
Akce bude souběžně pro-
bíhat v areálu děkanského kos-
tela a Oblastního muzea v Mos-
tě. V muzeu jsou připraveny vý-
stavy a přednášky. Lákadlem 
bude vyprošťovací tank odkazu-
jící na smrtelnou havárii jedno-
ho z tanků sjíždějícího z Kruš-
ných hor v roce 1968. Ve 13 ho-
din proběhne slavnostní zaháje-
ní oslav u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Na pódiu vystou-
pí hudební skupiny připomínají-
cí první republiku - swing R. A. 

Dvorského, Hašlerovské písně, 
kabaret a pod. Těšit se můžete na 
divadelní ukázky, kaskadéry, va-
rieté, jezdectvo a další lahůdky. 
V Kostelní ulici si nenechte ujít 
dobový trh a občerstvení. Vr-
cholem oslav bude Bitva o Most. 
Rekonstrukce bitvy se odehraje 
v prostoru kolem rybníka. 

Sobotní akcí oslavy republiky 
nekončí.  Vzniku Českosloven-
ska je věnovaný také Den Ed-
warda Kelleyho na hradě Hně-
víně (16. 6.). Tradiční stezka ko-

lem kopce bude pojata v duchu 
reálií první republiky. Osvěže-
ním bude téma „popletené  ča-
rování“ alchymisty, který se do-
stane do jiných časových di-
menzí. Jednou z nich bude i rok 
1918. Dále v souvislosti s listo-
padovým výročím obsazování 
pohraničí, včetně Mostu, chce 
město připomenout tuto vý-
znamnou událost  formou pa-
mětní desky. Ta bude sloužit ja-
ko připomínka bitvy o Most 
1918 i na všechny padlé. Způsob 
a podrobnosti památníku se při-
pravují na podzim. Slavit můžete 
rovněž při speciálních autobu-
sových exkurzích, které pořádá 
mostecké muzeum. Vyjet mů-
žete například na Slavín a Vy-

šehrad (16. 6.), 
do muzea TGM 
v Lánech (15. 9.), 
do Národního 
památníku na 
Vítkově (29. 9.) 
a na Celokrajské 
oslavy 100. výro-
čí vzniku repub-
liky na Zahradě 
Čech v Litoměři-
cích (27. 10.) 

(nov)
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 � Výstava trofejí

MOST – Od 26. do 
27. 5. (so 13-18 hod.,  
ne 10-17 hod.) proběhne 
v Oblastním muzeu 
v Mostě chovatelská 
přehlídka trofejí 
spárkaté zvěře odlovené 
v honitbách okresu 
Most. Vystaveny budou 
trofeje jelení, mufloní 
a srnčí zvěře.

 � Julie Svěcená

LITVÍNOV – Ve velkém 
sále zámku Valdštej-
nů vystoupí 29. 5. od 
19 hodin houslistka 
Julie Svěcená. Na klavír 
ji doprovodí Václav 
Mácha. Vstupné studenti 
a senioři 90 Kč, ostatní 
100 Kč.

 � Dechovka na zámku

LITVÍNOV – Na nádvoří 
zámku Valdštejnů 
zahraje 30. května od 
16 hodin dechová hudba 
Krušnohorka. Vstup na 
koncert je zdarma.

Auta nechte tentokrát doma a využijte kyvadlovou dopravu.

Mostečané v sobotu oslaví stoletou republiku
U kostela vypukne historická bitva o Most

MOST – Už tuto sobotu 26. května se v areálu děkanského kostela 
odehraje velkolepá oslava založení Československa. Jednu z největ-
ších akcí věnovanou oslavám stého výročí vzniku republiky připravo-
valo město Most několik měsíců. Organizátoři slibují, že malí i velcí 
návštěvníci se skutečně mají na co těšit.

MOST - V souvislosti s oslavami 
Magistrát města Mostu v před-
stihu upozorňuje řidiče a ná-
vštěvníky na výrazné omezení 
dopravy v okolí kostela včetně 
parkování. 

Řidičům nebude umožněn 
vjezd do jeho areálu a doprava 
bude řízena i v jeho širším oko-
lí. Pro návštěvníky oslav bude 
zajištěna kyvadlová autobuso-
vá doprava.                       (nov)

Oslavy založení Československa
výrazně omezí dopravu

Úderem třinácté hodiny zahájí oslavu první prezident Československa T. G. Masaryk. Přijede v autě nebo na 
koni? Nechte se překvapit. (zdroj: www.wikipedia.org)

Jak to tenkrát bylo...
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Kar-

lem Kramářem  jednání s představitelem protirakouského zahraničního odbo-
je  Edvardem Benešem  o vytvoření a podobě samostatného československého 
státu. Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou (byla uvažována 
i monarchie), prezidentem se stane T. G. Masaryk, Karel Kramář bude předsedou 
vlády. Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František Sou-
kup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu 
obilí na frontu, a nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost nově vznikajícímu 
státu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem.



MOST – Zelená linka Technických 
služeb v  Mostě 800 444 488 je 
k  dispozici občanům 24  hodin. 
Mnozí obyvatelé města ji ale ne-
umějí používat. Nechávají na ní 
nesrozumitelné vzkazy, požadují 
zavolání zpět a nechápou, že fun-
guje jako záznamník.

Za měsíc březen se obrátili na 
Zelenou linku občané 
města se 78 podně-
ty. „V dubnu je počet 
nižší, na Zelené lince 
jsme zaznamenali 57 
podnětů. Je to způsobeno i tím, že 
už se neprovádí zimní údržba ko-
munikací,“ informoval dispečer 
z Technických služeb města Mos-
tu. „Zcela nejčastější jsou vzka-
zy, kdy občané na linku zavola-

jí a sdělují, že se jim máme ozvat. 
Ani nezmíní, co mají za problém,“ 
podotýká dispečer. Hned po zim-
ní údržbě se nejčastěji připomín-
ky Mostečanů týkají hlášení ne-
funkčního veřejného osvětlení, 
a teď po zimě výtluků ve vozov-
kách. Technické služby se sna-
ží na podněty reagovat jak nej-

rychleji je to prý možné. „Men-
ší závady by se daly řešit ihned, 
ale to by v pracovní době nemoh-
la být Zelená linka jako záznam-
ník. Dispečer je např. i několik ho-
din mimo kancelář, hlavně v zim-

ním období a k podnětu se třeba 
ani ve své směně nedostane, proto-
že operativně řeší jiné, neodkladné 
úkoly,“ podotýká Iveta Komínko-
vá z  Technických služeb v  Mos-
tě a dodává: „Mimochodem drti-
vá většina občanů neví, že se jedná 
o záznamník. Některé podněty tý-
kající se zeleně (dřevin) se dají ře-

šit až po vegetačním období. Obje-
vují se i podněty na vysokou trá-
vu.“

Velmi časté jsou prostřednic-
tvím zelené linky také připomín-
ky na opravy komunikací a výtlu-

ků. „Malé výtluky dokážeme opra-
vit i v zimním období. Ale rozsáh-
lejší opravy se řeší ve spolupráci 
s  magistrátem,“ upozornil dále 
dispečer. Kromě stížností a  při-
pomínek se tu a tam na záznam-
níku Zelené linky objeví i  po-
chvaly a  poděkování. „Nemohu 
hovořit za ostatní kolegy. Na po-

zici dispečera TSmM 
pracuji skoro deset 
let, a od té doby jsem 
zaregistroval zhru-
ba tři děkovné telefo-

náty. Dva se týkaly zimní údržby 
komunikací, třetí bylo poděková-
ní občanky zato, že jsem jí poradil, 
kam má zavolat, když měla poru-
chu dodávky elektřiny,“ dodal dis-
pečer.                                            (sol)
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Zelená linka Technických služeb v Mostě 800 444 488 je k dispozici občanům 24 hodin.

MOST - V  Podkrušnohorském 
technickém muzeu se koná 
v  sobotu 26.  května od 9 do 
13  hodin oslava Mezinárodní-
ho dne dětí.

Dojet na něj můžete vláčkem 
zvaným Hurvínek, který po-
jede z Mostu do muzea a  zpět 
(odjezd z Mostu v 8.45 hodin, 
odjezd z  Podkrušnohorské-
ho technického muzea, zpět 
ve 12.45  hodin; jízdné zdar-
ma). K  dispozici bude i  kyva-
dlová doprava od nejbližší za-

stávky tramvaje. Vedle tradič-
ních soutěží, za něž děti do-
stanou uhelné grošíky, které 
si pak mohou vyměnit za ně-
jakou cenu, je nachystán i dal-
ší program. V něm se předsta-
ví například Městská policie 
Most, Hlavní báňská záchran-
ná stanice nebo dobrovolní ha-
siči, poodhaleny budou dveře 
hornické alchymie, předvede-
na tavba železa. Komu při tom 
všem vyhládne, jistě si rád ope-
če buřtík.                          (nov)

Den dětí v hornickém 
skanzenu

MOST  – Stánek nezaměstna-
ných v  Mostě se oproti původ-
ním plánům stěhovat nebude. 
Zůstane i nadále v centru města. 
Budova úřadu práce s  nejvyšší-
mi počty nezaměstnaných v  re-
publice už ale přestává kapa-
citně stačit. Chystá se proto její 
rekonstrukce a rozšíření prostor.

Už jsou připraveny podkla-
dy k  rekonstrukci budovy kon-
taktního pracoviště úřadu prá-
ce v  Mostě. Ten sídlí v  budo-
vě DHO na třídě Budovate-
lů. „Kontaktní pracoviště Úřadu 
práce ČR v  Mostě se dlouhodo-
bě potýká s nedostatkem prostor 
nejen pro své zaměstnance, ale 
i  pro klienty. Město Most patří 
k  lokalitám s nejvyšší nezaměst-
naností a tím pádem i nejvyšším 
počtem klientů, které je potře-
ba odbavit. Ke konci března bylo 
v  evidenci tohoto pracoviště cel-
kem 5 520 uchazečů o zaměstná-
ní a cca 6 000 příjemců nepojist-
ných sociálních dávek, tedy cel-
kem 11 520 klientů,“ potvrdila 
ředitelka mosteckého pracoviš-
tě úřadu práce Veronika Kuba-
lová. Stávající prostory (v bloku 
B) jsou v provozu od roku 2013 
a v současné době už kapacitně 
nevyhovují. Proto se plánují roz-
šířit. S přístavbou nového patra 
v budově se ale nepočítá, opra-

vit by se mělo pouze nejvyšší pa-
tro. „Rekonstrukcí 3. patra v blo-
ku B se prostor zvětší zhruba o 21 
kanceláří, ve kterých budou kli-
entům k dispozici na čtyři desítky 
zaměstnanců. Úpravy tak zajistí 
mnohem komfortnější a  moder-
nější prostředí i  zázemí jak pro 
klienty, tak pro zaměstnance úřa-
du práce,“ je přesvědčena Vero-
nika Kubalová.

Jednou z možností, jak navý-
šit kapacity, byla i možnost je-

ho přestěhování do jiných pro-
stor. Aktuálně se nabízela na-
příklad stávající budova měst-
ské knihovny, která by se měla 
v  příštích letech přestěhovat 
do nově rekonstruovaného Re-
pre. Z centra města by tak zá-
roveň zmizely i problémy s ne-
pořádkem, hlukem a  obtěžo-
váním, které tu pravidelně při 
výplatách dávek dělají nepři-
způsobiví, což pro střed města 
není nejlepší vizitka. „O  mož-

nosti přestěhování úřadu prá-
ce v  Mostě už proběhlo několik 
diskusí. Vzhledem k tomu, že by 
celková přestavba objektů, které 
by bylo třeba adekvátně upra-
vit pro potřeby Úřadu práce ČR, 
byla technicky velmi náročná 
a  finančně nákladná, přistou-
pil nakonec úřad práce k  výše 
zmiňovanému řešení,“ vysvět-
lila dále ředitelka úřadu práce 
v Mostě.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Úřad práce čeká rekonstrukce

Na Zelenou linku volají stovky lidí, 
řada z nich ji ale neumí používat

MOST – Máte starou pračku, led-
ničku, mikrovlnku, kamna nebo 
jiné elektrospotřebiče, které vám 
leží nepotřebné ladem doma 
nebo třeba ve sklepě? Neváhejte 
a odevzdejte je včas ve sběrném 
dvoře v Zahradní ulici. Zapojíte se 
tak do soutěže o  finanční výhru. 
Čím těžší spotřebič, tím lepší.

Město Most se zapojilo do sou-
těže s názvem Hejbni s elektrem 
pro lepší život, kterou vyhlásil ko-
lektivní systém pro sběr a recyk-
laci vysloužilých elektrospotřebi-
čů Elektrowin. „Jedná se o  první 
ročník této akce, který byl zahájen 
1.  dubna letošního roku. Výsled-
ky organizátoři vyhodnotí po je-
ho skončení 31. března 2019. Za-
pojená města, tedy i  město Most, 
budou soutěžit o  největší množ-
ství elektrospotřebičů odevzda-
ných prostřednictvím svých sběr-
ných dvorů,“ informovala tisko-
vá mluvčí mosteckého magis-
trátu Alena Sedláčková. Soutěží 
se ve třech kategoriích a vítězná 
města obdrží finanční odměnu. 
První kategorie je určena statu-
tárním městům s počtem obyva-

tel do 90 000, druhá nad 90 000 
obyvatel a  třetí kategorií je tak-
zvaný Skokan roku. „Kritériem 
hodnocení je hmotnost odevzda-
ných elektrospotřebičů přepočtená 
na jednoho obyvatele města. Te-
dy čím těžší spotřebič občané do 
sběrného dvora přivezou, tím větší 
šance na dobrý výsledek,“ říká tis-
ková mluvčí.

Odevzdáním elektrospotře-
biče do sběrného dvora obča-

né aktivně přispívají k  ochra-
ně životního prostředí. Elek-
trospotřebiče nepatří do běž-
ných kontejnerů na komunální 
odpad jednak proto, že jsou 
v  nich nebezpečné látky, kte-
ré je potřeba z nich šetrně od-
stranit a dále z toho důvodu, že 
obsahují 90  % recyklovatelné-
ho materiálu, který může být 
následně využit jako druhotná 
surovina.

Za loňský rok odevzdali ob-
čané města Mostu na sběr-
ný dvůr přes 130 tun elektro-
spotřebičů, což představuje té-
měř 2 kg na každého obyvate-
le. „Budeme velice rádi, pokud 
budou občané i nadále odevzdá-
vat elektrospotřebiče do sběrné-
ho dvora a  věříme, že se jeho 
množství bude postupně zvyšo-
vat,“ apeluje na občany Alena 
Sedláčková.                           (sol)

Odevzdejte staré elektro a vyhrajte!

Počet nezaměstnaných i úředníků roste a úřad práce začíná praskat ve švech. Ze stěhování do jiné budovy 
sešlo, bude se tedy rozšiřovat.

