
čtverečních výtluků a  zalijeme 
700 metrů spár,“ uvedl Pavel 
Esop. Při výběru míst, která se 
budou opravovat, přihlíží tech-
nické služby také na požadavky 
občanů. „Víme, co je potřeba ve 
městě opravit, ale nasloucháme 
také občanům. Ti většinou poža-
dují opravy chodníků a schodišť. 
Letos začínáme právě na těch 
místech, na která občané nej-
častěji poukazují,“ uzavřel Pavel 
Esop.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Krajští poli-
cisté pátrají po totožnosti muže 
a  žádají veřejnost o  pomoc při 
ztotožnění muže z  fotografi í, 
které byly staženy z  kamero-
vého záznamu obchodu v  ob-
chodním centru v  Trmicích. 
„Tento muž by mohl být pro 
policisty důležitým svědkem při 
objasnění majetkové trestné čin-

nosti. V tuto chvíli rovněž víme, 
že od obchodního centra odjel 
vozidlem značky Mercedes,“ 
uvedla policejní mluvčí Vero-
nika Hyšplerová. V případě, že 
muže z  fotografi í poznáváte, 
tak tuto informaci poskytněte 
policistům na linku 158 nebo 
na nejbližší policejní služebnu. 
 (sol)

Hledá se důležitý svědek

P orušené paragrafy

Na opravy silnic šest milionů

Na sjezdovce se letos lyžovalo celý měsíc

Meziboří zkrášlí sto kvetoucích keřů
Ke kvetoucím stojanům před radnicí přibudou letos truhlíky s letničkami na lampách veřejného osvětlení.

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

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám sedací soupravu 1 

a  půl lůžka, rozkládací s  úložným 
prostorem, cena 1.000 Kč. Dále 
prodám 4x zimní pneu na disku 
(4 až 5 mm) 205/65/R15, cena 
1.000 Kč. Telefon 606 151 598.

 ■ Prodám 2 zelené pláště do deš-
tě vel. XXXL a L, jsou na zip, 150 Kč 
za jeden kus, originál zabalené. Te-
lefon 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 soupra-
vu, 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 řetězo-
vou pilu značky Partner, délka 
lišty 45 cm, a  elektrickou řetězo-

vou 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 vod-
ní dýmku za 350 Kč. Litvínov. T: 
723 234 395

 ■ Prodám 8 ks návleků k  parní-
mu mopu z  mikrovlákna. Dosud 
nepoužité. T: 605 714 167. Cena 
dohodou

 ■ Prodám kufříkový psací stroj 
zn.  Consul, v  perfektním sta-
vu - mechanický - za 500 Kč. T: 
602 930 953. Most

 ■ Prodám novou skříň s  ná-
stavcem - světlou, originál za-
balená. Cena 3 500 Kč. Telefon: 
736 437 711

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

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

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 - ka-
marádku. Jsem starší malíř - samo-
uk. Přátelství - vzájemnost. Tele-
fon: 705 233 646

 ■ 70letý, bývalý podnikatel, hle-
dá seznámení s  ženou do 62  let, 
která nechce býti sama. ZN: Vzá-
jemná tolerance, čas utíká. Jsem 
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Dámy a pánové. 

Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zam stnání? 

Chybí vám snad idi ské oprávn ní? 

Není to žádný problém, 

zajistíme jeho získání

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  v d t a ozv te se nám.

e

Hledáme idi ky a idi e autobusHledáme idi ky a idi e autobus

Kontakt: 

DOPRAVNÍ PODNIK m st Mostu a Litvínova, a.s.

Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

ze Žatce. Telefon: 607 282 961. Ne 
SMS

BYTY, DOMY
 ■ Prodám zahradní chatku s  te-

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

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

AUTO, MOTO
 ■ Prodám na Fiat Siencento po-

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

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 ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Termíny semifi nále 
play off  házenkářek

V  semifi nále interligy 
nastoupí DHK Baník Most 
proti DHK Zora Olomouc. 
První utkání se hraje v  so-
botu 28. dubna v Olomouci. 
Odveta se hraje 4. května od 
19 hodin v Mostě. Případný 
rozhodující třetí duel je na 
programu 5. května od 16 
hodin opět v Mostě. 

Souš čeká 
severočeské derby

Jediný zástupce v  divizní 
fotbalové skupině B, celek 
Baníku Souš, se opět před-
staví na domácím hřišti, a to 
v  sobotu 28. dubna od 17 
hodin. V  severočeském der-
by bude jeho soupeřem tým 
Arsenal Česká Lípa. 

Lídr zajíždí do 
nedalekého Žatce

Vedoucí tým krajského 
přeboru v kopané dospělých, 
tým MFK, zajíždí k dalšímu 
kolu do nedalekého Žatce, 
kde jej vyzve domácí Slavoj. 
Zápas se hraje sobotu 28. 
dubna od 17 hodin. 

Hráči malého fotbalu 
jedou do Blanenska

Aktuálně vedoucí tým Su-
perligy malého fotbalu, celek 
Mostu, má k dalšímu utkání 
namířeno na hřiště svého 
soupeře. V neděli 29. dubna 
vyráží k  jednomu ze svých 
nejvzdálenějších soupeřů do 
Blanenska.

Páté kolo MLMK ve 
výsledcích

V  pátém kole Mostecké 
ligy malé kopané bylo dosa-
ženo těchto výsledků: VEM 
Most – Avangers Most 3:12, 
Katalánci – Švejk 6:4, proO-
FFICE – Gamblers 3:9. Zá-
pasy Inseminátor – Atlético 
a GMS Most – Jablíčka Cho-
mutov nebyly sehrány. 

Ligoví dorostenci 
vyzvou Vyšehrad

Dorostenecká družstva 
Mosteckého FK katego-
rie U19 a  U17 sehrají další 
utkání České ligy dorostu 
na domácím hřišti. Jejich 
soupeřem na Fotbalovém 
stadionu Josefa Masopusta 
budou v  neděli 29. dubna 
celky Slavoje Vyšehrad. U19 
hraje od 10.00 hodin, U17 od 
12.15 hodin. 

Horní Jiřetín nastřílel 
Havrani 16 gólů

Hrálo se 13. k olo okres-
ního přeboru žáků. V  něm 
hráči Sokola Horní Jiřetín 
nastříleli soupeři z  Havraně 
16 gólů, když vyhráli na jeho 
hřišti 0:16. Kopisty porazily 
Obrnice 6:1 a  Bečov podehl 
Meziboří 2:4.

  (jak)

MOST - V sobotu 21. 4.  se na 
mosteckém golfovém hřišti 
uskutečnil již 44. TURNAJ DVO-
JIC, vypsaný pro dvě hlavní sou-
těžní kategorie.

V kategorii HRÁČ - HRÁČ 
byly vypsány dvě podkategorie, 
v nichž se utkaly dvojice složené 
z RODINNÝCH i NERODIN-
NÝCH týmů. V kategorii rodin-
ných týmů HRÁČ - HRÁČ zvítě-
zili Milan a Marek Pintovi (77,3 
rány) před Ondřejem a Václa-
vem Bohuslavovými (85 ran). 
Kategorii nerodinných týmů 
HRÁČ - HRÁČ ovládli Lubomír 
Zoubek s Jaroslavem Matasem 
(81 ran) před druhými Martinou 
Mannovou s Karlem Müllerem 
(87 ran). Kategorie HRÁČ - NE-
HRÁČ se stala kořistí souroze-
necké dvojice Martin a Tereza 
Kovářovi (85 ran) a druhé místo 
získali Ondřej Matas s Davidem 
Skuhrovcem (88 ran). Cenu 
pro vítěze vložené soutěže 
v PUTTOVÁNÍ NEHRÁČŮ pro 

sebe získal Petr Gabriš (-3), před 
Davidem Skuhrovcem (+5), Te-
rezou Kovářovou (+8), Matyá-
šem Novákem (+9) a Martinou 
Kalinovou (+16).  (nov)

