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 � Vítání ptačího zpěvu

MOST – Okresní 
muzeum v Mostě opět 
pořádá „Vítání ptačího 
zpěvu“. Lesopark Hrabák 
a Čepirohy. Sraz 5. 5.  
v 8 hodin pod schody 
na Hrabák u Dopravního 
podniku v Mostě..

 � Zasedání zastupitelů

MOST – Ve čtvrtek  
10. května se ve 4. patře 
mosteckého magistrátu 
sejdou v náhradním 
termínu zastupitelé. 
Veřejné zasedání začíná  
v 15 hodin a na progra-
mu je i tentokrát prostor 
pro diskusi občanů. 

 � MiniTechnohraní

MOST - Ovládání robotů, 
skládání stavebnic, 
kutilství s babičkou  
a dědou z Astry. Vědecké 
pokusy a mnoho dalšího 
– to je MiniTechnohraní 
určené pro děti od 4 do  
7 let. Koná se 12. 5. od  
10 do  15 hodin na 
zahradě Domova pro 
seniory ASTRA - vstup na 
akci v rohu zahrady z ulice 
Kabátnické od parkoviště 
u prodejny JYSK.

Nepříjemné objížďky, které mu-
sejí řidiči absolvovat už od začátku 
března, potrvají ještě osm týdnů. 
Vozidla tudy budou poté už bez 
přerušení moci opět sjíždět na ko-
munikaci I/13, ale také směřovat 
do centra města ze směru od Lit-
vínova, Chomutova i ze směru od 
Prahy. „Okružní křižovatka u čer-
pací stanice SHELL, včetně všech 
sjezdů a nájezdů na komunikaci 
I/13, by měla být otevřena a zpro-
vozněna 1. 6. 2018,“ potvrdil Zde-
něk Vojtěch z  tiskového oddělení 
ministerstva financí. Nová okružní 
křižovatka, ale také návazná na-
pojení včetně nové komunikace 
Most – Mariánské Radčice, která 
povede kolem mosteckého jezera, 
je státní zakázkou v rámci projektu 
na zahlazování následků po těžbě. 
Výstavba silnice se nyní blíží už do 
finále. Obnovená silnice směrem 
do Mariánských Radčic by měla 
být hotová do konce letošních 
prázdnin. Letos po ní ale šoféři 
jezdit ještě moci  nebudou. „Stavba 

silnice Most – Mariánské Radčice by 
měla být kompletně dokončena do  
31. 8. 2018. Následně proběhne 
kolaudace stavby a její předání do 
užívání Ústeckému kraji. Zahájení 
provozu na této nové komunikaci 
včetně mostů předpokládáme hned 
začátkem roku 2019,“ upřesnil mi-
nisterský mluvčí Vojtěch.

Následující dva roky po otevře-
ní silnice se budou v  jejím okolí 
provádět ještě dokončovací práce. 
„Do roku 2021 se bude ještě prová-
dět pěstební péče a diagnostika nové 
mostní konstrukce, a to za provo-
zu,“ dodal mluvčí. 

Se stavbou nové komunikace 
Most – Mariánské Radčice se zača-
lo již v roce 2016. V rámci její vý-
stavby vznikají dva mosty, a to přes 
kolejiště a řeku Bílinu a přemostění 
produktovodů společnosti UNI-
PETROL. Nová silnice by se měla 
v prostoru bývalého letiště napojit 
na stávající komunikaci Braňany – 
Mariánské Radčice. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Objížď ky kvůli uzavírce křižovatky u oblastního muzea ješ-
tě před začátkem prázdnin skončí. V místě se otevře nová, již jed-
nadvacátá, okružní křižovatka v  Mostě. Tou se budou moci řidiči 
o několik měsíců později vydat i na novou navazující komunikaci 
kolem mosteckého jezera. 

Kolem jezera budou moci jezdit bezpečně i cyklisté. Město Most tu totiž zároveň se stavbou nové silnice buduje novou cyklostezku. Cyklostezka 
povede podél celé komunikace na straně směrem k jezeru, tedy v délce zhruba 8,5 kilometru. Je stavěna z asfaltobetonu a její celková šíře je tři 
metry. Cyklostezka bude obousměrná, tedy dvoupruhová, přičemž šíře jednoho pruhu je 1,5 metru. Určena bude pouze pro cyklisty. Cyklostezka 
bude dokončena k 31. 8. 2018, pak bude následovat kolaudace.

Policista zachránil 
seniorovi život

K události došlo 
koncem března, 
v  odpoledních ho-
dinách na parko-
višti u prodejny 
koberců v Mostě. 
Policista David 
Kánský si tu v době 
svého volna všiml 
vycházející ženy 
se starším mužem, 
kteří společně nes-
li ke svému autu koberec. Když 
koberec uložili na střešní nosič 
a muž si sedl do vozidla na mís-
to řidiče, náhle zaslechl křik ženy. 
Muž zákona k nim hned zamířil 
a uviděl, že senior je v bezvědomí. 
Policista okamžitě zavolal na lin-
ku 155 a na základě pokynů ope-
rátora záchranky prováděl úkony 
nezbytné k záchraně života. „Po 
minutě se pán probral a chtěl z mís-
ta odjet. V tom jsem mu ale za-
bránil. Muž po několika vteřinách 
opět zkolaboval. Vytáhl jsem ho 
ven a položil muže na deku a dále 
kontroloval jeho životní funkce, 
protože byl stále v bezvědomí,“ po-
pisuje incident David Kánský. Po 
několika minutách přijela sanita 
a policista záchranářům pomohl 
muže naložit na nosítka. Poté po-

skytl pomoc i ženě 
na místě, pomohl 
zajistit uskladnění 
koberce v prodejně 
a nabídl jí odvoz do 
nemocnice, proto-
že si žena netroufla 
automobil sama 
řídit. „Žena neby-
la z  Mostu. Předal 
jsem jí na sebe tele-
fonní kontakt s tím, 

pokud by potřebovala s něčím po-
moci. Žena nebyla z Mostu,“ dopl-
nil dále policista.  

Rodina seniora zaslala v dub-
nu na Územní odbor Policie ČR 
v Mostě poděkování za záchranu 
života seniora, který měl vážnou 
život ohrožující příhodu. Do-
konce přijela osobně poděkovat 
policistovi na obvodní oddělení 
v Mostě, kde David Kánský pra-
cuje jako vedoucí tohoto útvaru.  

„Vedení mostecké policie si jed-
nání svého policisty velmi váží 
a nominovalo jej na udělení Zla-
tého záchranářského kříže. David 
Kánský tak naplnil zcela heslo po-
licie ‚Pomáhat a chránit‘,“ uvedla 
policejní mluvčí mostecké státní 
policie Ludmila Světláková.                              

(sol)

MOST – Mostecký policista zachránil život seniorovi. Událost se se-
běhla v  době mimo službu policisty. Vedení Policie ČR v  Mostě za 
příkladný čin navrhlo Davida Kánského na udělení Zlatého záchra-
nářského kříže. 

David Kánský
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MOST - V  Domově pro seniory 
v ulici Jiřího Wolkera  se začát-
kem roku začal realizovat pro-
jekt, při  kterém senioři na ergo-
terapii vyrábějí město Most. Tak 
jak ho znají z období, než muse-
lo ustoupit těžbě uhlí.

Celý projekt má na svědomí 
slečna Adriana Gyrová, student-
ka Pedagogické fakulty UJEP, 
která si stanovila nemalý cíl. Jak 
říká studentka Adriana, cílem 
byla práce se vzpomínkami, se 

zkušenostmi z  předchozího ži-
vota. „Senioři pracovali s  fanta-
zií, které se meze nekladly. V ne-
poslední řadě vyráběním modelů 
domů a staveb starého Mostu si 
senioři procvičovali jemnou mo-
toriku i svoji  trpělivost,“ uvedla 
studentka Adriana. 

Výsledkem mnohaměsíční-
ho snažení je   právě probíhají-
cí  výstava v  Městské knihovně 
v Mostě, která bude k vidění až 
do 31. května.                        (nov)

MOST - Během prázdnin by měly 
být v oblasti nedaleko muzea vy-
budovány nové cyklopruhy, a to 
v ulici Rudolická a Chomutovská.

„Cyklopruhy budou vybudo-
vané po každé straně - v každém 
směru - jeden. Opraví se rovněž ce-
lá tato frekventovaná komunika-
ce, která dostane nový živičný po-
vrch. Vytvoří se současně i nové vo-

dorovné dopravní značení, které 
tyto cyklopruhy vytyčí,“ informo-
val Zdeněk Dundek z tiskového 
oddělení mosteckého magistrá-
tu. V letošním roce město postup-
ně opravuje i stávající cyklotra-
sy. „Jednotlivé stezky pro cyklisty se 
rekonstruují, kde je potřeba, a do-
malovává se vodorovné a svislé do-
pravního značení,“ dodal.        (sol)

MOST - Statutární město Most zve na pravidelné Promenádní kon-
certy.  Konají se  na 1. náměstí v Mostě ve dnech  17. 5., 31. 5., 14. 6., 
28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8. a 23. 8.                                                                    (nov)

Starý Most z krabic je 
k vidění v knihovně

Nové cyklostezky u muzea 

Promenádní koncerty

MOST – Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě je po nutných 
opravách opět otevřen veřejnos-
ti. První velkou akcí, která se zde 
letos chystá na 26. května, jsou 
oslavy stého výročí od založení 
republiky. Otevřena bude pro 
tento den i kaple sv. Ducha, kde 
se budou promítat filmy o sta-
rém Mostě a zaniklých obcích. 

V prosinci se děkanský kostel 
v Mostě, který loni slavil pět set 
let od svého založení, uzavřel pro 
veřejnost kvůli nutným opravám 
elektroinstalace. Zavedlo se zde 
i nové osvětlení jednotlivých 
kaplí a opravu si vyžadovalo 
i jedno ze zdejších poničených 
klenebních žeber. „Klenební žeb-
ro je už po opravě, je v místě svého 
narušení slepené a pod ním jsou 
ještě natažené bezpečnostní sítě, 
pro případné zachycení odpadá-
vajících částí. Hotova je také nová 
elektroinstalace, která se dělala 
během zimní sezóny a kvůli níž 
byl kostel v předstihu uzavřen,“ 
uvedla kastelánka Ludmila 
Klimplová.  

Nové je i osvětlení v jednotli-
vých kaplích, kterých je v kostele 
celkem šestnáct. „Nové osvětlení 
chybí rozvést už jen v posledních 
třech kaplích. Dokončit by se mělo 
v letošním roce. Kostel je ale na 
sezonu připravený a veřejnosti 
už od Velikonoc přístupný. Chy-
bí zde pouze dokončit zakrytí 

nové kabeláže. To ovšem provozu 
kostela nijak nebrání a tyto práce 
plánujeme až na příští rok, pro-
tože si vyžádají znovuuzavření 

kostela. Letos bychom tu chtěli 
provoz i konání koncertů zacho-
vat,“ ujistila kastelánka. Ročně 
navštíví gotický skvost na patnáct 
tisíc návštěvníků. Ti si mohou 
prohlédnout nejen hlavní pro-

story sakrální památky, ale také 
vystoupat do věže s rozhlednou 
a kochat se výhledem na město 
a okolí.  

Letos budou mít příležitost zá-
jemci a turisté navštívit i kapli sv. 
Ducha, která se mimořádně ote-
vře v rámci chystané akce oslav 
stého výročí republiky 26. květ-
na. Oslavy pořádá v areálu kos-

tela město Most. „Kostel bude při 
té příležitosti rovněž celý otevřený. 
Dokonce plánujeme otevřít i kapli 
sv. Ducha. Ta je jinak veřejnosti 

uzavřena. Sem město 
Most instaluje panel, 
na kterém bude mož-
né sledovat, kde stály 
jednotlivé stavby ve 
starém Mostě. Umís-
tíme sem i obrazovku 
a budeme tu promítat 

filmy o starém Mostě, o zaniklých 
vesnicích a další dokumenty spo-
jené s Mostem a kostelem. Všech-
ny zájemce srdečně zveme,“ láká 
na prohlídku kostela Ludmila 
Klimplová.                                 (sol)

Na oslavy republiky se otevře 
dosud nepřístupná kaple

 Sto let založení republiky se bude slavit i v mosteckém kostele.

Krabice se mění na kostel.

MOST – Asistenti prevence krimi-
nality pomáhají udržovat bezpe-
čí a pořádek ve městě. Mostečné 
jejich aktivitu chválí.   

Devatenáct preventistů je den-
ně v terénu a dohlížejí na pořá-
dek v krizových lokalitách, v par-
cích, na dětských hřištích. Mezi 
nimi jsou i Romové. „Jsem mile 
překvapen, jak se asistenti zapojili 
do práce. Spokojeni jsme i s rom-
skými asistenty. Plní si povinnosti 
a mají dílčí výsledky. Jsou velmi 
pečliví, ať se jedná o úklid stří-
kaček, v akcích u škol i v dalších 
činnostech,“ pochvaluje si asis-
tenty ředitel Městské police Most 
Jaroslav Hrvol. Preventisté řeší 

po celém městě desítky případů 
denně, od nahlašování rušení 
nočního klidu, po řešení nepo-
řádku apod. „Od začátku činnosti 
asistentů evidujeme více řešených 
přestupků ve veřejném pořádku, 
jejichž počet stoupl asi o dvacet 
procent. Na druhé straně máme 
plno kladných ohlasů od občanů. 
Lidé si jejich práci pochvalují, 
asistenti se jim snaží pomáhat, 
a proto je lidé vnímají velmi dob-
ře,“ podotkl dále Jaroslav Hrvol.

Zejména s nastupujícím tep-
lým počasím soustředí svou 
pozornost i na městské parky. 
„V parku Střed máme asistenty 
pořád, realizují se tu v současné 

době i akce pro veřejnost a park je 
proto pod větším dohledem. Jedi-
ný problém, který tu máme, není 
s nepřizpůsobivými, ale s bez-
domovci,“ tvrdí ředitel městské 
policie. Městská policie se proto 
snaží bezdomovce z parku vyka-
zovat. „Řešíme tu také velmi často 
porušování městské vyhlášky tý-
kající se zákazu popíjení alkoho-
lu na veřejnosti,“ dodal Jaroslav 
Hrvol. 

Asistenti spolu se strážníky 
mají k dispozici v rámci dohlí-
žení na pořádek a bezpečnost ve 
městě k dispozici záchytná mís-
ta, tzv. služebny. Ty jsou zejména 
v místech, kde je největší výskyt 

kriminality. Strážníci pak z těch-
to míst mohou operativně zasa-
hovat přímo v terénu. Asistenti 
mají své nové zázemí v pasáži 
U Lva, strážníci pak na nádraží, 
na zimním stadionu, v sedmi-
stovkách, v ulici Pionýrů, Hala-
se na záchytných parkovištích 
a podobně. Nová služebna se teď 
plánuje i v pětistovkách. „Chce-
me zřídit novou služebnu měst-
ské policie v bloku 525. Otevřít 
bychom ji tu měli od června. Je to 
jediná z problémových lokalit, kde 
nemáme aktuální dosah. Ostatní 
místa máme vesměs pokrytá,“ 
prozradil ještě ředitel strážníků.                                      

(sol)

Obyvatelé Mostu chválí policejní asistenty

MOST - Žáci základních a střed-
ních škol si mohou zpestřit zá-
věr školního roku návštěvou 
areálu mosteckého autodromu. 
Vybírat je možné ze dvou alter-
nativ. První balíček zahrnuje ex-
kurzi pod vedením renomova-
ného fotografa a sportovního 
komentátora Martina Straky. 

„Martin Straka provede třídní 
kolektivy po areálu autodromu, 
ukáže jim startovní věž včetně 
dispečinku a vyhlídky nad hla-
satelnou. V tiskovém středisku 
se návštěvníci mohou těšit na 
promítání fotodokumentace ze 
závodů na autodromu i na dal-
ších světových okruzích. Sním-
ky pořídil právě Martin Straka, 
takže jeho komentář je autentic-
ký, zasvěcený, poutavý, nechybí 
však ani odlehčení v podobě hu-
morných historek, které při poři-
zování fotografií zažil,“ upřesnil 
obchodní manažer pro sport 
společnosti Autodrom Most Ja-
kub Krafek.

Druhý balíček je časově 
úspornější, neobsahuje komen-
tované promítání fotografií 
ze závodů. „Průvodcovství po 

areálu autodromu se v tomto 
případě ujímám já. Samozřej-
mě ke každému z navštívených 
míst přidám důležité informace 

o něm a odpovím na případné 
dotazy. Mohou se samozřejmě 
týkat i jiných témat, například 
připravovaných akcí, parametrů 
okruhu, zajetých rekordů a po-
dobně,“ doplnil Jakub Krafek.

