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Na Šibeníku se začalo stavět 3D bludiště

MOST – Na Šibeníku se začalo s výstavbou 3D bludiště. Lanové městečko s vyhlídkovou věží by mělo být lákadlem pro místní i okolní
návštěvníky ještě letos o prázdninách.
Veřejnou zakázku provázely
už odpočátku komplikace a zdržení. Nastaly již během vyhlašování veřejné zakázky. Tu město zadávalo opakovaně. Nakonec zakázku získala společnost
3D bludiště Most, a to za přibližně osmadvacet a půl milionu korun bez DPH. Vloni na podzim
se prováděl na místě archeologický průzkum, který se protáhl,
protože místo bylo nutné „vyčistit“ od staré munice. „V současné
době se na Šibeníku provádí zemní práce a úpravy terénu. Začnou
se budovat základy pro 3D bludiště. Během zimy se vyráběly her-

ní prvky, pracuje se také na vyhlídkové věži,“ uvedla k aktuálnímu stavu budoucího lanového
centra mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Vyhlídková věž
vloni bodovala v anketě Dřevěná stavba roku 2018 a získala od
veřejnosti první místo v kategorii návrhů dřevěných konstrukcí
a třetí místo od odborné poroty.
Bude mít kruhový půdorys s vyhlídkou na centrum, Ressl, Širák a Hněvín ve výšce 22 metrů
nad zemí. Zhruba v polovině věže bude další vyhlídkový ochoz.
Takzvané 3D bludiště bude z pochozích lávek zavěšených mezi
kůly, na nichž budou přestupové domečky. Lávky
budou mít podobu spletitých lanových překážek
a budou ve dvou až třech
patrech nad sebou.
(sol)

3D bludiště by se mělo veřejnosti otevřít v průběhu letních prázdnin. Mělo být dokončené do konce června.
Nebude oplocené, ale dohled zajistí kamery. Fungovat
bude pod správou Sportovní haly Most, s níž v současné době město jedná ohledně režimu, cen a vyjasňují se pravidla.

Lanové městečko s vyhlídkou několik desítek metrů si budou moci užít návštěvníci ještě letos.

 Skotsko v knihovně
MOST – Městská knihovna
Most připravila přednášku
o Skotsku z cyklu Celý svět
v knihovně. O zemi obestřené mnoha tajemstvími
bude 19. 3. od 17 hodin vyprávět horský vůdce Pavel
Klejna.

CHYTRÉ
HLAVY
znovu otevír
CHYTREHLAVY.cz

 Štístko a Poupěnka
LITVÍNOV - Citadela zve
9. 3. od 10 hodin děti od
2 let na divadelní představení Štístko a Poupěnka Jedeme na výlet. Vstupné: 160 Kč. Vstupenky zakoupené na původní termín 27. 10. 2018 zůstávají
v platnosti.

 Pohoda v Rokáči
MOST - Pohodová muzika, zajímavé aranže a texty, které nejsou o blbostech. Tento pátek 8. března v mosteckém Rokáči
Vinohrady vystoupí kapely MALÉ DIVY a KHARGADOS. Začátek ve 21 hodin.

Příští číslo týdeníku
Homér vyjde

22. března 2019.

Kdo vyhrál

Rákosníčkovo hřiště?
MOST – Veřejné hlasování o deset Rákosníčkových hřišť, která městům s největším počtem hlasů získaných ve veřejné internetové anketě postaví společnost Lidl, minulý týden skončilo. Jak dopadlo?
Podařilo se městu Most tentokrát zabodovat?
To se zatím bohužel neví, protože Lidl drží výsledky ankety důsledně pod pokličkou. Definitivní vítěze deseti hřišť společnost odtajní až tuto neděli 10. března ve 13 hodin. Aby soutěž byla napínavější, zveřejňování průběžných výsledků, které hlasující mohli od
1. února téměř po celou dobu sledovat na internetu, společnost Lidl tři dny před ukončením ankety stopla. Město Most, které se o Rákosníčkovo hřiště vážně, ale neúspěšně ucházelo už vloni, má letos
žhavé želízko v ohni. V posledních dnech hlasování se totiž Most
počtem hlasů držel na druhém místě. Pokud by ani letos neuspělo, příležitost už mít nebude. Letošní soutěž o výstavbu Rákosníčkových hřišť pořádal totiž Lidl naposledy.
Rákosníčkova hřiště staví společnost Lidl po celé České republice
již osm let. Za tu dobu jich v Česku vzniklo už 89, přičemž hodnota
jednoho takového dětského hřiště je 1,5 milionu korun.
Součástí hřiště je velká prolézačka, pískoviště, šikmá horolezecká
stěna, lanová překážka, kolotoč nebo různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje klasický dětský domeček. Celé hřiště je oplocené
a poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky. Podmínka pro účast v soutěži je jediná – na území města musí stát obchod Lidl.
(nov)
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FOTOSOUTĚŽ

Město Most vyhlašuje soutěž pro fotografy. Zvěčněte na fotografii místo, rekvizitu, nebo cokoli, co se váže k seriálu Most! Fotografie
zasílejte na Facebook města do zpráv od 1. do 31. března 2019. Výherce soutěže získá překvapení ze seriálu!
(nov)

komunální politika

Unikátní podívaná: šperky baronky Ulriky!

Nejvzácnější soubor českých
granátů v mosteckém muzeu
MOST – Jednou z lahůdek letošní výstavní sezony mosteckého muzea a galerie, je
připravovaná výstava restaurovaných šperků Ulriky von
Levetzow.
V nejbližších dnech chystá muzeum výjimečnou podívanou. Už 14. března se budou moci v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě
návštěvníci kochat nově zrestaurovanou soupravou šper-

Pokládka omezí provoz
MOST - Ve dnech 4. – 11. března bude částečně omezena doprava v ulici Františka Malíka.
Důvodem jsou opravy povrchu silnice mezi bloky 729
a 733. „První den bude probíhat frézování. Až do 10. března pak budou následovat přípravné práce na pokládku asfaltobetonu. V pondělí
11. března proběhne samotná pokládka asfaltobetonu,“ uvedla mluvčí
mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Doprava bude po celou dobu řízena příslušnými pracovníky a svislým dopravním značením. (sol)

Komu Cena města?

MOST - Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasloužil o rozvoj či popularitu našeho města? Znáte úspěšného vědce, umělce, lékaře či
kohokoli dalšího, kdo svou prací pomáhá vytvářet pozitivní image
Mostu? Pak neváhejte a navrhněte ho jako kandidáta na Cenu města Mostu.
Toto prestižní ocenění se uděluje občanům, právnickým osobám nebo dalším subjektům, kteří se konkrétním způsobem zasloužili o rozvoj města a jeho popularizaci v České republice a zahraničí.
Cena může být udělena jak rodilým Mostečanům, tak těm, kteří sice
nemají Most zanesen v rodném listě, ale k rozvoji města svou prací či
jinou činností přispěli. Může jít o jedince, kolektivy, organizace... Cena může být udělena také in memoriam.
Návrhy je možné podávat Iloně Radicsové z odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu (telefon 476 448 443, e-mail Ilona.
Radicsová@mesto-most.cz) do konce května letošního roku. (nov)

Jak zlepšit paměť

MOST - Jak zlepšit svou paměť, takový je název přednášky, kterou v Městské knihovně Most připravuje Eva Dvořáková. Beseda
se uskuteční v pondělí 11. března od 17 hodin. Čtenáři městské
knihovny mají vstup zdarma, ostatní zaplatí 40 Kč.
(nov)
Statutární město Most - Magistrátu města Mostu
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

REFERENT/KA

(SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE)

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Obsazení pracovní pozice na dobu určitou – po trvání projektu „Pilotní
ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Most",
tj. do 31.12.2019, s možností prodloužení do 30. 6. 2022 v navazujícím projektu

POŽADAVKY

vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
znalost zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, které je
nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny na www.mesto-most.cz –
sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" – Referent/ka (sociální pracovník/pracovnice)
Bližší informace o pracovní pozici poskytne Mgr. Jana Pánková (tel.: 476 448 545),

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba,
stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být doručeny nejpozději
do 20. 3. 2019 – 12.00 hodin.