Vítězové Turnaje dvojic

LITVÍNOV – O tom, kdo bude nebo nebude hrát v příští sezoně ex-
traligu, se defi nitivně rozhodovalo až v  posledním utkání baráže. 
V  něm domácí Verva přehrála hostující Kladno a  udržela se mezi 
českou hokejovou elitou. 

Domácí od počátku zápasu 
vedli a  nakonec po pěti gólech 
slavili se svými fanoušky zá-
chranu. Verva přemohla Rytíře 
a  udržela si v  konečné tabulce 
baráže náskok na Jihlavu, díky 
lepším vzájemným zápasům 
navíc předstihla na čele tabulky 
Karlovy Vary. Zaplněný Zimní 
stadion Ivana Hlinky tak mo-
hutně slavil.

„Takový zápas je vždycky 
strašně složitý. Soupeř prak-
ticky o  nic nehraje, nemá co 
ztratit, je uvolněný a  u  nás jde 
o  obrovské napětí, protože mu-
síme zvítězit. Za mě je potřeba 
poděkovat fanouškům, že napl-
nili stadion a  věřili, že to kluci 
zvládnou. A poděkovat hráčům 
a všem, kteří se podíleli na tom, 
že se to povedlo, i  když to bylo 
hektické. Udrželi jsme extraligu 
v Litvínově. Všichni víme, že je 
to pro město zásadní záležitost. 
Zlomový okamžik celé baráže 
bylo otočení zápasu s  Jihlavou 
v  poslední třetině. Pak jsme si 
šli za svým,“ řekl po skončení 

na poslední tiskové konferenci 
ročníku 2017 – 2018 šéf litví-
novského realizačního týmu 
Jiří Šlégr. 

HC Verva Litvínov – Rytíři 
Kladno 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Bran-
ky a  nahrávky: 1. Černý (Sør-
vik), 6. Jánský (Lukeš), 27. Jícha 
(Válek, Matoušek), 28. Lukeš 
(Mikúš), 43. Baránek (Válek) – 

54. Patyk (Vildumetz, Kehar), 
55. Kaut (Lenďák, Pekr). Roz-
hodčí: Pešina a  Lacina. Vylou-
čení: 2:2. Využití: 0:0. Oslabení: 
0:0. Zásahy: Kantor 15 – Ciká-
nek 24. Diváci: 6 011 (vyprodá-
no). Sestava HC Verva Litvínov: 
Kantor – Baránek, Sørvik – Fro-
lo, Gula – Iberer, Sklenička – 
Doudera – Černý, Mikúš, Hanzl 
– Lukeš, Hübl, Jánský – Trávní-
ček, Gerhát, Řehoř – Matoušek, 
Válek, Jícha. Připraven Petrásek. 
Trenéři Šlégr, Stránský, Weiss-
mann, Skuhrovec.  (jak)

MOST – Také v dalším utkání di-
vize A  žen Čechy společný tým 
žen Baníku Souš a SK Ervěnice-
-Jirkov nezaváhal a  počtvrté 
v jarní části soutěže vyhrál. Ten-
tokrát se hrálo na hřišti v Souši. 
Domácí družstvo nakonec zvítě-
zilo 4:0. 