Součástí obou balíčků je 
i pomalý průjezd po závodní 
dráze v autobusu či autokaru 
výpravy. „Výlet po okruhu si 
užijí nejspíš zejména chlapci. 
Jak ale víme, existuje spous-
ta výborných závodnic. Takže 
nechci dívky nijak podceňovat. 
Ostruhy za volantem závodního 
speciálu nyní získává například 
i naše kolegyně z autodromu 
Tereza Zajíčková. Zúčastní se 
jako jediná žena ve startovním 
poli letošního ročníku oblíbené-
ho okruhového seriálu Octavia 
Cup,“ prozradil Jakub Krafek. 
Každý účastník exkurze obdrží 
v jejím závěru na památku sa-
molepku a některý z upomín-
kových předmětů autodromu. 

(nov)

Mostecký autodrom nabízí žákům a studentům 
na závěr školního roku exkluzivní prohlídku

Je pravděpodobné, že řada chlapců či dívek už viděla v doprovodu 
rodičů, příbuzných či známých některý ze závodů a akcí . Tentokrát jim 
však Autodrom Most nabízí i prohlídku míst, kam se běžný divák nemá 
šanci dostat. Navíc se zasvěceným odborným komentářem.

V kapli sv. Ducha jsou umístěny nově nasvícené Braunovy sochy, které dříve 
stály venku u schodiště kostela. „Vlivy počasí se na jejich stavu vážně podepsaly 
a sochy značně poškodily. Nechaly se proto restaurovat a kajícníci se poté umístili 
právě do této kaple, kde už zůstanou natrvalo, aby byli chráněni,“ prozradila kas-
telánka Ludmila Klimplová.

Dobrý den, 
v místních novinách se dočítám 
o tom, jak město Most opravuje 
poničené komunikace a kolik to 
stojí peněz. Na silnicích ale pořád 
zůstává spousta děr a výtluků, 
které často nejsou z pohledu nás 
řidičů vidět. Nedávno jsem do 
jedné takové díry vjel  a jen tak 
tak jsem si neulomil kolo. Nestálo 
by za to, aby technické služby tyto 
díry zmapovaly  a označily je re-
flexními barvami, aby byly vidět? 
Myslím, že by to byla dobrá věc 
a že i řidiči pomůžou technickým 
službám výtluky zmapovat. Snad 
mluvím i za ostatní řidiče, kteří 
s nepřehlednými dírami v silnici 
mají také svou zkušenost.                                                        

Pavel V. 

Na dotaz odpovídá Pavel 
Praženica, manažer divize 
městské zeleně, komunikací 
a městského majetku TS Most

Děkujeme za Váš podnět. 
Na odstraňování výtluků na 
komunikacích zaměstnanci 
Technických služeb Most sou-
stavně pracují. Lokální poško-
zení jsou vyznačena barvou, 
která bohužel nevydrží při 
projíždění aut a také díky vli-
vům počasí. Výtluky lokalizují 
dispečeři technických služeb 
a také dostáváme podněty od 
občanů. V tuto chvíli probíhají 
opravy například ulic Jasmí-
nová, Svážná, V Rokli, Lipová, 
Višňová, A. Dvořáka.

(sol)

N apsali jste nám

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.
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  PTEJTE SE POLITIKŮ

Jan Paparega

Je smutné, že zprovoznění 
autobusového nádraží je v plá-
nu až v roce 2023. Zabývali jste 
se i problematikou prostoru 
mezi poštou a Priorem, kte-
rý by si zasloužil zkulturně-
ní? A jak do konceptu snahy 
o snížení emisí v centru města 
zapadá nedávné zprůjezdnění 
jednosměrné ulice Radniční? 
Snad se alespoň povede oprava 
stávajícího autobusového ná-
draží. Výstavba nového (někde 
vedle) by nebyla zrovna nejlep-
ším výsledkem několikaletého 
jednání.

Máte pravdu, že jednání ohled-
ně odkupu pozemku po bývalém 
autobusovém nádraží trvají už 
řadu let a dosud nedošlo k do-
hodě mezi majitelem pozemku 
a městem Most. Snaha o odkup 
pozemku je ze strany města ve-
liká, bohužel vlastník pozemku 
je ochoten prodat tento pozemek 
za, z jeho pohledu, tržní cenu, 
která je vyšší, než-li cena stano-
vená znaleckým posudkem, kte-
rý má město k dispozici. Již  se 
uskutečnilo opětovné jednání se 
zástupcem vlastníka předmětné-
ho pozemku, kdy byly diskutová-
ny možnosti případného odkupu 
menší plochy za příznivějších 
podmínek. 

Paralelně ovšem město zadá 
zpracování dopravní studie smě-
řující k vybudování autobusové-
ho nádraží na pozemcích města, 
který se nachází v blízkosti vla-
kového nádraží. Po závěrech stu-
die, ze které bude patrné, zda je 
na tomto pozemku možné uva-
žovat o vybudování autobuso-
vého nádraží a odhadu nákladů 
byla smluvena i další schůzka se 
zástupci vlastníka bývalého au-
tobusového nádraží. Obě varian-
ty jsou tedy otevřené.

Pokud se jedná o dotaz na 
zobousměrnění ulice Radniční 
a jejího vlivu na životní prostře-
dí, musím ubezpečit, že zavedení 
obousměrného provozu v této 
ulici vyplývalo právě ze závěrů 

plánu udržitelné městské mo-
bility. Zobousměrněním ulice 
Radniční se nám podařilo odvést 
řadu vozidel mířící do ulice Jaro-
slava Průchy, která je v současné 
době jednou z nejvytíženějších 
sběrných komunikací ve městě 
(cca 14 000 vozidel/24 hodin). 
Tímto krokem došlo také k úbyt-
ku vozidel z křižovatky u ob-
chodního domu Central, která 
už dnes vykazuje především ve 
špičce výrazné dopravní zácpy. 
Již dnes projede touto křižovat-
kou ve špičkové hodině cca 900 
vozidel, přičemž labilní stav kři-
žovatky je cca 1100 vozidel.

Jde-li o zkulturnění prostoru 
mezi poštou a obchodním do-
mem Prior, pak tímto se měs-
to zabývá už řadu let. Bohužel 
město není vlastníkem těchto 
pozemků. Vzhled centra města 
a jeho prosperita je pro mě i pro 
celé vedení města Mostu jednou 
z priorit. Snažíme se intenziv-
ně pracovat na jejím zlepšení 
a myslím, že ohlas například na 
kulturní akce pořádané na mos-
teckém náměstí a v jeho okolí 
nám ukazuje tu správnou cestu. 
Pevně věřím, že plánované zkul-
turnění parku mezi magistrátem 
a hotelem Cascade, práce na ob-
nově parku Střed či plánovaná 
rekonstrukce Repre a okolního 
veřejného prostranství nám ve 
zlepšení života v centru města 
velmi pomůže. 

Odpovídá primátor Mostu 
Jan Paparega

MOST – Co se stane s budovou 
knihovny po přestěhování do 
REPRE, ptají se obyvatelé Mos-
tu. Zajímají se, zda hodlá město 
budovu zachovat pro potřeby 
knihovny a zrekonstruuje ji, 
anebo má s objektem úplně jiné 
plány. 

„Je to stavba primárně určená 
v době stavby přímo pro knihovnu 
a takových po republice moc není. 
Má různé unikátní prvky, napří-
klad lustr...“ namítají Mostečané. 
O využití objektu ale nemá zatím 
jasno ani současné vedení města. 
Jisté však je, že se knihovna pře-
stěhuje do zrekonstruovaného 
Repre a ve stávajících prosto-
rách už fungovat nebude. Nabí-
zí se různé možnosti, například 
parkovací dům. Ten ale radnice 
zavrhuje. „Myslíme si, že to není 
reálné. U pětistovek je vytipová-
no navíc několik ploch, kde by 
parkoviště mohla vzniknout. Je 
to však o penězích. Vybudování 
parkoviště, aby splňovalo všechny 
současné parametry, je náročnější 
než dříve, kdy se jednalo o pou-
hou zpevněnou plochu bez dal-
ších součástí. Plochy tu nicméně 
pro parkoviště jsou,“ namítá pri-
mátor Jan Paparega. Město nemá 

ale ani v úmyslu budovu rekon-
struovat. Přiklání se k variantě 
objekt prodat. „O využití budovy 
knihovny, poté co bude přestě-
hována do zrekonstruovaného 
Repre, zatím nebylo rozhodnuto. 
Budeme se snažit najít řešení, jak 
budovu zachovat a využívat pro 
potřeby občanů města. Možností 
je i prodej budovy, kdy by v kup-
ní smlouvě byl pevně zakotven 
účel jejího využívání. Ale to jsou 
možnosti, které je třeba dostateč-
ně prodiskutovat ve snaze hledat 
a najít optimální řešení. Vše zá-
visí na mnoha faktorech a jedním 
z nich jsou samozřejmě i fi nanční 

možnosti města. S rekonstrukcí 
budovy knihovny zatím nepočítá-
me,“ uvedl primátor. Ten je pře-
svědčený, že budova si v případě 
prodeje svého kupce najde.  

Místo knihovny 
státní zastupitelství?

Objevují se i spekulace, že by 
se do budovy knihovny mohl 
v budoucnu přestěhovat úřad 
práce a vyřešily by se tím i pro-
blémy, které jsou v centru města, 
kde úřad nyní sídlí. 

Pro budovu knihovny se také 
nabízí využití pro sousední 

okresní soud či státní zastupitel-
ství. „Na toto téma jsme nedáv-
no otevřeli s vedením okresního 
státního zastupitelství diskusi. 
Je to jedna z možných variant, 
pro kterou bychom se přikláněli. 
Je to ale hudba budoucnosti. Je 
totiž otázkou, zda by příslušné 
ministerstvo bylo ochotno na ta-
kovou přestavbu uvolnit fi nanční 
prostředky. Budova knihovny in-
vestici potřebuje. Na druhé straně 
má i obrovské devizy. Je to jednak 
blízko soudu, jsou zde dostatečné 
prostory pro archivaci dokumen-
tů a mělo by to i svou logiku,“ 
uvedl Jan Paparega.                 (sol) 

Co s knihovnou? Parkovací dům, 
soud, nebo státní zastupitelství?

Nad objektem mostecké městské knihovny visí téměř nerudovská otázka: „Co s ní?“

JARNÍ CENA města mostu

Hipodrom Most a. s., K Hipodromu 213, 434 01  Most www.hipodrom.cz

Sobota 12. 5.
od 13.00

Skvělé dostihy
napínavé sázky
dobré občerstvení

Pro děti  projížĎky na koních + dětské hřiště

Návštěvníkům bude k dispozici tradiční kyvadlová doprava zdarma!
TAM → OD Prior       1. náměstí       Čs. mládeže       Dopravní podnik       Hipodrom ← ZPĚT
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MOST – Ve dnech 21. – 23. května 
proběhne v Mostě a jeho částech 
každoroční očkování psů proti 
vzteklině. Bezplatné očkování se 
týká pouze psů chovaných (hlá-
šených) na území města Mostu 
a částí Rudolice, Čepirohy, Souš 
a Vtelno. 

V roce 2013 využilo tuto bez-
platnou službu v Mostě stovky 
majitelů psů, kteří nechali ooč-
kovat 453 psů. V roce 2014 to by-
lo 524 psů. Od roku 2015 se ale 
počty zájemců o bezplatné oč-
kování psů snižují, a to až na 331 
psů v loňském roce. „Jak je vi-
dět, počty lehce ubývají. Je to ta-
ké dáno tím, že se zavedlo očková-
ní vakcínou, která platí dva roky, 
takže ti, co byli loni, letos nepři-
jdou. Všichni ti, kteří tuto službu 
využívají, si ji ale chválí,“ uvedla 
tisková mluvčí Magistrátu města 
Mostu Alena Sedláčková. 

Úbytek v počtech občanů, 
kteří každoroční bezplatné oč-

kování svých čtyřnohých miláč-
ků v Mostě využívají, souvisí se 
změnou veterinárního zákona, 
podle něhož není již povinností 
chovatele, aby pes byl očkován 
proti vzteklině každý rok. V sou-
časné době je interval mezi očko-
váním stanoven dobou účinnosti 
předchozí použité vakcíny. Měs-
to Most používá vakcínu, která 
má dobu účinnosti 24 měsíců. 
„Z tohoto důvodu nebude letos 
město zdarma očkovat psy, kteří 
se veřejného očkování zúčastni-

li v loňském roce. To ale neplatí 
pro očkování tzv. kombinovanou 
vakcínou (vzteklina + psinka, 
parvoviroza, inf. hepatitida, para-
infl uenza, leptospiróza). V tomto 
případě je nutná každoroční re-
vakcinace i proti vzteklině,“ upo-
zornila dále mluvčí Sedláčková. 

Bezplatně oočkují veterináři 
pouze ty psy, kteří jsou řádně 
přihlášeni v evidenci Magistrá-
tu města Mostu a jejichž držitel 
má zaplacený poplatek ze psů. 
Ten mají majitelé psů povinnost 

uhradit každoročně do konce 
března. „Tento nešvar se mezi 
obyvateli bohužel také vyskytuje. 
Každý rok se k očkování dostaví 
i ti, kteří nemají za psa zaplace-
ný poplatek a zkouší dostat očko-
vání zadarmo,“ potvrdila Alena 
Sedláčková a dodala: „Zrušením 
státních dotací je tato služba již 
prováděna za úhradu, avšak sta-
tutární město Most se uvolilo ce-
lou částku na očkování psů proti 
vzteklině uhradit.“                              

(sol)

Mostečané, blíží se bezplatné očkování psů!

Očkování psů KDE a KDY 
■ 21. 5. 2018 (pondělí) od 11 do 17 hodin v Mostě, stadion FK SIAD Most (u hlavní brány)

■ 22. 5. 2018 (úterý) od 14.30 do 15.30 hodin ve Vtelně, před bývalou hasičskou zbrojnicí

■ 22. 5. 2018 (úterý) od 16 do 17 hodin v Rudolicích, před hasičskou zbrojnicí

■ 23. 5. 2018 (středa) od 14.30 do 15.30 hodin v Souši, před bývalou vinotékou

■ 23. 5. 2018 (středa) od 16 do 17 hodin v Čepirozích, u hřiště

V pondě-
lí dopoled-
ne náhle ze-
mřel předse-
da Židovské 
obce Teplice 
Oldřich Lá-
tal. V Mostě 
měl řadu přá-
tel, kamará-
dů a kolegů. 
Oldřich Lá-
tal byl v Mos-
tě známý me-
zi politiky, úředníky, podnikate-
li i novináři. Úzce spolupracoval  
s městem Most, v jehož katastru 
se nachází starý židovský hřbi-
tov. Na žádnou prosbu o pomoc 
nikdy nikomu neřekl ne. Za-
pálený sportovec, svérázný, ale 

kliďas, stále ro-
zesmátý a vždy 
optimisticky 
naladěný. Svou 
letorou doká-
zal občas i na-
štvat, ale neby-
lo snad niko-
ho, kdo by mu 
díky jeho dob-
rosrde čnos-
ti  hned nepro-
minul. Židov-
ská obec ztrati-

la v pondělí člověka zapáleného 
pro každou dobrou a smyslupl-
nou věc. My ostatní jsme při-
šli o veselého kamaráda, kole-
gu, přítele.

Za redakci  Homéru
Šalom chaver

Zemřel Oldřich Látal,
předseda Židovské 

obce Teplice
„Pana Látala jsem si hluboce vážil a měli jsme velmi přá-

telský vztah. Je za ním obrovský kus práce. Jeho aktivní pří-
stup k práci v rámci židovské komunity bude nenahraditel-
ný. Chtěl bych touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast ro-
dině a všem pozůstalým.“ Hejtman  Ústeckého kraje Old-
řich Bubeníček.

Vážení čtenáří, příští číslo týdeníku Homér vyjde 
v pátek 18. května 2018.

Vaše redakce



HAVRAŇ/CHOMUTOV –  
V Městském divadle v Chomu-
tově  proběhl již šestý ročník 
úspěšného veletrhu Techno-
days. Poprvé se zde prezen-
tovala havraňská společnost 
Nemak. Představila  nabídku  
produktů, služeb i pracovních 
pozic. Veletrh TECHNODAYS 
je jednou z nejvýznamnějších 
akcí v regionu a vždy se chlubí 
vysokou návštěvností. Letošní 
ročník se více zaměřil na střed-
ních školy. Na Technodays za-
vítalo na 1 300 studentů, mezi 
nimi i středoškoláci z okresu 
Most.