Vyhazov starých praček a lednic k popelnici si rozmyslete. Mohli byste přijít o výhru!

MOST -  Koupališti na Resslu, 
které provozuje soukromá spo-
lečnost SaS Most, hrozilo ještě 
nedávno uzavření. Začátkem 
tohoto týdne zveřejnilo měs-
to Most informaci, že přírodní 
koupaliště zůstane pro letošní 
sezónu v provozu. 

„V  únoru jsme se dozvědě-
li, že stávající majitel koupa-
liště se rozhodl nabídnout ce-
lý areál k prodeji z důvodu eko-
nomické nevýhodnosti provozu. 
V  této souvislosti město jedna-
lo s vlastníkem o záměru prode-
je a v současné době je ze stra-
ny města zajištěno zpracová-
ní znaleckého posudku, který 
by měl stanovit hodnotu celého 

areálu. S  touto informací pak 
mohou orgány města dále pra-
covat. Informace o tom, že by 
areál v letošním roce neměl být 
otevřen, respektive by neměl být 
zajištěn letní provoz koupaliště, 
byla oznámena začátkem květ-
na. Jednání o možném odkupu 
areálu koupaliště Ressl není ny-
ní aktuální s ohledem na zpra-
covávání znaleckého posudku, 
na rozdíl od zajištění letošního 
provozu koupaliště. S kolegy ná-
městky a radními jsme se pro-
to rozhodli, že bychom poskytli 
společnosti SaS provozní příspě-
vek, který by umožnil otevření 
koupaliště,“ uvedl primátor Jan 
Paparega.                            (nov)

Koupaliště na Resslu 
se letos nezavře

Uzavření přírodního koupaliště je (alespoň pro letošek) zažehnané.



Jak bude ze strany města ře-
šena dopravní situace v  ulici 
U Stadionu? Rychlost je ome-
zena na 30 km/h, omezena 
hmotnost projíždějících vozi-
del, v horní části není ulice ši-
roká ani pro dva jízdní pruhy. 
Kdysi byl průjezd touto uli-
ci zakázán. 
Pr o b l é m e m 
je neustá-
le nedodržo-
vání rychlos-
ti, časté prů-
jezdy ná-
kladních aut 
a  autobu-
sů, nejsou 
zde chodní-
ky a  dochá-
zí k  nevhod-
nému parko-
vání. Vhodné 
by bylo pra-
videlné mě-
ření rychlos-
ti, obnova zá-
kazu průjez-
du, instalace 
zpomalovacího prahu a  další 
opatření.

Problematická situace v  uli-
ci U  Stadionu je nám známa. 
S  ohledem na intenzitu silnič-
ního provozu v  současné době 
řešíme možnost zjednosměr-
nění této pozemní komunikace 
s  případným umístěním zpo-
malovacích prahů. Výstavba sa-
mostatného chodníku by byla 
s ohledem na značný výskyt in-
ženýrských sítí pravděpodobně 
velmi komplikovaná. Zpraco-
vání dopravní studie na výstav-
bu nového chodníku však bu-
de řešena. Navržené dopravní 
úpravy budou projednány s do-
pravním inspektorátem Policie 
ČR, který má v  otázkách bez-
pečnosti a plynulosti silničního 
provozu hlavní slovo.

Uvažuje město Most o  ko-
nání semináře pro bytová 
družstva a  SVJ ohledně GD-
PR tak, jako to udělal Cho-
mutov?

Město Most zatím o  po-
dobné akci neuvažuje. Nemá-
me informace o tom, že by by-
tová družstva či společenství 
vlastníků jednotek projevi-
la o  uspořádání takového se-
mináře zájem. Pomocnou ru-
ku jsme nabídli příspěvko-

vým organi-
zacím města, 
jako jsou zá-
kladní ško-
ly, mateřské 
školy, měst-
ská policie ne-
bo Městská 
správa soci-
álních služeb. 
Prozatím Ma-
gistrát měs-
ta Mostu zjiš-
ťoval připra-
venost úřadu, 
ale i  všech je-
ho příspěv-
kových orga-
nizací na na-
bytí účinnos-
ti Obecného 

nařízení na ochranu osobních 
údajů (GDPR). V  rámci těch-
to příprav se na úřadě konalo 
školení zaměřené na ochranu 
osobních údajů pro všechny 
jeho zaměstnance, jakož i  za-
městnance všech příspěvko-
vých organizací.

Proč městská policie pou-
žívá sirénu při blokovém čiš-
tění? Tím svolávají lidi, co si 
neodvezli svoje auta, místo 
toho, aby je odtáhli rovnou?

Prioritou městské policie je 
služba občanům města, při-
čemž upřednostňujeme pre-
venci před represí. Zapome-
nout či nevšimnout si mů-
že každý. Tímto je umožně-
no vlastníkům vozidel, aby svá 
vozidla přeparkovali ještě před 
nařízením odtahu správcem 
komunikace. Pokud nevyužije 
řidič ani této možnosti, je při-
stoupeno k provedení odtahu.

Odpovídá primá-
tor Mostu Jan Paparega
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 � PTEJTE SE POLITIKů

Jan Paparega

MOST – Na Mostecku se v  po-
slední době rozmáhá nebezpeč-
ný nešvar, kterým jsou kameny 
v  kolejišti. Ty představují velké 
nebezpečí pro tramvajovou do-
pravu v  Mostě a  Litvínově. „Pa-
chateli jsou zřejmě vždy děti, 
které zřejmě neumí domyslet 
následky svého jednání,“ řekl 
ředitel Dopravního podniku 
měst Mostu a  Litvínova Daniel 
Dunovský.

Poslední takový případ se 
stal letos začátkem května. „Ři-
dička tramvaje si naštěstí všim-
la dětí, které v oblasti kolejového 
křížení poblíž bloku 100 kameny 
na koleje dávaly. Událost ozná-
mila na dispečink a dispečer ná-
sledně zavolal městskou policii,“ 
řekl ředitel Dunovský. Podle 
něj bylo velké štěstí, že nedošlo 
k vypadnutí tramvaje z kolejí.

Ohrožením cestujících vlo-
ni skončila další zřejmě dět-
ská hra opět v  oblasti kolejo-
vého křížení tzv.  TRIANGLU. 
„Někdo tady totiž úmyslně na-
skládal kameny na tramvajo-
vé koleje a  tramvaj z nich kvů-
li této překážce vypadla. Naštěs-
tí se tato událost obešla bez zra-

nění cestujících, avšak způsobila 
komplikace v tramvajové dopra-
vě,“ upozornil Daniel Dunov-
ský. K  nehodě byla okamžitě 
přivolána Policie České repub-
liky, která si incident zdoku-
mentovala a  vzápětí také po-
hotovostní skupina pracovní-
ků dopravního podniku, která 
tramvaj musela pomocí hyd-
raulických zvedáků dostat zpět 
na koleje.

Kameny hrály roli i  v  dalším 
ohrožení bezpečnosti cestují-
cích, když dosud neznámý pa-
chatel v oblasti TRIANGLU zřej-
mě z mostu hodil kámen na pro-
jíždějící tramvaj. „Naštěstí ne-
došlo k  zasažení cestujících, ale 
odneslo to jenom okno,“ doplnil 
ředitel dopravního podniku.

Kamení na kolejích se obje-
vuje na různých místech tram-
vajové trati. „Nejkritičtějším mís-

tem však zůstává kolejové kříže-
ní u bloku 100. Kamenné nebez-
pečí se objevilo i ve Velebudicích, 
v Souši či v Kopistech,“ vyjmeno-
val Daniel Dunovský. Problému 
lze podle něj předejít pouze zvý-
šenou opatrností řidičů tramvají, 
kteří musí při jízdě věnovat sta-
vu kolejiště velkou pozornost. 
Od roku 2013 došlo k deseti in-
cidentům s kameny v kolejišti. 

(sol) 

V kolejištích na Mostecku se 
rozmáhá nebezpečný nešvar

MOST – Obyvatelé ze sídliště 
čtyřstovek (nedaleko knihovny), 
se musejí připravit na rozkopa-
né ulice a chodníky. Severočeská 
vodárenská společnost tu totiž 
začíná s  opravou letitého vo-
dovodu. Opravy potrvají až do 
konce prázdnin, poté tu město 
plánuje úpravy parkování a lepší 
zprůjezdnění oblasti.

Rekonstruovat se bude vodo-
vod v  blízkosti ulic Moskevská 
a Brněnská, před bloky 406, 407 
a  408, a  to v  délce bezmála půl 
kilometru dlouhém. Opravit by 
se mělo také několik kanalizač-
ních šachet. „Vodovod v  uvedené 
lokalitě je tvořen litinovým potru-
bím a pochází z roku 1966. Řad je 
již dožilý a poruchový, proto jsme 
rozhodli o  jeho rekonstrukci,“ in-

formoval mluvčí Severočeské vo-
dárenské Jiří Hladík. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o rozsáhlejší 
opravu a na vodovod je připojeno 
zhruba dva a  půl tisíce obyvatel, 
Severočeská vodárenská necha-
la vybudovat v  místě zatím pro-
vizorní vodovod, protože stávají-
cí musí být během rekonstrukce 
odstaven. V  rámci rekonstrukce 
nedojde ke změně dimenze vodo-
vodu. Pokládka vodovodu bude 
v  celé trase probíhat otevřeným 
výkopem. „Rekonstruovaný vo-
dovodní řad bude při rekonstruk-
ci odstaven a zásobování okolních 
nemovitostí pitnou vodou bude za-
jištěno provizorním povrchovým 
vodovodem. Lidé se proto nemu-
sejí obávat odstávek pitné vody,“ 
ujistil Jiří Hladík.

Kanalizace, která se v  místě 
nachází, si zásadní opravy zatím 
nevyžaduje. „Kanalizace z  ka-
meniny byla uvedena do provozu 
v roce 1972. Kamerová prohlídka 
prokázala, že je v  dobrém tech-
nickém stavu a rekonstrukci ne-
vyžaduje. Dojde tak jen k sanaci 
šesti kanalizačních šachet, kde je 
potřeba provést výměnu poklopů 
a stupaček a úpravy dna šachet,“ 
vysvětlil dále mluvčí Hladík. 
Stavební práce začaly již v uply-
nulých dnech instalací provizor-

ního vodovodu. Stavba by mě-
la být dokončena nejpozději do 
27. srpna 2018.

Poté, co vodárenská společ-
nost ukončí rekonstrukci vodo-
vodu, bude v této oblasti staveb-
ní ruch pokračovat. Město Most 
by tu chtělo totiž upravit místa 
pro parkování, stejně tak i  roš-
tová stání včetně komunikací 
a chodníků, aby tu lidé měli lep-
ší možnosti. V  plánu je napří-
klad i  rozšíření příjezdové ces-
ty do sídliště.                         (sol)

Ve čtyřstovkách se opravuje vodovod, 
odstávky vody tu ale nehrozí

Oprava vodovodu je jedna ze staveb z oblasti obnovy majet-
ku pro okres Most, kde Severočeská vodárenská společnost pro 
rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i stra-
tegických, a to za celkem 161,7 milionů korun bez DPH.

1. repríza:
5. června od 17 hodin.

2. repríza:
6. června od 19 hodin.

MOST – Městské divadlo v Mos-
tě už brzy uvede divadelní thri-
ller Talentovaný pan Ripley. 
Premiéra se uskuteční 1.  červ-
na 2018 na Velké scéně.

Čtvrtý román americké spiso-
vatelky Patricie Highsmithové 
Talentovaný pan Ripley vzbu-
dil při svém vydání v roce 1955 
velký ohlas. Autorka v něm kon-
centrovala vše, co je na jejích 
knihách oceňováno; psycholo-
gicky pečlivě vykreslené charak-
tery, přitažlivý žánr kriminální-
ho thrilleru i  tematicky bohaté 

dílo, které klade základní etické 
otázky o  svědomí, morálce, vi-
ně, dobru a zlu atd.

Tom Ripley se stal záhy iko-
nickou literární postavou a pří-
běh „sympatického vraha“ se 
brzy objevil na filmovém plát-
ně (s  Alainem Delonem). Zfil-
mován byl ještě jednou na kon-
ci minulého století, tentokrát 
s  Mattem Damonem v  hlavní 
roli.

V  mostecké inscenaci, jejíž 
text vychází z dramatizace Ma-
rie Špalové, se diváci mohou tě-

šit na strhující napětí, blyštivou 
i dusnou atmosféru letní italské 
riviéry, ale především na silný, 
nesmlouvavý a  originální pří-
běh. To vše v  režii Lukáše Ko-
peckého (v  mostecké činohře 
naposledy režíroval úspěšnou 
a  oceňovanou inscenaci Podiv-
ný případ se psem). Hlavní ro-
li Toma Ripleyho ztvární On-
dřej Dvořák, dále hrají Matyáš 
Procházka, Markéta Hausnero-
vá, Jiří Kraus, Michaela Krauso-
vá, Lukáš Kofroň, Jakub Dostál 
a Zita Benešová.                   (nov)

Do divadla míří Talentovaný pan Ripley

Děti, které se v poslední době baví pokládáním kamenů na tramvajové koleje, si bohužel neuvědomují, že 
ohrožují lidské životy.

MOST – Černá statistika pro 
Most se v  nezaměstnanosti ne-
mění. I  když počet nezaměst-
naných za poslední měsíc klesl 
v celém Ústeckém kraji o téměř 
čtyři a  půl procenta, v  Mostě 
zůstává stále nejvyšší (6,7 pro-
cent), a to i v celé ČR.

V  Ústeckém kraji ke kon-
ci dubna klesla nezaměstna-
nost o  4,5 procenta. Celkově 
je v kraji v evidenci úřadů prá-
ce na 29 481 lidí. Počet hláše-
ných volných pracovních míst 
mírně vzrostl na 12 214 a  po-
díl nezaměstnaných klesl na 5 
procent. Počet lidí bez práce se 
oproti předchozímu měsíci sní-
žil o  bezmála čtrnáct set osob. 

Z  evidence během měsíce ode-
šlo 5 195 uchazečů a  podpo-
ru v  nezaměstnanosti pobíra-
lo 6 846 uchazečů o  zaměstná-
ní, tedy přes třiadvacet procent 
uchazečů vedených v evidenci.

Ačkoliv v  kraji nezaměstna-
nost klesla, podíl nezaměstna-
ných stejný nebo vyšší než re-
publikový průměr vykázalo 
všech sedm okresů. Nejvyšší byl 
v  okrese Most (6,7  %). Nejniž-
ší v okresech Litoměřice (3,6 %) 
a Teplice (3,9 %). V Mostě evi-
doval úřad práce ke konci dub-
na 5 303 nezaměstnaných, z  to-
ho je 3 180 uchazečů v evidenci 
úřadu déle jak pět měsíců.