Volné pracovní místo:

VŠEOBECNÁ SESTRA
V případě zájmu o nabízené pracovní pozice, zasílejte své profesní životopisy na níže
uvedené e-maily nebo vyplňte dotazník pro uchazeče o zaměstnání na
www.msss-most.cz. Osobní pohovory se uskuteční s vybranými uchazeči po
předchozí telefonické domluvě.
KONTAKT – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Dagmar Zemková, DiS., telefon: 476 768 851, e-mail: zemkova@msss-most.cz
Lýdia Pavlicová, telefon: 476 768 851, e-mail: pavlicova@msss-most.cz
Upozornění

Zasláním strukturovaného životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve
smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ulrika von Levetzow

ků Ulriky von Levetzow. Prohlídka začíná od 15 hodin. Až
do 16.45 hodin bude probíhat prezentace pro veřejnost.
Od 17 hodin navazuje přednáška Radka Hanuse k restaurování šperku. „Tento pozoruhodný ucelený soubor je podle
nové odborné analýzy jedním
z nejvzácnějších šperkařských
děl v České republice. Dle nově prokázaných specializovaných výzkumů drahých minerálů a expertíz se jedná o největší světově známý soubor českých granátů, jehož součástí je
i největší známý broušený český

granát na světě. Šperk samotný patří mezi 10 nejcennějších
klenotnických prací v celé České republice,“ prozradil ředitel
muzea Michal Soukup.
Význam soupravy šperků
navíc zvyšuje jeho historie,
která je spjata s osobou Ulriky von Levetzow. Ta je světově proslulá jako poslední láska a múza Johanna Wolfganga Goetha. Příběh nenaplněné
a neopětované lásky stárnoucího básníka patří mezi největší milostné příběhy evropské historie. Ulrika von Levetzow také společně se svým

nevlastním otcem a objednavatelem šperku, Františkem
Josefem z Klebelsbergu, patřila mezi zakladatele Vlasteneckého, později Národního muzea. U příležitosti 120. výročí
skonu baronky se plánuje celková rekonstrukce stálé expozice Ulriky von Levetzow.
„Naším záměrem je celková rekonstrukce stálé expozice Ulriky von Levetzow. Restaurování
šperků je jen první etapou. Prezentace šperků budou provázet
zvláštní bezpečnostní opatření,“ prozradil ředitel Soukup.
(sol)

Město nabízí seniorům pobyt ve Francii
MOST - Město Most nabízí seniorům dotovaný rekondiční pobytový
zájezd na 9 nocí v termínu 11. – 22. června 2019 do jižní Francie v letovisku Argeles sur Mer.
Pobyt je určen pro seniory
65 let a víceletých z Mostu. Ubytování je zajištěno v kempu přímo v centru města. Vzdálenost
od široké písečné pláže je 450
metrů, k dispozici je bazén. Ce-

ny zájezdu se pohybují 8 900,
10 200 a 12 750 Kč na osobu
a závisí na obsazenosti karavanu. Každý senior s trvalým bydlištěm v Mostě obdrží na rekondiční pobyt z uvedené část-

ky slevu 2 000 Kč. Karavany
jsou 4 lůžkové – 2 ložnice. Každý karavan má vlastní koupelnu
s WC a kuchyňský kout – lednice, sporák, nádobí. Volná kapacita je 19 míst. V ceně zájezdu
je zahrnuto ubytování, doprava, průvodce, exkurze vinařství spojená s degustací, výlet lodí do sídla katalánských králo-

ven Coullioure. Možnost zajištění rozšířené polopenze v ceně
1 300 Kč.
Zájemci se mohou hlásit u paní Hany Bělecké z odboru sociálních věcí mosteckého magistrátu
tel. číslo 476 448 372, email: hana.belecka@mesto-most.cz nebo
u vedoucího zájezdu p. Malého,
tel. 607 572 271.
(nov)

Parky v Mostě budou pod dohledem kamer
MOST – Mostecké parky bude
mít městská policie více pod
kontrolou. Pořídí do nich nové
kamery. Záznam bude možné
i zpětně přehrávat a policisté
tak budou mít důkazní materiál
v případě, že by zde docházelo
k protiprávnímu jednání.
I letos bude město Most žádat o dotaci na projekty prevence kriminality. Podalo žádosti do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019
ministerstva vnitra za bezmála 1,25 mil. Kč. Jedná se o projekt na rozšíření městského kamerového dohledového systému pro bezpečnost v městských
parcích, o kurzy bezpečného
chování a sebeobrany pro děti,
ženy a seniory a o projekt Pobytový výjezd s kurátory pro děti
a mládež.
Kamerový systém pro bezpečnost v parcích je úplnou
novinkou. „Z průzkumu pocitu bezpečí mosteckých občanů v prosinci 2018 jsme zjistili,
že hodnocení bezpečnosti v parcích se zhoršilo, přestože městská
policie svoji pozornost na ně zaměřila již loni a parky procházely hlídky asistentů prevence kriminality i strážníků,“ uvedl šéf
Městské policie v Mostě Jaroslav
Hrvol. Z průzkumu vyplynulo,
ve kterých parcích se občané necítí bezpečně. Proto se městská
policie rozhodla sestavit projekt
na zvýšení bezpečnosti mosteckých obyvatel v parcích. „Díky tomuto projektu budeme moci umístit 4 nové kamerové body městského kamerového dohledového systému, které budou
dohlížet na park Střed, Šibeník,

Z průzkumu pocitu bezpečí mosteckých občanů v prosinci 2018 vyplynulo, že hodnocení bezpečnosti v parcích se zhoršilo.
park s Opavia hřištěm v ulici Jiřího Wolkera a park v sedmistovkách u restaurace Konírna,“ vyjmenoval Jaroslav Hrvol. Pokud
se podaří s projektem uspět, kamery by měly být zprovozněny
v září. Součástí projektu je také vedení statistik a monitorování a vyhodnocování problémů v jednotlivých parcích a nastavení spolupráce kameramana
s hlídkami strážníků a asistentů.
Do parku Střed a Šibeník sice nyní částečně některé kamery
vidí, ale body přímo zaměřené
na parky strážníci zatím nemají. „Kamery umožní v monitorovaném území dohlížet na veřej-

ný pořádek nebo dodržování vyhlášek a nařízení města. V případě, že kameraman zjistí v lokalitě
problém, vyšle na místo hlídku
nebo motohlídku,“ vysvětlil ředitel. Kamery navíc budou s mož-

ností zpětného prohlížení. „Záznamy se používají při projednávání přestupků a trestných činů
jako důkazní materiál pro Policii ČR i městskou policii,“ doplnil Jaroslav Hrvol.
(sol)

Park u Severky zatím bez kamer

V průzkumu pocitu bezpečí upozorňovali občané také
na problémy v parku v ulici Zdeňka Fibicha. „V parku
v ulici Fibicha by nebylo využití kamery efektivní z důvodu relativně malé plochy parku a zároveň přítomnosti
vzrostlých stromů. Problémy s veřejným pořádkem budeme proto v této lokalitě řešit jiným způsobem,” uvedl
dále ředitel městské policie.

zpravodajství
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Nový odbavovací systém
se plánuje ještě letos
MOST – Dopravní podnik se v letošním roce chce pustit do výměny
zastaralého odbavovacího systému. Znamenalo by to, že by poté
cestující mohli využívat plné integrace a jezdili by na jedinou jízdenku ve všech hromadných prostředcích. Využívat by mohli také
bezkontaktní čipové i platební karty.
Dopravní podnik pracuje na
přípravě výměny odbavovacího systému v MHD. „V současné době ladíme všechny své požadavky a plánujeme jednání se zástupci Krajského úřadu Ústeckého
kraje, kteří zase nám sdělí své požadavky a podmínky, které by měl
odbavovací systém umět. Na základě toho můžeme připravit zadávací dokumentaci a rádi bychom nový odbavovací systém vysoutěžili a ještě letos zrealizovali,“
informoval ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova
Daniel Dunovský.
Už v loňském roce přistoupil dopravce k částečné integraci.
Akceptuje tak v MHD papírové
jízdenky i jiných dopravců. „My
jsme pro fungování částečné integrace udělali maximum a myslíme, že systém funguje dobře. Přesto bychom rádi letos realizovali nový odbavovací systém, který by vše

zjednodušil. Je to naší prioritou,“
uvedl dále ředitel Dunovský.
Výměnu odbavovacího systému za nový bude moci dopravce realizovat díky příspěvkům ze
strany Ústeckého kraje na meziměstskou trať. „Náš odbavovací systém bude po zavedení plně
akceptovat nové čipové karty Ústeckého kraje. Další výhodou je,
že bude možné v dopravních prostředcích MHD platit i bezkontaktní bankovní kartou,“ informoval
dále ředitel dopravního podniku.
Mostecký dopravce byl jedním
z prvních, kdo před lety zaváděl
stávající odbavovací systém na čipové karty. Ten ale již za patnáct
let zastaral.
Zavedení nového odbavovacího systému bude ale znamenat
výměnu všech stávajících čipových karet. „Počítáme, že se výměna dotkne ale zhruba sedmdesáti až osmdesáti tisíc čipových karet

Autorské čtení v cizím jazyce bude určené pro školy a bude probíhat v dopoledních hodinách. „I tato akce je součástí projektu MAP II Mostecko
a probíhá v rámci Týdne podpory čtenářské gramotnosti.
Uvidíme, jaký o to bude zájem.
V průběhu roku zavítá do dětského oddělení řada autorů, ale
angličtinu jsme ještě nezkusili,“
uvedl ředitel mostecké knihov-

ny Petr Petrik, proč knihovna zvolila tento koncept. Obě
besedy budou určeny pro velmi mírně pokročilé angličtináře od 9 do 13 let. Autorka představí knihu deseti pohádkových příběhů v angličtině Jane
and the Moon. V knize najdou
žáci za každou pohádkou přeložená slovíčka, a navíc i trochu gramatiky. „Obsahem besedy bude mimo jiné i vyprávění

Nový systém bude znamenat výměnu všech stávajících čipových karet.
se zastaralou technologií. Výměna
bude probíhat za provozu,“ uvedl dále Daniel Dunovský. Náklady na pořízení nového odbavovacího systému se odhadují v řádu

Sabriny D. Harris, jak se naučila anglicky a co jí pomohlo,
proč píše easyreading knihy, co
je easy reading a jak pomáhá
při studiu angličtiny. Součástí bude také vyprávění o knize, čtení jednoho příběhu, kdy
bude možný interaktivní překlad s dětmi, krátká konverzace v angličtině,“ uvedl k náplni
besedy ředitel knihovny.
Autorka také věnuje knihovně tři tyto své knihy, které budou součástí dětského fondu
knihovny. Na místě bude také
možné si její knihy zakoupit za
velmi výhodnou cenu.
(sol)

Muzeum představuje vzácnou pušku

MOST – Mostecké muzeum má ve své sbírce unikát. Jde o jediný
zachovalý exemplář v celé České republice a je jím pokusná puška
Špitálský 1882, která se stala exponátem měsíce března.
Na konci 70. let 19. století
vznikla řada nových moderních
konstrukcí opakovacích pušek,
za čímž stála snaha o zvýšení rychlosti střelby. Toho chtěli
konstruktéři dosáhnout jednak
pomocí různých přídavných zásobovacích zařízení či přímo
integrací různých systémů opakovacích mechanismů. Mezi

skupinou rakousko-uherských
konstruktérů známých jmen,
jakými byli Alfréd Kropatschek,
Josef Schulhof či Franz Fortelka, se objevuje i jméno českého puškaře Antona (Antonína) Špitálského, později v letech
1889–1896 technického ředitele zbrojovky ve Štýru. Špitálský pracoval jako dílenský mistr

Puška Špitálský 1882 se stala exponátem měsíce března.