 „Děvčatům jsme naordinovali 
nátlakovou hru od začátku utkání 
již vzhledem k  tomu, že může-
me střídat hokejovým způsobem 
a  měli jsme v  tomto utkání širší 
kádr, ale k tomuto nám přálo i po-
časí, kdy velké teplo rychleji ubíra-
lo síly. Tato hra se nám vyplatila 
bezezbytku, kdy jsme soupeřky 
dokázali zatlačit na jejich polovi-
nu hřiště na dlouhé minuty. Škoda 
jen, že jsme nevyužili velkého po-

čtu dalších brankových příležitos-
tí. Kdyby výsledek skončil s dvoj-
násobným počtem vstřelených 
branek, tak by to více odpovídalo 
obrazu poměru sil na hřišti,“ řekl 
trenér týmu Ondřej Chlad. 

Baník Souš/SK Ervěnice/
Jirkov – Sahara Vědomice 4:0 
(1:0). Branky domácích: Krá-
lová 2 (17. a 52. min) a Šimon-
ková 2 (19. a 66. min.). Sestava: 
Vaňáčová – Váňová, Ratajová, 
Mašlová, Novotná, Králová, 
Myslíková, Podaná, Tóthová, Ši-
monková, Polívková, Pešouto-
vá, Plochá, Flachsová, Bečáková 
a Hejduková. Trenéři: Karel Gi-
ampaoli, Ondřej Chlad a  Pet-
ra Dojáčková.Vedoucí: Anna 
Hausdorfová.  (jak)

MOST - Ještě ve dvě odpoledne vše nasvědčovalo spíše konci světa 
než tomu, že by měl za pár hodin nastoupit Most ve svém historicky 
druhém televizním domácím utkání v rámci Superligy malého fotba-
lu. Postupně se ale počasí umoudřilo a nic tak nebránilo tomu, aby 
se Mostečtí v šest hodin večer postavili svému soupeři z Olomouce. 

Ta sice přijela v pozici aktuál-
ně sedmého týmu ligového pelo-
tonu, ale Most se o její síle opa-
kovaně přesvědčil a  nechtěl tak 
ponechat nic náhodě. I  s  ohle-
dem na prestiž přímého přenosu 
sportovního kanálu České tele-

vize vyslal do utkání mimořádně 
silnou sestavu ve složení: Bíro 
- Boček, Haviar, Chábera, Kasal, 
Macko, Michal Macháček, Maty-
áš, Nobst, Pátek, Popelka, Režný.

Olomouc se mu naproti tomu 
dostavila coby ztělesněná zku-

šenost, když byla její sestava 
protkána skutečně zvučnými 
jmény nedávné olomoucké fot-
balové historie. Hosté nastoupili 
ve složení: Běhalík - Hrubý, D. 
Kobylík, P. Kobylík, P. Kryl ml., 
D. Lošťák, I. Lošťák, Pagáč, Rež-
ný, Tögel, Zbíral. 

Samotný zápas byl zpo-
čátku lehce nervózní a  střel-
cům z  obou týmů se poměr-
ně dlouho nedařilo prosadit. 
Nakonec tkání skončilo 7:5. 
Hattrickem na sebe upozornil 
domácí Nobst. Most bral tři 
body a  minimálně do dalšího 
kola poskočil do čela tabul-
ky celé Superligy. „Samotné 
střetnutí mělo vysokou kvalitu 
a  myslím, že jsme televizním 
divákům prezentovali malý 
fotbal ve skvělém světle. Nyní 
před sebou máme výjezd na 
půdu silného Blanenska a  po-
kud bychom zde dokázali bo-
dovat, naše šance na zisk titulu 
opět výrazně povyrostou,“ ne-
chal se slyšet mostecký kouč 
Vojtěch Benda. 

(jan, jak)

PRAHA – V neděli cestovali mostečtí házenkáři do Prahy na svůj tře-
tí jarní zápas proti týmu Vršovice Praha B, který je rezervou prvoli-
gového týmu.