Smyslem Veletrhu je sezná-
mit žáky 8. – 9. tříd základních 
škol, středních škol, rodiče, ne-
zaměstnané i širokou veřejnost 
s nabídkou technických oborů 
a řemesel prostřednictvím pre-
zentace firem, přiblížit jim pro-
vázanost nabízených učebních 
oborů s konkrétní poptávkou 
firem na trhu práce a nasměro-
vat jejich vnímání na moderní 
technická povolání s budouc-
ností. Akce má nastartovat spo-
lupráci firem se středními a vy-
sokými školami s výzkumný-
mi ústavy, rozšířit možnosti 
brigád a stáží studentů ve stá-

vajících firmách a cíleně půso-
bit na rozhodování žáků i jejich 
rodičů o budoucím povolání 
směrem k technickým oborům 
a řemeslům. 

Jedním z účastníků veletrhu 
byl závod Nemak, jehož firem-
ní politika se mladým lidem, 
coby potenciálním zaměstnan-
cům,  věnuje ve velké míře. „Le-
tošní ročník byl pro společnost 
Nemak prvním, kdy se této ak-
ce zúčastnila. Prezentovala zde 
své produkty a na názorných 
pomůckách také některé způso-
by výroby svých produktů. Jeli-
kož akce byla zaměřena zejmé-
na na mládež, přichystali jsme 
si dvě plně funkční makety ‚RC 
modely‘ robotických paží, které 
u všech účastníků budily obrov-
ský zájem,” uvedl Libor Stýblo za 
společnost Nemak. Návštěvní-
ci si podle jeho slov dále moh-
li prohlédnout způsob odlévání 
tzv. metodou Rotacast, prohléd-
nout si průhlednou a opět plně 
funkční maketu motoru a ta-
ké pro účastníky bylo připrave-
no spoustu reklamních a upo-
mínkových předmětů jako sa-
molepky, klíčenky a pod. „Pro 
případné zájemce o zaměstnání 
či brigády zde byl zajištěn servis 

v podobě konzultací od zástup-
ců oddělení lidských zdrojů spo-
lečnosti, zájemci si mohli odnést 
vstupní dotazníky, letáky s infor-
macemi o společnosti a případ-
ně se na cokoliv zeptat, cokoliv se 

dozvědět. Podobné akce vnímá-
me jako velikou možnost prezen-
tovat naši společnost široké ve-
řejnosti a zároveň také ostatním 
vystavovatelům,” dodal Libor 
Stýblo.                              (nov)
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MOST - V neděli 13. května  
v 15 hodin opět odstartují v Mos-
tě na Šibeníku  Závody kočárků 
2018 ve sportovní chůzi. Akci pro 
mostecké rodiny organizuje již  
3. rokem Mateřské centrum Bar-
borka při Krušnohorském centru 
pro rodinu. Záštitu nad ní převzal 
stejně jako v minulých letech pri-
mátor Mostu Jan Paparega. 

Akcí se připojuje MC Barborka 
k oslavám 11. ročníku Týdne pro 
rodinu. Během celé akce i před je-
jím začátkem bude  zajištěn dopro-
vodný program. „Cílem je motivo-
vat maminky na mateřské dovole-
né k pravidelnému pohybu a spor-
tu. Chceme ukázat, že sportovat 
lze i s kočárkem,“ vysvětluje Edi-
ta Berková, zakladatelka Strollerin-
gu. Doprovodný program (zábava, 
výtvarné dílničky, ukázka a mož-
nost nácviku první pomoci dětem 
aj.) zajišťují kromě MC Barborka 
i neziskové organizace koordinač-

ní skupiny „Prorodinné a volnoča-
sové aktivity“ Komunitního plánu 
města Mostu, Český červený kříž 
a další. Polovinou vybraného sym-
bolického startovného (50 Kč/rodi-
nu, platba na místě) podpoří pořa-
datelé Nedoklubko, které pomáhá 
předčasně narozeným dětem a je-
jich rodičům. 

Kategorie závodů: maminky, ta-
tínkové, rodiny (kočárek s dítětem 
je podmínkou), a dále děti na od-
rážedlech či kolech a děti s kočár-
ky pro panenky. Registrace závod-
níků předem není nutná, avšak or-
ganizátorem velmi vítaná (z organi-
začních důvodů) a bude probíhat 
jako obvykle na stránkách www.
zavodykocarku.cz. Prozatím je 
možné zájem o účast zaznamenat 
na FB stránkách Závodů kocár-
ků v Mostě: www.facebook.com/
events/761239980752921/, kde 
jsou i průběžně aktualizované in-
formace.                                          (nov)

Závody kočárků opět 
rozhýbou mostecké rodiny

MOST - Oblastní muzeum v Mos-
tě zve v neděli 13. května a 10. 
června  od 10 do 17.30 hodin na 
další MALOVÁNÍ s Pavlem Lako-
mým - SUCHÝM PASTELEM PRO 
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ. 

Cena lekce je 1 000 Kč, maxi-
mální počet účastníků je 15 osob 
(pracovní materiál zajištěn, do-
poručujeme přinést si pracov-
ní plášť). Informace a závaz-
né přihlášky (vždy minimálně  
5 dnů předem). Pavel Lakomý, 
tel.: 774 196 158, e-mail: p.lako-
mec@email.cz.                                  (nov)

Malování s Pavlem 
Lakomým suchým pastelem

MOST – Oblastní muzeum 
v Mostě pořádá v sobotu  
19. května výpravu na oslavy 
100. výročí Rumburské vzpoury. 

Součástí oslav je rekonstruk-
ce bitvy čsl. legionářů na Trans-
sibiřské magistrále, Legiovlak, 
scénické zpracování Rumbur-
ské vzpoury, vojenská techni-
ka, polní lazaret, vojenská hud-
ba, průvod městem, výstavy 
v muzeu, možnost si v histo-
rické mincovně vyrazit pamět-
ní minci vydanou u příležitosti 
100. výročí Rumburské vzpou-
ry, kulturní program, stánko-

vý prodej, dětské dobové atrak-
ce zdarma. 

Odjezd je v 7 hodin od Oblast-
ního muzea v Mostě, příjezd ve 
20 hodin tamtéž. Cena dopravy 
280 Kč, vstupné zdarma. Jízdenky 
je možné zakoupit v předprode-
ji  v recepci muzea  do 15. 5., vždy 
v ÚT - PÁ od 12 do 18 hod., SO - 
NE od 10 do 18 hod. Tel.: 476 442 
111. Pořadatel si vyhrazuje právo 
exkurzi zrušit, o čemž bude infor-
movat na webu muzea a telefonic-
ky nejpozději 3 dny předem. Bližší 
informace na tel. 797 998 834 Ing. 
Eva Hladká.                                (nov)

Zažijte Rumburskou vzpouru

Unikátní přístroj je umístěn 
v největším zařízení Městské 
správy sociálních služeb Most, 
v Domově pro seniory v Bar-
vířské ulici (Astra), které má 
kapacitu 273 seniorů. Defibri-
látor je možné použít i v přípa-
dě zdravotních komplikací za-
městnanců domova. Pořízením 
defibrilátoru je domov pro se-
niory evidován jako bezpeč-
né místo na webovém portálu 
Záchranka.cz. Pořízení defib-
rilátoru podpořila náměstkyně 
primátora Markéta Stará. 

Podobných „bezpečných“ 
míst je v Mostě více. Defibri-
látorem disponuje také již dva 
roky Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova. „Defibrilá-
tor máme k dispozici od konce 
roku 2016. Pořizovali jsme ho 
zejména proto, abychom rozší-
řili počet defibrilátorů ve měs-
tě Most. Náš defibrilátor je do-
stupný neustále, neboť je umís-
těn na dispečinku dopravní-
ho podniku,“ uvedl ředitel do-
pravního podniku Daniel Du-
novský. I zdejší „zachránce“ je 
zařazen do aplikace pro mo-
bilní telefony Záchranka, kte-
rá ho umožní rychle vyhledat. 

Podobně jsou do této aplikace 
zařazeny např. i defibrilátory 
umístěné na Magistrátu města 
Mostu, na Aquadromu a dal-
ších místech ve městě. „Pod-
le zvukového návodu ho mů-
že v případě potřeby obsluhovat 
prakticky kdokoliv,“ dodal ředi-
tel Daniel Dunovský. 

Automatický externí defibri-
látor pořídila letos také Spor-
tovní hala Most a umístila do 
sportovního areálu v Albrech-
tické ulici. „Defibrilátor jsme 
zakoupili už před třemi lety pro 
sportovní halu a letos i do Al-
brechtické, kde je druhý nejvyš-
ší výskyt sportovců ze všech na-
šich zařízení. Je určen nejen pro 

dospělé, ale i pro děti. Zároveň 
jsme také v databázi Záchran-
ka,“ potvrdil ředitel Sportov-
ní haly Most Petr Formánek. 
Defibrilátory chce postupně 
Sportovní hala Most zajistit 
pro všechna svá zařízení. „My-

slíme na zdraví našich sportov-
ců. Jde o to, že při sportu může 
snáze dojít k úrazu a ani náh-
lé zdravotní příhody při sportu 
nejsou v obecném slova smyslu 
ničím výjimečným. I proto chce-
me přístroj postupně dovybavit 
do dalších našich sportovních 
areálů, například do Čepiroh 
apod. Naši zaměstnanci pro-
šli speciálním proškolením, jak 
přístroj v případě potřeby po-
užít. Ani ale laik by neměl mít 
s jeho použitím problém, tento 
přístroj slovně sám navádí, jak 
postupovat,“ podotkl dále Pe-
tr Formánek. Defibrilační pří-
stroj pro sportovní halu zajisti-
lo město Most prostřednictvím 
daru od Vršanské uhelné.     

(sol)

Defibrilátory pomohou zachraňovat 
sportovce i seniory v Astře

MOST – Městská správa sociálních služeb pořídila semiautomatic-
ký defibrilátor od AED Line CZ. Tento lidský „zachránce“ tak bude 
pro případ pomoci i v jednom z největších zařízení v péči o seniory 
v Mostě.    

AED – automatický externí defibrilátor – je sofistikované za-
řízení, které umožňuje na základě automatické analýzy EKG in-
struovat pomocí zřetelných vizuálních a hlasových pokynů krok 
za krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné re-
suscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce. Jestli-
že AED detekuje rytmus vhodný k defibrilaci, nabije se a vyzve za-
chránce, aby pouhým zmáčknutím tlačítka na přístroji vyslal de-
fibrilační výboj. AED vede tedy zachránce krok za krokem zvuko-
vými, nebo obrazovými povely po celou dobu resuscitace až do 
příjezdu záchranný složek. Zaznamenává a analyzuje srdeční ryt-
mus a dává jasné a klidné pokyny – od upevnění elektrod na tělo 
pacienta až k defibrilaci – podání výboje.

Náměstkyně primátora Markéta Stará (uprostřed), Radka Tížková a 
ředitel MSSS Martin Strakoš přebírají defibrilátor. 

Pavel Lakomý

Nemak udělal radost nejen studentům, ale i dětem.

Nemak zaujal mládež robotickou rukou

MOST - Ochutnávky, novinky, 
workshopy i přednášky, a na-
víc bohatý program pro děti. 
To je Superfestival zdraví. Ko-
nat se bude v sobotu 19. květ-
na v Oblastním muzeu v Mostě. 

Nejvýznamnější událost 
v oboru zdravého životní-
ho stylu chystá společnost Su-
perpotravina. Jeden z největ-
ších e-shopů se zdravou výži-
vou v Čechách i na Slovensku 
a kamennou prodejnou v Mos-
tě. Návštěvníci se oproti minu-
lému ročníku mohou těšit na 
přírodní kosmetiku, ekologic-
ké čisticí prostředky, zdravé si-

rupy, sportovní kluby nebo ka-
várny i restaurace. Významně 
se rozšíří i stánky s prodejem 
občerstvení, aby si mohl vy-
brat opravdu každý. „Celkem 
festival nabídne více než 50 vy-
stavovatelů z různých koutů re-
publiky i regionu. Není však ur-
čený jen pro vyznavače zdravé-
ho životního stylu, ale i pro ši-
rokou veřejnost, která se s tímto 
tématem setká poprvé. Celá 
akce je zároveň prodejní, tak-
že pokud potřebujete doma do-
plnit zdravé zásoby, nebo jen 
ochutnat něco nového, tady bu-
de mnoho příležitostí. Pro dě-

ti připravujeme speciální zó-
nu plnou soutěží, ukázek spor-
tů, malování zdravými barva-
mi nebo omalovánky mandaly. 
Tato herní zóna bude oproti 
ročníku 2017 až dvakrát větší,“ 
uvedla asistentka ředitele Eva 
Hladká.

Spousta vystavovatelů před-
staví  novinky v sortimentu. 
Návštěvníci tak mají možnost 
být jednimi z prvních, kteří 
ochutnají novinky od jedniček 
na trhu. Všechny ochutnávky 
jsou zdarma, stejně tak před-
nášky a workshopy. 

(nov)

Muzeum ovládne SUPERFESTIVAL ZDRAVÍ



Povodí Bíliny patří mezi ob-
lasti, v nichž je příroda nejví-
ce ovlivněná člověkem. Prvním 
velkým zásahem bylo odvodně-
ní Komořanského jezera v mís-
tě současného lomu ČSA, k ně-
muž došlo v 19. století. Další 
velké změny následovaly ve 
druhé polovině 20. století kvů-
li těžbě uhlí. S rostoucí výstav-
bou chemických závodů v Zálu-
ží a dalších průmyslových pod-
niků zároveň rostla spotřeba 
vody, kvůli níž vznikla náhrad-
ní zásobárna, vodní nádrž Dří-
nov. Její provoz byl ukončen 
v roce 1981, čímž získala titul 
největší zrušené vodní nádrže 

na území Česka. Nádrž byla na-
hrazena výstavbou tří zcela no-
vých přivaděčů. Převádění vody 
z povodí Ohře do povodí Bíliny 
se stalo největší soustavou pro 
převod užitkové vody v Česku 
vůbec. 

Sečteno a podtrženo, kvů-
li těmto úpravám a přeložkám 
řeka ztratila svůj přirozený cha-
rakter a dodnes čelí občasnému 
znečištění. Proto je kvalita vo-
dy v Bílině velmi důkladně sle-
dována. Nezanedbatelnou roli 
při znečištění hrají bohužel ta-
ké komunální zdroje. Celkem 
22 obcí v jejím povodí odpadní 
vody totiž vůbec nečistí! 

Dobrou zprávou je, že od 
roku 1989 se životní prostře-
dí zlepšuje, a to nejen díky sni-
žování emisí z tepláren a elek-
tráren, ale také díky výstavbě 
moderních čističek odpadních 
vod v průmyslových závodech. 
V dlouhodobém horizontu se 
předpokládá také útlum po-

vrchové těžby uhlí a v několi-
ka desetiletích by tak mělo do-
jít ke zvýšení počtu zatopených 
povrchových dolů. V posled-
ních letech je řeka pravidelně 
zarybňována. Stará se o to se-
veročeská pobočka Českého ry-
bářského svazu za přispění Uni-
petrolu.                                (nov)

Filmová kancelář Ústecké-
ho kraje, která funguje už dru-
hým rokem pod krajským úřa-
dem, poskytuje filmařům asis-

tenci při natáčení v celém kra-
ji. „Ocenění si velmi vážíme. Po 
oficiálním začátku fungová-
ní naší kanceláře byl rok 2017 
přesně ten zásadní, ve kterém 
se nám podařilo přilákat do re-
gionu výrazné filmové projek-
ty, a další přicházejí. S každým 
z nich se učíme spoustu nových 

a zajímavých věcí. Titul Film 
Friendly 2017 je pro nás velkou 
odměnou a motivací do další 
práce, která nás moc baví,“ ří-

ká Barbora Hyšková z Filmo-
vé kanceláře Ústeckého kraje. 
Ta má za sebou rušný rok pl-
ný zajímavých filmových a te-
levizních projektů. Vytvořila 
kvalitní síť kontaktů od měst 
a obcí až po místní dodava-
tele a firmy ve filmovém prů-
myslu i mimo něj. „Na Filmo-

vou kancelář Ústeckého kraje 
jsme dostali řadu pozitivních 
referencí od lokačních manaže-
rů a producentů, kteří byli spo-
kojení s rychlostí a poskytnutou 
asistencí nejen při vyhledává-
ní vhodných lokací k natáčení,“ 
vysvětluje důvody zvolení Ne-

la Cajthamlová z Czech Film 
Commission.