TISKOVÁ OPRAVA

Lidé nesouhlasí s parkovištěm…

V minulém vydání týdeníku Homér jsme zveřejnili článek pod titulkem „Lidé nesouhlasí s parkovištěm, sepsali petici“. Týkal se nesouhlasu některých obyvatel z okolí ulic Václava Řezáče a Jana Kubelíka s výstavbou parkoviště v této lokalitě. Článek jsme doplnili
fotografií, na které jsme mylně označili jiné místo uvažovaného parkoviště. Čtenářům se za tuto chybu omlouváme a zveřejňujeme fotografii znovu, tentokrát se správným vyznačením, které je na mapce zvýrazněno zeleně. Původní chybné místo je označeno červeně.
Redakce

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

dvaceti až třiceti milionů korun.
„Je to zatím jen hrubý odhad. Přesné náklady vzejdou až z hotového
projektu,“ doplnil ředitel dopravního podniku.
(sol)

Knihovna rozjíždí autorské
čtení v angličtině, zatím pro školy
MOST – Mostecká knihovna rozšiřuje projekt Autorského čtení. To
bude nově i v cizím jazyce. Pro začátečníky i mírně pokročilé angličtináře. Půjde o dvě hodinové besedy se spisovatelkou, v současnosti šéfredaktorkou online magazínů a autorkou pohádek a románů
a také knih pro výuku angličtiny Sabrinou D. Harris.
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v továrně Josefa Werndla, známého zakladatele štýrské zbrojovky. Společně s Karlem Holubem se podílel na vylepšování Werndlovy pušky a později
pracoval na vlastní konstrukci
opakovačky s cívkovým zásobníkem.
K vývoji své zbraně využil Špitálský ve Štýru v licenci
vyráběnou francouzskou pušku Gras M 1866/74. Tu následně doplnil podávacím zařízením v podobě cívky uložené
ve schránce pod závěrem zbraně. Patent na svoji konstrukci
získal v březnu 1879, a přestože se jejím vývojem zabýval ještě v následujících třech letech,
prosadit se mu ji do výzbroje Rakousko-uherské armády
nepodařilo. „Vzácně zachovalý exemplář této pokusné pušky s pořadovým číslem 17 se nachází i ve sbírce zbraní Oblastního muzea a galerie v Mostě.
Mimo funkční řez mechanismu
zbraně, který se nachází v majetku Vojenského historického
ústavu, je to jediná doložená
puška tohoto systému v České
republice,“ uvedl ředitel mosteckého muzea a galerie Michal
Soukup.
(sol)

REFERENT/KA (SPRÁVA PC SÍTĚ)

ODDĚLENÍ SPRÁVY PC SÍTĚ – ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE NA DOBU NEURČITOU

MINIMÁLNĚ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ, VÝHODOU
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ, ZNALOSTI Z OBLASTI:
správa klientských stanic – operační systémy Microsoft Windows 10
řešení provozních problémů síťové infrastruktury,
software a hardware
aktualizace a údržba operačního systému a programů, instalace
nových programů, certifikátů
údržba a základní servis HW (počítačů, tiskáren, síťových prvků)
správa aplikací, databází, zajišťování upgrade aplikací
znalost Microsoft Office 2010 a běžně používaného software
znalost antivirového a antispyware software, klientského firewallu
správa serverů v doméně Microsoft Windows,
jejich údržba a konfigurace
spolehlivost, pečlivost, komunikativnost a příjemné vystupování

VÝHODOU ZNALOSTI:

Sophos Endpoint Protection; T-SQL; síťové prvky Enterasys/Extreme
Networks, Juniper, Ubnt, Synology; operační systémy: Windows
Server 2012 a novější, Windows 10

Bližší informace naleznete na www.mesto-most.cz
nebo u vedoucího oddělení
Bc. Radim Mlejnek (tel.: 476 448 302)

Autorka představí knihu deseti
pohádkových příběhů Jane and
the Moon

Přihlášky musí být doručeny nejpozději
do 11. 3. 2019 – 12.00 hodin.
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zpravodajství

Trička a placky Dycky Most!

opět v prodeji

MOST - Do turistického informačního centra dorazila další várka triček a placek s nápisem DYCKY MOST!. Cena triček je 199 Kč
za ks a placka stojí 15 Kč. Turistické informační centrum sídlí vedle obřadní síně mosteckého magistrátu a je zde možné platit kartou.
(nov)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

23. ledna
13.února
13. března
10. dubna
22. května
19. června
17.července
14.srpna
18. září
16. října
13. listopadu
11. prosince
Vstupné zdarma

800 136 018

COUNTRY KAROLÍNA
SILVER DUO
JAN DRÁBEK
J TRIO
JAN DRÁBEK
OLDŘICH HOLUB
J TRIO
OLDŘICH HOLUB
SILVER DUO
COUNTRY KAROLÍNA
JAN DRÁBEK
J TRIO

Zimní údržbu zvládly
technické služby bez kalamit
MOST – Technické služby města Mostu během letošní zimy
spotřebovaly 850 tun posypové
soli. Je to stejně jako v minulé
sezóně. Sněhová kalamita se
naštěstí Mostu letos vyhnula.
Letošní zima byla na Mostecku jako na houpačce. Rozcházely se i předpovědi meteorologů.
Slabý sněhový poprašek či déšť
se sněhem způsoboval namrzání komunikací a technické služby vysílaly do ulic svou techniku. Most ale zažil i intenzivní husté a dlouhotrvající sněžení, které ve chvíli zasypalo celé
město. „Tehdy naše mechanismy
musely obsluhovat některé úseky
i několikrát. Ošetření komunikací se řídí zákonem a z toho vyplývajícím schváleným plánem zimní údržby. Jsou stanoveny časové
limity k obsloužení jednotlivých
etap dle priorit. Dispečink se ale
snažil operativně reagovat i na
podněty občanů,“ uvedl ředitel
Technických služeb města Mostu Pavel Hlaváček. Během zimní údržby technické služby využívaly dva velké posypové vozy,

dva traktory, šest multikár a dva
Holdery (menší varianta multikár). „Kalamitní stav vyhlašuje
město Most, ale v letošní sezóně
k němu naštěstí nedošlo. V takových případech mají technické
služby pohotovostní skupiny pro
obsluhu mechanismů, i pro ruční čištění. Tento rozpis je zpracován na celé zimní období od
1. listopadu příslušného roku do
31. března roku následujícího.
Takto je vyčleněno a střídá se asi
100 zaměstnanců. To znamená,
že stálá každodenní pohotovost
je zajišťována 50členným obsazením,“ uvedl ředitel.
Zimní střídání počasí, jako je
sněžení, mrholení, déšť, mráz
a následné solení se podepisuje na stavu vozovky a tvorbě výtluků. V Mostě se situace s výtluky výrazně zlepšila. „Je to
hlavně díky tomu, že v posledních letech dochází k velkoplošné opravě komunikací. Oproti předchozím obdobím klesla
oprava výtluků zhruba o osmdesát procent,“ uvedl dále Pavel
Hlaváček. Jen během ledna by-

Zimní sezóna naše město příliš netrápila. Most ale zažil i intenzivní husté a dlouhotrvající sněžení, které ve chvíli zasypalo celé město.
lo v Mostě opraveno na 80 metrů čtverečních výtluků zimní směsí CANADER. „Technické služby reagují, co se výtluků a jejich oprav týče, také na
podněty občanů, městské i státní policie. Komunikace se také
operativně kontrolují ze strany
našeho dispečinku,“ ujistil ře-

ditel a doplnil: „V místech, která jsou poměrně vytížená dopravou, se výtluk opraví 2x až
3 x za zimní období. Jinak studená asfaltová směs vydrží i rok až
dva.“ V jarních měsících budou
technické služby provádět opravy výtluků horkou směsí AB.
(sol)

16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00- 19:00
16:00 - 19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -20:00

Financuje statutární město Most

Strážníci půjdou do boje se zločinem s lepší výbavou
POLEDNÍ MENU
11. 3. – 15. 3. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

Pondělí
Gulášová		
150 g
Přírodní kuřecí prso se šunkou a sýrem, bramborová kaše,
trhané listy salátu
150 g
Vepřový kotlet s cibulovou omáčkou, smažené brambory,
bylinkový dip
350 g
Vepřové rizoto po srbsku, sýr, kyselá okurka

35 Kč
115 Kč
125 Kč
105 Kč

ÚTERÝ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
150 g
Hovězí roštěná na žampionech, dušená rýže
150 g
Smažený kuřecí řízek s jarním bramborovým salátem
350 g
Špagety ve slaninové omáčce, sušené rajče, rukola

30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

STŘEDA
Kachní kaldoun
150 g
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže
150 g
Kuřecí plátek na grilované zelenině, gratinované
smetanové brambory
200 g
Smažený špenátový karbanátek, vařený brambor,
tatarská omáčka