Most potřeboval nutně vy-
hrát, aby se udržel v boji o pří-
mý postup do II. ligy házenká-
řů. Domácí házenkáři Vršovic 
dokázali v  průběhu sezóny ně-
kolikrát znepříjemnit výhru 
soupeři a na jaře se jim celkem 
dařilo, když jednou jasně zvítě-
zili v Ledeči (19:38) a nepříjem-
ně potrápili vedoucí tým Cho-
dova (25:24). Takže nás nečekal 
žádný jednoduchý zápas. Začá-
tek tomu napovídal. Domácí se 
poprvé a naposledy ujali vedení 
1:0, od té doby vedl Most o jed-

nu dvě branky. Domácí bojovali 
a v 17. minutě dokázali srovnat 
na 7:7. Ve dvacáté druhé minutě 
to bylo 9:8 pro Most. V té době 
přišel nápor hostů a Most doká-
zal odskočit na rozdíl 6 branek 
(8:14) a s domácími to nevypa-
dalo dobře. Ti však zabojovali 
a dvěma brankami korigovali 
výsledek na přijatelných 10:14. 
Druhá půle začala vyrovnaně 
a  Most si udržoval do 38. mi-
nuty 4brankový odstup 17:13. 
Domácí zabojovali, zlepšili 
obranu a  ve 47. minutě stáhli 

vedení Mostu na 17:16. Hos-
té pak drželi až do 54. minuty 
(19:20)  jedno až dvougólové 
vedení. 

Naštěstí se během čtyř minut 
Mostu povedlo zlomit nápor 
domácích 19:24 a o vítězi již ne-
bylo pochyb. Most si zaslouže-
ně odvezl oba body za výsledek 
24:20 a  může žít svůj druholi-
gový sen tři kola před koncem 
soutěže.

Vršovice Praha B – HK Ba-
ník Most 20:24. Sestava a bran-
ky: Kurial, Šlechta, Janásek 7, 
Šmehlík 6, Verner 5/1, Pour 4, 
Kubal a  Nejdl (oba 1), Gröbl, 
Slavík. Trenéři: M. Smola a  P. 
Chlouba.  (jak)

Most zvítězil před televizními 
kamerami a je v čele Superligy 

Tři zápasy před koncem sní 
házenkáři svůj druholigový sen

Litvínov porazil Kladno 
a zůstává extraligovým

Fotbalistky Baníku Souš 
vyhrály počtvrté za sebou

MOST - V dalším kole krajského 
přeboru mužů dorazili do Mos-
tu fotbalisté SK Štětí. To zname-
nalo, že se o  víkendu odehrálo 
na Fotbalovém stadionu Josefa 
Masopusta utkání jara, neboť 
zde proti sobě nastoupily týmy 
z  prvního a  druhého místa ta-
bulky přeboru. 

Aktivněji vstoupili do zápasu 
domácí hráči. Snažili se o rychlé 
přechody do útoku. Jejich úsilí 
bylo odměněno ve 22. minu-
tě, kdy se prosadil poprvé Va-
lenta - 1:0. Poté se do výborné 
příležitosti dostali hosté. Jejich 
sólový nájezd však zneškodnil 
domácí gólman Kubíček. A tak 
opět udeřilo na straně SK Ště-
tí. Po pravé straně unikl Kasal 
a  podruhé rozvlnil síť za zády 
brankáře Štětí – 2:0. Tak skon-
čil i první poločas. Druhá půle 
měla podobný obraz, Mostečtí 
se snažili přidat třetí gól. To se 

jim povedlo hned ve 48. minutě 
díky přesné trefě Michala Ma-
cháčka – 3:0. Tato branka více 
méně rozhodla o celkovém vý-
sledku utkání. Hosté již zřejmě 
neměli dostatek morálních sil, 
aby výrazně otočili vývoj zápa-
su. Naopak mostečtí fotbalis-
té byli po jeho zbytek na koni 
a dalšími dvěma góly bratrů Va-
lentových poslali hráče SK Štětí 
domů s vysokou prohrou 5:0. 