„Ústecký kraj je se svými jedi-
nečnými a rozmanitými lokace-
mi vhodný téměř pro jakýkoliv 
filmový příběh. Víme to už dáv-
no a jsme rádi, že náš kraj stá-
le více objevují i filmaři. Zisk 
ocenění Film Friendly 2017 je 

dokladem toho, že naše filmo-
vá kancelář odvádí skvělou prá-
ci a těšíme se společně na další 
úspěšné projekty. V regionu se 
během působení kanceláře po-
dařilo vytvořit fungující síť film 
friendly subjektů. Jejich vstříc-
nost má velkou zásluhu na tom, 
že je Ústecký kraj mezi filmaři 
oblíbený, takže ocenění patří 
svou částí i jim,“ uvedl Zdeněk 
Matouš, radní Ústeckého kraje 
pro oblast regionálního rozvo-
je a cestovního ruchu. 

Spolupráce s Filmovou kan-
celáří Ústeckého kraje měla 
například výrazný vliv na roz-
hodnutí filmařů natáčet v Ús-
tí seriál Svět pod hlavou. „Jsem 
rád, že se u nás regionálním fil-
movým kancelářím daří a že to 
má pozitivní vliv na decentrali-
zaci natáčení a celkově lepší po-
zici filmové a televizní tvorby 
v regionech,“ potvrdil smyslu-
plnost práce filmových kance-
láří Vratislav Šlajer, předseda 
představenstva Asociace pro-
ducentů v audiovizi a produ-
cent společnosti Bionaut.

(sol)

Kateřina byla jeho sestra. Dvoj-
če. Nebyli jednovaječní, a tak si byli 
podobní jen tak, jak si běžně sou-
rozenci bývají. Od narození ale na 
sobě viseli. Když plakala Kateřina, 
plakal i on. Když byl v nepohodě, 
byla neklidná i jeho sestra. Ve škol-
ce se od sebe nehnuli. Ve škole si 
sice každý našel nové přátele, stále 
ale po očku sledovali jeden druhé-
ho. Když měl pocit, že 
je snad někdo z kluků 
na Kateřinu byť jen 
v náznaku zlý, ihned 
zakročil. Byl dost 
chytrý a silný, aby si 
nemusel od nikoho ze 
spolužáků nic nechat 
líbit. Kateřina byla ta-
kové něžňátko. Kam 
ji postavili, tam ji už 
od malička většinou 
také našli. Neuměla se 
prosadit, nechtěla jít 
s nikým do konfl iktu, 
raději udělala, co od ní lidé chtěli. 
Měla vrozenou vadu, levá ruka se 
jí nevyvíjela tak, jak by měla. Měla 
ji slabší, kratší a trochu zdeformo-
vanou. Pro dítě Kateřininy povahy 
ideální případ pro komplexy a nu-
lové sebevědomí. Bylo mu jasné, 
že kdyby neměla jeho, spolužáci 
by ji šikanovali. Ne pro její posti-
žení, ale pro její povahu. Kateřina 
si kvůli své vadě myslela, že ji lidé 
nemohou mít rádi. Za každý pro-
jev přátelství a lásky byla ochotná 
zaplatit protislužbou. Snažil se ji 
přesvědčit, že je skvělá a ostatní 
můžou být rádi, když se s nimi vů-
bec bude bavit. Povahu ale těžko 
změníš, a tak alespoň dohlížel, aby 
Kateřininy slabosti nikdo nezne-
užíval. Ze základní školy šli spolu 
na gymnázium. Raději by se viděl 
na průmyslové škole, technika ho 
vždy bavila. Musel ale dohlížet na 
Kateřinu, která byla vyhraněný 
humanitní typ. Na gymnáziu se 
rychle stal králem školy. Byl veselý, 
vtipný, chytrý a na co sáhl, to mu 
šlo. Většina studentů nechápala, jak 
může být tenhle skvělý kluk a ta ne-
nápadná, zakřiknutá a nepříliš hez-
ká postižená holka bratr se sestrou. 
Dokonce dvojčata. Nechával to být. 
Staral se jen, aby Kateřinu nikdo 
nevyčleňoval z kolektivu. Spolužá-
ci si už zvykli na to, že chtějí-li mít 
někde jeho, musí počítat i s jeho 
sestrou. Zatímco on byl samá hol-
ka, zamilovával se a rozmilovával 
s lehkostí kluka, o kterého stojí kaž-
dá, na kterou ukáže, Kateřina niko-
ho neměla. To nechápal. Neviděl ji 
stejnýma očima jako ostatní kluci. 
On viděl zářící bytost. Dívku, která 
má tolik krásy, že se s ní ostatní ne-
mohou srovnávat. Ne té namalova-
né krásy, kterou se chlubily všechny 
ty barbíny. Kateřina byla jiná, měla 
to v sobě. Stále na sestru musel 
myslet. Srovnával ji s ostatními dív-
kami. Uvědomil si, jak jsou vedle 
ní ostatní holky ubohé. Se svými 
rtěnkami, nalepenými řasami a ba-
revnými melíry. K osmnáctinám 
si nadělili s Kateřinou společnou 
oslavu. Zatímco na jeho pozvání 
každý čekal, ona neměla koho po-
zvat. Když si toho všiml, rozhodl 
se, že ani on nikoho nepozve. Svou 
plnoletost oslaví se sestrou sami. 
Byl to hezký večer. Jedli chlebíčky 
a jednohubky, pili víno a slivovici. 
Kateřina byla opilá dřív než on. Ro-
diče ten večer nebyli doma. Nechali 
jim prázdný dům a odjeli na chatu. 
Ať si mladí oslavu užijí. Kateři-
na skoro nemohla stát na nohou. 
Pořád se smála a blábolila, jak je 
šťastná, že ho má. Bez něj by nebyla 
nic. Nula. On je její lepší já. Uložil 
ji do postele v jejím pokoji. Svlékl 
ji a přikryl dekou. Chtěla, aby u ní 
ještě chvíli zůstal. Jako když byly 
děti. Říkala, že je její ostrov jistoty. 
Že ho má ráda. Deka se jí svezla 
níž. Poslouchal ji a díval se na její 
nahé tělo. Byla tak krásná. V jeho 
očích dokonalá. Neviděla defor-
maci její postižené ruky. Viděl per-

leťovou pleť, něžná ňadra, dolíček 
na krku, ve kterém pod kůží tepala 
krev. Najednou si uvědomil, že Ka-
teřinu miluje. Ne jako bratr. Miluje 
ji jako muž. Toužil po ní. Zděsil se 
sám sebe. Chtěl odejít, sestra ho ale 
vzala za ruku a přitáhla si ho k sobě 

blíž. Zamumlala, aby 
s ní zůstal. A tak se 
svlékl a vlezl si k ní 
do postele. Nenáviděl 
se, ale nedokázal se 
ovládnout. Kateřina 
se trochu bránila, 
když si uvědomila, co 
se děje. Byla ale příliš 
opilá a příliš zvyklá 
bratra poslouchat. 
Když bylo po všem, 
uvědomil si, že je 
ztracený. Už nedoká-
že přestat. Už nedoká-

že myslet na jinou dívku. Kateřina 
ještě chvíli plakala, pak ale usnula. 
On zíral do stropu a přemýšlel 
o budoucnosti. Musí s Kateřinou 
odjet hned po maturitě. Půjdou 
spolu na vysokou školu někam, 
kde je nikdo nezná. Ona si změní 
jméno a pro ostatní budou milenci. 
Nikdo nebude vědět, že jsou bratr 
a sestra. Problém budou jen rodiče. 
Kdyby se to dozvěděli, nikdy by 
jim to nedovolili. Potřebuje jejich 
peníze a potřebuje, aby zmizeli ze 
světa. On chce žít jen s Kateřinou. 
Věděl, kde má otec zbraň. Všechno 
naplánoval. Celou noc přemýšlel, 
ale ráno měl jasno. Kateřina se 
vzbudila s kocovinou. Vysvětlil jí 
svůj plán. Budou spolu šťastní. On 
ji miluje. Byla zvyklá poslouchat, 
neřekla na to nic. Jen když hned 
ráno s touhou svých osmnácti let 
zatáhl Kateřinu do sprchy, zase se 
trochu bránila. Věděl, že to, co dě-
lají, je špatné. Vlastně se jí to ani 
moc nelíbilo. On ji ale přesvědčil. 
Ten den se měli vrátit rodiče. Vzal 
Kateřinu do kina. Uprostřed fi lmu 
se zvedl a šel. Matka s otcem doma 
vybalovali tašky, které přivezli 
z chaty. Matka ukládala jídlo do 
ledničky, když přišel do místnosti. 
Nesl s sebou otcovu zbraň. Bylo 
mu trochu líto, když střelil matku 
do zátylku. Měl ji rád, věděl ale, že 
jinak to nejde. Otec slyšel výstřel 
a přiběhl z pracovny. Na něj po-
třeboval dvě rány do srdce. Když 
byli oba mrtví, natáhl si rukavice 
a otevřel otcův sejf. Sebral peníze 
a šperky. Pak rozbil okno na terasu, 
zničil kamerový záznam z domá-
cích kamer a vrátil se zpět do kina. 
Cestou hodil zbraň do řeky. Kate-
řině nakázal, že za všech okolností 
musí každému říkat, že byl stále 
s ní. Byli spolu celou dobu v kině. 
Když odcházel a přicházel během 
představení, natáhl si kapuci bun-
dy, kterou si do kina přinesl v tašce 
a dával dobrý pozor, aby nekoukl 
do žádné z kamer. S Kateřinou tak 
na záběrech kamer přichází do ki-
nosálu ve světlém svetru. Nikdo 
ho nemohl spojovat s tmavou po-
stavou, která se dvakrát mihla na 
záběrech kamer, i kdyby někoho 
napadlo, že snad nebyl v sále celou 
dobu promítání. Když přišli domů, 
našli vypáčené dveře z terasy, vy-
kradený sejf a mrtvé rodiče. Ka-
teřina se zhroutila. Vypovídal jen 
on. Nějakou dobu po vraždě jejich 
rodičů nechodili s Kateřinou do 
školy. Staral se o sestru. Ve škole jim 
chápavě vyšli vstříc. Zbyli si jen oni 
dva. Část majetku ukradli zloději, 
ale na účtech ještě bylo dost peněz, 
aby mohli v klidu žít. A otcova fi r-
ma prosperovala. Byl spokojený. 
Vyšetřování usnulo na mrvém 
bodu. Měl před sebou šťastný život 
s Kateřinou. Ten večer mu chtěla 
něco říct, on byl ale příliš unavený. 
Šel spát. Ráno ji našel mrtvou. Le-
žela ve vaně s podřezanými žilami. 
Pitva prokázala, že byla těhotná 
a dítě bylo jeho.                           (pur)

SOUDNIČKA
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Ústecký kraj je mezi fi lmaři stále více 
oblíbený, získal i prestižní ocenění 

ÚSTECKÝ KRAJ – Filmová kancelář Ústeckého kraje získala na fi lmo-
vém festivalu v Plzni prestižní titul Film Friendly 2017 pro regionál-
ní subjekty za spolupráci s fi lmaři. 

V Ústeckém kraji se natáčel i oblíbený krimiseriál Rapl II. S Hynkem Čermákem v hlavní roli. 

Filmová kancelář Ústec-
kého kraje se v roce 2017 
podílela na řadě zajímavých 
projektů, mezi nimiž jsou 
například celovečerní fi lmy 
Úsměvy smutných mužů (re-
žie Dan Svátek), Jan Palach 
(režie Robert Sedláček), Has-
trman (režie Ondřej Havelka), 
seriál Most (režie Jan Pruši-
novský) či seriál Rapl II (režie 
Jan Pachl).

Ekologické centrum 
Most pro Krušnohoří: 

■ zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, 
     veřejnou správou a veřejností

■ analyzuje informace o stavu životního prostředí v Podkrušnohoří

■ poskytuje aktuální informace o životním prostředí veřejnosti

■ informuje obyvatele o stavu životního prostředí

■ propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména dětmi 
     a mládeží

■ pořádá vzdělávací a osvětové aktivity

■ poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí 
     a plnění legislativních povinností

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

EKOCENTRUM INFORMUJE: 
Bílina a jejích sedm „NEJ…“

BÍLINA - Řeka Bílina je nejvodnatějším a nejdelším tokem Ústec-
kého kraje. Od pramene v Loučenské hornatině Krušných hor až 
do Ústí nad Labem, kde se vlévá do Labe, měří 83,6 km. Protéká 
nejprůmyslovější oblastí České republiky, takže jí bohužel patří 
ještě jedno prvenství – je nejvíce znečištěným tokem naší vlas-
ti. Za poslední tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně 
zlepšila a nadále zlepšuje.

Rybářský svaz s Unipetrolem vracejí přírodě, co její jest.
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Děti nemůžou ven, 
manželka chodí do 

práce s kasrem v ruce

Zmíněný obyvatel Janova má 
dvanáctiletou dceru. Děti od-
vedle na ni pokřikují, že je gá-
džovská kurva a bílá svině. Ra-
sistická urážka? Ale kdeže. To 
by to muselo být naopak a malá 
bílá holka by musela podobný-
mi vulgarismy vyčastovat ciká-
ny sousedy. Několikrát v měsíci 
musí otec rodiny běžet z práce 
domů, protože mu dcera do te-
lefonu brečí, že nemůže do ško-
ly. Před vchodem postává par-
tička cikánů, které se ona bo-
jí. A právem. Plivají po ní, když 
jde okolo, tahají ji za vlasy, ko-
pou do ní. Manželka chodí do 
práce s kasrem v ruce. On sám, 
chlap sportovní postavy, žádný 
chudáček, se při cestě do prá-
ce neustále otáčí. Očekává to-
tiž útok. „Vyhrožují mně i celé 
mé rodině. V Janově se už nedá 
normálně žít. Když si dovolím 
cikánské děti okřiknout, stahují 
si holky i kluci kalhoty a ukazu-
jí mu holé zadky. V noci se dce-
ra budí s pláčem, když soused ci-
kán opět mlátí svoji ženu. Dva-
náctileté dítě se bojí, že soused 
vraždí manželku. Mám devate-
náctiletého syna. Když je ven-
ku, dívám se z okna a hlídám, 
až bude před vchodem klid. Pak 
mu volám, že může domů. Ni-
kdo, kdo v Janově nežije, nedo-
káže pochopit, co mi tam pro-
žíváme,“ realisticky vylíčil svůj 
život v janovském pekle zastu-
pitelům otec od rodiny. 

Z Janova není úniku

Do bytu, který před dvace-
ti lety dostal od města, aby si 
ho opravil, investoval půl mi-
liónu korun. Dnes mu sousedé 
vyhrožují, že ho zlikvidují. „Ře-
šíte, jestli bude plavecký bazén 
v centru města nebo na Koldo-

mu. To je ale lidem z Janova úpl-
ně jedno. Řešte naši bezpečnost. 
Na co čekáte? Až budu sám brá-
nit rodinu a svoje děti? Až ně-
koho zlikvidují? Řekněte mi, co 
mám dělat. Takhle žiju se svou 
rodinou v pekle a za to jsem vám 
přišel poděkovat,“ apeloval na 
zastupitele muž, pro kterého je 
Janov každodenní realita. 

Policista před každý 
vchod? Těžko

Za situaci v Janově podle 
vedoucího Územního odbo-

ru Most Policie ČR Jiřího Vol-
prechta může sociální skladba 
obyvatel. „Sociální skladba oby-
vatel je základní kriminologický 
faktor. Těžko s tím policie mů-
že něco dělat. Je třeba oznamo-
vat každý skutek, který se sta-
ne. Teprve pak to můžeme řešit,“ 
prohlásil Jiří Volprecht s tím, 
že policista před každým vcho-
dem není reálný. Nešťastného 
otce malé holky z Janova, která 
se bojí jít do školy bez jeho do-
provodu, asi těžko uklidní další 
fakt, který na jednání zastupi-

telstva ze strany Policie ČR ta-
ké zazněl. „Žádná státní sprá-
va nenašla řešení, jak si pora-
dit s nepřizpůsobivými občany. 
Česká republika navzdory soci-
álně vyloučeným lokalitám stá-
le patří mezi nejbezpečnější ze-
mě,“ informoval Jiří Volprecht. 
Vedení města pak upozornilo 
na možnost stěžovat si každou 
první středu v měsíci na setká-
ní janovského osadního výbo-
ru. Do Janova také míří posi-
ly ze Středočeského kraje. Čty-
ři specialisté na sociálně vylou-
čené lokality z řad Policie ČR 

budou během letních prázdnin 
pomáhat svým hamerským ko-
legům přímo v terénu. 