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

ČTVRTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík
150 g
Smažený karbanátek se žampiony, bramborová kaše,
okurkový salát
350 g
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

30 Kč
125 Kč
115 Kč
99 Kč

PÁTEK
Pórková s vejci
150 g
Hovězí maso na hrubozrnné hořčici, bramborová kaše
150 g
Kuřecí nudličky na medu se sezamem, dušená rýže
150 g
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka
SPECIÁL 340 g – PEČENÉ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM
ZELÍM A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč
165 Kč

MOST – Mostečtí strážníci by
měli být vybaveni novými protiúderovými balistickými přilbami. Jde o nejnovější ochranné
pomůcky, které jim zajistí kromě
většího bezpečí i vyšší pohodlí.
Město Most podalo začátkem února žádost o dotaci na
18 protiúderovo-balistických
přileb do programu Podpory
obecní policie Ústeckého kraje.
V současné době má pořádková jednotka městské policie celotělové protiúderové komplety
včetně přileb. „Celotělové komplety jsme nedávno měnili. Nové
přilby by měli strážníci dostat na
jaře. Protiúderové helmy, kterými je pořádková jednotka v současné době vybavena, jsou již
nevyhovující,“ uvedl velitel Po-

řádkové jednotky Městské policie v Mostě Petr Musil. Současné moderní technologie nabízejí mnohem účinnější přilby. Jsou odolnější, zajišťují lepší
rozptyl energie při nárazu a také poskytují vyšší komfort při
nošení. „Přilby nabízejí obranu
proti úderu a nárazu, projektilům a jejich úlomkům,“ doplnil
velitel pořádkové jednotky.
Pořádková jednotka městské
policie je skupina speciálně vyškolených a vycvičených strážníků nad rámec běžného výcviku. Její hlavní úlohou je především zabezpečování pořádku
v mimořádných situacích. „Jednotka spolupracuje se speciální pořádkovou jednotkou Policie ČR. Účastní se ostrahy rizi-

kových sportovních utkání, dohledů při průjezdech sportovních
fanoušků městem - zejména na
nádraží ČD, demonstrací, pochodů různých radikálních skupin a hnutí,“ vyjmenoval Petr Musil. Jednotka je využívána
i při jednorázových akcích. Při

nočních kontrolách barů a diskoték, kontrolách a mapování pohybu závadových osob na
území města nebo v krizových
situacích ohrožení obyvatelstva,
ve kterých je pořádková jednotka připravena spolupracovat se
složkami IZS.
(sol)

Město zavádí databázi dodavatelů

MOST - Pro potřeby aktualizace své databáze vyzývá zadavatel,
město Most, všechny dodavatele k podání přihlášek na veřejné zakázky v roce 2019. Dodavatel vyplní přihlášku na odboru zadávání veřejných zakázek Magistrátu města Mostu nebo ji může zaslat
elektronicky do datové schránky zadavatele či prostřednictvím e-mailové adresy.
Město Most se dlouhodobě
potýká s nízkým zájmem firem
o jím vyhlašované zakázky. Nejinak jsou na tom ostatní veřejní zadavatelé v České republice.

Tento trend je způsoben především situací na trhu, kde většina firem již má práci zajištěnou
a nemá zájem zakázky soutěžit.
U stavebních zakázek je nízký

zájem dán také tím, že zaměstnavatelé nemají na realizaci dalších zakázek dostatek kvalitních
pracovních sil.
Most na tuto skutečnost reaguje zavedením tzv. databáze dodavatelů, do které se mohou jednotlivé firmy či živnostníci zaregistrovat (podrobnosti
na www.mesto-most.cz). Podmínkou je vyplnění a zaslání
přihlášky včetně aktuálních in-

formací o své firmě. Například
technické a personální zázemí, seznam realizovaných veřejných zakázek, osvědčení apod.
Na odkazu na stránkách města
Mostu jsou uvedeny druhy dodávek, služeb a stavebních prací, u kterých je standardně nízký zájem dodavatelů. Město vyzývá všechny místní dodavatele
k registraci v této databázi dodavatelů.
(nov)

zpravodajství
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Na mosteckém okruhu se
objeví Fabian Vettel
MOST - Na mosteckém autodromu, který ve dnech 17. – 19. května
hostí závodní víkend šampionátu supersportovních vozů ADAC GT
Masters, se objeví dvacetiletý německý jezdec Fabian Vettel. Pro
tuto sezonu Vettela angažoval tým HTP Motorsport, který připravuje do závodů vozy Mercedes-AMG GT3, takzvané „žluté mamby“.
Fabian má smíšené pocity. Jeho bratr Sebastian hájí jako pilot
F1 rudé barvy Ferrari, velkého
rivala Mercedesu. „Mercedes byl
vždycky náš soupeř. Celá rodina
to tak vnímala, protože můj bratr vždycky bojoval proti nim. Na
začátku to tak byla trochu legrace.
Nemám s tím ale žádný problém.
Mercedes je velmi úspěšná značka ve všem, co dělá,“ vysvětlil Fabian. Sebastian prý vzal jeho angažmá sportovně. „Řekl mi: Pokud jsi dostal tuto příležitost, jdi
na to,“ dodal Fabian.

Závodní víkend ADAC GT
Masters v Mostě navazuje na
úspěšnou loňskou premiéru.
Diváci se mohou těšit na upravené supersportovní vozy kategorie GT3, vedle Mercedesu AMG GT3 například na Audi R8 LMS, BMW M6 GT3, Corvette C7 GT3-R, Lamborghini
Huracán GT3, Ferrari 488 GT3,
Honda NSX GT3 nebo Porsche
911 GT3-R. Výkonnostní rozdíly mezi nimi vyrovnává systém
Balance of Performance. Často
se tak stává, že v rozdílu jedné

MOST – Mostečtí fotbalisté budou mít v letošní sezóně dokonalý pažit. Ohrozit by ho neměla
ani podobná vedra a sucha jako
v loňském roce. Sportovní hala
Most se během března pustí do
údržby trávníků fotbalových
areálů a vybaví je novým závlahovým systémem.
Dva fotbalové areály, které
spravuje Sportovní hala Most,
a to v Albrechtické a v Čepirozích, projdou jarním „oživením“. „Po poměrně dlouhé zimě
musíme dát dohromady trávníky
a zjistit, jak na tom jsou. Začneme nejprve s prohnojením a vyhrabáváním staré trávy. Následovat budou další úpravy. Máme
veškerou profesionální techniku
a na fotbalových hřištích by to
mělo být dostatečně znát,“ uvedl ředitel Sportovní haly Most
Petr Formánek. Kromě ošetření trávníku by se měl v Čepirozích také dokončit nový závlahový systém, s nímž počítá i letošní rozpočet města. „Doplnění zavlažovacího systému se po

loňském vedru ukázalo jako nezbytné. Trávník, kde chybělo zavlažování, na tom byl velmi špatně. Nepomohlo ani pravidelné
zavlažování hadicí. Zavlažovací
systém by měl být doplněn i na
fotbalovém hřišti v Albrechtické. Tuto zakázku bychom chtěli spojit v jednu a nyní poptáváme zhotovitele,“ doplnil dále ředitel Formánek. V rámci údržby
fotbalových hřišť bude sportovní hala fotbalová hřiště také
provzdušňovat, vyčesávat a zapískovávat. „Během čtyř let jsme
pořídili veškerou potřebnou profesionální techniku na údržbu
našich hřišť, takže si vše obstaráváme svými silami. Nabízíme
tyto služby také okolním obcím
a sportovním sdružením,“ podotkl Petr Formánek.
S údržbou fotbalových hřišť
bude Sportovní hala Most oba
areály ještě dolaďovat. V Čepirozích chce letos například
upravit venkovní parkoviště. „Byly zde silné vrstvy štěrku
a rodiče, kteří přijížděli ke sta-

vteřiny se pohybuje až 20 vozů, což
zajišťuje velmi těsné souboje a vystupňuje jejich dramatičnost. Fanoušky však jistě uspokojí i doprovodné
série, v tomto případě ADAC TCR
Germany, Porsche,
Carrera Cup a Spezial Tourenwagen
Fabian Vettel je bratr čtyřnásobného mistra
Trophy.
světa vozů F1 Sebastiana. Foto zdroj: www.inČeská republistagram.com
ka má své želízko v ohni v podobě Filipa Salaquardy, jezdícího pplerem zakončili loňskou sezov černé Audi R8 LMS týmu ISR nu, která byla v šampionátu jesvého otce Igora. S německým jich premiérovou, na velmi so(nov)
stájovým kolegou Frankem Sti- lidní osmé příčce.

Fotbalové trávníky budou mít novou závlahu

Sportovní hala Most dává „do pucu“ fotbalová hřiště.
dionu, měli problémy s parkováním. To se letos vyřeší. V areálu se také dokončilo oplocení,
a tudíž už nebude docházet k tomu, že se na hřiště dostanou nepovolané osoby,“ ujistil Petr Formánek. Úprav a vylepšení se do-

čkal i areál v Albrechtické. „Dodělaly se tu nové podlahy u šaten
fotbalistů a šatny v obou fotbalových areálech se nově vymalovaly. Sportovci tak budou mít větší
komfort a lepší zázemí,“ doplnil
ředitel.
(sol)

Cyklisté, nevyjíždějte bez helmy a posilněni alkoholem!