Mostecký FK – SK Štětí 5:0 
(2:0). Branky : 22. a  69. Do-
minik Valenta, 31. Kasal, 48. 
Michal Macháček, 79. Denis 
Valenta. Sestava MFK : Kubí-
ček – Tancoš (79. Hejtmánek), 
Michal Macháček (46. Denis 
Valenta), Bíro, Stožický (79. 
Zdeněk Macháček), Vait, Kasal 
(70. Mirga), Rubeš, Milan Ma-
cháček, Dominik Valenta, Lá-
cha (55. Denis Valenta). Trenér: 
Josef Tancoš.  (jak) 

Domácí MFK rozstřílel 
v utkání jara hostující Štětí

„Hra nervů“ skončila.„Hra nervů“ skončila.

Mostecký fotbal přenášely kamery.Mostecký fotbal přenášely kamery.
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MOST - Nádraží v Mostě je sedmou zastávkou legionářského vlaku 
při jeho letošním putování po okresních a dalších městech České 
republiky. Široké veřejnosti je Legiovlak v Mostě přístupný zdarma 
každý den až do tohoto pátku 27. dubna, od 8 do 18 hodin. 

Cílem Legiovlaku je zau-
jmout především nejmladší 
generaci, a proto byly v prů-
běhu týdne, kdy Legiovlak 
stojí na stanovišti I. nástupiš-
tě, osloveny základní a střední 
školy na Mostecku, které si ex-
kurze mohly objednávat. Zá-
jem o komentované prohlídky 
byl obrovský, a to i ze strany 
škol a mateřinek. Každý ná-
vštěvník Legiovlaku mohl na 
místě navíc zjistit, jestli měl 
legionáře mezi svými předky. 
„Posádka v Plukovní prodejně 
dokáže hledat konkrétní oso-
by v databázi, kterou se i díky 
návštěvníkům daří doplňo-
vat o fotografie, dokumenty, 
vzpomínky i hmotné předměty 
z pozůstalostí,“ uvedl Miloš 

Borovička a dodal: „Od výjez-
du Legiovlaku v roce 2015 se 

takto podařilo doplnit na 5 000 
karet legionářů.“ Legiovlak se 
z Mostu na víkend od soboty 
28. dubna do neděle 29. dub-
na přesouvá do nedalekého 
Oseka, poté budou další jeho 
zastávkou Litoměřice.   (sol)

Legiovlak se skládá ze 13 
zrekonstruovaných vagonů, 
které představují vojenský 
ešalon. Těmito vlaky se de-
setitisíce čs. legionářů pře-
pravily v letech 1918–1920 
napříč Ruskem po Transsi-
biřské magistrále a průjezd 
si často musely vynutit bo-
jem s bolševiky. Legiovlak 
se skládá z vozů polní poš-
ty, těplušky, zdravotního, 
fi lmového, velitelského, 
štábního, obrněného, pro-
dejního, krejčovského, ko-
vářského (zrekonstruován 
na Slovensku), ubytovacího 
a dvou plošinových vozů. 
Ve všech vozech na ná-
vštěvníky čeká věrná rekon-
strukce vybavení, legionáři 
v dobových stejnokrojích, 
ale také originální exponáty 
a několik stovek fotogra-
fi í na panelech mapujících 
historii čs. legií. 

Legiovlak přijel do Mostu

Cílem prohlídek bylo také zaujmout a poučit mladší gene-
raci a to se díkypoutavému vyprávění legionářů v dobo-
vých krojích dařilo na výbornou.

Návštěvnost byla během zastávky 
Legiovlaku v Mostě obrovská.

Takto to vypadalo v tzv. těplušce.

Některé vagóny poskytovaly i lu-
xus a pohodlí.

Žáci ZŠ Zlatnická Most se zájmem 
zkoumali zdravotní vagón.

Žáci škol si v rámci prohlídek mohli osahat i zbraně.

Na ukázku byla i protéza. Součástí soupravy byl i krejčovský vůz.

Prodejní vůz se suvenýry.
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