Řešení je nulová 
tolerance

V Janově situace podobně, 
jako v současné době, gradova-
la v roce 2008. Tehdy ale měs-
tem pochodovali rozzlobení 
občané silně podpořeni krajně 
pravicovými příslušníky Děl-
nické strany. Město pod vede-
ním Daniela Voláka a Martina 

Kliky na situaci tenkrát reago-
valo nulovou tolerancí. Úspěš-
ný projekt byl postupně apli-
kován i do dalších měst. „Ne-
říkejte mi, že to nejde. Nulová 
tolerance postupně nenápadně 
vyšuměla. Když nic neuděláme, 
bude tu opět domobrana. Zou-
falým lidem totiž nic jiného ne-
zbývá. Pokud nulová toleran-
ce fungovala, byl klid a pořádek. 
Je to vyvážená směsice represe 
a prevence. Teď je ale čas přede-
vším na důslednou represi, kte-
rou musí partičky nevychovanců 
v Janově pocítit na vlastní ků-

ži. Vedení města je na ochranu 
svých občanů slabé. To se musí 
změnit,“ reagoval na emotivní 
vystoupení janovského občana 
Daniel Volák.

Co dělá pro Janov 
město?

Janov zůstává podle vede-
ní města ve středu jeho zá-
jmu. Město investovalo nema-
lé prostředky z dotací z Evrop-
ské unie do obnovy infrastruk-
tury v sídlišti. V Janově funguje 
nízkoprahové centrum Jaklík, 
které se věnuje prevenci krimi-
nality u dětí. V ulicích kromě 
strážníků Městské policie Lit-
vínov působí rovněž asistent-
ky prevence kriminality. Vede-
ní města pravidelně komuniku-
je s janovským osadním výbo-
rem. Investovalo do výstavby 
dětského hřiště, které mělo od-
vést pokřikující děti z ulic. V Ja-
nově pracují také městští terén-
ní sociální pracovníci. Pro Ja-
nov město zřídilo samostat-
nou organizaci Sociální služby 
První krok Litvínov. Větší po-
zornost věnuje město úklidu 
sídliště. V loňském roce zača-
lo město s výkupem prázdných 
vybydlených paneláků, které 
postupně zdemoluje. 

(pur)

„Život v Janově je peklo“
LITVÍNOV – Jak se v současné době žije lidem v Janově, přišel zastupitelům na poslední jednání, kde se probírala bezpečnostní situace ve 
městě, vylíčit jeden z občanů Janova. V Janově žije pětatřicet let a podle jeho slov je nyní situace nejhorší. Sousedé cikáni udělali ze života 
v Janově slušným lidem peklo.

Průkopník „nulové tolerance“ Martin Klika (vpravo) probírá neutěšenou situaci s Jiřím Volprechtem.

„Cikáni udělali ze života slušným lidem v Janově peklo.“ 

Přes veškeré snahy města Litvínova, zejména fi nanční, se situace v Janově nelepší.

Dámy a pánové. 

Chcete řídit autobus MHD a mít jistotu zaměstnání? 

Chybí vám snad řidičské oprávnění? 

Není to žádný problém, 

zajistíme jeho získání

ve vlastní autoškole a také po dohodě uhradíme. 

Autobusy u nás totiž řídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy. 

Dejte o sobě vědět a ozvěte se nám.

 uhradíme. 

Hledáme řidičky a řidiče autobusůHledáme řidičky a řidiče autobusů

Kontakt: 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

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



zpravodajství 4. května 2018 7

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

Aby bylo vyhlášeno referen-
dum o umístění plaveckého ba-
zénu vyzval vedení města Pe-
tr Globočník na jednání zastu-
pitelstva 22. března. „Realizace 
investice nového bazénu u Koldo-
mu je v pokročilé fázi příprav. Ja-
kékoli další zdržení by výstavbu 
bazénu prodražilo a zdrželo nej-
méně o dalších 5 let, přičemž sou-
časný bazén by nemohl být tak 
dlouho provozován a hrozí tak ab-
sence plavecké výuky školáků, za-
stavení činnosti plaveckého klu-
bu. Vzhledem k tomu, že si měs-
to uvědomuje význam takové in-
vestice, k tématu bazénu proběhlo 
několik veřejných jednání, kde by-
ly všechny skutečnosti veřejnos-
ti sděleny. Problematikou rekon-
strukce či výstavby nového bazénu 
se město zabývá intenzivně mini-
málně od roku 2012. V listopadu 
2015 se orgány města opět zabý-
valy otázkou rekonstrukce stáva-
jícího bazénu nebo výstavby no-
vé plavecké haly v areálu koupali-
ště Koldům. Zastupitelstvem bylo 
potvrzeno rozhodnutí o investič-
ní přípravě vybudování nové pla-
vecké haly v areálu koupaliště Kol-
dům,“ uvedl tajemník města Val-
demar Havela důvody, proč refe-
rendum nevyhlašovat. 

V současné době se zpracová-
vá dokumentace ke stavebnímu 
povolení. Dokumentace k prová-
dění stavby by měla být dokonče-
na do ledna 2019. V příštím roce 

se pak začne s výstavbou nového 
plaveckého bazénu. Ten by měl 
být dokončen v prosinci 2020. 
Podle vyjádření jednatele SPOR-
TaSu Miroslava Otcovského stá-
vající plavecký bazén už nelze re-
konstruovat a do prosince roku 
2020 vydrží jen s největším vypě-
tím sil. „Debatovali jsme o referen-
du více než deset hodin. Je prav-
da, že probíhaly veřejné diskuze, 
občané ale stejně nakonec neměli 
příliš šancí do umístění plavecké-
ho bazénu zasahovat. Nejde nám 
jen o umístění. Pokud postavíme 
bazén tak, jak je nyní navržen, 
bude jeho provoz ztrátový,“ apelo-
val na zastupitele Petr Globočník. 
Ti ale neměli pro jeho argumen-
ty vesměs pochopení. „O plavec-
kém bazénu se rozhodovalo v le-
tech 2012 až 2016. Kde jste tehdy 
byli? Předstupte před plavce z litví-
novského oddílu a řekněte jim, že 
budou pět let jezdit trénovat do ji-
ného města. Předstupte před rodi-
če dětí, které mají plavání v rám-
ci školní výuky a oznamte jim, že 
chcete, aby minimálně pět let jez-
dily jejich děti plavat jinam. Re-
ferendum nepodpořím,“ prohlá-
sila starostka města Kamila Blá-
hová. Na její stranu se tentokrát 
postavila také opoziční sociální 
demokracie. „Musím se zastat ve-
dení města. Bazén jsme řešili řa-
du let. Děláme maximum pro to, 
aby bazén konečně stál. Také bych 
si to představoval jinak. Nový ba-

zén je ale ve stádiu příprav a mě-
nit nyní cokoliv je holý nesmy-
sl,“ připojil se ke starostce Mar-
tin Klika (ČSSD). „Bazén je jed-
nou z investičních akcí, o které se 
hodně diskutovalo. Jeho umístě-
ní a fi nální podoba je výsledkem 
krvavého kompromisu, který už 
nebudeme měnit,“ uvedla také 
místostarostka Erika Sedláčko-
vá (KSČM). Pro referendum se 
vyslovil pouze zastupitelský klub 
ODS. „Celý proces byl chaotický 
a výsledek tomu odpovídá. Byly 
i jiné varianty, o kterých vedení 
města ani nediskutovalo,“ připo-
mněl Daniel Volák (ODS), kte-
rý spolu s kolegyní Helenou Ze-
mánkovou Týřovou jako jediní 
dva zvedli ruku pro referendum. 

„Náklady na konání referenda 
by město vyšly na částku zhruba 
540 tis. Kč, kdyby se místní refe-
rendum konalo současně s volba-
mi do zastupitelstva města, v pří-
padě samostatného termínu jeho 
konání by to byla částka 500 tis. 
Kč. K platnosti rozhodnutí v míst-
ním referendu je zapotřebí účasti 
alespoň 35 % oprávněných osob 
zapsaných v seznamu, v přípa-
dě Litvínova 6 734 oprávněných 
osob. Rozhodnutí v místním refe-
rendu je závazné, hlasovala-li pro 
ně nadpoloviční většina hlasují-
cích oprávněných osob, a nejméně 
25 % všech oprávněných voličů, 
tedy i těch, kteří nevolili,“ doplnil 
informace k referendu Valdemar 
Havela.                                     (pur)   

Chcete referendum o bazénu?
Jdete „s křížkem po funusu“!

LITVÍNOV – Zastupitelé se rozhodli, že nevyhlásí referendum 
o umístění plaveckého bazénu, jak to požadoval na březnovém 
jednání občan Petr Globočník. Podle starostky Kamily Bláhové při-
šel Petr Globočník a skupina lidí kolem něj „s křížkem po funusu“. 
Vyhlášení referenda o umístění plaveckého bazénu by znamenalo 
několik dalších let zdržení.

LITVÍNOV - Zastupitele města 
o skvělé fi nanční kondici ujistila 
vedoucí fi nančního odboru Jana 
Lanková. 

„Město má výbornou fi nanč-
ní kondici, která se opírá o abso-
lutní výsledek provozního salda. 
Stabilizovala se základna příjmů 
města s ještě vyšším podílem da-
ňových příjmů. Pozitivní je fi -

nanční nezávislost města na in-
vestičních dotacích. Město v ro-
ce 2017 docílilo zároveň nejlepší 
kumulovaný vlastní fi nanční po-
tenciál v historii města.  Na kon-
ci roku 2016 byl zůstatek dlouho-
dobého fi nančního majetku na 
účtech města přibližně 237 mil. 
Kč, na konci roku 2017 to byl zů-
statek ve výši 284 mil. Kč,“ in-

formovala Jana Lanková. Vše 
ale není jen růžové.  Provozní 
výdaje rostly v roce 2017 rych-
leji, než rostly provozní pří-
jmy. Městu značně škodí ra-
zantní úbytek obyvatel. Ubýva-
lo i zaměstnanců evidovaných 
v katastru města. Příjmy roku 
2018 budou ještě dopovány no-
velou zákona o rozpočtovém ur-

čení daní, ale po roce 2018 mů-
že přijít rozčarování, kdy poros-
tou výdaje města na provoz, ale 
příjmy nikoliv. Rizikem byly ta-
ké nízké investice v letech 2016 
a 2017. „Bezpečný limit zůstatku 
dluhu města ve výhledu rozpočtu 
zůstal na navýšené úrovni částky 
400 mil. Kč,“ uzavřela Jana Lan-
ková.                                     (pur)

Dobrá zpráva pro občany: Litvínov je ve výborné kondici

P orušené paragrafy

Ukradli metrák 
česneku  

MOST – Mostečtí policisté 
obvinili z krádeže dva muže ve 
věku 22 let, oba z Chomutovska. 
Ti měli v jedné obci na Mostecku 
pracovat jako brigádníci na stat-
ku. Během ani ne jednoho týdne 
v době jejich přítomnosti na bri-
gádě měli na zemědělském stat-
ku odcizit pytle s 99 kilogramy 
česneku v celkové hodnotě 12 ti-
síc korun. Zeleninu měli prodat 
náhodným zájemcům a o peníze 
se rozdělili.

Na disko přišla o mobil

MOST – Policie v Mostě od-
halila totožnost muže, který měl 
na jedné mostecké diskotéce od-
cizit jedné mladé ženě její mobil-
ní telefon. 41letý muž z Mostu je 
obviněn z krádeže a police ho stí-
há na svobodě. „Žena požádala 
obviněného, aby jí hlídal bundu, 
protože si potřebovala odskočit. 
Muž, kterého žena ani pořádně 
neznala, situace využil a telefon 
měl z oděvu odcizit. Poté z restau-
race hned zmizel,“ popsala inci-
dent policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. Ač kriminalisté zlo-

děje odhalili poměrně brzy, mo-
bil už u sebe neměl. „Uvedl, že ho 
prodal na ulici neznámému muži. 
Poškozená tak utrpěla hmotnou 
škodu ve výši 9 000 korun,“ dopl-
nila mluvčí. 

Energetikům zmizelo 
drahé „nádobíčko“ 

MOST – Vyšetřovatel mos-
tecké policie obvinil dva mu-
že ve věku 31 a 22 let z okre-
su Most. Podle kriminalistů má 
dvojice na svědomí vloupání do 
nákladního vozu jedné energe-
tické společnosti. Vozidlo dvo-
jice měla vykrást na parkovacím 
místě na třídě Budovatelů v noč-
ních hodinách. „Za použití násilí 
vnikli muži do uzamčeného auta 
a odcizili z něj zkoušečku, kufry 
s nářadím, pákové kleště, lezecké 
postroje, různé kličky k otevírání 
rozvaděčů a další uložené věci,“ 
vyjmenovala policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Starší muž 
byl již za krádež v minulosti od-
souzen. Odcizené věci z čás-
ti dvojice prodala, část lupu kri-
minalisté zajistili. Dvojici poli-
cie stíhá na svobodě. Poškozená 
fi rma vyčíslila škodu na částku 
100 000 korun.                                 (sol)

Iniciátor lidového hlasování Petr Globočník s vyhlášením plebiscitu 
neuspěl.

LITVÍNOV - Zastupitelé schváli-
li přijetí dotace na rekonstrukci 
a stavební úpravy školní družiny, 
včetně pořízení moderního vyba-
vení a zajištění bezbariérovosti 
budovy školní družiny janovské 
základní školy. 

Předpokládané celkové nákla-
dy projektu činí 9,5 mil. Kč, z toho 
maximální výše poskytnuté dota-
ce je 8,6 mil. Kč. Minimální spolu-
účast města je 956 000 Kč. Zastu-

pitelé dále schválili přijetí dotace 
na „Centrum Lesánek“. Cílem má 
být vybudování kvalitně vybavené 
bezbariérové odborné učebny pří-
rodních věd a polytechniky. Učeb-
na bude doplněna DIGI koutkem 
a funkční zastřešenou terasou, 
která bude sloužit jako venkov-
ní učebna.  Také se zde obnoví ze-
leň. Předpokládané celkové nákla-
dy činí 8,1 mil. Kč, z toho z dotace 
je 7,2 mil. Kč.                            (pur)

LITVINOV - Výjimku z pravidel pro 
přidělování dotací schválili zastu-
pitelé pro společnost SPORTaS. 

Na vybudování skateparku 
schválili zastupitelé pro SPORTaS 
deset miliónů korun. Skatepark 
bude postaven v prostoru centrál-
ních tenisových kurtů u sportovní 
haly Koldům. Prvky nového hři-
ště byly navrhovány ve spoluprá-
ci s odborníkem v oblasti skate 

sportu. Projekt dále zahrnuje sa-
naci stávajících tribun centrál-
ních kurtů, opravu objektu býva-
lého zázemí kurtů, kde je navrho-
váno umístění zázemí pro údrž-
bu areálu a zázemí pro Cyklistický 
klub, opravu stávajících zpevně-
ných ploch a komunikací, oploce-
ní areálu, osvětlení a kamerové za-
bezpečení, napojení na sportovní 
halu.                                                (pur)

Za dotace bude družina a Lesánek

SPORTaS dostal výjimku
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LITVÍNOV – Zprávu o vývoji bez-
pečnostní situace v Litvínově 
předložili zastupitelům velitel 
Městské policie Litvínov Zdeněk 
Urban a vedoucí Územního odbo-
ru Most Policie ČR Jiří Volprecht. 
Od opozičních zastupitelů si 
vysloužili kritiku za situaci v Ja-
nově a nízký počet řešených pře-
stupků. Do vedení města se pak 
Martin Klika (ČSSD) obul kvůli 
vyhlašování opatření obecné po-
vahy, ke kterému město podle něj 
přistoupilo liknavě. 

Podle zprávy Policie ČR došlo 
v roce 2017 na území okresu Most 
k mírnému nárůstu nápadu kri-
minality. Meziroční nárůst nápa-
du se projevil u většiny hlavních 
kategorií kriminality. Jako zajíma-
vý udává policejní zpráva „pře-
sun“ nápadu násilné kriminality 
z Mostecka na Litvínovsko. „Zají-
mavé jsou také údaje o nápadu ná-
silných trestných činů na teritoriu 
OOP Litvínov Hamr (ta řeší přede-
vším Janov). V roce 2014 zde bylo 
spácháno 74 takových skutků, v ro-
ce 2015 52, v roce 2016 již jen 31 
a v roce 2017 došlo zlomově k ná-
růstu o 100 %. Je to největší nárůst 
násilné kriminality u jednotlivých 
obvodních oddělení,“ uvádí dále 
policejní zpráva.  