Snížíte riziko smrtelných nehod a zranění
ČR – Každou jedenáctou osobou z celkového počtu usmrcených na
našich silnicích - v roce 2017 jich bylo 101 - byl cyklista! Až 37 procent usmrcených cyklistů by MOHLO přežít, kdyby použili cyklistickou přilbu.
Hezké a teplé počasí láká
do ulic stále větší počet cyklistů. Aktuálním tématem jsou
v současné době také elektrokola, elektrokoloběžky a další podobné prostředky. Dochází totiž k výraznému nárůstu jejich
nabídky a využívání.
Z posledních statistických
údajů vyplývá, že v roce 2017
bylo na českých silnicích usmrceno 101 osob (historicky nejméně). Z toho však bylo 28 %
usmrcených a 28 % těžce zraněných cyklistů. Přibližně každá
11. usmrcená osoba byla cyklistou.
V oblasti následků na životech a zdraví je v případě jízdy na elektrokolech ještě více než v případě jízdních kol
nutné klást důraz na používání cyklistických přileb. „Jen
v loňském roce nepoužilo přilbu 84 % usmrcených, 70 % těžce zraněných a 68 % lehce zraněných cyklistů. Podle studií by
37 % usmrcených cyklistů mohlo přežít, pokud by použili cyklistickou přilbu!,“ apeluje Ve-

ronika Valentová z Centra dopravního výzkumu. Aktuálně je
přilba povinná pro věkovou kategorii do 18 let. V této věkové kategorii nebyla v roce 2017
usmrcená žádná osoba. Téměř
4 z 10 usmrcených cyklistů byli v roce 2017 senioři ve věku 65
let a více, další třetina usmrcených cyklistů v uvedeném roce
byla ve věku 55 – 64 let. „Každoročně je nejvyšší podíl nehod
zaviněných pod vlivem alkoholu anebo návykových látek včetně následků na životech a zdraví
právě u cyklistů,“ dodává k va-

rovným statistikám Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.
V roce 2017 zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu anebo návykových látek 642 nehod
(tj. 27 %), při nichž bylo 5 osob
usmrceno (tj. 20 %) a 57 osob
těžce zraněno (tj. 27 %). „V letech 2010 až 2017 se šetřilo celkem 6 dopravních nehod, ve kterých figurovalo vozidlo s elektrickým pohonem. V 5 případech se
jednalo o elektrokola a v jednom
o elektroskútr. Ve většině případů se jednalo o zranění lehká až
středně těžká,“ dodala Veronika Valentová. Bylo zjištěno, že
v jednom případě stála za vznikem dopravní nehody nepřiměřená rychlost elektrokola. Jezdec na elektrokole nezvládl prů-

Víte, co je elektrokolo?

jezd pravotočivým obloukem
a v rychlosti cca 30 km/h narazil
čelně do téměř stojícího vozidla
v protisměru. „Jedním z účastníků dopravní nehody byl i ‚cyklista‘ na žluto-černém ‚elektrokole‘. Za bezesporu zajímavým designem, který je však jízdnímu
kolu velmi vzdálen, a úchvatnými parametry prezentovanými
výrobcem (například maximální
rychlost 60-70 km/h, maximální
výkon až 7 kW atd.) však elektrokolo nehledejte! Nejedná se
o dopravní prostředek způsobilý
k provozu na pozemních komunikacích,“ upozornila Veronika
Valentová a dodala: „Legislativa
pro elektrokola stanovuje rychlost max. 25 km/h a výkon max.
250 W.“
(sol)

Elektrokolo je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích stále „klasickým“
jízdním kolem. Platná legislativa pro elektrokola stanovuje maximální výkon 250W
a maximální rychlost 25 km/h. Pokud některé hodnoty přesahují stanovené limity, nejedná se o elektrokolo!
Zdaleka ne všechna elektrokola na trhu splňují podmínky legislativy. Pomocí tzv. přestavbových sad lze přestavět klasické kolo na elektrokolo; z pohledu bezpečnosti silničního provozu je ovšem nutné, aby byly v souladu s platnou legislativou; existují varianty, které po implementaci na jízdní kolo změní charakter dopravního prostředku na
nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích!!!

Cesta do pekla
Nikdy nebyl hodné dítě. Jako
kluk se neustále rval. Ve škole neměl nijak výborný prospěch, ale
jeho drzé chování a naprostá neúcta k autoritám názor učitelů na
jeho schopnosti ještě zhoršovaly. Ze základní školy šel na učiliště. Mezi spolužáky se okamžitě
prosadil. Od nikoho si nenechal
nic líbit. Pro ránu nešel daleko a do školy
chodil spíše pro zábavu. Bylo mu sedmnáct, když pochopil,
že prací se nikdy živit nebude. V osmnácti pak věděl, jak
se dostat k penězům, aby si žil pohodlně. V devatenácti si šel poprvé sednout. Dostal dva roky za patnáct měsíců
byl opět venku. Netrvalo mu dlouho a zapojil se opět
do činnosti partičky, ke které patřil od prvního roku na učilišti.
Krádeže, podvody, vydírání byly
na denním pořádku. Rodiče mu
jeho způsob života vyčítali a nakonec se s ním přestali stýkat. Bylo mu to jedno. Jeho život byl jen
o mejdanech, pití, o holkách a bitkách. Žanetu si našel v jednom
baru. Hned první večer skončili spolu v posteli. Se Žanetou ho
život bavil. Do ničeho mu nemluvila, dělala, co od ní chtěl a každý večer mu byla k dispozici. On
ji za to živil a nijak na ní nešetřil.
Když přišla s tím, že čeká jeho dítě, potěšilo ho to. Uměl si představit, že se bude starat o svého potomka i o Žanetu. Představoval si,
jak koupí dům, Žaneta bude doma s dítětem a bude na něj každý
den čekat. Bavilo ho to jen několik měsíců. Malá Žanetka byla neklidné dítě, celé noci probrečela.
Měl vztek na Žanetu, že nedokáže
dítě uklidnit. Hádali se a on raději
večery trávil po barech. Pořídil si
ještě jeden malý byt, kam si vodil
holky na jednu noc, a kam chodil
spát, když neměl náladu na Žanetu a na malou. S Žanetou se hádali čím dál častěji. Pak zjistil, že
má Žaneta jiného chlapa. Strašně
zuřil, zbil Žanetu a počkal si i na
jejího milence. Když zůstal chlap
ležet na ulici a crčela z něj krev,
trochu se uklidnil. Se Žanetou
skončil. Nebude z něj dělat vola. Nechal ji bydlet v domě, který
koupil pro malou Žanetku a posílal jí měsíčně peníze, ale vidět už ji
nechtěl. Docela se mu ulevilo. Rodina byla závazek, na který nebyl
zvědavý. Dbal ale na to, aby měla
Žaneta z čeho žít a jeho holčička
netrpěla nouzí. Během dalších pět
let viděl Žanetku jen několikrát.
Většinou, když měla narozeniny
a Žaneta mu zavolala, že by měl
přijít dceři popřát. Žanetka ještě nechodila do školy, když se dostal do obrovského průšvihu. Spojil se se skupinou, která do republiky převážela ze Slovenska drogy.
Přišel si na velké peníze, ale neměl
dost. Chtěl víc peněz, a tak si tržbu z jedné várky ulil pro sebe. Najednou dlužil pěkný balík lidem,
se kterými si nebylo dobré hrát.
Začal se bát o život, ale vyplatit
se nechtěl. Rozhodl se, že z peněz, které si schoval, nedá ani korunu. Jednou v noci za ním přišli
do jeho bytu. Zrovna tam měl takovou mladou lacinou holku. Byl
připravený. Nikdy nedal nikomu
nic zadarmo a ani tentokrát nehodlal prodat svůj život lacino.
Vytáhl na ně zbraň a začal střílet
jako první. Dva chlapi šli k zemi
hned, třetí utekl. Z vězení se dostal za dvanáct let. Za celou tu dobu neměl žádné zprávy o své dceři
ani o nikom z rodiny. Vyšel z vězení starší a zkušenější. Už věděl,
co by měl dělat jinak a jak se dostat k penězům bez rizika. Krimi-
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soudnička
nál ho nezlomil. Byl silnější než
kdy dřív. Z posledního kšeftu,
který ho přivedl až do vězení, měl
stále ještě schované peníze. Mohl si koupit byt a vrátit se do života. Rozhlížel se kolem sebe po
starých známých a nestačil se divit. Z některých jeho
známých, se kterými
dříve kšeftoval, byli podnikatelé. Většina ale skončila s rodinou někde v práci. Jeden jeho blízký
kamarád měl dobré postavení na místní radnici. Okamžitě
viděl cestu, jak si pohodlně žít. Jeho kamarád měl moc, on
měl peníze. Ve vězení měl čas přemýšlet a často myslel na svou dceru.
Chtěl se s ní vidět, chtěl být součástí jejího života. Žanetu ale nemohl sehnat. Dům, který tenkrát
nechal přepsat na malou Žanetku,
už nebydlela. Dveře mu otevřel cizí chlap. Řekl mu, že dům koupili před několika lety. Neví, kam
se poděla žena s dítětem, které
tu dříve bydlely. Vyptával se mezi známými, a nakonec se o Žanetě dozvěděl. Chlap, se kterým
se dala dohromady, byl alkoholik a feťák a Žanetu bil. Ta ho živila z peněz, které měla. Pak peníze došly a Žaneta se vrátila k práci
v baru. Ten její utrácel ve stejném
baru peníze, které tam Žaneta vydělala. Když prodala Žaneta dům,
nějakou dobu si žili dobře. Najednou byli samá láska. Žaneta začala také s drogama. Pak ale peníze
opět došly. Malé Žanetě bylo šestnáct let, když s ní začal otčím spát.
Její mámu vyhnal z bytu, skončila
na ulici. Mladá Žaneta byla kočka
a dokázala z chlapů vymámit dost
peněz na drogy pro sebe i pro svého chlapa. Byl o ni zájem. Byla šikovná a chlapům se líbila. Pasáka
jí dělal její otčím. Ten ji také naučil na drogy. Poslouchal historky
o své malé holčičce a v duchu zuřil. V kriminále se ale naučil nedávat své pocity najevo. Věděl ale,
že tohle musí řešit. Slíbil to sám
sobě. S malou Žanetou se viděl už
druhý den. Šel do baru, kam obyčejně nechodil. Byla tam. Kopie
své matky. Jen nebyla tak čerstvá
a svěží, jak by si její věk zasloužil.
Bylo na ní znát, že ji už delší dobu
ničí drogy. Nejdřív ho nepoznala. Když se k ní přihlásil, nechtěla s ním mluvit. Dávala mu za vinu, jak dopadla její matka i ona.
Nestaral se o ně, opustil je. Je to
vrah a kriminálník. Hádali se, nakonec se neudržel a vrazil Žanetě par facek. Do baru zatím přišel ten její chlap. Pamatoval si ho
dobře z doby, kdy mu dal nakládačku. Na první pohled bylo jasné, že je zfetovaný. Hned se do sebe pustili. Vytáhl ho před bar, několika ranami ho poslal k zemi
a začal do něj kopat. Uvolnil ze sebe vztek za celých dvanáct let, kdy
seděl ve vězení. Tenhle chlap zatím úplně zničil jeho ženu a jeho
dceru. Nepřipustil si, že je opustil sám a dávno dřív. Že to byl on,
kdo všechno zkazil. Vybil si svou
frustraci nad pokaženým životem
na tom chlapovi. Nevšiml si, že už
nereaguje. Že kope do bezvládného těla jako do balíku. Odtrhli ho
až policisté, které přivolala Žaneta. Teprve pak začal zase vnímat.
Uvědomil si, že se právě poslal
zpět do kriminálu. Později se dozvěděl, že ten chlap tentokrát nepřežil. Že se malá Žaneta předávkovala rok po tom, se dozvěděl, až
když ho po letech opět propustili z vězení. To už byl starý a zlomený muž.
(pur)
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Citadela pro náročné
LITVÍNOV – Filmový klub Citadela uvede 12. 3. od 19.30 hodin drama
Všichni to vědí. Film v koprodukci Španělsko / Francie / Itálie je nevhodný mládeži do 12 let.
Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho
z hostů. Brzy se ukáže, že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství,
která měla zůstat zapomenuta. Nejslavnější filmový pár současnosti Penélope Cruz a Javier Bardem excelují v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo jiskřit. Psychologický thriller dvojnásobného držitele Oscara Asghara Farhadiho se stal zahajovacím filmem festivalu v Cannes.
O týden později 19. 4. od 19.30 hodin můžete zavítat na srbský krimi
thriller Jižní vítr (nepřístupný mládeži do 15 let). Maraš (Miloš Biković)
je na první pohled sympatický mladík. Nedávno se odstěhoval od rodičů
a se svou dívkou Sofií (Jovana Stojilković) si pořídil byt v centru Bělehradu. Srší energií a umí vydělat peníze. Bohužel, pouze nelegálně. Pracuje
pro gang zlodějů aut, kterému šéfuje ostřílený mafián Car (Dragan Bjelogrlić). Ten se v branži udržel mnoho let díky své opatrnosti a díky tomu,
že vždy ctil nepsaná pravidla mafie...
(nov)