(sol)

NeZaMěsTNaNOsT V MOsTě
stále jsme na vrcholu
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HAVRAŇ – Závod NEMAK v  Ha-
vrani připravil pro děti svých za-
městnanců oslavu Mezinárodní-
ho dne dětí.

Svůj den si děti užijí v zoopar-
ku Chomutov. Tuto neděli na ně 
čeká nejen návštěva zvířat, ale 
také spousta zábavy a  dobrot. 
„V době konání dětského dne ma-
jí zaměstnanci přístup do celého 
areálu zooparku zdarma. V are-
álu Stará Ves bude pro děti a je-
jich dospělý doprovod připraven 
zábavný program s  občerstve-
ním. Tento prostor bude v  tento 
den vyhrazen pouze pro zaměst-
nance společností Nemak a Star-
cam,“ říká Libor Stýblo ze spo-
lečnosti Nemak. Areál Stará Ves 
je mezi návštěvníky velmi ob-
líbený. Dominantou je funkč-
ní větrný mlýn holandského ty-
pu. Roubená stavba zve k  ná-
vštěvě stálých expozic řemesel 
typických pro Krušnohoří, ji-

miž jsou zejména výroba dře-
věných hraček, krajkářství, vče-
lařství a mnohé další. Statek na-
bízí komplexní pohled na tra-
diční venkovský život rodiny 
a  na běžné práce v  hospodář-
ství i v domě. Skutečnými rari-
tami jsou exponáty břízy ojcov-
ské, která patří mezi nejpřísně-
ji chráněné rostliny, a jabloňový 
sad, který vyrostl ze štěpů sta-
rých odrůd posbíraných v  již 
zaniklých vesnicích regionu. 
Ve Staré Vsi probíhají celý rok 
akce přibližující dřívější způ-
sob života, zvyky našich před-
ků, lidové tradice a  dovednos-
ti starých řemeslníků. „Doufá-
me, že jsme zvolili dobře a že dě-
ti si oslavu mezinárodního dne 
pořádně užijí a  že nudit se ne-
budou ani jejich rodiče, na-
ši zaměstnanci. Určitě se ma-
jí na co těšit,“ dodal Libor Stý-
blo.                                     (nov)

„Děti NeMaKu“  
si užijí svůj den

MOST – Město Most uspořá-
dá veřejnou sbírku na pomoc 
Natálce. Natálka je třináctiletá 
dívenka trpící genetickým one-
mocněním.

K  pomoci Natálce, která po-
třebuje speciální polohovací 
židličku za zhruba sto tisíc ko-
run, před časem vyzval primá-
tor Jan Paparega. Ten také do 
sbírky pořádané prostřednic-
tvím projektu „Patron dětí“ při-
spěl. Natálku podpořili i  Černí 
andělé výtěžkem ze vstupného 
ze svého zápasu. „Město se nyní 

rozhodlo samo vyhlásit veřejnou 
charitativní sbírku na pomoc Na-
tálce. Sbírka bude zahájena bě-
hem Víkendu otevřených zahrad, 
který se letos uskuteční i v Mos-
tě a to v parku Střed 10. června, 
i výnos z této akce bude věnován 
do sbírky,“ informovala tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. Výtěžek sbír-
ky pak bude předán Natálčině 
matce a  bude použit výhradně 
na Natálčinu léčbu, její rehabi-
litaci nebo pořízení speciálních 
pomůcek.                               (sol)

sbírka pro Natálku

PONDĚLÍ

Česnečka s praženou houskou 25 Kč

150g Kuřecí závitek s mozzarellou a sušeným rajčetem, bramborová kaše, trhané 
salátové listy

95 Kč

150g Vepřové maso na kmíně, vařené těstoviny 98 Kč

350g Tortellini v cuketové omáčce se slaninou a parmazánem 90 Kč

ÚTERÝ

Kuřecí vývar s masem a nudlemi 25 Kč

150g Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže 98 Kč

150g Kuřecí steak zapečený šunkou, sýrem a fazolkami, šťouchaný brambor 95 Kč

350g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou a česnekovými krutony 90 Kč

STŘEDA

Ruský boršč 30 Kč

150g Vepřová krkovice plněná klobásou, dušené zelí, bramborové placky 95 Kč

150g Pečený roastbeef, vařený brambor, tatarská omáčka 98 Kč

350g Listový salát se zeleninou, hořčičným dresinkem a uzeným lososem 90 Kč

ČTVRTEK

Tomatová s těstovinou 30 Kč

150g Kuřecí roláda s nádivkou, opečený brambor s cibulí a slaninou 98 Kč

150g Smažené skotské vejce, bramborová kaše, okurkový salát 95 Kč

350g Staročeský trhanec s jablky, rozinkami a zakysanou smetanou 90 Kč

PÁTEK

Hovězí vývar s masem a nudlemi 25 Kč

150g Smažené medailonky v bylinkové krustě, sýrová omáčka, šťouchaný brambor 98 Kč

350g Zapečené brambory s kuřecím masem a sýrem, kyselá okurka 95 Kč

350g Fusilli bolognese 90 Kč

SPECIÁL 350g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ S KOŘENOVOU 
ZELENINOU, PEČENOU BRAMBOROU VE SLUPCE S KŘENOVÝM DIPEM A 
PEČIVEM.   Doba přípravy speciálu 20 min.

120 KČ

POLEDNÍ MENU 28.5.-1.6.2018
Při objednávce hlavního chodu 

je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00 – 14:00

MOST – Město Most pokraču-
je v  mapování domů a  bytů. 
V hledáčku úředníků a policistů 
jsou v  současné době pětistov-
ky. Lustrací projdou znova ale 
i  oblasti, kde platí nové opat-
ření ohledně dávek na bydle-
ní, a  nově se zmapují i  věžové 
domy u Krymu.

Městská policie v  Mostě ne-
dávno zavedla novou emailo-
vou adresu mapovani@mes-
to-most.cz, na kterou mohou 
občané adresovat podněty, na 
které domy se zaměřit v  příš-
tím mapování a  jaké problé-
my se v domě vyskytují. „Chtě-
li jsme obyvatelům nabídnout 
prostor pro sdílení dlouhodoběj-
ších problémů, které je v  oblas-
ti bydlení a  bezpečnosti v  Mos-
tě tíží. Lidé nám sem sice píší, je-
jich podněty se ale povětšinou tý-
kají sousedských vztahů. Stěžují 
si a poukazují spíše na jednotli-
vé prohřešky spolubydlících. Vě-
říme, že se spolupráce s  občany 
v oblasti bezpečnosti a veřejného 
pořádku více osvědčí,“ zhodno-
til ředitel Městské police v Mos-
tě Jaroslav Hrvol. Městská poli-
cie se společně se státními poli-
cisty, úředníky a členy bytových 
družstev nyní soustředí na ma-

pování pětistovek. „Vzhledem 
k opatření obecné povahy máme 
i nějaká data z minulosti, a proto 
se do problémových bloků vrací-
me. Mapovali jsme blok 518, če-
ká nás znova blok 525 a budeme 
pokračovat i v ulici Dobnera, ve 
stovkách  apod. Nově se chceme 
zaměřit na oblast domů u  Kry-
mu, protože situace se tam zhor-
šuje. Bývá pravidlem, že čím vět-

ší dům, tím je i  díky anonymi-
tě problémů víc,“ tvrdí šéf měst-
ské policie.

V oblastech, kde se mapová-
ní provádí, většinou také pla-
tí opatření obecné povahy, kte-
ré tu město zavedlo. Znamená 
stop sociálním dávkám na by-
dlení pro nové nájemníky. Ně-
kteří lidé ale toto opatření po-
važují za neúčinné, protože se 
nepřizpůsobiví stěhují do loka-
lit dál. „Stěhovat se sem samo-
zřejmě mohou, to jim nikdo ne-
zakazuje. Problém budou mít 
ale s  tím, že nedostanou dopla-
tek na bydlení. Pokud bez něj 
dokážou žít, neumíme ovlivnit, 
aby se sem nestěhovali,“ vysvět-
luje ředitel Hrvol. I když opat-
ření platí ve zhruba šesti lokali-
tách v Mostě teprve necelý rok, 
někde už se osvědčuje. „Máme 

poznatky, že i díky tomuto opat-
ření se do některých problémo-
vých lokalit nestěhují noví ne-
přizpůsobiví a  byty tam zůstá-
vají prázdné. Zatím je na závěry 
ale brzy. Faktem je, že plno bytů 
se vyprazdňuje,“ tvrdí šéf měst-
ské policie. Ten mimo jiné po-
tvrzuje, že mapování má pozi-
tivní vliv na chování řady „ri-
zikových“ nájemníků. „Z  naše-
ho pohledu z nás mají lidé větší 
respekt, vchody se snaží uklízet, 
v  některých není už takový ne-
pořádek… Budeme lidem ta-
ké dávat doporučení, jak mo-
hou přispět ke zvýšení bezpeč-
nosti domu vlastní iniciativou. 
Například jednoduché zavedení 
zamykání vchodů pomůže zvýšit 
bezpečnost osob i majetku,“ po-
dotýká Jaroslav Hrvol.

(sol)

Mapování je pro některé nájemníky 
nepříjemným překvapením

„Pro lidi je tento postup velmi nepříjemným překvapením. 
Najednou vidí, že policisté a  úředníci nejednají jen za stolem, 
ale objeví se u jejich domovních dveří. Uvědomí si, že například 
skutečnosti, které nahlásili a na základě kterých čerpají sociální 
dávky, si umí úřady ověřit v terénu. V případě, že se zjistí poru-
šení zákona, mohou být příjemcům dávek tyto odejmuty. Pro 
nepřizpůsobivé je to jasný signál, že město nebude tolerovat 
obcházení zákonů a že se z takového jednání budou muset zod-
povídat,“ (náměstkyně primátora Markéta Stará)

Do ankety o stavbu století by-
ly nominovány 3 stavby z  Mos-
tecka: přehrada Fláje, Koldům 
Litvínov a  přesunutý kostel Na-
nebevzetí Panny Marie v  Mos-
tě. Mostecké muzeum v  souvis-
losti s touto akcí už pořádalo na-
příklad i  komentované exkurze 
po zmiňovaných stavbách. „Zá-
jem o exkurze na naše vytipova-
né stavby století byl obrovský. Na-
plnili jsme celý autobus a abychom 
uspokojili poptávku, museli by-
chom jich vypravit více, ale to bo-
hužel z kapacitních důvodů napří-
klad při návštěvě přehrady Fláje 

nebylo možné.  Rádi bychom, aby 
se do ankety zapojilo co nejvíce li-
dí a nejširší veřejnost, stejně jako 
i studenti škol apod. Hlasujme pro 
3 stavby z Mostecka a ukažme, že 
Mostecko není jen krajinou do-
lů a výsypek, ale je i místem vzni-
ku jedinečných a hodnotných sta-
veb a unikátních stavebně-techno-
logických řešení,“ apeluje na ve-
řejnost Eva Hladká z mosteckého 
oblastního muzea. Hlasovat mo-
hou zájemci na www.stavbysto-
leti.cz a  to od konce dubna do 
15. září 2018. Každý hlasující má 
k dispozici deset hlasů, které mů-

že dát jakékoliv z uvedených sta-
veb. Pro jednu stavbu může do-
tyčný hlasovat jednou až deset-
krát. Celkový seznam českých 
i slovenských nominovaných sta-
veb je řazen chronologicky.

Stovku stavebních a  architek-
tonických děl, kdy hlavním kri-
tériem pro nominaci byl celospo-
lečenský význam a  přínos stav-
by, nominovala odborná komi-
se, složená ze zástupců českých 
a  slovenských asociací a  sva-
zů dlouhodobě spjatých s  roz-
vojem stavebnictví. Za čes-
kou stranu bylo nominováno  
66 staveb, za slovenskou pak 34. 
Z  Ústeckého kraje byly vybrá-
ny čtyři, z  nichž jednou z  nich 
je i Masarykovo zdymadlo v Ús-
tí nad Labem.

Výsledky hlasování se popr-
vé oznámí v rámci doprovodné-
ho programu Stavebního veletr-
hu FOR ARCH. Při této příleži-
tosti bude vydána publikace a ná-
sledně se od září 2018 uskuteční 
napříč ČR a Slovenskem putovní 
výstavy, které představí jednotli-
vé nominované stavby. Projekt je 
zařazen do Evropského roku kul-
turního dědictví 2018.                

(sol)

Nešetřete si své hlasy pro stavby století
MOST – Součástí oslav stého výročí vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky, které běží naplno, je i projekt České a slovenské 
stavby století. Nezapomeňte proto odevzdat svých deset hlasů pro 
tři vytipované stavby z Mostecka. Můžete hlasovat do poloviny září!

MOST – Se slunečným počasím 
se otevřelo posezení na venkov-
ní terase hotelu Cascade. Terasa 
je přístupná nejen hotelovým 
hostům, ale i pro ostatní obyva-
tele či návštěvníky Mostu.

Na venkovní terase poblíž 
borovicového hájku si může-
te vychutnat nejen kávu, pivo 
či jiné osvěžující nápoje, ale ta-
ké příjemné prostředí. Hotelo-
vý bar připravil na letní období 
speciální nabídku sezónních li-
monád, které lahodí chuťovým 
buňkám i oku. Můžete si vybrat 
z pestré nabídky od bezinkové, 
fialkové, okurkové, malinové až 
po borůvkovou letní limonádu. 
„Na naší letní terase jsou vítáni 

i hosté, kteří u nás nejsou ubyto-
váni. Jsme zde pro každého, kdo 
si chce při pěkném počasí pose-
dět venku a ochutnat z naší ná-
pojové i  gastronomické nabíd-
ky,“ zve ředitel hotelu Jiří Ma-
dej. Hotel Cascade totiž nabízí 
nejen oblíbené pravidelné po-
lední menu, ale také gastrono-
mii na vysoké úrovni. „Nabídka 
našich specialit je cenou i kvali-
tou srovnatelná s jinými restau-
racemi, které se zaměřují na 
špičkovou gastronomii. Stejně 
jako v  případě letní terasy pla-
tí, že naše restaurace i kavárna 
je otevřena i pro nehotelové hos-
ty,“ dodává Jiří Madej. 

(nov)

Hotel Cascade zve na letní terasu

Návštěva úředníků a policie lidem mnohdy není příjemná, ale z mapování nepřizpůsobivých město 
neustoupí.

Přijďte posedět na terasu a ochutnat sezónní limonádu.

Jedna z atrakcí Staré Vsi - větrný mlýn.