Výroční zpráva Městské po-
licie Litvínov nenechala klidné-
ho Martina Kliku (ČSSD), který 
v minulosti působil jako velitel lit-
vínovské městské policie. „V roce 
2011 řešili strážníci 4 948 přestup-
ků, v loňském roce jich bylo pouze 
1900. Pokud počítám dvanáct li-
dí na směnu, pak každý den vyře-
ší 5,2 přestupků. Zřejmě není v Lit-
vínově a v Janově co řešit nebo ně-
kde začíná být chyba,“ argumen-
toval čísly Martin Klika. „Některé 
věci už nespadají do kompetence 

městské policie, proto jsou statisti-
ky nesrovnatelné. Musím se měst-
ské policie zastat. Vykonávají služ-
bu podle svých možností,“ zasta-
la se strážníků starostka Kami-
la Bláhová. Velitel Zdeněk Urban 
pak připomněl, že některé situa-
ce nelze evidovat jako přestupek 
a městská policie je proto eviduje 
v jiných statistikách zvlášť. S těmi-
to argumenty se ale Martin Klika 

nespokojil. „Absolvuji stejná škole-
ní jako velitel městské policie. Vím, 
co je přestupek a co ne,“ upozor-
nil. Dále zkritizoval vedení města 
za to, že příliš dlouho váhalo s vy-
hlášením nařízení obecné povahy, 
kterým by znemožnilo ve vybra-
ných částech města vyplácet soci-
ální dávky na bydlení nově přistě-
hovalým lidem. „Opatření obecné 

povahy jsme začali řešit v říjnu loň-
ského roku. Má to své postupy, kte-
ré nelze obejít,“ nesouhlasila s kri-
tikou Kamila Bláhová. „Je pravda, 
že se to může zdát být dlouho, ale 
podrobili jsme vše důkladné ana-
lýze a to nějaký čas trvá,“ připojil 
se ke starostce tajemník Valdemar 
Havela. Ani s tímto vysvětlením 
se Martin Klika nespokojil. Připo-
mněl, že kraj pro obce zpracoval 

metodický pokyn, podle kterého 
mělo město postupovat. „Kdyby 
to trvalo dva měsíce, lze to chápat. 
V Litvínově se to ale řeší půl roku. 
Společnost CPI nám vychází vstříc 
a zaslouží si pochvalu. Do svých 
prázdných bytů nepustí nikoho, 
kdo nemá pracovní smlouvu. Mu-
síme udělat vše pro to, aby se ne-
přizpůsobiví nestěhovali do prázd-

ných bytů v Janově,“ uzavřel Mar-
tin Klika. 

Na špatnou situaci v Jano-
vě upozornil také zastupitel Pe-
tr Bucha, který tam žije. „Do Ja-
nova se začali stěhovat dělníci 
z Ukrajiny, Rumunska, Polska. Si-
tuace se zhoršuje,“ varoval zastu-
pitel. Že ale není úplně bezpečno 
ani v centru města přišla zastu-
pitelům říci občanka Veronika 

Klírová. „Opakova-
ně řešíme napadání 
našich dětí skupin-
kami romské mlá-
deže na dětském 
hřišti v samém cen-
tru města. Slovně 

i fyzicky napadají nejen děti, ale 
dovolí si i na maminky. Problém 
Janova se nám stěhuje do centra 
Litvínova,“ vylíčila zastupitelům 
Veronika Klírová. Dětská hřiště 
v centru města jsou přitom stře-
žena městským kamerovým sys-
témem a strážníci Městské poli-
cie Litvínov je pravidelně namát-
kově kontrolují.                        (pur)

Násilná trestná činnost se 
stěhuje z Mostu do Litvínova

ÚSTECKÝ KRAJ  - Už týden zajiš-
ťují rozšířenou přepravu jízdních 
kol i linky Dopravy Ústeckého 
kraje, které směřují do horských 
oblastí. Doplní tak cyklistickou 
nabídku linek, které v nižších 
polohách začaly kola vozit už od 
Velikonoc.

„Rozšířenou přepravu jízdních 
kol od posledního dubnového ví-
kendu nabídne DÚK celkem na 
36 autobusových linkách ‚zele-
ných‘ autobusů. Buď formou cyk-

lovleku s kapacitou 25 kol nebo 
nástavby na šest kol,“ řekl náměs-
tek hejtmana pro oblast dopra-
vy Jaroslav Komínek.  Přeprava 
kol ve zbývajících 129 autobuso-
vých linkách DÚK je taktéž mož-
ná, podmínkou je ale volné místo 
ve voze. Dopravu cyklistů nabízí 
DÚK také ve všech svých rych-
lících, spěšných a osobních vla-
cích, které mají v jízdním řádu 
uvedeno, že přepravují kola – te-
dy ve většině krajských vlaků. 

K nejoblíbenějším cyklis-
tickým linkám patří autobusy  
484 z Teplic na Komáří vížku, 433 
z Děčína na Sněžník, 493 z Teplic 
na Moldavu,  600 z Kadaně a Kláš-
terce na Měděnec a do Vejprt,  
452 z Ústí do Tisé a Mukařova ne-
bo 523 z Litvínova do Klínů a Čes-
kého Jiřetína. Hojně využívaná je 
lodní linka 901 z Ústí do Litomě-
řic a Roudnice a novinkou je Brt-
nický cyklovlak T2 z Děčína do 
Krásné Lípy a Mikulášovic. Jízd-

ní řády a mapu linek s rozšířenou 
přepravou jízdních kol v roce 2018 
naleznete na webových stránkách 
www.dopravauk.cz. Cena přepra-
vy jízdních kol zůstává stejná jako 
loni – jednorázová jízdenka stojí 
20 Kč a platí na území Ústeckého 
kraje a platí i ve vlacích ČD. Roz-
šířená přeprava jízdních kol bude 
v provozu v horských oblastech do  
30. září a v nížinách až do 28. říj-
na.                              

(nov)

Ústecký kraj začal vozit jízdní kola

LITVÍNOV – Nadace Unipetrol za-
hájila druhý ročník stipendijního 
programu na podporu studentů 
středních a vysokých škol tech-
nických a přírodovědných obo-
rů. Žádost o udělení stipendia 
pro školní rok 2018/2019 lze po-
dat nejpozději do 15. července. 

Stipendijní program tvoří jed-
nu z hlavních činností Nadace 
Unipetrol. Vloni nadace rozdě-
lila stipendia pro středoškolské 
a vysokoškolské studenty v cel-
kové hodnotě 1,5 milionu ko-
run. „V červnu ukončí školní rok 
našich 40 prvních stipendistů. 
V loňském roce, kdy jsme stipen-
dijní program zahájili, jsme obdr-
želi téměř 100 žádostí, letos oče-
káváme zájem vyšší. O podporu 
mohou žádat studenti z celé Čes-
ké republiky a opakovaně i stá-
vající stipendisté, kterým lze sti-

pendium v případě splnění všech 
podmínek prodloužit,“ komen-
tuje Tomáš Herink, člen Správ-
ní rady Nadace Unipetrol.  „Dů-

ležitým kritériem pro udělení sti-
pendia je kromě studijních výsled-
ků a finanční situace rodiny také 
aktivita, angažovanost a mimo-

školní studijní aktivity studen-
tů,“ říká Julie Růžičková, ředitel-
ka Nadace Unipetrol, a dodává: 
„Stipendijní program podporuje 
i školy v jejich úsilí udržet talen-
tované a schopné studenty. Pokud 
student získá potřebnou finanč-
ní podporu, dá přednost pokračo-
vání ve studiu před předčasným 
vstupem na pracovní trh.“ 

Lonští stipendisté si díky fi-
nanční podpoře mohli pořídit 
odbornou literaturu, školní po-
čítače anebo uhradit specializo-
vané výukové kurzy. „Vždy jsem 
se účastnil soutěží. Nevyhrával 
jsem, ale nikdy jsem to nevzdal. 
Získané vědomosti a lidi, které 
na soutěžích potkávám, za to sto-
jí. A já cítím, že se posunuju dál,“ 
říká student chebského gymná-
zia Václav Šíp, stipendista Nada-
ce Unipetrol.                         (nov)

Nadace Unipetrol vyhlásila druhý ročník stipendijního 
programu pro studenty středních a vysokých škol

Základními podmínkami pro získání finanční podpory je studijní 
průměr do 1,5 pro studenty středních škol a do 2,0 pro vysokoško-
láky a prokázání limitovaného finančního zázemí, které neumožňu-
je žadateli realizovat vzdělávací aktivity vedoucí ke studijnímu roz-
voji nad rámec studia. Přihlášky do stipendijního programu lze za-
sílat prostřednictvím webového formuláře na webu nadace www.
nadaceunipetrol.cz, a to do 15. července 2018. Vyhlášení stipendij-
ního programu Nadace Unipetrol proběhne v září 2018.

V debatě o bezpečnostní situaci v Litvínově pokračovali opoziční zastupitelé Martin Klika (uprostřed), Daniel 
Volák a Helena Zemánková-Týřová ještě o přestávce.

Nárůst násilných trestných činů v Janově zkritizoval Daniel Volák (ODS), 
který se původně domníval, že jde o chybu ve zprávě. „Násilná trestná činnost 
v Mostě klesá a v Litvínově skokově roste. S tím je potřeba něco dělat. Vrátit se 
k nulové toleranci a k represi vůči nepřizpůsobivým.“
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Z neudržovaného 
pozemku parkoviště 
Zastupitelé schválili prodej 

více než šesti a půl tisíce metrů 
čtverečních pozemků a neudr-
žované komunikace společnos-
ti TAMMY. Ta je přičlení k ob-
jektu čp. 111. V dříve prázdném 
domě ve zchátralém stavu bu-
duje společnost nové byty. Do 
roku 2020 by v domě mělo 
vzniknout padesát nových by-
tů. Na pozemcích, za které měs-
tu zaplatila 656 tisíc korun, bu-
de parkoviště pro obytný dům 
a terasy.

Navýšili rozpočet   
pro školu

Ve schváleném rozpočtu pro 
letošní rok mělo Meziboří vy-
členěno na rekonstrukci elek-
trorozvodů pro základní ško-
lu dva milióny korun. „Po kon-
zultaci s ředitelem školy a správci 
sítí bylo dojednáno zadání ve-
řejné zakázky na celý objekt bu-
dovy A. Cena za rekonstrukci se 
tak navýšila na tři milióny ko-
run. Finanční pokrytí navrhuje-
me z úspory výdajů schválené in-
vestice cesta pro pěší z Meziboří 
do Litvínova,“ vysvětlila rozpoč-
tovou změnu vedoucí finanční-
ho odboru Jarmila Roubalová. 
Zastupitelé rozpočtovou změnu 
schválili. 

Plán rozvoje  
sportu prošel

Jednomyslně schválili zastu-
pitelé plán rozvoje sportu na ob-
dobí 2018 až 2026. Cílem plánu 
rozvoje sportu je obecně pod-
pořit sport ve všech jeho rovi-
nách a stanovit způsob financo-
vání podpory sportu v Mezibo-
ří. „Jedním ze základních úkolů 
při rozvoji sportu je spoluprá-
ce se základní a mateřskou ško-
lou. Druhou cílovou skupinou 
jsou občané v aktivním věku, 
kterým by mělo město poskyt-
nout prostory pro aktivní spor-
tování a odpočinek,“ uvedla plán 
podpory sportu vedoucí správ-
ního oddělení Libuše Řeháko-
vá.  Schváleným plánem rozvo-

je sportu si město stanovilo způ-
sob, jakým bude sportovní akti-
vity svých občanů podporovat, 
a to nejen finančně. 

Ohňostroj jen  
na výjimku

Zastupitelé schválili obec-
ně závaznou vyhlášku o regu-
laci hlučné zábavní pyrotechni-
ky a o výjimečném zrušení do-
by nočního klidu. „Důvodem 
nové vyhlášky je nadměrný hluk, 
který narušuje pohodu bydle-
ní. Zábavní pyrotechniku pou-
žívají někteří lidé bez ohledu na 
to, že v blízkosti jsou maminky 
s malými dětmi v kočárku či se-
nioři. Nadměrný hluk zatěžu-

je i psy. Vydáním této vyhlášky 
bude možné pořádat ohňostroje 
pouze na základě výjimky uděle-
né ve správním řízení, a to pou-
ze pro dobu mimo dobu noční-
ho klidu,“ uvedl starosta měs-
ta Petr Červenka. Zákaz neplatí  
31. prosince od 12 hodin do  
1. ledna 12 hodin a při celo-
městské akci Rozsvěcení vánoč-
ního stromu. Žádosti o výjimku 
je nutné podat 30 dnů před plá-
novaným ohňostrojem. 

Hodnotili loňské 
investice 

Zastupitelé vzali na vědo-
mí zprávu o realizaci investic 
naplánovaných na loňský rok. 

„V roce 2017 byla naplánovaná 
realizace parkovišť Nad Parkem 
a Májová, z důvodu zdlouhavého 
procesu při získávání příslušných 
stanovisek dotčených orgánů by-
la realizace těchto parkovišť od-
ložena na letošní rok,“ uvedla 
vedoucí odboru výstavby majet-
ku a životního prostředí Gabrie-
la Soukupová.

V loňském roce se realizova-
la například rekonstrukce vstu-
pu do budovy městského úřadu, 
hydroizolace budovy základ-
ní školy, klimatizace v budově 
městského úřadu. Zateplení ob-
jektu čp. 136–138 a další. Nejvý-
znamnější investicí byla decen-
tralizace tepelného hospodář-
ství za více než dvacet tři mili-
ónů korun. 

Město dostalo plot 

Oplocení kolem areálu hasič-
ské zbrojnice v Meziboří schvá-
lili zastupitelé převzít od hasi-
čů do majetku města. Oploce-
ní vybudovali hasiči svépomocí 
ze dřeva. Je v dobrém stavu, ale 
do budoucnosti lze předpoklá-
dat nutnou údržbu. Budovu ha-
sičské zbrojnice i vrata v oplo-
cení pro vjezd do areálu vlast-
ní město.

Kontejnery zaplatí kraj

Zastupitel Petr Vršecký se 
v interpelacích zajímal o mož-
nost přistavění kontejneru na 
bioodpad, kam by bylo možné 
odvážet zelený odpad ze zahrá-
dek i v sobotu a neděli. „O při-
stavění kontejneru neuvažujeme. 
Dělali jsme ale mezi obyvateli 
města anketu, kdo chce nádoby 
na bioodpad.  Podle zájmu ob-
čanů jsme objednali padesát ná-
dob o objemu 240 litrů, které bu-
deme rozdávat lidem, co projevi-
li zájem. Nádob je více, je proto 
možné o ni ještě požádat. Vyvá-
žet se budou nejprve v intervalu 
čtrnácti dnů, pokud bude nutné, 
interval změníme,“ uvedla ve-
doucí odboru výstavby, majet-
ku a životního prostředí Gabri-
ela Soukupová. 

(pur)

Z jednání mezibořského zastupitelstva

MEZIBOŘÍ – O bezpečnostní 
situaci ve městě informovali 
mezibořské zastupitele vedou-
cí Územního odboru Most Poli-
cie ČR Jiří Volprecht a vedoucí 
obvodního oddělení Jindřich 
Kusý. Z jejich zprávy vyplynu-
lo, že v Meziboří byl už osmý 
rok po sobě zaznamenán po-
kles kriminality. Město se tak 
řadí mezi nejbezpečnější v ce-
lém regionu.

V roce 2017 bylo na území 
města evidováno 52 trestných 
činů, z nichž 34 bylo objas-
něno. Na území Litvínova by-
lo za stejné období evidováno  
491 trestných činů. „K mírné-
mu poklesu došlo na úseku ma-
jetkové trestné činnosti, která 
má na celkové kriminalitě nej-
vyšší zastoupení. V loňském ro-
ce byl zaznamenán nárůst na 
úseku vloupání do motorových 
vozidel. V několika případech 
byl pachatel i s ukradenými 
věcmi zajištěn. Ke stabilizaci 
došlo na úseku násilné trestné 
činnosti. Pozitivní je, že v loň-
ském roce byly na území měs-
ta zjištěny pouze tři osoby, kte-
ré řídily motorové vozidlo pod 
vlivem alkoholu. Mravnostní 
problematika nebyla v Mezi-
boří zjištěna vůbec,“ informo-
val zastupitele Jindřich Kusý.  