Nelegální migrace
v Ústeckém kraji klesá
ÚSTECKÝ KRAJ – V Ústeckém kraji klesla vloni nelegální migrace. Cizinecká policie odhalila celkem 332 osob.
V rámci tranzitní nelegální migrace odhalil odbor cizinecké policie
v Ústeckém kraji na hlavních migračních trasách celkem 65 nelegálně pobývajících cizinců. Na 10 osob se přišlo v mezinárodním vlakovém spoji, 35 osob přistihli policisté v mezinárodních autobusových
spojích na D8, 18 osob v osobním autě na D8 a 2 osoby na čerpací
stanici. „Z hlediska státní příslušnosti pocházeli nejvíce nelegálně migrující cizinci při tranzitní nelegální migraci v roce 2018 ze Sýrie (8), Iráku (8) a Nigérie (7),“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.
Policisté také odhalili 267 osob s nelegálním pobytem na území
ČR. Z hlediska státní příslušnosti pocházelo nejvíce nelegálně pobývajících cizinců z Vietnamu (47), Saudské Arábie (31), Ukrajiny (31),
Moldávie (17), Kuvajtu (13) a Libye (12). „Pokles je způsobený především vysokým úbytkem nelegálně pobývajících lázeňských hostů v Lázních Teplice a Dubí oproti předešlým letům. Lázeňští hosté si v mnoha
odůvodněných případech již zažádali o prodloužení schengenského víza v souladu s vízovým kodexem, čímž předešli neoprávněnému pobytu
na území,“ vysvětlila dále policejní mluvčí.
Za rok 2018 policisté cizinecké policie odhalili v Ústeckém kraji celkem 178 lidí bez pracovního povolení. Nejčastěji se jednalo
o osoby z Ukrajiny (159) a Moldávie (14).
(sol)

zpravodajství

Velká diskuse o parkovišti u Koldomu

Vyhrálo rozšíření stávajících míst
LITVÍNOV – Nejdiskutovanějším bodem na posledním
jednání litvínovského zastupitelstva se stalo rozšíření parkoviště u Koldomu.
V současné době je u Koldomu 133 parkovacích míst. To
ale zdaleka nestačí požadavkům obyvatel. Problémy s parkováním se stupňují během léta, kdy na parkovišti parkují
i návštěvníci koupaliště. Další zvýšený nápor se očekává po
výstavbě plaveckého bazénu,
u kterého je plánováno parkoviště se čtyřiceti místy. Zastupitelé posuzovali tři varianty.
Radní se přikláněli k vybudování parkoviště naproti Koldomu v lese za hlavní silnicí. Tam

Původně preferovaná varianta vybudovat parkoviště naproti Koldomu přes silnici se nelíbila ani obyvatelům
domu ani opozici. Nakonec se většina shodla na variantě rozšíření parkovacích míst na stávajícím parkovišti.
Záložní varianta je parkoviště u sportovní haly.

Historické foto s původním parkem s kašnou.

byl
původně park s kašnou. Vybudování
parkoviště v těchto
místech by si
vyžádalo 14,5
miliónů korun
se 120 místy. S tou variantou nesouhlasila opozice. „Byl jsem
se na místě podívat a zdá se

mi velmi podhodnocená částka
na vybudování parkoviště v lese.
Musí se tu kácet, odvodňovat,
budovat nové zpevněné plochy,
příjezdové cesty, sítě, osvětlení.
Je to nehospodárné a komplikované. Prosazovat parkoviště ve vzrostlém lese na prameništi je holý nesmysl,“ kritizoval
Milan Šťovíček (STAN). „Mám
problém s tím, že celá republika se snaží zavodňovat a my
budeme odvodňovat. Jsme proto, abychom do tohoto území
vůbec nezasahovali,“ přidal se

i Petr Globočník (Litvínov Do
toho!). Přidala se také Květuše
Hellmichová (SNK-ED) a Erika Sedláčková (KSČM). „Chceme podpořit hlavně obyvatele
Koldomu,“ zdůraznila Květuše
Hellmichová. Obyvatelé preferují rozšíření parkoviště před
Koldomem. To by představovalo navýšení o 53 parkovacích
míst, což by město vyšlo na
24 miliónů. Záložní variantou
je parkoviště u sportovní haly
s 50 parkovacími místy.
(pur)

Změnu tras autobusových linek Litvínov neplánuje
LITVÍNOV – Změna tras autobusových linek, nákup nízkokapacitních autobusů, spojení dvou železničních tratí, zkapacitnění komunikace I/27. To vše se v rámci Aktualizace Plánu udržitelné mobility
měst Mostu a Litvínova probíralo na litvínovském zastupitelstvu.
Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova
je základním strategickým dokumentem, který řeší rozvoj
dopravy na území města do r.
2030. „Hlavním úkolem dokumentu je plánování snižování
individuální automobilové dopravy a naopak nárůstu veřejné, pěší a cyklodopravy. Tedy
takových forem dopravy, které nejméně zatíží životní prostředí. Dokument řeší konkrétní
dopravní opatření, která je nutno na území Litvínova v dalších
letech realizovat. Odbor investic a regionálního rozvoje bude
s těmito návrhy pracovat a po-

stupně je bude začleňovat do
Akčních plánů v následujících
letech,“ informovala zastupitele Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje. Dokument mimo jiné zmiňuje nutnost dostavby I/27 a potřebu napojení
na D7. Dále zastupitelé v dokumentu schválili podporu
sdílení osobních automobilů.
MHD chtějí dopřát modernější vozidla na alternativní paliva. V rámci plánu udržitelné
mobility se plánují nové cyklistické trasy. Stávající mají projít rekonstrukcí, podporovat se
má i sdílení kol.