Koldům



Na celý život

Narodil se jako vymodlený 
syn starším rodičům. Od ma-
lička ho celá rodina přesvědčo-
vala, jak je výjimečný a skvělý. 
Do mateřské školy nechodil, 
protože jeho maminka byla 
rozhodnutá věnovat svému 
synkovi maximální pozornost 
co nejdéle. S dětmi se moc 
nestýkal, vyrůstal 
mezi dospělými ve 
středu jejich po-
zornosti. Když na-
stoupil do základní 
školy, s dětmi si 
nerozuměl. Vysmí-
valy se mu a dávaly 
mu najevo, že není 
tak skvělý, jak ho 
o tom přesvědčo-
vali rodiče. Příliš 
mu to nevadilo. 
Stejně nestály za to, 
aby si jich všímal. 
Učení mu šlo. Byl chytrý, a na-
víc se s ním otec pravidelně do 
školy připravoval. Ze základní 
školy nastoupil na gymnázi-
um. Ani tam si nedokázal najít 
žádné přátele. Patřil mezi nej-
lepší studenty ve škole, ostat-
ní ho ale měli za uzavřeného 
podivína, se kterým neměl 
nikdo zájem trávit volný čas. 
Když studoval vysokou školu, 
zemřel jeho otec. Zdědil vilu 
i firmu, kterou otec vedl. Mat-
ka se vzdala své části dědictví 
v jeho prospěch. Zůstala bydlet 
v domě, kam se on vracel ze 
studií. S matkou mu bylo nej-
lépe. Nekriticky ho milovala, 
vzhlížela k němu a měla ho za 
toho nejlepšího muže na světě. 
Často s matkou mluvili o tom, 
jak bude žít dál. Představo-
vali si hodnou a milou dívku, 
kterou si oba zamilují a kte-
rá s nimi bude bydlet v jejich 
domě. Vezmou se a budou mít 
děti, o které se budou společně 
starat jeho matka a jeho žena. 
Žádnou dívku, která by za to 
stála, ale stále nepotkával. Byl 
ale v klidu. Nespěchal. Věřil, 
že ta pravá někde je a ostatní 
ho nezajímaly. Když se sezná-
mil se Silvou, přeskočila jis-
kra hned napoprvé. Silva byla 
dívka jeho snů. Milá, skromná 
mladá žena, která jakoby ani 
nevnímala svou krásu. Nebyla 
marnivá a nestála o pozornost 
mužů. Mluvili spolu o knihách 
a o filmech, chodili spolu do 
divadla. Dlouhé hodiny dis-
kutovali o výkonech herců. 
Jezdili spolu na víkendy do 
lázní, užívali si života. Silva si 
rozuměla i s jeho matkou. Za-
čal uvažovat o tom, že si Silvu 
vezme. Matka s tím souhla-
sila, a tak začal plánovat svat-
bu. Když ale jen tak mezi řečí, 
jako naprostou samozřejmost, 
oznámil Silvě, že se budou 
brát, překvapila ho. Nechtěla 
o svatbě ani slyšet. Bylo jí s ním 
dobře, ale budoucnost s ním 
neplánovala. Chtěla cestovat, 
poznávat různé lidi. Nechtěla 
se uvázat u dětí v jeho velké 
vile. Nakonec se zle pohádali 
a Silva se s ním rozešla. Řekla 
mu, že chápali jejich přátelství 
každý jinak a ona nemá o stálý 
vztah zájem. Byl zdrcený. Ne-
chápal to odmítnutí. Silva byla 
skvělá partnerka, on ji miloval 
a chtěl ji udělat šťastnou. Chtěl 
se o ni starat po zbytek života. 
Stejně jako se otec staral o jeho 
matku. Představoval si, že Silva 
přestane pracovat, bude na něj 
čekat a bude zcela závislá jen 
na něm. Jeho rodiče to tak měli 
a byli šťastní. Matka ho něko-
likrát ujistila, že si to ani jinak 
nedokáže představit. Když jí 
řekl, že s ním Silva skončila, 
položil jí hlavu do klína a bre-
čel. Před matkou se nestyděl 

vyjádřit bolest. Miloval Silvu 
a chtěl ji mít. Miloval by ji za 
každých okolností. Hladila ho 
po vlasech a mlčela. Mlčela 
ještě večer u společné veče-
ře, kde on seděl se zarudlýma 
očima. Přišla za ním až dru-

hý den. Všechno 
dobře promyslela. 
Silva je ještě mladá 
a hloupá, nedokáže 
docenit, co jí on 
nabízí. Za čas by 
svého rozhodnutí 
litovala. Oni jí ale 
pomůžou. Nako-
nec bude ráda, 
že ji ještě budou 
chtít. Plán měla 
jednoduchý. Ona 
už je stará a nezá-
leží na ni. Šťastný 

musí být její syn. Jestli může 
být šťastný jen se Silvou, ona 
zařídí, aby si Silva už nikoho 
jiného nikdy nenašla. Druhý 
den zavolal Silvě. Omluvil se 
za to, že na ni tak naléhal. Řekl 
jí, že se s ní chce dál potkávat, 
ale žádných závazků se bát ne-
musí. Pozval ji na večeři k nim 
domů. Silva přišla přesně. Tvá-
řila se jakoby se nic nestalo. 
Byla milá a usměvavá, vesele se 
pozdravila s jeho matkou. Ta 
se přetvařovala jen těžko. Měla 
na Silvu vztek, že trápila jejího 
miláčka. Už brzy ale bude Silva 
ráda, že ho má. Večeře byla vý-
borná. Po jídle si sedli ke skle-
nici vína. Zabral se se Silvou do 
řeči, matky si nevšímali. Nevi-
děli, jak do Silviiny skleničky 
nasypala sedativa. Silva vypila 
svou skleničku a začaly se jí 
klížit víčka. Chtěla odejít, už 
se ale nezvládla zvednout. Le-
žela na zemi vedle křesla a nic 
nevnímala. Matka přinesla 
z kuchyně špičatý nůž a zruč-
ně vypíchla Silvě obě oči. Pak 
jí vrazila nůž do páteře v dolní 
polovině zad. Nemohl se na to 
dívat, musel odejít z místnosti. 
Když matka skončila, nalila 
mu víno se sedativy a on usnul. 
Probudil se v nemocnici. 
U jeho postele seděl policista. 
Od něj se dozvěděl, že matka 
přivolala záchranáře i policii. 
Řekla, že neunesla rozchod 
syna a jeho přítelkyně. Oba je 
omámila sedativy a Silvu se 
pokusila zabít. To se jí nepoda-
řilo. Dívka ale přišla o obě oči 
a má zraněnou míchu. Už ni-
kdy nebude chodit. Za Silvou 
do nemocnice šel až za několik 
dnů. Dřív ho tam lékaři ne-
pustili. Nejdřív s ním nechtěla 
vůbec mluvit. Byl ale vytrvalý. 
Nakonec ho k sobě pustila. 
Dokola se za matku omlouval. 
Odsoudil její čin, zřekl se jí. 
Slíbil Silvě, že se o ni postará. 
Nikdy ji neopustí. Nakonec 
mu Silva uvěřila. Z nemocni-
ce odvezl dívku k sobě do vily. 
Mezitím její zařízení uspořádal 
tak, aby se mohl o slepou dívku 
na kolečkovém křesle postarat. 
Silva nikoho neměla, a tak byla 
nakonec vděčná, že se o ni 
bude někdo starat. Uznala, že 
za svou matku nemůže. Nikdo 
neovlivní chování svých rodi-
čů. Dokázala se vyrovnat s tím, 
že její život bude jiný, než ho 
chtěla mít. Nebude cestovat 
a poznávat nové země, nebude 
se seznamovat s novými lidmi, 
neuvidí krásy jiných zemí a ni-
kdy už nebude chodit. Bude 
po zbytek života odkázaná jen 
na jeho pomoc, bude na něm 
zcela závislá přesně, jak si on 
představoval. Usmíval se pro 
sebe, když si Silvu vezl domů. 
Matka slíbila, že mu pomůže 
a udělala to.                          (pur)
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ÚSTECKÝ KRAJ - Předseda vlády 
Andrej Babiš navštívil minulý 
týden s  dalšími členy kabinetu 
Ústecký kraj. Doprovázel je hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. Během své cesty se 
zaměřili především na téma so-
ciálního bydlení a  problémy se 
sociálně vyloučenými lokalita-
mi.

Návštěvu kraje začala vlá-
da na železniční stanici v  Tep-
licích. Členové vlády mluvili se 
zástupci kraje o možném obno-
vení provozu na trati z Teplic do 
Lovosic, kterou v roce 2013 po-
škodil sesuv půdy. Podle minis-
terstva se vzhledem k nízké vy-
užívanosti tratě nákladná obno-
va nevyplatí, vláda ale slíbila, že 
zkusí celou věc znovu přezkou-
mat.

Premiér Babiš a další členové 
vlády jednali s radními Ústecké-
ho kraje především o sociálním 
bydlení a jeho financování. Kraj 
se potýká s  řadou sociálně vy-
loučených lokalit, kde dochází 
i k takzvanému obchodu s chu-
dobou. „Hlavním problémem 
Ústeckého kraje jsou sociálně vy-
loučené lokality. Řešení pro soci-
álně vyloučené lokality chceme 
předložit do sněmovny co nejdří-
ve. To znamená, aby nájem, kte-

rý stát platí lidem, kteří tam by-
dlí a následně to dávají obchod-
níkům s  chudobou, byl skutečně 
na úrovni trhu, ne podstatně víc,“ 
uvedl Andrej Babiš.

„Jsem rád, že se členové vlá-
dy mohli na vlastní oči sezná-
mit s problémy, které náš kraj tí-
ží, a to zejména v sociální oblasti. 
Dohodli jsme se, že vláda připra-
ví potřebné legislativní úpravy, 
které by pomohly s řešením soci-
álních dávek a  sociálním bydle-
ním. Věřím, že i další přísliby vlá-
dy pomoci našemu kraji, ať už se 
jedná o  dopravní infrastruktu-
ru a zdravotnictví, nezapadnou,“ 
uvedl na tiskové konferenci v zá-
věru vládní návštěvy hejtman 
Oldřich Bubeníček.

Vláda si prohlédla sociálně 
vyloučené lokality v  městských 
částech Předlice a  Střekov. Lidé 
zde žijí v nevyhovujících hygie-
nických podmínkách v domech, 
kde často není elektřina ani te-
koucí voda. Nájemné za byt 1+1 
je ale i  15 tisíc korun měsíčně 
a bývá hrazeno ze sociálních dá-
vek na bydlení. Vedení Ústec-
kého kraje by chtělo navrhnout 
sloučení dávek na bydlení, větší 
kontrolu nad vyplácením těchto 
dávek i nad nájemným, které je 
z nich placeno. Vláda by se mě-
la nejpozději v  červnu zabývat 
návrhy na zamezení nadužívá-
ní současných dávek na bydlení. 
Změnu připravuje Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Generál-

ní ředitelství Úřadu práce ČR ta-
ké chystá změnu metodiky po-
stupu, kterým se určuje v místě 
obvyklé nájemné pro systém dá-
vek pomoci v hmotné nouzi.

Zastávkou byla i  Masaryko-
va nemocnice v Ústí nad Labem. 
Důležitým tématem byl mimo 
jiné vznik kardiocentra. Dalšími 
tématy bylo navýšení počtu po-
licistů v kraji, plány na splavně-
ní Labe, financování oprav silnic 
II. a  III. tříd či rozvoj venkova. 
Vláda jednala i se starosty měst 
a obcí v kraji. Tématem byly pře-
devším programy Ministerstva 
pro místní rozvoj, nedostatek 
zubařů, dotace na základní školy 
či rekonstrukce památek.                                 

(nov)

Vláda chce řešit zneužívání dávek na bydlení
Hejtman: snad sliby nezapadnou…

ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO  – 
V  prestižní soutěži o  Regionál-
ní potravinu v  Ústeckém kraji 
i  tentokrát zvítězily kvalitní 
výrobky, které se vyrábějí na 
Mostecku. Mezi top potraviny se 
probojovaly hned čtyři pochuti-
ny ve čtyřech kategoriích z deví-
ti možných. Venkovská pečeně 
z  mosteckého Bilba, hrušková 
pálenka a bio hrušky z Chrámců 
a květový med z Lomu u Mostu.

V Ústeckém kraji mají Regio-
nální potraviny žně už dlouho-
době. Jedná se totiž o kraj, kde 
se o značku kvality v rámci celé 
České republiky uchází již tra-
dičně největší počet výrobků. 
Letos jich bylo přihlášeno 208 
od 42 výrobců. Největší zájem 
byl v  kategorii Pekařské výrob-
ky, včetně těstovin. Ať je ale vý-
robků sebevíc, vítězem se může 
stát za každou z  devíti katego-
rií jenom jeden. „Ocenění Regi-
onální potravina se uděluje letos 
už devátým rokem. V krajských 
soutěžích ho získají jen ty nejlep-
ší potraviny od malých a  střed-
ních regionálních výrobců. Ví-

tězné produkty mají tradiční 
českou recepturu a  podíl míst-
ních surovin je v nich minimál-
ně 70 procent. V Ústeckém kra-
ji je o soutěž každoročně enorm-
ní zájem. Letos soutěžilo 208 vý-

robků od 42 výrobců,“ uvedl Vít 
Hnízdil z  krajské tiskové kan-
celáře. Hodnoticí komisi tvořili 
zástupci Ministerstva zeměděl-
ství ČR, krajského úřadu, Stát-
ního zemědělského intervenč-

ního fondu, Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce, Státní 
veterinární správy ČR, Agrární 
komory ČR a Potravinářské ko-
mory ČR.

(sol)

soutež o regionální potravinu má vítěze
Vyhrály čtyři výrobky z Mostecka

MOST – Termíny schůzí a  za-
sedání si schválili mostečtí 
konšelé na druhou polovinu 
roku. Radní se u kulatého stolu 
sejdou 26.  července, 16.  srp-
na, 6.  září, 25.  října, 22.  listo-
padu a  6.  prosince. Zasedání 
zastupitelstva se budou konat 
20. září, 1. listopadu a 13. pro-
since.

Lodžie pro seniory

MOST  – Veřejná zakázka 
na sanaci lodžií v Domově pro 
seniory v  Barvířské ulici by-
la zrušena. „Vzhledem k  tomu, 
že všechny nabídky překročily 
předpokládanou hodnotu veřej-
né zakázky, bude vyhlášena za-
kázka znovu,“ podotkla tisková 

mluvčí mosteckého magistrá-
tu Alena Sedláčková. Zakázka 
obsahuje dvě varianty, uvažu-
je se o opravě buď 33 bytových 
lodžií anebo navíc i  11 lodžií 
schodišťových. Variantu urče-
nou k realizaci vybere zadava-
tel před hodnocením nabídek.