Mezi nejčastější druhy drob-
né kriminality patří přestupky. 
Skladba přestupků v Meziboří 
se za poslední roky téměř ne-
změnila. Policisté registrovali 
85 přestupků. K poklesu došlo 
na úseku přestupků veřejného 
pořádku a občanského souži-
tí, kdy bylo evidováno kolem 
30 případů, tedy o deset méně 

než předchozí rok. „Spolupráce 
s představiteli města je i nadá-
le na velmi dobré úrovni, stejně 
tak i spolupráce s Městskou po-
licií Litvínov,“ uvedl dále Jind-
řich Kusý. Stejně jako v před-
chozích letech nedošlo ani 
v roce 2017 k závažnému naru-
šení veřejného pořádku. Bez-
pečnostní situace v Meziboří je 

stabilizovaná. „Je to dlouhodo-
bá záležitost. V Meziboří slou-
ží zkušení policisté. Navíc je do 
Meziboří jen jedna příjezdová 
cesta, což značně přispívá k bez-
pečnosti ve městě,“ vysvětlil za-
stupiteli Janu Martínkovi, kte-
rý se dotazoval na důvod pří-
znivé situace v Meziboří, Jind-
řich Kusý.                                (pur)

Meziboří je dál nejbezpečnější město regionu

MEZIBOŘÍ – Od soboty příjezd 
do Meziboří zdobí májka. Mezi-
bořští hasiči kmen břízy vztyčili 
s lehkostí a napoprvé.

Od přihlížejících obyvatel 
města si za svůj výkon vyslouži-
li potlesk. Stavění máje a pálení 
čarodějnic je v Meziboří už tra-
diční celoměstskou akcí. I ten-
tokrát vítání jara spojili Mezi-
bořští se zábavným odpoled-
nem a poprvé i s taneční zába-

vou v restauraci U Kryla. Děti si 
před radnicí užily atrakce a zá-
bavný program. Své vystoupení 
předvedly roztleskávačky z me-
zibořské základní školy a ma-
žoretky ze studia Kamily Hla-
váčikové. Májku v průvodu ča-
rodějnic přivezli na historické 
stříkačce Vendulce mezibořští 
dobrovolní hasiči. Do průvodu 
s nimi vyjeli i kolegové z okol-
ních měst.                              (pur)

Gabriela Soukupová z mezibořského městského úřadu v debatě se 
zastupitelem Petrem Michlem.

Zatímco v Mostě, Litvínově a Janově kriminalita jen kvete, v Meziboří je klidno a bezpečno.

Májka přijela na stříkačce

Partička Tarantule z Chabařovic

MOST - Tento pátek, 4. květ-
na, v mosteckém Rokáči Vino-
hrady vypukne další rockový 
mejdan. Zahrají teplické ka-
pely SCHLAK a DEVIANT, pod-
poří je chabařovická partička 
TARANTULE. Začátek je ve 20 
hodin.

Teplická parta s pošetile ro-
mantickým názvem Deviant 
CZ hraje od roku 1999. V ro-
ce 2017 vydali debutové album 
„Jsem to já...“. V Rokáči Vino-
hrady DEVIANT vystoupili 
na vánočním večírku na konci 
loňského roku. Členové skupi-
ny: Maik Vitoušek (zpěv), Ja-
kub Novák (doprovodná kyta-
ra a vokály), Jiří Černý (sólová 
kytara a vokály), Ondřej Duda 

(basa a vokály), Tomáš Kovtan 
(bicí).

V teplické crossover-rock‘-
n‘rollové kapele SCHLAK se vy-
střídalo nemálo více či méně 
známých hudebníků. Ti nadá-
le hrají v dalších kapelách, pře-
devším teplické scény. Součas-
ní členové skupiny jsou Standa 
„Pokuston“ Mikota (zpěv), Jiří 
„Jürgens“ Mikota (kytara, zpěv), 
Václaf Panchártek (kytara, zpěv), 
Mike Djent Maresh (baskytara, 
zpěv) a Zbyněk Ušák (bicí). Hard 
rock‘n‘rollová partička Taran-
tule přijede z Chabařovic. Mar-
tin Sluka (zpěv), Ozzy Tlačbaba 
(kytara), Radek Koňas (kytara), 
Michael Molnár (basa), Štěpán 
Vojta (bicí).                        (nov)

Rockový mejdan

LITVÍNOV – Studenti Gymnázia 
T. G. Masaryka v Litvínově uspo-
řádali tradiční pochod městem 
a oslavu příchodu jara Student-
ský majáles. 

„Jedná se o akci, která se 
s přestávkami koná už desítky let. 
V řadě po sobě posledních osm let 
každoročně,“ uvedl ředitel ško-
ly Jan Novák. Každoročně Stu-
dentský majáles podporuje ce-
lá řada soukromých dárců. Mezi 
nejvýznamnější patří město Lit-
vínov, město Meziboří a Vršan-

ská uhelná. „Každý rok Student-
ský majáles podporujeme finanč-
ně, ale zavítáme také se svým 
stánkem. Propagujeme projekt 
Chytré hlavy, do kterého mají 
šanci zapojit se všichni žáci i stu-
denti v soutěži na facebooku,“ ří-
ká mluvčí společnosti Gabriela 
Sáričková Benešová (na fotogra-
fii vlevo). Během Studentského 
majálesu mohli žáci a studen-
ti soutěžit ve vědomostním kví-
zu o tablet. 

(pur)

Studenti slavili Majáles  
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DALŠÍ SLEVY

AKCE MĚSÍCE

www.centralklub.cz

SLEVA 20 %

Platí pro členy

klubu při nákupu

dvou produktů.

Sleva 20%
Platí pro členy

klubu při nákupu
dvou produktů.

SLEVY
Více informací
na prodejně.

Sleva 15% a 5%
Sleva 15% na nezlevněné

zboží a sleva 5%
na již zlevněné zboží.

Sleva 10%
Platí na celý nezlevněný

sortiment zboží.

Sleva 150 Kč
Pro členy klubu při

nákupu nad 1 000 kč,
nevztahuje se na již

zlevněné zboží.

Platí pro všechny držitele
karty při nákupu nad
500 Kč. Neplatí pro

dárkové poukazy a již
zlevněné zboží. 

Sleva 10% Sleva 700 Kč
Platí na kompletní dioptrické

brýle nebo sluneční brýle
při nákupu nad 2 500 Kč.

Nelze kombinovat
s jinými slevami.

Sleva 100 Kč
Sleva platí při nákupu

nad 500 Kč. Nebo sleva
50 Kč při nákupu

nad 300 Kč. Nelze kombinovat
s jinými slevami a akcemi.

Sleva 5%
NOVINKA

- kuchyně Dolti Collection
by Andrea Capovilla.

Sleva 5%
Platí pro všechny držitele karty

na celý nákup. Slevy se
nesčítají. Neplatí na nákup

v eshopu a nákup dárkových
poukazů a učebnic.

Využijte kombinovanou nabídku pro
4 členy a získejte za 67 Kč na den

20GB sdílených dat, 4x neomezené
volaní, sms, Social a Chat Pass bez

počítání dat, Neomezený pevný internet
domů nebo do kanceláře 20 Mbps

 celkem za 1999 Kč

PEVNÝ INTERNET
PRO DOMÁCNOST

Sleva 10%
Každou sobotu a neděli
při nákupu nad 300 Kč.

Sleva 10%
Slevu nelze kombinovat s jinou

slevou či akční nabídkou ani
s výkupem zlata protihodnotou.

Sleva neplatí na produkty značky
Mt. Blanc, Festina a Swarowski,

snubníprsteny, opravy,
zakázkovou výrobu a dárkové šeky. 

 

Skvělá nabídka bezdrátové
myši Logitech B170 black.

Pro členy klubu
pouze za 199 kč.

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 prosto-
rem, 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 deště 

vel. XXXL a L, jsou na zip, 150 Kč za 
jeden kus, originál zabalené. Telefon 
720 250 192.
 ■ Prodám vosk na výrobu svíček ze 

zbytků svíček, čistý v kostkách, mám 
i  další zajímavou nabídku. Telefon 
720 250 192.
 ■ Sháním škrábadlo a krycí boudu 

na kočkolit. Nabídněte levně, jsem 
z  Mostu. Pište na číslo 607 109 439, 
děkuji.
 ■ Prodám menší sedací soupravu, 

jeden a půl lůžka, rozkládací úložný 

prostor, cena 1 000 Kč, dále prodám 
4 x zimní pneu na dojetí, na discích. 
Cena 1 000 Kč. T: 606 151 598
 ■ Prodám benzinovou řetězovou 

pilu značky Partner, délka lišty 45 cm, 
a  elektrickou řetězovou pilu značky 
Oleo -Mac, délka lišty 40 cm. Cena 
dohodou. T: 723 655 353
 ■ Prodám monitor Acer PC, 42 cm, 

za 450 Kč a  novou vodní dýmku za 
350 Kč. Litvínov. T: 723 234 395
 ■ Prodám 8 ks návleků k  parnímu 

mopu z  mikrovlákna. Dosud nepo-
užité. T: 605 714 167. Cena dohodou
 ■ Prodám kufříkový psací stroj 

zn. Consul, v perfektním stavu - me-
chanický - za 500 Kč. T: 602 930 953. 
Most
 ■ Prodám novou skříň s nástavcem 

- světlou, originál zabalená. Cena 
3 500 Kč. Telefon: 736 437 711
 ■ Rozprodám sbírku: staré kance-

lářské sešívačky, číslovačky a razítka, 
děrovačky, brousiče žiletek, sklo, 
porcelán, obrazy. Stěhování. Telefon: 
705 233 646
 ■ Daruji psací stroj Consul, mecha-

nický, v bezvadném stavu s náhradní 
páskou. Stoprocentní stav. Telefon: 
602 930 953

SEZNÁMENÍ
 ■ Touto cestou bych se chtěla 

seznámit se spolehlivým, hodným 
mužem. Je mi 35  let, jsem z  Mostu 
a  mám 10letou dceru. Mělo by mu 

být do 45 let. Telefon 607 109 439.
 ■ Hledám ženu - seniorku - kama-

rádku. Jsem starší malíř - samouk. 
Přátelství - vzájemnost. Telefon: 
705 233 646
 ■ 70letý, bývalý podnikatel, hledá 

seznámení s  ženou do 62  let, která 
nechce býti sama. ZN: Vzájemná 
tolerance, čas utíká. Jsem ze Žatce. 
Telefon: 607 282 961. Ne SMS

BYTY, DOMY
 ■ Prodám zahradní chatku s  te-

rasou, skladem v  ZK Čepirohy na 
pozemku města, velikost 400 m2, 
úrodná půda, pitná a užitková voda, 
elektřina, 100 m od zastávky. Telefon: 
732 328 656
 ■ Nabízíme k prodeji zahradu v ka-

tastrálním území České Zlatníky o vý-
měře 416 m2 a spoluvlastnický podíl 
1/150 ostatních ploch. Na pozemek 
je přivedena užitková i  pitná voda, 
elektřina. Na zahradě stojí zahradní 
domek, který je ve vlastnictví jiného 
vlastníka, pozemek pod chatou je 
též součástí prodeje (16 m2). Prohlíd-
ky lze domluvit na telefonním čísle 
777 287 069. Cena 280 000 Kč

AUTO, MOTO
 ■ Prodám na Fiat Siencento potahy 

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

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:

  práce na rozvodnách
  manipulace s elektro zařízením rozvoden
  údržba a opravy elektro zařízení rozvoden

Požadujeme: 
  minimálně 2 roky praxe v oboru, z toho 1 rok praxe při prá-

ci na elektro zařízení vysokého napětí
  spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Kvalifi kační předpoklady:
  vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro 
  min. § 6 vyhl. č. 50/1978 do 1000 V
  ŘP sk. „B“

Nabízíme:
  platové ohodnocení odpovídající zařazení do 5. tarifního 

stupně 
  fi remní benefi ty – mimo jiné 13. plat (cca 15 000 – 20 000 

rok), 2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů), příspěvek na 
stravování a řada dalších výhod a od nového roku po za-
pracování pak: 
 › příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč 

měsíčně
 ›  program Zdraví - Benefi ty v hodnotě 10 500 Kč na rok 

(čerpání na dovolenou, sport.zařízení, léky, kulturu)
  možnost profesního a osobního rozvoje 
  zázemí společnosti, která je součástí silné energetické sku-

piny
  smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na 

dobu neurčitou
  pracovní dobu Po – Pá v ranních 8 hodinových směnách 

(6:00 – 14:00)

Nástup možný ihned.
Pracoviště: Okres Most (lokalita ČSA)
Bližší informace: Petr Dvořák, tel. 478 002 637, V. Štefánek, tel. 478 003 
612

Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e-mail: v.s-
tefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Ser-
vices a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

TROLEJÁŘ
Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:

  kontrola, údržba, montáž a demontáž trolejového a zpět-
ného trakčního vedení 

  renovace trolejového vodiče  

Požadujeme: 

  zájem o profesi a kolektivní práci 
  spolehlivost, odpovědnost
  svářecí průkaz výhodou

Kvalifi kační předpoklady:

  vzdělání: ÚSO vzdělání s maturitou nebo vyučen v elekt-
ro oboru 

   osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978 Sb. 
min. § 5

Nabízíme:

  mzda odpovídající zařazení do 5. tarifního stupně 
   fi remní benefi ty – mimo jiné 13. plat (cca 15 000 – 20 000 

rok), příspěvek na stravování, 2 týdny dovolené navíc
  (celkem 30 dnů) a od nového roku po zapracování pak: 

 › příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč 
měsíčně

 › program Zdraví - karta Benefi ty v hodnotě 10 500 Kč 
na rok (čerpání na dovolenou, sport.zařízení, léky,  kul-
turu)

   možnost profesního a osobního rozvoje 
  zázemí společnosti, která je součástí silné energetické sku-

piny
   smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na 

dobu neurčitou
  pracovní dobu Po – Pá v ranních 8 hodinových směnách 

(6:00 – 14:00)

Nástup možný dle dohody
Pracoviště: Most - Komořany
Bližší informace: Otakar Kadlec, tel. 478 004 742  

Písemné přihlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e-mail: v.s-
tefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Ser-
vices a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Coal Services a.s., člen skupiny Seven Energy, nabízí uplatnění v pozici:



sport 4. května 2018 11

Souš brala tři body za 
těsnou výhru

Náš jediný divizní repre-
zentant, mužstvo Baníku 
Souš, bralo doma tři body za 
těsné vítězství 1:0 nad Arse-
nalem Česká Lípa. Branku 
vítězů vstřelil už v 7. minutě 
Dolejší. V tabulce patří Sou-
ši po 23 kolech sedmá příčka.

Novou posilou Černých 
andělů je Kostelná

Tým házenkářek DHK Ba-
ník Most hlásí čerstvou po-
silu. Od nové sezony bude 
dres mosteckého Baníku ob-
lékat slovenská reprezentant-
ka Alica Kostelná. Třiadva-
cetiletá levá spojka přichází 
do Mostu z Poruby.

MFK se představí 
doma proti Krupce

Další utkání krajského 
přeboru mužů sehrají fotba-
listé Mosteckého FK na do-
mácím hřišti. Jejich soupe-
řem bude TJ Krupka. Hrát se 
bude na Fotbalovém stadio-
nu Josefa Masopusta v Mostě 
v sobotu 5. května od 10.15 
hodin.  

Fotbalistky se představí 
zase v Jirkově

Další mistrovské utkání 
odehrají ženy společného tý-
mu Souš/Ervěnice na domá-
cí půdě. Tentokrát však v Jir-
kově v neděli 13. května od 
14.30 hodin. Jejich soupeř-
kami budou ženy z Mělníka.

Kombinovaný tým si 
připsal bod navíc

Bod navíc získal v dalším 
kole krajského přeboru v ko-
pané dospělých kombinova-
ný tým Sokol Horní Jiřetín/
FK Litvínov, který až po pe-
naltovém rozstřelu porazil 
hostující Litoměřicko B 4:3.  

Dalším soupeřem 
bude doma Brno

Hráči malého fotbalu 
z Mostu v dalším utkání ce-
lorepublikové Superligy bu-
dou mít jako dalšího soupe-
ře na svém hřišti Brno. I přes 
porážku s Blanenskem zůstá-
vá Most díky  letošní mimo-
řádně vyrovnané tabulce stá-
le ve hře o titul.     

Dorostenci sehrají 
dvojutkání v neděli

Dvojutkání krajského pře-
boru dorostu U19 a U17, 
v němž Mostecký FK přivítá 
soupeře z Krupky, se odehra-
je v neděli 6. května na Fot-
balovém stadionu Josefa Ma-
sopusta. Starší hrají od 10.00 
hodin, mladší od 12.15 ho-
din.

(jak)

MOST - Týmy, jezdci ani divá-
ci nešetřili podle obchodní 
a marketingové ředitelky spo-
lečnosti Autodrom Most Jany 
Svobodové chválou na průběh 
a atmosféru české premiéry 
prestižního šampionátu su-
persportovních vozů ADAC GT 
Masters, který mostecký okruh 
hostil o uplynulém víkendu. 
K pozitivnímu hodnocení jistě 
přispělo i počasí, které zvláště 
v neděli přineslo až tropické 
teploty. 