Výhrady
měla
opozice.
„V plánu je uvedena potřeba nákupu nových tramvají a autobusů. Počítáme s nákupem nízkokapacitních vozidel pro méně využívané a noční spoje?,“ zajímal
se Daniel Urik (Litvínov Do toho!). To by bylo podle zástupce Litvínova v DPmML Romana Zieglera (ANO) neefektivní,
a tak nic podobného dopravní podnik neplánuje. „Provozní
náklady na menší autobusy nejsou o tolik nižší. Na jednu linku není vyčleněn jen jeden konkrétní autobus. Navíc jednotlivé
autobusy jsou využívány i na jiných linkách, například v případě poruchy,“ vysvětlil Roman
Ziegler. Daniel Urik se zajímal
také o zajíždění autobusů k Lidlu nebo o změnu trasy autobusu č.13, který by mohl střídavě

přijme do pracovního
poměru pracovníka
na pozici

FYZIOTERAPEUT
DO JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU - RANNÍ SMĚNY
POŽADUJEME:

odborná způsobilost k výkonu povolání
v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §24
aktivní zájem o obor
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

NABÍZÍME:

pracoviště s vysokou kvalitou v oboru, odpovídající finanční ohodnocení,
5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou

KONTAKT:

Bc. Jana Mackovčinová, Krajská zdravotní, a.s.,
Personální a mzdové středisko MO, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel: 478 032 548, e-mail: jana.mackovcinova@kzcr.eu

zajíždět stejnou trasu jako nyní a trasu z centra města kolem
Kauflandu na Osadu. „Obsluha
nákupní zóny u Kauflandu je zajištěna Dopravou Ústeckého kraje. Zajíždí sem zelené autobusy. Nechceme zavádět duplicitní
spoje. Zavedení linky k Lidlu by
stálo ročně statisíce,“ připomněl
Roman Ziegler.
Na další dotazy opozičních
zastupitelů odpovídala starostka města Kamila Bláhová
(ANO). Ujistila, že zkapacitnění silnice I/27 je stále v plánu Ředitelství silnic a dálnic
a realizovat by se mělo do roku 2023. V rámci železniční dopravy by mělo dojít k přímému
spojení tratí mezi Litvínovem
a Ústí nad Labem a po železnici by mělo jezdit více spojů.
(pur)

Město Litvínov
zhodnotí půjčky
LITVÍNOV - Litvínov má ve Fondu oprav
a modernizace bytového fondu více než
osm miliónů korun. Zastupitelé podle
nových pravidel schválili, že osm miliónů
korun bude zhodnoceno v rámci operativního portfolia města.
Městu byla v roce 1995 poskytnuta návratná finanční výpomoc 8,7 mil. Kč.
Poskytlo ji ministerstvo financí účelově
na nízkoúročené zápůjčky. Půjčku město splatilo v roce 2005. Od tohoto roku
prošla pravidla fondu řadou změn, včetně rozšíření účelů poskytování zápůjček.
Vzhledem k nezájmu o půjčky rozhodlo
zastupitelstvo o zrušení pravidel fondu.
Zápůjčky podle starých pravidel budou
doplaceny podle uzavřených smluv. Nová pravidla umožňují čerpání financí výhradně na pořízení, modernizaci a opravu bytového fondu města Litvínova. I jako spoluúčast k dotaci na uvedené účely,
a to na základě rozhodnutí zastupitelstva. Vloni využilo město fond na spoluúčast k dotacím na výstavbu sociálních
bytů a rekonstrukci penzionu Automat,
která vedla k úsporám energií.
(pur)

zpravodajství
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Radniční sklípek jde do dražby
LITVÍNOV – Druhý nejstarší dům
v Litvínově, historická památka
s adresou číslo jedna ve městě,
jde do dražby. Původní radnici
a městskou šatlavu nezachránil ani Ústecký kraj. Město pro
historický objekt nemá využití,
a tak ho prodává.
Úmysl prodat Radniční sklípek formou dobrovolné dražby
vyvolal bouřlivé reakce. Na zastupitelstvu vystoupil předseda Spolku přátel historie Litvínova Josef Pošta s návrhem, aby
město ve Sklípku zřídilo muzeum Litvínova. V něm by se připomínaly významné osobnosti města ze všech oborů, mohla
zde být expozice hraček. „Kdo si
neváží historie svého města, nemůže si vážit sebe,“ apeloval Josef Pošta. Uvedl, že Spolek přátel historie Litvínova spolupracuje s Oblastním muzeem
Most, které by ochotně zapůjčilo některé exponáty do Litvínova. Starostka Litvínova Kamila Bláhová ale upozornila, že to
bylo právě negativní stanovisko
ředitele oblastního muzea, které zhatilo záměr města převést

Radniční sklípek hodlá město prodávat s vyvolávací cenou 6,28 milionů korun.
Sklípek na Ústecký kraj. „Radniční sklípek je historický objekt,
ve kterém by mohlo být muzeum
Litvínova nebo i jiné expozice.
V tuto chvíli ale nemáme na stole žádný konkrétní záměr. Několik let je Sklípek prázdný a o jeho
využití se vedou jen řeči. Každý

rok nás stojí nemalé peníze. Není
jiná varianta, než objekt nabídnout k prodeji ve veřejné dražbě,“ uvedla Květuše Hellmichová (SNK–ED). Radniční sklípek sloužil jako městská galerie
a informační turistické centrum. V přízemí byla restaura-

ce. Město budovu opustilo před
čtyřmi lety, kdy začalo provozovat zámek Valdštejnů s dostatečnými výstavními prostory.
Také do restaurace, která je už
delší dobu prázdná, město opakovaně marně hledalo nájemce.
(pur)

Další domy v Janově město nekoupí

LITVÍNOV – Zastupitelé odmítli odkoupení prázdného domu čp. 287
a čp. 288 v Janově od společnosti CPI. Podmínkou prodeje byla demolice objektu do sedmi let.
Odkoupení domu nedoporučil městu žádný z jeho odborů. Odbor sociálních věcí poukázal na nemožnost čerpat dotace na případnou rekonstrukci na sociální bydlení, protože
se objekt nachází v sociálně vyloučené lokalitě, kde se další
sociální byty z dotací stavět nesmí. Stanovisko odboru nakládání s majetkem je také negativní. „Město odkoupilo již 4 bytové domy za účelem demolice
a do této doby nedošlo k demolici ani jednoho. Nedoporučujeme proto v této chvíli dům v ul.
Sadová odkupovat. Město vynaložilo a nadále bude vynakládat nemalé finanční prostředky
na zabezpečení předmětných bytových domů a tyto náklady by

s dalším domem narůstaly,“ poukázal ve zprávě pro zastupitele
vedoucí odboru Petr Řeháček.
Litvínov je v současné době
vlastníkem čtyř bytových domů v Janově s podmínkou demolice do 4, 5 a 6 let. Odhadované náklady na demolici vykoupených domů činí zhruba
115 mil. Kč. Dotační výzva doposud nebyla vypsána a na demolici má město nejdéle šest
let. Za dvouvchodový dům
s pozemky chce CPI od města
534 670 Kč. Na domě ale vázne zástavní právo smluvní pro
Raiffeisenbank. V současné
chvíli CPI podniká kroky, které
mají vést k výmazu zástavních
práv v nejbližší době.
(pur)

Hlasujte pro roubenku z Klínů
MOSTECKO - Do středy
13. března může veřejnost hlasovat v anketě Dřevěná stavba
roku 2019 pro interiér
z Mostecka. V kategorii
Dřevěné interiéry soutěží Roubenka v obci
Klíny.
Hlasování probíhá
na webu www.DrevenaStavbaRoku.cz/hlasovani. Každý hlasující, který pošle hlas ve všech 8 soutěžních kategoriích, se zařadí do
soutěže o čtyřdenní pobyt ve srubu. Hlasující tak mohou nejen rozhodnout o vítězi a podpořit lokální stavbu, ale také si zasoutěžit.
„V anketě ukazujeme, že dřevěné stavby jsou nejen krásné, ale prospívají také našemu zdraví a chrání nás i teplo našeho domova,” vysvětlil ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák. „Přínosy dřevěných staveb pro společnosti i přírodu jsou jednoznačné,“ doplnil Polák s tím, že věří, že zájem o tyto stavby i nadále poroste.
(nov)

Studenti z Ománu
v Ústeckém kraji

ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtman Oldřich Bubeníček přivítal na Krajském
úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem budoucího honorárního
konzula Sultanátu Omán Iva Vaňka. Tématem jednání byla možná
návštěva ománských studentů v Ústeckém kraji.
V červnu by totiž do Česka, na Slovensko a do Rakouska mělo
přijet, odměnou za vynikající studijní výsledky, 80 studentů ze Sultan Quaboos Univerzity v Maskatu. Studenti by se v Evropě dozvěděli o zdejší kultuře, vzdělávání, setkali se se studenty a poznali trochu jiný svět. Jednání se účastnil také Petr Šmíd, náměstek hejtmana pro školství, Ladislav Drlý, radní pro investice a majetek, a Luboš
Trojna, kancléř hejtmana Ústeckého kraje.
Omán - oficiálně Sultanát Omán je arabský stát v jihozápadní
Asii, přesněji v jihovýchodní části Arabského poloostrova. Na severu sousedí se Spojenými arabskými emiráty, na jihozápadě s Jemenem a na západě se Saúdskou Arábií. Omán navázal diplomatické styky s Českou republikou 1. března 1993. Státy doposud nepodepsaly žádné bilaterální dohody. Česká republika nemá v Ománu
své velvyslanectví, turisté tak případně musí na blízké velvyslanectví ČR v Saúdské Arábii. Ani Omán nemá v České republice velvyslanectví, nejbližší se nachází v sousedním Rakousku, ve Vídni.
(nov)

SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
Litvínov má v současné době od CPI v majetku čtyři vybydlené domy,
které musí zdemolovat. Dotaci ale zatím žádnou nemá a domy stále
stojí. V nabízeném domě mají navíc práva k bytům třetí osoby, a tak
město čeká na výmaz těchto práv.