Nová okna

MOST – Ve Středisku volné-
ho času v Mostě se vymění stá-
vající okna za nová, a to v prv-
ním a  druhém nadzemním 
podlaží pavilonu šaten. „Okna 
se nahradí za nová s plastovým 
rámem a  zasklí se izolačním 
dvojsklem, díky čemuž dojde 
ke snížení energetické nároč-
nosti objektu,“ upřesnila tisko-

vá mluvčí Alena Sedláčková. 
Další vyhlášenou veřejnou za-
kázkou je výměna oken, me-
ziokenních vložek a  vstupních 
dveří v  celé budově Základní 
umělecké školy v  Moskevské 
ulici. Radní schválili vyhlášení 
veřejných zakázek na obě sta-
vební práce.

Magistrát v suchu

MOST  – Připravuje se vy-
hlášení veřejné zakázky na od-
stranění zatékání do suteré-
nu magistrátu. Demontována 
bude stávající dlažba, prove-
deny nové hydroizolační vrst-
vy a  nové konstrukční vrstvy, 
následně bude položena nová 
dlažba.

Konkurzy na ředitele

MOST – Radní vzali na vědo-
mí informace o  průběhu a  vý-
sledku konkursního řízení na 
pozici ředitele dvou základních 
a jedné základní umělecké ško-
ly. Jmenovali do funkce ředite-
le Základní umělecké školy F. 
L. Gassmanna Davida Homolu, 
DiS a  Mgr.  Lenku Firmanovou 
do funkce ředitelky základní 
školy v ulici J. A. Komenského. 
Dále schválili zrušení konkurs-
ního řízení na ředitele základ-
ní školy v  ulici Obránců míru 
a  současně schválili vyhlášení 
nového konkursního řízení na 
obsazení postu ředitele či ředi-
telky této školy.

(sol)

Z RaDY MěsTa MOsTU: U kulatého stolu jednou za měsíc

Do finále o regionální potravinu se probojovaly i dobroty z Mostecka.

Hejtmana Ústeckého kraje tíží mnoho problémů. Mezi nimi i vyloučené lokality a zneužívání sociálních 
dávek na bydlení. I s tímto problémem slíbila vláda Ústeckému kraji pomoci.
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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.

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

Taneční kurz
pro mládež 

podzim 2018
zahájení v Citadele 19. září 2018

Více na: 
www.citadela-litvinov.cz
CITADELA LITVÍNOV

Lépe je hlásit se v páru. 

Kurzovné na účastníka činí
              1.990,- Kč.

Přihlásit se můžete do 31. 8. 2018 
po internetu,telefonicky, písemně
i osobně.

Taneční lekce vždy ve středu.
 
Čeká vás 12 učebních lekcí, 
prodloužená a věneček. 

MOST - I  další bezplatný kurz 
bezpečné jízdy pro řidiče a  ři-
dičky starší 65  let na výcviko-
vých plochách polygonu mos-
teckého autodromu se zaplnil 
do posledního místa. Zájem je 
enormní. Účastníci si pochvalují 
zejména přístup instruktorů, 
jejich informace, rady a  dopo-
ručení. Zájemci o  červencový 
termín kurzu se mohou hlásit.

Oba turnusy premiérového 
kurzu na konci dubna si seni-
oři v předstihu rezervovali. Te-
orii bezpečné jízdy v  učebně 
a praktický výcvik na plochách 
polygonu už tak v Mostě absol-
vovalo 240 řidičů a řidiček dů-
chodového věku. „Zájem neu-
tuchá. Další termín jsme vypsa-
li na 4. červenec. V dopoledním 
turnusu už je jen jedno volné 
místo, v  odpoledním posledních 
19,“ upřesnila ředitelka poly-
gonu společnosti AUTODROM 
MOST Raková.

Kurz je součástí projektu Je-
du s dobou, bezplatného vzdě-

lávacího programu pro širokou 
aktivní motoristickou veřejnost 
seniorského věku. Kurzy orga-
nizuje až do konce srpna kromě 
mosteckého autodromu dalších 
sedm tuzemských center pro 

výuku a  výcvik bezpečné jíz-
dy. Přihlášení senioři kurz ab-
solvují zdarma, finanční pod-
poru ve výši šest milionů korun 
projekt získal z  fondu Zábrany 
škod ve správě České kancelá-

ře pojistitelů. Organizátorem 
vzdělávacího programu je Aso-
ciace center pro zdokonalova-
cí výcvik řidičů Autoklubu ČR 
(AČR) ve spolupráci s  Radou 
seniorů ČR.                         (nov)

O kurz „Jedu s dobou“ na polygonu 
je mezi seniory velký zájem

MOST - Vedle kurzu „Jedeme 
v  tom společně“ mají senioři zá-
jem i o prohlídku areálu autodro-
mu.

Dokazují to také skupiny se-
niorů, které si stále častěji rezer-
vují termíny. Naposledy na auto-

drom zavítalo minulý týden 36 
mužů a žen z klubu seniorů praž-
ské společnosti Zakládání staveb.

Senioři nešetřili svého průvod-
ce nejrůznějšími dotazy. Zajíma-
li se, jaké autodrom pořádá závo-
dy, či co se děje s areálem v zimě. 

Ptali se také na problematiku hlu-
ku a všímali si i okolí autodromu, 
které se jim zjevně líbilo. Zaujal 
je pochopitelně hrad Hněvín, vy-
ptávali se na jeho jméno i historii. 
Každý z účastníku exkurze obdrží 
v jejím závěru na památku samo-

lepku a některý z upomínkových 
předmětů autodromu, obdaro-
váni tak samozřejmě odjížděli 
zpět do Prahy také bývalí stava-
ři z klubu seniorů. Více informací 
o prohlídkách zájemci najdou na  
www.autodrom-most, cz.      (nov)

exkurze po areálu autodromu láká seniory

ÚSTECKÝ KRAJ - Znečištění vody 
je velký celosvětový problém. Ve 
světě je čištěno jen 20 % odpad-
ních vod, v  České republice jich 
vyčistíme 78 %.

Odpadní voda z  průmyslo-
vých podniků, zemědělské výro-
by, bytů a domů se čistí v čistír-
nách odpadních vod. Za odpad-
ní vodu je považována voda, je-
jíž kvalita byla zhoršena lidskou 
činností. Znečišťující látky mo-
hou být různé – od těch rozpuš-
těných (různé soli) či nerozpuš-
těných (písek) až po biologicky 
rozložitelné (tuky) nebo nerozlo-
žitelné (plasty). V České republi-
ce jsme díky výstavbě řady čistí-
ren odpadních vod v posledních 
letech na světové špičce. Moder-
ní čistírny odpadních vod ma-
jí prakticky všechny větší aglo-
merace s více než 2 000 obyvateli 
a také velké průmyslové podniky. 
Například rafinerie v Kralupech 
vyčistí denně 2 000 m3 vody  – 

tedy množství, které by zaplni-
lo tři 25metrové plavecké bazény 
a  svou kapacitou by mohla ob-
sloužit až čtyřicetitisícové město.

Každý, kdo už někdy v životě 
musel čistit sifon, ví, jak nepří-
jemná záležitost to je. Často však 
sami přispíváme k jeho znečiště-
ní, a  to vyhazováním a  vylévá-
ním různých látek do umyvadel, 
dřezů a WC, které tam ve skuteč-
nosti nepatří. Je třeba si uvědo-
mit, že takovým jednáním při-
spíváme nejen k zanášení odpa-
dů, ale především k  celkovému 
znečištění a zhoršení kvality pit-
né vody. Do oběhu se totiž vra-
cí i  voda, která nemusí být zce-
la přečištěná. 

Co tedy mohu udělat pro 
vyšší kvalitu pitné vody, kterou 
piji?

Mezi velmi časté a  závaž-
né chyby patří vylévání potravi-
nářského oleje (např.  ze smaže-
ní nebo fritování) do kuchyňské-

ho dřezu. Doporučuje se proto 
zbylé oleje a  tuky z  vaření pře-
lít do odpadní nádoby nebo ne-
chat vsáknout do ubrousku a ten 
poté vyhodit do směsného odpa-
du. Dalším nepřítelem odpadů je 
kávová sedlina neboli lógr. Jedná 
se o  nerozpustitelná zrnka, kte-
rá mohou spolu s  tukem postu-
pem času ucpat i  potrubí s  vel-
kým průměrem. Také splachová-
ní zbytků jídla do odpadu je vel-
mi nevhodné. Ty totiž obsahují 
koncentrované organické lát-
ky, které jsou ve vodě velmi ob-
tížně rozpustné a některé z nich 
z  vody neumíme odbourat vů-
bec. Lze tomu lehce zabránit tím, 
že nebudeme plýtvat potravina-
mi, nebudeme je splachovat do 
WC a  budeme důsledně použí-
vat dřezová sítka.

Do odpadu se nesmí také vy-
hazovat předměty z  nerozlo-

žitelného nebo nebezpečného 
materiálu. Je zakázáno lít do od-
padu toxické látky, jako jsou ře-
didla, oleje, barvy, laky, rozpou-
štědla a podobně. Velmi nebez-
pečné je také vyhazování léků 
a  farmaceutických přípravků 
do odpadu. Léčiva se ve vodě 
rozpustí a pak konají svou prá-
ci na místech, která k tomu ne-
jsou určena. Použitá léčiva se do 
vody dostávají dokonce i  skr-
ze moč pacientů. Dalším pro-
blémem dnešní doby jsou umě-
lá sladidla, například aspartam 
a  cyklamát. Jedná se o  synte-
ticky připravené látky, které si-
ce obsahují mnohem méně ne-
bo dokonce žádné kalorie, ale 
vzhledem k  tomu, že to nejsou 
látky přírodního původu, mik-
roorganismy v čističkách nejsou 
schopny je zcela odstranit.

                                    (nov)

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: 
Čištění odpadních vod

Ve stavbě čistíren odpadních vod jsme na světové špičce.

Posledním letošním termínem kurzu je 28. srpen. Zájemci se mohou registrovat na www.jedusdobou.cz.
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Akce se koná v rámci projektu Hornická stezka Krušných hor /Bergbauweg des 
Erzgebirges r.č. 0487-CZ-20.02.2018, který je spolu�nancován Evropskou unií v 
rámci Fondu malých projektů / ist von der Europäischen Union im Rahmen des 
Kleinprojektefonds ko�nanziert.

Program:
Hlavní báňská záchranná stanice Most 
Keltská tavna železa 
Foukání skla 
Historický vláček 
Jízda vláčkem po úzkorozchodné dráze 
Vojenská historická technika 
Hasiči 
Různé soutěže

Na místo dojedete autem nebo historickým motoráčkem z Mostu
Most odjezd: 8.45 hod - Podkrušnohorské technické muzeum: 9:00 hod, 
Podkrušnohorské technické muzeum odjezd: 12:45 hod. - Most příjezd: 
13:00 hod. Jízdné zdarma.

26. 5. 2018 od 9 do 13 hodin

Areál Podkrušnohorského technického muzea

Destinační agentura Krušné hory a Podkrušnohorské technické muzeum pořádají

Zahájení turistické sezóny 
a oslavy dětského dne

KRUŠNOHOŘÍ – Napříč Krušný-
mi horami by v dohledné době 
měla vést vyznačená turistická 
trasa. Bude součástí hřebenov-
ky, 800 kilometrů dlouhé trasy, 
která propojuje hraniční hře-
beny saských a českých hor od 
durynského Blankensteinu nad 
Sálou přes celé Krušné hory, 
Českosaské Švýcarsko, Lužické, 
Jizerské hory, Krkonoše, Brou-
movsko, Orlické hory přes Krá-
lický Sněžník až na Praděd.

O  značení Hřebenovky se 
postará Klub českých turis-
tů. Nad značením v  Krušných 
horách převzal patronát Ús-
tecký kraj, který bude také ce-
lý proces financovat. Trasa tak 
bude vyznačena turistům dob-
ře známými značkami s  ba-
revným rozlišením. Při zna-
čení bude dodržena meziná-
rodní certifikace. Hřebenov-
ka v Krušných horách tak bude 
první v České republice s mezi-
národním značením a  nejdel-
ší v Evropě se značením s me-
zinárodní certifikací. „V  Kruš-
ných horách je délka plánované 
trasy 298 kilometrů. Navazu-
je na německou část Hřebenov-
ky, která je proznačena s certifi-
kátem Qualitätsweg Wanderba-
res Deutschland,“ uvedla Ellen 
Herzogová z  Ústeckého kraje, 
která má Hřebenovku v  Kruš-
ných horách na starosti.

Němci mají ale v  úmyslu 
svou část Hřebenovky přeznač-
kovat s  mezinárodním certifi-
kátem stejně, jako bude ta na 
české straně Krušných hor. Me-
zinárodní certifikát vyžaduje 
splnění mnoha náročných pod-
mínek. Mimo jiné je to opti-

mální povrch cest, které by mě-
ly vést přírodními terény jen 
s  minimální částí po asfalto-
vém zpevněném povrchu. Tra-
sa musí být členěna na denní 
etapy. Podmínkou je její vede-
ní po hřebenech hor. Důležité 
také je, aby podél celé trasy by-
lo dostatek dalších turistických 
atraktivit, což 
Krušné ho-
ry splňu-
jí bez problé-
mů. V součas-
né době Klub 
českých tu-
ristů prová-
dí průzkum 
terénu Hře-
benové tra-
sy Krušných 
hor. Zástupci klubu projdou 
všechny vytyčené úseky trasy 
a  vyhodnotí, zda splňuje pod-

mínky mezinárodní certifikace. 
„Na základě zjištění studie za-
čne probíhat realizace jednotli-
vých úseků ve spolupráci s Klu-
bem českých turistů z  rozpoč-
tu Ústeckého kraje, popřípadě 
s  využitím dotací z  Fondu ma-
lých projektů ve spolupráci s De-
stinační agenturou Krušné ho-

ry, popřípadě 
jako velký pro-
jekt Hřebenov-
ka v  Ústeckém 
kraji z  Cíle 2,“ 
doplnila Ellen 
Herzogová.

Náklady na 
proznačení tra-
sy se na jednot-
livé úseky růz-
ní. V  někte-

rých částech postačí jen vybu-
dovat značky, jinde bude nutné 
dostavět můstky, odpočinková 
místa, venkovní mapy, přístřeš-
ky a  lavičky. Součástí projektu 
je také tisk propagačních ma-
teriálů, map a turistických bro-
žur. Náklady na samotné zna-
čení se vyšplhají v  desetikilo-
metrovém úseku na 40 tis. Kč. 
Lávky, schody v  terénu, infor-
mační tabule a  další turistic-
ké vymoženosti vyjdou podle 
předběžných odhadů na sto ki-
lometrů nejméně 800 tisíc ko-
run. I  s  certifikací a  propaga-
cí by tak každých sto kilometrů 
trasy přišel Ústecký kraj mini-

málně na jeden milión korun. 
„V  Krušných horách už máme 
vyznačenou cyklistickou trasu 
s  žebříčkem na německou stra-
nu ‚Krušnohorskou magistrá-
lu‘. Pro běžkaře je tu Krušnohor-
ská bílá stopa. Značená turistic-
ká trasa pro pěší po hřebenech 
Krušných hor doplní turistic-
kou nabídku a opět o něco zvý-
ší atraktivitu Krušných hor pro 
turisty. Snahu proznačit Hřebe-
novku v  Krušných horách vní-
mám ze strany Ústeckého kra-
je jako velkou podporu rozvoje 
turistického ruchu v  Krušných 
horách,“ uvedla ředitelka Des-
tinační agentury Krušné hory 
Eva Maříková.                                