„Mile nás překvapil počet di-
váků, kterých dorazilo téměř 
patnáct tisíc. Mám radost, že 
jsme mohli nabídnout další vel-
mi kvalitní a atraktivní podíva-
nou, na kterou fanoušci slyší,“ 
netajila spokojenost Jana Svo-
bodová.

Na finální rozhodnutí ně-
meckého promotéra ADAC GT 
Masters, zda zařadí mostecký 
autodrom do kalendáře i příští 
rok, je podle ní třeba ještě vy-
čkat. „Podle prvotních reakcí či-
novníků a z rozhovorů s nimi se 
dá usoudit, že i oni hodnotí ce-
lý víkend velmi kladně. Předběž-
ně jsme domluveni, že se šampi-
onát do Mostu napřesrok vrátí,“ 
uvedla ředitelka.

Bonusem pro domácí di-
váky byla účast českých jezd-
ců ve všech podnicích, které se 
v Mostě jely. Vedle hlavní kate-

gorie ADAC GT Masters, kde 
se za volantem supersportov-
ních vozů střídají dvoučlenné 
posádky, to byly i vložené sé-
rie ADAC TCR Germany, GT4 
Central European Cup a obno-
vený okruhový seriál Octavia 
Cup. A fanoušci se dočkali vel-
mi slušných výkonů a skvělých 
umístění.

V sobotním závodu si sice je-
diný český zástupce v ADAC 
GT Masters, tým ISR Igora Sa-
laquardy s Audi R8 LMS, vybral 
notný kus smůly, když se synovi 
týmového šéfa Filipu Salaquar-
dovi po nezaviněné kolizi a ná-

razu do kola hned po startu roz-
padlo řízení, a musel odstoupit. 
Se zkušeným německým kole-
gou Frankem Stipplerem si však 
náladu spravili v nedělním zá-
vodě. V silné konkurenci 32 po-
sádek dojeli do cíle pátí. 

Zlatou stopu zanechali 
v Mostě dva čeští jezdci. Trojná-
sobný šampion evropského po-
háru cestovních vozů (FIA ET-
CC) Petr Fulín se blýskl vítěz-
stvím s vozem Cupra Leon TCR 
ve druhém nedělním závodu 
série ADAC TCR Germany. To-
máš Pekař byl pak nejúspěš-
nějším pilotem víkendu, když 

v Octavia Cupu nedal soupeřům 
šanci v žádném ze dvou závodů.

V evropském poháru vozů 
GT4 se ukázali hned dva Če-
ši. Týmu Reiter Engineering šé-
fuje jeden z našich nejlepších 
jezdců moderní historie Tomáš 
Enge. Šanci svézt se v nadupa-
ném Mercedesu AMG GT4  v tý-
mu Besagroup Racing dostal už 
výše zmíněný Tomáš Pekař, kte-
rý v Mostě zaskočil za bývalou 
manželku Ralfa Schumachera 
Coru. 

Závodní víkend se neobe-
šel tradičně bez pestrého dopro-
vodného programu. Nabídl le-

teckou show účastníka světové-
ho šampionátu Red Bull Air Ra-
ce v elitní kategorii Master Class 
Petra Kopfsteina, spanilou jízdu 
tuning vozů po závodní dráze či 
grid walk a pit walk, tedy mož-
nost volného pohybu mezi zá-
vodními speciály a jezdci v bo-
xové uličce a na startovním roštu 
před ostrým startem závodu. Zá-
jmu se těšily také taxijízdy s pro-
fesionálními jezdci. Pro nejmen-
ší návštěvníky bylo připraveno 
zázemí na dětském dopravním 
hřišti s atrakcemi a zábavným 
programem Besip týmu.                               

(fou, jak)

Most zažil premiéru ADAC GT Masters, prestižní 
německá série se nejspíš do Mostu vrátí

RTYNĚ NAD BÍLINOU - Společný 
tým Baníku Souš a SK Ervěnice-Jir-
kov odehrál své páté mistrovské 
utkání divize A Čechy s rezervou 
Teplic na hřišti v Rtyni nad Bílinou, 
kde Tepličtí mají své zázemí. Utká-
ní mělo náboj derby již vzhledem 
i k tomu, že řada hráček spolu 
hrála v jednom týmu. Zápas měl 
skvělé parametry, hrál se kvalitní 
kombinační fotbal, okořeněný 
velkým nasazením hráček obou 
týmů. Ke kvalitě přispěly i hráčky 
Áčka Teplic, které doplnily svou 
rezervu. Z vítězství se nakonec ra-
doval celek domácích Teplic. 

 „Bylo to pěkné utkání plné šan-
cí a bojovnosti, divákům se muselo 
líbit. Klíčový moment nastal přeru-
šením hry z důvodu nevolnosti naší 
hráčky. Do té doby jsme ze začali ví-
ce prosazovat a vytvářet si branko-
vé příležitosti. Obavy o spoluhráčku 
nás vyřadilo z koncentrace a domá-

cí toho využili a pomyslný ‚hřebíček 
do rakve‘ nám zatloukli v nastave-
ném čase. Remíza by byla z pohle-
du vývoje zápasu zasloužená. Ale 
opět použijeme známé tvrzení, že 
fotbal dokáže být krásný, ale i kru-
tý,“ ohlédl se za průběhem utkání 
trenér hostujícího týmu Karel Gi-
ampaoli. 

FK Teplice B – FK Baník Souš/
SK Ervěnice-Jirkov 3:1 (1:1). 

Branka hostí: Tóthová. Sesta-
va Souše/Ervěnic: Vaňáčová – 
Váňová, Ratajová, Mašlová, No-
votná, Králová, Svobodníková, 
Myslíková, Podaná, Tóthová, Ši-
monková, Plochá, Flachsová, 
Antalová, Bečáková a Hejduko-
vá. Trenéři: Karel Giampaoli, 
Ondřej Chlad a Petra Dojáčko-
vá. Vedoucí: Anna Hausdorfová.

 (jak)

MOST - SKST Baník Most uspo-
řádal Memoriál o putovní po-
hár Milana Ublaniče. Bývalého 
předsedy oddílu, který před ro-
kem prohrál svůj životní zápas 
s vážnou nemocí.

Herna byla zaplněná k prask-
nutí, do sportovní haly se sjel 
rekordní počet účastníků pro 
takovéto turnaje. A to celkem 
61 pozvaných hráčů z různých 
krajů.

Systém turnaje byl zvolen 
tak, aby si všichni v tomto po-
čtu mohli dostatečně zahrát 
a aby nebyl moc zdlouhavý. 
Hráči byli rozděleni do 19 sku-
pin po 3 a jedna po 4. Do dru-
hého K.O. stupně postupova-
li dva nejlepší z každé skupiny 
a ostatní do soutěže útěchy.

Putovní pohár si odnesl do-
mácí Josef Lukaščuk, pro kte-
rého nebyl v druhém stupni ni-

kdo překážkou a celkem bez 
problémů došel až do finále. 
V něm porazil Václava Hejdu 
z TJ Šanov. Třetí místa obsadil 
Filip Vondráček (SKST Baník 
Most) a Vít Karásek (TTC Ústí 
nad Labem). 

Ve finále soutěže útěchy zví-
tězil Jan Adamczyk ze Soko-
la Horní Jiřetín, mostecký La-
dislav Mandík byl druhý. Tře-
tí místa patřila Josefu Vondráč-
kovi (TJ Sokol Horní Jiřetín) 
a Karlu Sochorovi (Dubí).Oce-
něna byla i nejlepší dívka Tere-
za Ajdini z Krupky. 

Turnaj byl hodnocen velmi 
kladně a první ročník nové tra-
dice se vydařil. Největší dík po-
dle organizátorů patří všem, 
kteří se zúčastnili a uctili tak 
Milanovu památku. Ten tak zů-
stane v našich srdcích navždy.                             

(hou, jak)

Společný tým žen Baníku Souš  
a SK Ervěnice-Jirkov v jarní části poprvé prohrál

Putovní pohár Milana 
Ublaniče zůstal v Mostě

BLANENSKO -Tuto neděli vy-
razil Most v pozici aktuálního 
lídra Superligy malého fotbalu 
na hřiště doma vždy silného 
Blanenska a byl to výlet ve-
skrze neveselý. Přes původně 
silnou a kvalitní sestavu, kte-
rá byla nominována k zápasu, 
Most nakonec vyrazil ke své-
mu nejvzdálenějšímu soupeři 
v počtu pouhých šesti hráčů, 
a měl tak před sebou 60 minut 
malého fotbalu bez možnosti 
vystřídat.

Série omluvenek na posled-
ní chvíli zapříčinila, že Mos-
tečtí vyrazili ve složení: Šlégr 
- Bíro, Boček, Chábera, Kasal 
a Pyskatý.

Pravidelný příznivec mos-
teckého výběru, působícího 
v Superlize, jistě již teď zazna-

menal jednu skutečnou kuriozi-
tu. Mistr světa v malém fotbale 
v pozici neotřesitelné brankář-
ské jedničky, Ondřej Bíro, na-
stoupil historicky poprvé v po-
li. Byť byl tento stále aktivní fot-
balista hrající krajský přebor na 
pozici obránce, tuto roli jistě 
s přehledem zvládl, ze hry ho po 
necelých deseti minutách zápa-
su vyřadil natržený lýtkový sval. 
Pokud měli Mostečtí do té do-
by byť i jen teoretickou šanci na 
bodový zisk, tímto zraněním se 
rozplynula. 

Následovala padesátiminu-
tová přesilovka domácích, kte-
rá při jejich kvalitách nemoh-
la skončit jinak  než jednoznač-
ně. Statečně bojující mostecká 
pětice nakonec padla po polo-
čase 0:5 konečným výsledkem 

2:13 a mostecký výběr tak utr-
pěl svou historicky nejvyšší po-
rážku. 

„Na prvním místě chci moc 
poděkovat klukům, kteří pro-
ti Blanensku nastoupili. Za 
svůj přístup a nasazení zaslou-
ží absolutorium. Všichni za-
hráli skvěle a nemůžu jim vy-
tknout vůbec nic. Od skvěle chy-
tajícího Vaška Šlégra, který nás 
uchránil od ještě většího přídělu, 
přes oba české reprezentanty do  
21 let Kuby Chábery a Dana Ka-
sala, neúnavně bojujícího Hon-
zu Pyskatého, Martina Bočka, 
který si tohle určitě nezaslou-
žil, až po neuvěřitelně obětují-
cího se Ondru Bíra, který nako-
nec za svou dobrou vůli zaplatil 
dlouhodobým zraněním. Sestava 
se nám bohužel po sérií omluve-

nek na poslední chvíli totálně roz-
padla. Na poslední chvíli už neby-
lo v našich silách sehnat náhradu 
a k zápasu, kde jsme mohli učinit 

důležitý krok v boji o titul, nako-
nec jedeme se šesti hráči,“ hodno-
til průběh utkání trenér Vojtěch 
Benda.                             (jan, jak)

Hrstka statečných vzdorovala domácímu 
silnému Blanensku marně

Atraktivní premiérová podívaná přilákala o víkendu na mostecký autodrom na 15 000 nadšených diváků a fanoušků rychlých kol.
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Turistická sezóna odstartovala
ÚSTECKÝ KRAJ - Sezóna hradů 
a zámků odstartovala už 1. dub-
na. První měsíc vylákal stovky 
návštěvníků, milovníků historie, 
i díky téměř letnímu počasí, kte-
ré v  dubnu panovalo. Na zahá-
jení turistické sezóny se chystá 
i Destinační agentura Krušné 
hory. Ta spolu s  Podkrušnohor-
ským technickým muzeem při-
pravuje oslavy dětského dne 26. 

května od 9.00 hodin. Akce se 
koná v  rámci projektu Hornická 
stezka Krušných hor podpoře-
ného Evropskou unií z  Fondu 
malých projektů. Projektem 
chce Destinační agentura Kruš-
né hory připomenout turistům 
hornickou minulost i současnost 
Krušných hor a představit řadu 
turisticky zajímavých míst, která 
jsou s hornictvím spojená.  (pur)

Zámek Dux, jak zní pů-
vodní německý název zámku, 
je vyhledáván vzhledem ke 
své bohaté historii a cennému 
památkovému fondu. V roce 
2001 byl prohlášen za národ-
ní kulturní památku. Život 
na zámku v období největší-
ho kulturního rozkvětu pan-
ství v 18. a 19. století dodnes 
připomíná Valdštejnský sál 
s rodovou galerií předků, ob-
novená zámecká obrazárna, 

Valdštejnské muzeum, expo-
zice v Biliárovém křídle zám-
ku, tři místnosti zámeckého 
personálu a pokoje věnované 
osobnosti Giacoma Casano-
vy, který na zámku Duchcov 
sepsal své paměti,  jež jej 
později proslavily v celosvě-
tovém měřítku. Zámek na-
bízí celkem 5 prohlídkových 
okruhů. V  sezóně je otevřen 
od úterý do neděle od 10 do 
16 hodin.

Za Jana Josefa Valdštejna 
stál na místě bývalé tvrze již 
před rokem 1727 panský dům, 
jehož stavitelem byl Giovanni 
Domenico Canevalle. Od kon-
ce 19. století byl zámek vyu-
žíván pro hospodářské úče-

ly, od roku 1964  zde bylo zří-
zeno muzeum. Zámek je dnes 
využívám především jako gale-
rie a také v tomto roce zde na-
lezneme množství zajímavých 
výstav jako například Vánoce 
po celý rok, Výstava mechanic-

kých hraček továrny HUSCH, 
Expozice sochařství od auto-
ra Stanislava Hanzíka, Expozi-
ce textilní manufaktury a dal-
ší. Prohlídky zámku jsou mož-
né celoročně od středy do ne-
děle od 9 do 17 hodin.  

Zámek Duchcov

Zámek Valdštejnů Litvínov

Zámek Jezeří je jednou 
z nejvýraznějších dominant 
Krušných hor. Původní stře-
dověký hrad, o kterém je první 
doložená zmínka z roku 1363, 
byl v  roce 1549 přestavěn na 
renesanční   zámek, který zís-
kal rod Lobkowiczů. Prodělal 
dva požáry, po kterých byl 

přestavěn do dnešní podoby. 
Konec 18. a začátek 19. století 
znamenaly vrchol stavebních 
a kulturních dějin zámku. Zá-
mek je až do září  otevřen od 
10 do 18 hodin, denně kromě 
pondělí, a v říjnu o víkendech 
a svátcích od 10 do 16 hodin. 
K  vidění jsou tři prohlídkové 

okruhy. Zámecké interiéry, 
sklepení s  pohádkovými by-
tostmi a strašidly a výstavní 
prostory. Prohlédnout si mů-
žete také zříceninu zámecké 
kaple, známou pod lidovým 
názvem Čertova kaple. Ta leží 
po levé straně příjezdové ko-
munikace. 

Zámek Jezeří

Zřícenina hradu Rýzmburk 
ukrytá v lesích nad městem 
Osek je ideálním místem kam 
vyrazit na výlet. V českém pře-
kladu „Obří hrad“ byl jedním 

z největších gotických hra-
dů v Čechách, první zmínky 
o tomto hradním komplexu se 
datují do roku 1230. Zřícenina 
hradu je celoročně přístupná

Kostel nabízí tři prohlídko-
vé okruhy. Vidět můžete loď 
kostela, vystoupat můžete na 
věž nebo si prohlídnout kos-
telní krovy. Prohlídky jsou 
určeny také nevidomým ná-

vštěvníkům. Osahat si mo-
hou zmenšený model kostela, 
linoryt znázorňující gotickou 
klenbu nebo ukázku skleněné 
vitráže. Dotknout se mohou 
i gotických sloupů. 

Pro milovníky romantiky 
a pohádek má Jirkov připra-
veno velké lákadlo v podobě 
zámku Červený Hrádek. Pů-
vodně na jeho místě stál hrad 
jménem Borek, který vznikl 
kolem roku 1415. Po dvě sta-
letí hrad a panství prospero-

valy, až odpor proti rekatoli-
zaci jim v průběhu třicetileté 
války přinesl zkázu. V letech 
1655–1675 nechal Jan Adam 
Hrzán z Harasova vystavět na 
ruině hradu barokní čtyřkříd-
lou budovu zámku, v dalších 
desetiletích se pokračova-

lo v úpravě interiérů. Červe-
ný Hrádek je otevřen od květ-
na do září od 10 do 17 hodin, 
po zbývající měsíce od 10 do  
16 hodin, od listopadu do 
března je nutné se předem ob-
jednat. V pondělí je prohlíd-
kový okruh vždy uzavřen.

Hrad Rýzmburk

Přesunutý gotický chrám 
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Červený Hrádek