(pur)

Krušné hory propojí s ostatními 
hraničními hřebeny turistická trasa

Krušné hory protne už brzy turistická trasa pro pěší.

„Modrá hřebenovka“ (Blauer Kammweg) historicky nejdelší vyznačená 
hřebenová trasa od počátku 20. století  

Nalezenec
MOST – Do hojně navštěvova-
né papouščí voliéry v Městské 
knihovně v Mostě nechtěně 
„přibyl“ další opeřenec, lépe 
řečeno „nalezenec“. Andulka, již 
zhruba před dvěma týdny do-
nesla do knihovny nálezkyně, 
která ji venku našla (a několik 
dní jí pak poskytla azyl i u sebe 
doma), čeká na svého majitele.

Pokud někdo andulku postrá-
dá, či někdo o někom ví,  komu 
ulétla (prý byla nalezena v loka-
litě nedaleko knihovny), nechť 
se ozve  na tel číslo: 605 009 467.  
Andulka je úplně v pořádku, 
zdravá a je patrné, že byla zvyk-
lá na lidskou společnost (a mož-
ná ji teď postrádá stejně).  (nov)



MOSTECKO – Teplá voda letos 
v létě nepoteče v Mostě ani v Lit-
vínově. Po třech letech obě měs-
ta čeká celoplošná odstávka. 
Během letních odstávek vyjdou 
Severočeskou teplárenskou 
společnost opravy a  investice 
na 72 miliónů korun. Celkové 
náklady na investice a  opravy 
horkovodů se v roce 2018 pohy-
bují ve výši cca 98 mil Kč. Dalších 
více jak 200 mil. Kč bude v letoš-
ním roce investováno do údržby 
a rozvoje samotného zdroje.

V Mostě bude celoplošná od-
stávka trvat ve dvou termínech 
čtyři dny. Důvodem je povole-
ní rozšíření důlní činnosti spo-
lečnosti Vršanská uhelná ve Sla-
tinicích v  prostoru, kde se na-
chází tepelný napaječ zásobují-
cí město. Během odstávky dojde 
k  přepojení na provizorní po-
trubí a  následně na přeložku, 
tedy nově zhotovený teplovod-
ní napaječ. „Tuto akci jsme plá-
novali pět let. Investorem je Vr-
šanská uhelná. Akce se dotkne 
1,6 kilometrů,“ uvedl technic-
ký ředitel Severočeské tepláren-
ské Petr Mareš. V Litvínově ce-
loplošně nepoteče teplá voda tři 
dny ve dvou termínech. Teplá-
renská společnost tu bude po-
kračovat v  generální opravě te-
pelného napaječe pro celé měs-
to. „Opravovat se bude základní 

větev napa-
ječe u  are-
álu Scho-
eller. Opra-
va je nutná 
v z h l e d e m 
k zhoršenému stavu zařízení. Bě-
hem oprav bude bez teplé vody 
celý Litvínov. Jedná se opět o pře-
pojení napaječe na provizorní 
potrubí po dobu opravy tepelné-
ho napaječe a  z  něj posléze na 
potrubí nové,“ uvedl Petr Mareš. 
Na některé letní opravy a inves-
tice využije teplárenská společ-
nost dotace Ministerstva prů-
myslu a  obchodu ČR. Na letní 
měsíce připravuje teplárenská 
společnost také lokální odstáv-
ky v Mostě, které se dotknou jen 
malé části obyvatel města. „Tam, 
kde to jde, využíváme přepoj-
ky, abychom mohli dodávat zá-
kazníkům teplou vodu bez ome-
zení. Vyměňujeme dožité rozvo-
dy, abychom předešli haváriím 
v topné sezóně. Poslední dva roky 
jsme nemuseli řešit velkou poru-
chu na hlavním napaječi. Potru-
bí měníme postupně. Není mož-
né 150 kilometrů potrubí vymě-
nit najednou. Jdeme proto po-
stupně od nejstaršího,“ vysvětlil 
ředitel společnosti Petr Horák. 
Lokální odstávky v Mostě se do-
tknou především nebytových 
prostor v  průmyslové oblas-

ti Velebu-
dice. Dů-
vod je re-
konstrukce 
větší čás-
ti městské 

primární sítě ve Velebudicích. 
Bez teplé vody zůstane lokál-
ně jen malý počet domácností, 
a  to v  lokalitách Pod nemocni-
cí a Pod Šibeníkem, kde se bu-

dou rekonstruovat přípojky pro 
konkrétní bloky. Podrobnos-
ti pro obyvatele zveřejní teplár-
na na internetu. „Pro ty, kteří 
nemají přístup k počítači, připra-
vujeme informační letáky, kte-
ré budou předány jednotlivým 
správcům odstavovaných objek-
tů k vylepení do vchodů,“ uved-
la mluvčí komořanské teplárny 
Miloslava Kučerová.              (pur)
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Intenzivní práce na přípra-
vě výstavby spalovny odpa-
dů, která by komunální odpad 
měnila v energii, přibrzdil ne-
dostatečný vývoj legislativy. 
„Projekt připravujeme od roku 
2008. Chceme být našim klien-
tům stabilním partnerem a do-
dávat teplo do domácností bez 
problémů další desítky let, pro-
to musíme hledat i  jiné mož-
nosti, jiná paliva než jen uhlí. 
Odpad je k  tomu ideální. Na-
místo, aby na skládkách zatěžo-
val životní prostředí pro budou-
cí generace, změní se na teplo 
a elektrickou energii. Legislati-
va v oblasti odpadů se ale téměř 

nevyvíjí. Předpokládali jsme, 
že na spalovnu získáme dotaci 
a projekt podpoří vývoj legisla-
tivy. To se nestalo, a tak je pro-
jekt v útlumové poloze a dělají 
se pouze drobné přípravné prá-
ce,“ prozradil technický ředitel 
United Energy Petr Mareš.

Komořanská spalovna by 
měla být v  dohledné době je-
diná v  celém Ústeckém kraji. 
Obyvatelé kraje přitom ročně 
vyprodukují 300 tisíc tun od-
padu. Spalovna v Komořanech 
by na energii měla přeměnit 
celou polovinu této hromady 
odpadků. Komunální odpad, 
tedy ten z černých netříděných 
kontejnerů. V  dotačním ob-
dobí do roku 2021 nemá tep-
lárna šanci získat na spalovnu 
dotaci. „Máme připravený har-
monogram výstavby spalovny 
v  souladu s  plánem odpadové-
ho hospodářství Ústeckého kra-
je. Technologie spalování odpa-
dů je velmi drahá, protože její 
dopad na životní prostředí mu-
sí být minimální. Pracujeme na 
aktualizaci ekonomického mo-
delu výstavby EVO a  jsme při-
praveni postavit spalovnu s do-
tací i bez ní,“ doplnil dále Pe-
tr Mareš.

Spalovny odpadů 
a životní prostředí

Spalovny odpadů jsou vyví-
jeny už velmi dlouho. Pro spa-
lovnu, která by měla stát v Ko-
mořanech, je plánováno po-
užití nejlepších dostupných 
technik jak pro čištění spa-
lin, tak pro produkci zbyt-

ků po spálení. Jediný požár 
na skládce odpadů vyprodu-
kuje stejné množství škodli-
vin jako spalovna během ně-
kolika let. Díky špičkové tech-
nologii nebude spalovna obtě-
žovat ani zápachem odpadků, 
ani hlukem. V  některých vel-
kých evropských metropolích 
jsou spalov-
ny odpad-
ků v zastavě-
ných částech 
měst, aniž by 
n a r u š o v a -
ly životní prostředí jejich oby-
vatel. Odpady do spalovny se 
budou dovážet ze čtyř směrů. 
Zatížení komunikací se zvý-
ší v řádech několika mála jed-
notek procent. Kolem budou-
cí spalovny navíc vedou koleje, 
takže bude možné dopravovat 
odpad i po železnici.

Jaký odpad se 
bude v Komořanech 

spalovat

Do komořanské spalovny se 
bude dopravovat komunální od-
pad výhradně z  Ústeckého kra-
je. Spalovna využije polovinu od-
padu, který obyvatelé Ústeckého 

kraje vyprodu-
kují. Nepotře-
buje žádný dal-
ší odpad dová-
žet mimo re-
gion. Spádová 

oblast z hlediska dodávek odpa-
du a ekonomie jeho svozu před-
stavuje rádius do maximálně 
70 km od zařízení. Už dnes má 
teplárna dohodu s  několika vel-
kými městy, která mají zájem svůj 
odpad do spalovny posílat. Města 
si dokonce mohou pořídit vlast-
nický podíl ve spalovně.    (pur)

spalovna odpadů je nezbytností
skládkování komunálního odpadu za pár let končí

Fakta o spalování odpadů

 � V  České republice vyprodukujeme v  současné době 
přibližně 4 milióny tun komunálního odpadu ročně. 
Z tohoto množství se přibližně 75% uloží na skládky, 
15% využije materiálně a pouhých 10% energeticky.

 � Rozvinuté země Evropy, k nimž bychom se chtěli při-
blížit, odpady recyklují, zbytek energeticky využívají 
a skládkují minimálně.

 � K energetickému využívání odpadů přistupují i tak vy-
spělé a ekologicky zásadové země, jako je Švýcarsko, 
Německo, Švédsko, Belgie, Dánsko, Rakousko a  řada 
dalších.

 � V Evropě je v provozu téměř 400 spaloven.
 � Energetická hodnota odpadu je srovnatelná s hnědým 

uhlím.
 � Největší spalovna na světě, s kapacitou 1 400 tisíc tun 

odpadu ročně, se nachází v hlavním městě Nizozemí. 
Zpracovává odpad z území města a z devatenácti sou-
sedících obcí a má více jak devadesátileté zkušenosti.

 � Nejvíce spaloven je ve Francii, v roce 2009 jich měli 130 
a stále přibývají.

 � Spálením jedné tuny odpadu na skládce se do atmo-
sféry uvolní 10 kilogramů chloru. Stejné množství 
chloru se uvolní, pokud se ve spalovně odpadů spálí 
1 700 tun stejného odpadu.

MOST – Skládkování odpadů tak, jak ho známe dosud, už nebude 
po roce 2023 možné. Za pět let se bude odpad výhradně recyklovat 
nebo materiálně a energeticky využívat. Nezbytné budou spalovny 
odpadů. Jedna taková by měla stát v Komořanech. Do roku 2022 ji 
plánuje postavit United Energy ve spolupráci s EVO Komořany.

severočeská teplárenská společnost investuje 
do oprav a modernizace stovky miliónů korun

KOMOŘANY - V  letošním roce 
investuje Severočeská teplá-
renská společnost do moderni-
zace zdroje 100 miliónů korun.

Další stovky miliónů pak bě-
hem následujících dvou let. Dí-
ky investicím budou spalovací 
kotle primárního zdroje splňo-
vat náročnější ekologické limi-
ty. „Díky nové technologii zvlád-
neme limity splňovat za výhod-
nějších ekonomických podmínek. 
Investice prodlouží životnost 
zdroje o  dalších patnáct let. Na 
investici, která by mohla dosáh-
nout 800 miliónů korun, bude-
me žádat o dotaci. Pokud ji ne-
získáme, budeme hledat jiné ces-

ty pro plnění ekologických limi-
tů,“ uvedl Petr Mareš. Investice 
do modernizace zdroje se nijak 
nedotkne ceny tepla pro koneč-
ného odběratele. „V  tuhle chví-
li můžeme říci, že nechceme mě-
nit cenu tepla. Cenu tepla z cent-
rálního zdroje budeme udržovat 
výhodnější a  ekonomicky kon-
kurenceschopnou,“ ujistil Petr 
Horák, ředitel teplárenské spo-
lečnosti. Celkově se plánuje na 
údržbu zařízení zdroje teplár-
ny Komořany letos 107 mil. Kč. 
Celkové náklady na investice 
do zdroje dosáhnou letos zhru-
ba 100 mil. Kč.                      

(pur)

Na modernizaci zdroje 
půjde během tří let 
800 miliónů korun

Projekt budoucí spalovny se připravuje už od roku 2008.

Technologie spalování je sice velmi drahá, zato dopad na životní 
prostředí je pak minimální.

Do oprav horkovodů investuje společnost letos na 98 miliónů korun.
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MEZIBOŘÍ – Severočeská vo-
dárenská společnost se pustila 
hned do dvou velkých invetsič-
ních akcí v  Meziboří. Až vodá-
renská společnost skončí svůj díl 
práce, nastoupí na stejné úseky 
město.

Nejprve bude Severočeská vo-
dárenská společnost v ulici Nad 
Parkem rekonstruovat nevyho-
vující úsek kanalizace v  délce 
176 metrů a  dožilý úsek vodo-
vodu v  celkové délce 193 met-
rů, na který je napojeno 200 oby-
vatel. Tento vodovod byl do pro-
vozu uveden z  části roku 1983 
a  z  části 1967. „Vodovodní řady 
jsou poruchové. Dále se zde na-
chází úsek kanalizace z  kameni-
ny z roku 1952. Kamerová pro-
hlídka prokázala praskliny a  de-
formaci. Z  uvedených důvodů 
rozhodla SVS o jejich rekonstruk-
ci,“ uvedl mluvčí společnos-
ti Jiří Hladík. V  rámci výmě-
ny potrubí budou vyměněny  
i  tři kanalizační šachty. Pro vo-
dovod bude použito litinové po-
trubí. Současně bude rekonstru-
ována armaturní šachta. V  tra-
se bude u  šachty umístěn pod-
zemní hydrant pro manipulaci 
na potrubí a proplachovací sou-
prava. Stavba se bude provádět 
také mimo chodníky v zeleni. Po 
ukončení prací bude tráva obno-

vena. „Rekonstruovaný vodovod-
ní řad bude při rekonstrukci od-
staven a zásobování okolních ne-
movitostí pitnou vodou bude za-
jištěno provizorním povrchovým 
vodovodem,“ doplnil Jiří Hladík.

Další akci naplánovala Seve-
ročeská vodárenská spoelčnost 
spolu s městem do lokality Mar-
kův kopec. Tady bude zrekon-
struován dožilý přiváděcí vo-
dovodní výtlak v  celkové délce  
341 metrů z roku 1959. „Stavba 

bude provedena převážně bezvý-
kopovou technologií relining, kte-
rá spočívá v zatažení nového po-
trubí s menším průměrem do po-
trubí stávajícího,“ popsal prá-
ce Jiří Hladík. I v tomto případě 
bude vodovodní řad při rekon-
strukci odstaven a  zásobová-
ní okolních nemovitostí pitnou 
vodou bude zajištěno provizor-
ním povrchovým vodovodem. 
Na práce Severočeské vodáren-
ské společnosti naváže město 

v  červenci rekonstrukcí povr-
chů v ulici Nad Parkem, v  srp-
nu v ulici Zahradní. „Na rekon-
strukci komunikace Nad Par-
kem navážeme výstavbou nové-
ho parkoviště, které město vyjde 
minimálně na 4 milióny korun. 
Další parkoviště vznikne v  uli-
ci Májová. To by mělo být hoto-
vo během prázdnin,“ uvedla dá-
le vedoucí odboru majetku, vý-
stavby a životního prostředí Ga-
briela Soukupová.              (pur)

Během letošních prázdnin se vymění 
v Meziboří staré rozvody vody

HORNÍ JIŘETÍN – Poslední jedná-
ní Svazku obcí v  regionu Kruš-
ných hor se konalo V Horním Ji-
řetíně. Starosta města Vladimír 
Buřt představil město a  pláno-
vané investice.

„Přibývá důchodců, je potře-
ba pro ně zajistit důstojné uby-
tování. Plánujeme proto vybu-
dovat penzion pro důchodce na 

pozemku pod horní křižovat-
kou. Tam, kde je nyní pastvina 
pro koně. Dále chceme připra-
vit osmnáct parcel pro výstav-
bu rodinných domů, už máme 
připravené zasíťování. V minu-
lém roce jsme koupili pozemky 
od státu. Jedná se o bývalou trať 
od litvínovského nádraží až sko-
ro k Jezeří, chceme tam dělat cy-

klostezku, která propojí Litvínov 
se zámkem Jezeří. Koupili jsme 
i budovu nádraží, která je nevy-
užívaná 30  let. Tam se plánuje 
turistické ubytování. Už máme 
studii na malý hotel nebo turi-
stický penzion. Pro rozvoj měs-
ta je turistické ubytování důleži-
té a nám zatím chybělo. Poslední 
investicí, kterou připravujeme, 

je kruhový objezd u  zrcadla,“ 
vyjmenoval zásadní připravo-
vané investice v  obci starosta 
Vladimír Buřt. Město Horní Ji-
řetín v letošním roce hospoda-
ří se schodkovým rozpočtem ve 
výši 54 miliónů korun na stra-
ně příjmů a 57,6 miliónů korun 
na straně výdajů.

(pur)

Horní Jiřetín chystá stavební parcely

MEZIBOŘÍ - Mezinárodní den 
matek oslavili mezibořští senio-
ři tradiční akcí v Klubu seniorů. 
Při dobré kávě, vínu a  zákusku 
se sešlo v klubu téměř osmdesát 
seniorů.

Pozdravit je přišli také sta-
rosta města Petr Červenka, rad-
ní Libuše Karbanová a  tajem-
nice městského úřadu Kateřina 
Lipertová. „Všem matkám k  je-

jich mezinárodnímu dni gratulu-
ji. Jsem rád, že jste se sešli v tak 
velkém počtu. Město Meziboří 
své seniory podporuje a  vítám, 
že jste aktivní, společenští a umí-
te se dobře bavit. Poděkování pa-
tří i  vaší předsedkyni Janě Bo-
thové za činorodost a aktivitu, se 
kterou Klub seniorů vede,“ řekl 
v úvodu Petr Červenka. 

(pur)

MEZIBOŘÍ – Informace o  provo-
zu lyžařského areálu, odměny 
dárcům krve i  zpráva o  třídění 
odpadů ve městě byly na pro-
gramu posledního jednání mezi-
bořské rady města.

Mezibořští radní vzali na vě-
domí zprávu o  stavu lyžařské-
ho areálu. Vyplynulo z ní, že ly-
žařský areál byl na zimu dob-
ře připraven díky investicím do 
zasněžovací techniky a  vysoké-
mu nasazení lidí z Technických 
služeb Meziboří. „Za práci, kte-
rou v lyžařském areálu tuto sezó-
nu odvedl Pavel Esop i jeho lidé, 
si vedoucí technických služeb Pa-
vel Esop zaslouží pochvalu a po-
děkování,“ uvedl starosta Mezi-
boří Petr Červenka. V  letošním 

roce by měla být zpracována 
projektová dokumentace na zá-
zemí pro lyžaře a zakoupen no-
vý stopovač pro úpravu běžec-
kých tratí. Radní dále schváli-
li výši ocenění pro bezpříspěv-
kové dárce krve a kostní dřeně. 
Celkem město ocenilo tři dár-
ce a  dle schválených pravidel 
je odměnilo celkovou částkou  
2 200 Kč. Dále byli radní společ-
nosti EKO-KOM informováni 
o  množství odpadů, které se ve 
městě vytřídily v  loňském roce. 
Celkem Meziboří v loňském ro-
ce získalo od firmy EKO-KOM 
za tříděný odpad více než 66 ti-
síc korun. Mezibořští vytřídi-
li 8,7 tun papíru, 5,4 tuny plas-
tu a 8,2 tuny skla.                 (pur)

senioři slavili Den matek

Z posledního jednání  
mezibořských radních

MARIÁNSKÉ RADČICE  – Obyva-
telé Mariánských Radčic mohou 
obec žádat o dotaci na vybudo-
vání neveřejné části domovních 
přípojek.

Obec uhradí veškeré nákla-
dy soukromých přípojek z  do-
tačního titulu, který zastupite-
lé schválili na únorovém jed-
nání. Žádat mohou všechny fy-
zické osoby, které jsou vlastníky 
nemovitostí připojených v  sou-
ladu s  platnou projektovou do-

kumentací ověřenou stavebním 
úřadem k  stokové síti splaško-
vé kanalizace obce. Na dotace 
obec v rozpočtu vyčlenila 4 mi-
lióny korun. Z dotace nelze hra-
dit likvidaci stávajících jímek, 
stavební úpravy stávajících roz-
vodů odpadu uvnitř nemovi-
tosti a  případné úpravy dešťo-
vých svodů. Žádat mohou oby-
vatelé Mariánských Radčic do 
31. 10. 2018. 

(pur)

Občané Radčic  
dostanou na přípojky

Severočeská vodárenská společnost během léta vymění potrubí na řadě míst v regionu.

TŘEBÍVLICE – Zámecké vinařství 
Johann W Třebívlice zve na Den 
otevřených dveří. Čeká vás de-
gustace vín a prohlídky zdejších 
vinných sklepů. 

Prohlídky se konají 2. červ-
na od 11 do 15 hodin (vždy 
v každou celou hodinu – 11 hod.,  
12 hod., 13 hod. a 15 hod.). Pro-
hlídky jsou zdarma. Návštěvní-
kům se bude věnovat chef so-
mmelier Stanislav Hofreiter. 
Kromě vína se můžete nechat 
okouzlit gastronomickou poezií 
zdejších restaurací Sklep a Ulrika.

Někdejší třebívlické panství 
proslulo mimořádnou gastrono-

mií, založenou na místních in-
grediencích. Také na tuto tradici 
se podařilo navázat – součástí vi-
nařství jsou dvě restaurace nabíze-
jící speciality severočeské kuchyně 
a v týmu kuchařů působí dokon-
ce i pravnučka po samotném šéf-
kuchaři baronky Ulriky von Leve-
tzow. Právě ona zachránila archiv-
ní receptury, podle nichž se na 
přelomu 19. a 20. století na zám-
ku skutečně vařilo.  Kouzlo míst-
ní kuchyně spočívá v jednodu-
chosti a v lokálních surovinách 
od farmářů z Českého středohoří. 
Všechna servírovaná jídla se navíc 
výborně hodí  k vínu.             (nov)

Zámecké vinařství připravuje degustaci vín

V zámeckém vinařství si dopřejte dobré víno a k němu dobré jídlo.
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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 interiérové dveře 2x70 

cm – levé. Cena dle dohody. T: 607 
784 645
 ■ Prodám kovový sud na vodu 

200litrový. Cena 200 Kč. T: 606 539 
643
 ■ Koupím LP gramofonové desky, 

větší množství vítáno. Přijedu. Stačí 
prozvonit nebo SMS na 721 442 860
 ■ Prodám hrob pro 4 urny – levně. 

Starý mostecký hřbitov. T: 607 855 
041
 ■ Pro ZTP z finančních důvodů 

hledáme štěně velkého hrubosrsté-
ho plemene psa, kdo ho daruje? PS: 
adresa v redakci
 ■ Prodám sklo, obrazy, knihy, žeh-

ličky, portrét Anežky České z bronzu 
od J. V. Myslbeka. Volat na číslo 604 
103 485 po 19. hodině

 ■ Prodám menší sedací soupra-
vu, jeden a  půl lůžka, rozkládací 
úložný prostor, cena 1 000 Kč, dále 
prodám 4 x zimní pneu na do-
jetí, na discích. Cena 1 000 Kč. T: 
606 151 598

 ■ Prodám benzinovou řetězo-
vou 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  parní-
mu mopu z  mikrovlákna. Dosud 
nepoužité. T: 605 714 167. Cena do-
hodou

 ■ Prodám kufříkový psací stroj 
zn. Consul, v perfektním stavu - me-
chanický - za 500 Kč. T: 602 930 953. 
Most

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

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

SEZNÁMENÍ
 ■ Touto cestou bych se chtěla 

seznámit se spolehlivým, hodným 
mužem. Je mi 35  let, jsem z Mostu 

a  mám 10letou dceru. Mělo by mu 
být do 45 let. Telefon 607 109 439
 ■ Žena 32 let, momentálně ve VT 

(10/2019), hledá muže do 55 let na 
vážný vztah z okolí Mostu. ZN: kon-
takt v redakci.
 ■ Muž – hledám kamaráda, přítele 

pro vše hezké, co život dává a přináší. 
Vlastní zázemí, ostatní ústně. T: 721 
504 936 – život hrozně utíká.

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 Fiat Ducato po STK, 

emise, pojištění – 10. 5. 2018 + letní 
i zimní kola. Cena 50 000 Kč – rychlé 
jednání – sleva. Most. T: 736 164 363, 
608 205 053

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 

práci na elektro zařízení vysokého napětí
 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Kvalifikační 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
 � firemní benefity – 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 - Benefity 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 

skupiny
 � 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.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal 
Services, 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

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: ÚSO vzdělání s maturitou nebo vyučen v elek-

tro oboru
 � osvědčení o  odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978 Sb. 

min. § 5

Nabízíme:
 � mzda odpovídající zařazení do 5. tarifního stupně
 � firemní benefity  – mimo jiné 13. plat (cca  15 000  – 

20 000 rok), příspěvek na stravování, 2 týdny dovolené na-
víc

 � (celkem 30 dnů) a od nového roku po zapracování pak:
 › příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč 

měsíčně
 › program Zdraví - karta Benefity v  hodnotě 

10 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, sport. zaříze-
ní, léky, kulturu)

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

skupiny
 � 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.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal 
Services, 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:
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Verva začala přípravu 
na suchu

Letní přípravu na nadchá-
zející hokejovou sezonu za-
čal kádr extraligového HC 
Verva Litvínov. Hráči se sešli 
k prvnímu tréninku a tradič-
ně začali na trávníku letního 
stadionu.

Divizní Souš si dojela 
pro porážku

Náš jediný zástupce ve fot-
balové divizní skupině B, 
tým Baníku Souš, si v  dal-
ším kole dojel pro těsnou po-
rážku do Ostré, kde prohrál 
v  normální hrací době 3:2. 
Obě branky Souše vstřelil 
Nobst, jednu z penalty.  

Kombinovaný tým 
hraje na domácím 

hřišti

Tým složený ze Sokola 
Horní Jiřetín a FK Litvínov 
nastoupí o víkendu k  další-
mu utkání krajského přebo-
ru dospělých v  kopané na 
domácím hřišti. Jeho soupe-
řem bude v sobotu 26. květ-
na mužstvo Vilémova. Utká-
ní začíná v 17.00 hodin.

Dorostenci na hřišti 
soupeře neuspěli 

V dalším kole České li-
gy dorostu v  kopané zajíž-
děly týmy MFK U19 a U17 
na hřiště pražského FK Mo-
torlet. V obou zápasech však 
Mostečtí neuspěli a odešli ze 
hřiště s těsnou porážkou 2:1. 

Divadelní kopačka 
letos patřila Deníku
Umělá tráva v  areálu Ba-

níku Souš byla dějištěm již 
8 ročníku fotbalového tur-
naje Divadelní kopačka. Ten 
se tentokrát hrál za účas-
ti pěti týmů, když se na po-
slední chvíli omluvilo Diva-
dlo Na Fidlovačce. Z  vítěz-
ství se nakonec radoval tým 
Mosteckého deníku. Městské 
divadlo v Mostě obsadilo tře-
tí příčku.

Ligoví žáci inkasovali 
čtrnáct gólů

V utkáních České ligy 
starších žáků hostily celky 
MFK na svém hřišti soupe-
ře z pražské Sparty. Jak U15, 
tak i U14 však na svého sou-
peře nestačily. U15 prohrála 
1:6 a U14 dokonce 0:8. 

Mladší dorostenky 
zakončily sezonu 

výhrou

V sobotu ukončily mlad-
ší dorostenky DHK Baník 
Most svou sezonu vítězstvím 
nad Olomoucí 21:19 a po-
tvrdily tak výbornou formu 
a významné zlepšení v jar-
ní části soutěže. Mostečan-
ky měly výraznou převahu 
a utkání by slušel výsledek 
s rozdílem kolem 6 branek.

MOST – Černí andělé, tým há-
zenkářek DHK Baník Most, slaví 
šestý titul v řadě. O zisku titulu 
rozhodli v druhém utkání finálo-
vé série s  pražskou Slavií, které 
se odehrálo na domácí palubov-
ce Mostu. 

Už od prvních minut bylo jas-
né, že se bude hrát vyrovnané 
utkání, v kterém se oba týmy bu-
dou přetahovat o každou bran-
ku. V polovině prvního dějství 
sice Slavia odskočila na rozdíl 
dvou branek, ale domácí hráčky 
rozdíl smazaly a překlopily ve-
dení na svou stranu. Do šaten se 
o poločase odcházelo za tříbran-
kového vedení Mostu. 

Na začátku druhé půle Slavia 
z rozdílu umazala, ale domácí 
hráčky už nedopustily srovnání 
skóre. Naopak svůj náskok na-
výšily na konečný čtyřbranko-
vý rozdíl. 

„Je to pro nás fantastický po-
cit, že jsme sezonu dotáhli do tak 

úspěšného konce, už protože jsme 
byli sužovaní těžkými zranění-
mi. Zvládli jsme triple, se kterým 
jsme ani nepočítali, ale toto je ten 
nejcennější kov, ze kterého jsme 
nejvíc šťastní. Bylo to těžké utká-
ní, ale čekali jsme to. Věděli jsme, 
že v zápase ze sebe vydají maxi-
mum. Zpočátku hrála Fantastic-
ky Kvášová, ta nám dělala velké 
problémy, vůbec vstup do utká-
ní nebyl podle našich představ. 
Postupně se nám to ale podařilo 
otočit a v závěru už jsme utkání 
kontrolovali a zaslouženě vyhrá-
li,“ řekl k průběhu utkání mos-
tecký kouč Peter Dávid.

DHK Baník Most – DHC Sla-
via Praha 28:24 (17:14). Nejvíce 
branek: Kovářová 11/2, Chmela-
řová 5, Maňáková 5 – Kvášová 8, 
Galušková 5/1, Jačková 4. Roz-
hodčí: Pavel Blanar, Michael Ha-
ramul. Sedmimetrové hody: 6/3 
– 1/1. Vyloučení 5/4.             

 (jak)

Házenkářky pošesté v řadě zažily ten 
fantastický pocit. Opět slaví titul!

LITVÍNOV – Extraligový HC Ver-
va pokračuje v  tvorbě nejen 
hráčského kádru pro příští sezo-
nu v nejvyšší hokejové soutěži. 
Představenstvo klubu rozhod-
lo, že novým hlavním trenérem 
týmu bude Milan Razým. Jako 
jeho asistent bude pokračovat 
u mužstva Radim Skuhrovec, 
který k  týmu přišel již v  lednu 
tohoto roku. S oběma trenéry se 
klub dohodl na ročních smlou-
vách a ročních opcích. V trenér-
ském týmu tuto dvojici doplní 
opět trenér brankářů Zdeněk 
Orct, kondiční trenér Ondřej 
Ježek a videokouč Viktor Lukeš.

Nový kouč Vervy Milan Ra-
zým (roč. 1961) je plzeňským 
odchovancem a bývalým dlou-

holetým hráčem naší nejvyš-
ší soutěže. V roce 1986 byl sou-
částí výměny mezi Litvínovem 
a Plzní, kdy přišel pod Kruš-
né hory místo Vladimíra Ký-
hose mladšího. Nejraději pů-
sobil v centru útoku. Po roce 
se na západ Čech vrátil. Půso-
bil také v  zahraničí. Jako hlav-
ní kouč Plzně získal mistrov-
ský titul v  roce 2013. Naposle-
dy působil ve Slavii Praha. No-
vým sportovním manažerem 
klubu byl jmenován Josef Berá-
nek mladší. 

Do Litvínova se z  angažmá 
v  Třinci vrací odchovanec Ja-
kub Petružálek.

„To je jedna z našich největ-
ších posil. S Jurou Mikúšem 

by mohli třeba vytvořit úspěš-
ný tandem. Jakub hokej miluje 
a věřím, že ho to tady zase bu-
de bavit jako dříve a že v kabině 
pomůže vytvořit atmosféru, ve 
které kluci potáhnou za jeden 
provaz,“ řekl na adresu zkuše-
ného forvarda předseda před-
stavenstva klubu Jiří Šlégr. 

Verva se také dohodla na 
dalším působení norského 
obránce Daniela Sørvika. Klub 
se s  ním dohodl na nové roč-
ní smlouvě s roční opcí. Před 
podpisem je smlouva s Fran-
tiškem Lukešem. Zůstává také 
Viktor Hübl. „Zvažujeme ješ-
tě jednoho zkušeného zadáka,“ 
dodal Jiří Šlégr. 

(jak) 

MěLNÍK - Během uplynulého 
víkendu se konal meziokres-
ní plavecký přebor v  Mělníku 
a Plavecký klub Litvínov, díky 
silnému zastoupení, zde získal 
celkem 59 medailí. 

Zlaté umístění padlo 22x, 
z toho: 6x David Rous (ročník 
2008) – 200 VZ, 50 M, 100 PZ, 
50 VZ, 100 M, 200 PZ.

4x Petr Adamec (ročník 
2007) – 200 VZ, 100 PZ, 100 
M, 400 VZ.  3x Adéla Bergma-
nová (ročník 2009) – 50 M, 50 
VZ, 200 VZ, 3x Laura Pranto-
vá (ročník 2008) – 100 Z, 50 M, 
100 M. 2x Jan Gergel (ročník 
2005) – 100 VZ, 50 Z. Po jed-

nom titulu vybojovali Michae-
la Chmelařová (ročník 2007) – 
50 P, Alexandr Kunkela (ročník 
2008) – 100 Z, Filip Brna (roč-
ník 2008) - 100 P a Lucie Touš-
ková (ročník 2005) - 50 M. 

Celkem 13 stříbrných me-
dailí vybojovali: 3x Michaela 
Chmelařová – 200 P, 100 P, 100 
PZ, 2x Aneta Vážanská (ročník 
2008) – 50 P, 100 P, 2x Petr Ada-
mec – 50 M, 200 Z, 1x Jan Ger-
gel – 50 P, 1x Kryštof Wojtaszak 
(ročník 2007) – 100 Z, 1x Filip 
Brna – 100 VZ, 1x Laura Pran-
tová – 50 VZ, 1x Adéla Bergma-
nová – 50 Z a 1x Martin Dolni-
ak (ročník 2006) – 200 Z. 

O 24 bronzových medailí se 
zasloužili: 5x Lucie Touško-
vá – 200 VZ, 100 VZ, 50 VZ, 
50 Z, 400 VZ, 4x Kryštof Woj-
taszak – 200 VZ, 50 M, 100 M, 
200 Z, 3x Jan Gergel – 100 Z, 
100P, 400 VZ, 2x Martin Dol-
niak – 200 VZ, 50 VZ, 2x Te-
reza Kliková (ročník 2008) – 
50 M, 100 PZ, 2x Filip Brna – 
50 M, 50 Z, 2x Nela Vážanská 
(ročník 2004) – 100 P, 400 VZ, 
1x Laura Prantová – 200 VZ, 1x 
Alexandr Kunkela – 100 P, 1x 
Iveta Rejlková (ročník 2006) – 
50 Z a 1x Filip Pajecki (ročník 
2006) – 200 Z. 

(has, jak)

PRAHA - České ženské soutěže 
jsou dohrány, ty evropské ná-
rodní spějí postupně rovněž ke 
svému konci a české házenkář-
ky vyhlíží reprezentační sraz. Ty 
z české ligy se sešly už ve čtvrtek 
v Klínech, legionářky se k nim 
připojí v neděli v Mostě.

Pro první blok přípravy rozší-
řil trenér Jan Bašný původní no-
minaci o jedno očekávané jmé-
no. „Mostecká Markéta Jeřábko-
vá se s týmem zúčastní té první 
– neházenkářské – části přípra-
vy, dál se uvidí,“ řekl k otazníkům 
nad zraněnou českou kanonýr-
kou reprezentační trenér s tím, že 
zdaleka není rozhodnuto o tom, 
zda Markéta nakonec zasáhne do 
kvalifikačních zápasů. 

Ostatní nominované hráč-
ky by ale měly dorazit v plné sí-
le a tým by tak měl být velmi po-
dobný tomu, který úspěšně bojo-
val na šampionátu v Německu. 

„Mostečanky formu ukáza-
ly v národním finále, mezi nimi 

se daří třeba Sáře Kovářové, Pet-
ře Růčkové či Dominice Zachové,“ 
řekl reprezentační kouč Bašný. 

Český tým se utká v kvalifi-
kaci o postup na EURO 2018 ve 
středu 30. května v Reykjaviku 
s týmem Islandu, 3. června na-
stoupí české hráčky v Mostě pro-
ti Slovinsku.

V nominaci pro příprav-
ný kemp 24. – 30. května 2018 
a kvalifikační dvojzápas 30. květ-
na – 4. června 2018 jsou z DHK 
Baník Most tyto hráčky: Domi-
nika Müllnerová, Markéta  Je-
řábková, Sára Kovářová, Pet-
ra Maňáková, Veronika Dvořá-
ková a Dominika Zachová. Také 
Helena Ryšánková, která oblé-
kala mostecký dres a dnes půso-
bí ve francouzském Cercle Dijon 
Bourgogne. Mezi náhradnicemi 
je Michaela Janoušková a někdej-
ší hráčka Mostu Martina Weisen-
bilderová, dnes působící ve švéd-
ském HK Kristianstad. 

(jak)

MODŘICE, MOST – Teprve ve 
čtvrtém kole 1. ligy družstev 
billiard-hockeye šprtce podal 
BHC StarColor Most výkon hod-
ný nejvyšší soutěže. 

V Modřicích ve velmi dů-
ležitém zápase zvítězil nad 
Gunners Břeclav 10:8 a průběž-
nou poslední příčku přenechal 
právě Břeclavským. Vyrovna-
né utkání sehráli Mostečtí také 
proti Ostravě. Celku z popře-
dí tabulky ale nakonec podleh-
li poměrem 10:12. V červnu če-
ká mostecký tým v Praze Čes-
komoravský pohár družstev, 
další prvoligové kolo se hraje až 
v září. 

Úvodními zápasy byla ve 
Středisku volného času v Mos-
tě rozehrána také česká skupina 
3. ligy družstev. Ze vzájemných 
střetnutí čtyř mosteckých týmů 
vyšel nejlépe Real Draci 18. ZŠ 
Most a patří mu průběžná prv-
ní příčka. 

Po Slovensku a Švédsku vyrá-
žejí nyní stolní hokejisté v krát-
ké době již ke třetí zahraniční 
cestě. Pětice mosteckých hrá-
čů a hráček se v příštím týdnu 
představí v Petrohradě na Ru-
ssia Open, které zahrnuje sou-
těže v billiard-hockeyi šprtci, 
v air-hockeyi a v táhlovém ho-
keji Chemoplast.                 (jak) 

Novým trenérem je Razým, vrátil se 
Petružálek, sportovním manažerem 
Beránek mladší a pokračuje sørvik

Litvínovští plavci přivezli z mělnického 
bazénu 59 medailí 

Házenkářky odstartují přípravu 
na závěr sezony, kompletní 

tým se sejde o víkendu 

Z Modřic přivezli mostečtí stolní 
hokejisté první ligové body 

PROGRaM RePRezenTaCe
24. – 26. 5. Kondiční příprava a teambuilding – Sport areál Klíny. 
26. – 28. 5. Společná příprava týmu v Mostě. 29. 5. Přelet na Island. 
30. 5. v 19.30 Kvalifikační utkání o postup na ME 2018: Island – 
Česká republika. 31. 5. Přelet do České republiky a přesun do Mos-
tu. 1. 6. – 2. 6. Společná příprava týmu v Mostě. 3. 6. v 19.00 Kvali-
fikační utkání o postup na ME 2018: Česká republika – Slovinsko. 

K této fotografii není třeba komentář - prostě radost.

HC Verva pracuje na novém složení týmu.
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Taneční studio Kamily Hlaváčikové vyprodalo divadlo
MOST – Taneční šou roku, ve 
které se předvedli mistři světa 
i Evropy. Skvělá podívaná plná 
profesionálních výkonů nada-
ných mladých tanečnic a taneč-
níků i emotivních vystoupení 
malých dětí i handicapované 
mládeže. To byl letošní Taneč-
ní galavečer Tanečního studia 
Kamily Hlaváčikové Dárek pro 
maminku v mosteckém divadle. 

Hlediště mosteckého divadla 
praskalo ve švech. Vyprodáno 
bylo do posledního místečka 
a zaplnily se i všechny přístav-
ky. Každý byl zvědavý na skvě-
lé výkony mladých taneční-
ků ze studia, které dobývá svět. 
Na pódiu během čtyřhodino-
vého galavečera nechyběli mi-
stři i vicemistři světa, nejlepší 
tanečníci ve své kategorii z ce-
lé Evropy ani taneční jedničky 

České republiky. Představení 
soutěžních skupin i jednotliv-
ců, kteří sbírají medaile a oce-
nění na světových soutěžích 
střídala představení dětí, které 
tančí jen pro radost a na sou-
těže se nijak nepřipravují. Ne-
chybělo ani vystoupení rozto-
milých včelích medvídků, nej-
mladších tanečníků ze studia, 
kteří se na opravdové tancování 
teprve připravují. Na pódiu se 
se svým vystoupením předved-
la handicapovaná mládež. Sku-
pina mladých lidí, kteří chodí 
do studia tančit už několik let 
navzdory svému postižení. Že 
mají k  tanci blízko, předvedli 
i rodiče mladých tanečníků. Ti 
si připravili své vlastní vystou-
pení. Večerem provázeli taneč-
nice Lucie Hunčárová a mode-
rátor Vlasta Vébr. Čtyřhodino-

vý taneční maraton přerušila 
jediná přestávka. Tu mohli di-
váci využít k ochutnávkám sý-
rů, vína, kávy i sladkostí, které 
do foyer divadla přivezli part-
neři galavečera. Když odchá-
zeli diváci ze sálu na přestáv-
ku, mnozí z nich měli ještě slzy 
v očích. Ty vyvolalo velmi emo-
tivní a skvěle předvedené před-
stavení Příběh Ester, mladé Ži-
dovky, jejíž rodina nepřežila 
koncentrační tábor. Během ve-
čera se ale nejen tančilo. V úvo-
du děkovala Kamila Hlaváčiko-
vá všem lektorům, na závěr se 
stejného poděkování dostalo 
i praktikantům. Děti společně 
děkovaly Kamile Hlaváčikové 
a ta na oplátku ocenila ty nej-
lepší z nich. Celý večer zachytil 
ve fotografii Daniel Schön.                         

(pur)
Tanečním večerem provázeli Lucie Hunčárová a Vlasta Vébr, diváky pozdravila také náměstkyně primátora 
Markéta Stará (uprostřed).

Kočičí žena předvedla, že tanečnice ze 
Studia Kamily Hlaváčikové mají tanec 
v krvi. V jednu chvíli bylo pódium plné kouzelných Popelek.

Když na pódiu tančili ti nejmenší, cukaly koutky divákům v celém sále. Včelí 
medvídci prostě vědí, jak zaujmout.

V některých představeních se diváci přenesli do pohádek, jiná zavedla 
do světa velkofilmů. Nechyběl proto ani Avatar.

Velké ovace sklidilo vystoupení handicapované mládeže, která do 
studia chodí tančit už řadu let.

Za celou divadelní šou, úspěchy mladých tanečníků na světových 
pódiích i nadšení, se kterým si chodí tančit děti „jen tak“, může Kamila 
Hlaváčiková.

Pro svou Kamilu si děti připravily srdce.
Některá vystoupení si nijak nezadala s pravou hollywoodskou 
šou.

Taneční sóla střídala představení formací. Nechyběly ani 
mažoretky.

Foto: Daniel Schőn