Do Domova s pečovatelskou
službou podle nových zásad

MEZIBOŘÍ - Radní schválili nové
Zásady pro umisťování do Domu
s pečovatelskou službou a poskytování nájmu v Domě s pečovatelskou službou v Meziboří.
„Cílem úprav bylo nastavit
vnitřní předpisy tak, aby vyhovovaly požadavkům zřizovatele,
platné legislativě a zároveň aby
byly co nejsrozumitelnější pro zájemce o umístění do domova,“
uvedla vedoucí správního odboru Libuše Řeháková. K zásadním změnám došlo hlavně
ve způsobu podávání žádostí.
Změnil se tiskopis žádosti a zrušeny byly další povinné přílohy.
Upřesnil se celý proces evidence žádostí, kritéria pro umístění žadatele do uvolněného bytu a samotný postup od jeho výběru až po uzavření smlouvy
o nájmu bytu. Na základě těchto
úprav bylo nutné upravit i vnitřní řád zařízení.
Tiskopis pro podání žádosti
je k dispozici na správním odboru, přímo v Domě s pečovatelskou službou Meziboří nebo
na webových stránkách města
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Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové
ovladače. Servis audiotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače,
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

DANIEL

REKLAMA A MARKETING

Žadateli o umístění do domu s pečovatelskou službou mohou být pouze poživatelé starobního důchodu nebo
plně invalidního důchodu.
v záložce sociální služby – Dům
s pečovatelskou službou. Byty v domě s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany,
kteří jsou schopni vést poměrně samostatný život a nevyžadují komplexní zdravotní péči.

Avšak pro postupné ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu potřebují s některými úkony pomoci, a to formou pečovatelské služby. Přijímáni budou pouze žadatelé,
kteří už mají zavedenou pečo-

vatelskou službu, nebo současně
s uzavřením smlouvy o nájmu
uzavřou smlouvu o poskytování
pečovatelské služby. Před ostatními žadateli dostanou přednost občané s trvalým pobytem
v Meziboří.
(pur)

office@agenturadaniel.cz
@reklamniagentura.daniel

www.agenturadaniel.cz
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Chytré hlavy znovu otvírají e-shop

Zámecké vinařství Johann W hledá posilu do týmu

Praxe není nutná, rádi si Vás zaškolíme.

Požadujeme �lexibilitu, zájem učit se nové věci,
samostatnost a znalost české kuchyně (kuchař).

Nabízíme práci na HPP, nebo na poloviční úvazek,
v nadstandardně vybavené kuchyni a přátelském kolektivu,
zajímavé �inanční ohodnocení a zaměstnanecké bene�ity.
Těší se na Vás kolektiv vinařství Johann W!

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na:
se�kuchar@johannw.com
restaurace@johannw.com
tel.: 703 668 281

MOST – Sedmnáct milionů
korun již Vršanská uhelná ze
skupiny Sev.en Energy vynaložila na podporu vzdělávání
z grantového programu Chytré
hlavy pro Sever. Letos grant
vyhlašuje již podesáté, aby
pozvedla úroveň přírodovědného vzdělávání a technických
dovedností žáků v základních
a středních školách na Mostecku.
„V těžebních provozech řešíme nejen nedostatek kvalifikovaných dělníků, ale také generační obměnu zaměstnanců.
Připadá mi proto nanejvýš potřebné podporovat rozvoj technického myšlení a řemeslných
dovedností už u školních dětí.
Proto se snažíme grant Chytré hlavy zlepšovat a rozšiřovat,
aby byl pro školy a zájmové organizace stále atraktivní,“ poznamenal Vladimír Rouček,
generální ředitel těžebních
společností Sev.en Energy.
Kromě zhruba padesáti nových učeben a nákupu moderních učebních pomůcek
se Vršanská uhelná v posledních dvou letech zasloužila také o rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže podporou
technických kroužků. „V našem rozšířeném konceptu Chyt-

rých hlav, kdy jsme soustředili
všechny naše aktivity v oblasti
podpory vzdělávání v regionu
do stylizované formy e-shopu,
se možnost čerpat příspěvek na
vznik nebo provoz zájmového
kroužku s technickým zaměřením těší velkému zájmu žadatelů, což velmi vítáme,“ uvedla
mluvčí skupiny Gabriela Sárič-

ková Benešová. Ve Středisku
volného času v Mostě tak mohou rozvíjet činnost modeláři
a vznikl také kroužek frézování. Na vybavení elektro kroužků pro začátečníky a pokročilé těžaři přispěli společnosti
Amavet.
V e-shop verzi grantového
programu se staly vyhledáva-

Vybírat z nabídky a on-line registrovat své projekty do Chytrých hlav 2019 mohou zájemci od 1. března na webových stránkách www.chytrehlavy.cz.

nými i tematické vzdělávací
akce. „Zvlášť oblíbená je Uhelná maturita, která z nabídky
mizí jako první, a proto letos
nabízíme středním školám dva
tyto cykly. Chyběla nám akce pro žáky prvního stupně základních škol, a tak jsme pro ně
ve spolupráci s mosteckým ekologickým centrem a Podkrušnohorským technickým muzeem zařadili zábavnou naučnou
hru Za uhlím a permoníky,“ informovala o novinkách mluvčí
skupiny.
(nov)

Partnerský spolek Litvínov má novou ředitelku
LITVÍNOV – Dlouholetou ředitelku Partnerského spolku Litvínov Marii Svačinovou nahradila ve funkci Libuše Pokorná
Novotná. Marie Svačinová odešla do penze.
Funkci předala Marie Svačinová své nástupkyni na slavnostní schůzce spolku. Za práci pro spolek Marii Svačinové
poděkovala starostka Litvínova Kamila Bláhová i místostarostka Erika Sedláčková, která působí v dozorčí radě spolku. „Partnerský spolek Litvínov
se přestěhoval na zámek Valdštejnů. Proto jsme zařadili i akce konané v historickém objektu - večerní prohlídky s výkladem a programem, kterých bylo
sedm a navštívilo je přes pět set
lidí,“ připomněla vydařené akce Marie Svačinová. Mezi další aktivity patří například expozice Tradiční řemesla a Katalog
tradičních řemesel nebo celoroční projekt Historie a současnost všemi smysly, který zahrnoval přednášky, výstavu fotografií, gastronomii minulých
staletí, brožuru, ochutnávky.
Další projekt se zaměřil na his-

Marii Svačinovou (vpravo) z Partnerského spolku Litvínov nahradila nová ředitelka Libuše Pokorná Novotná (vlevo).
torii Litvínova, konkrétně na
textilnictví. V rámci něj vznikla i expozice na zámku Valdštejnů. „Důležitou aktivitou spolku
jsou litvínovské Herdulky. Paličkářky, které na své cestě od nuly k perfektní péči a obnově tohoto řemesla prošly kurzem, řadou seminářů, výstav, výměny
zkušeností, podílely se na tvorbě

almanachů a odborných článků.
Spolupracují s jinými podobnými skupinami na obou stranách
hranic,“ prozradila na Herdulky
Marie Svačinová.
O plánech na rok 2019 a další roky mluvila nová ředitelka spolku Libuše Pokorná Novotná. Kromě pokračující spolupráce s partnerskými městy

zmínila připravované aktivity
v zámku, kde spolek plánuje například tematické pokoje historickým nábytkem nebo tvorbu
rodového stromu s umístěním
v prostorách zámku a knihy
o litvínovsko-duchcovské větvi
a navrácení „rychtářského práva“ do zámku.
(pur)
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Meziboří má schválený rozpočet
MEZIBOŘÍ – Rozpočet města na rok 2019 schválili na posledním jednání mezibořští zastupitelé. Běžné příjmy jsou ve výši 76 489 tisíc
korun, výdaje 67 686 tisíc korun. Na investice vyčlenili zastupitelé
31 339 tisíc korun.
Provozní saldo je kladné,
8 miliónů osm set tisíc korun.
„V roce 2019 dochází k navýšení rozpočtu běžných výdajů především z důvodů legislativních
změn, zvýšení mzdových nákladů, včetně odvodů, s tím souvisí i zvýšení odvodů do sociálního fondu a dále zvýšení nákladů
na energie,“ informovala vedoucí finančního odboru Martina Kroupová. Kapitálové výdaje v hlavní činnosti jsou navrhovány ve výši 31 300 tisíc korun.
„Jedná se především o dokončení investičních akcí z roku 2018.
V rozpočtu jsou další investice

například na rekonstrukci komunikace ulice Potoční a komunikace Markův Kopec. Další kapitálové výdaje jsou určeny na nákup strojů a zařízení, konkrétně
na pluh IVECO a svahovou sekačku,“ doplnila Martina Kroupová. Kapitálové výdaje v ekonomické činnosti jsou schváleny
ve výši 11 630 tisíc korun. Jedná se například o výstavbu ubytovací části čp. 401, nákup strojů a zařízení pro sportoviště, lezeckou stěnu, rozvod vody pro
zasněžování sjezdovky. Součástí rozpočtu jsou i finanční dotace na rok 2019 pro Sportovní

„Hlavním důvodem pro výpověď koaliční smlouvy je dlouhodobé nenaplňování některých
programových priorit obsažených v koaliční smlouvě i programovém prohlášení. Snahou
Klubu zastupitelů ČSSD je ze-

Z

fektivnit práci Ústeckého kraje.
Přestože došlo k několika koaličním jednáním na úrovni všech
koaličních partnerů, a v rámci vyjednávacích týmů došlo
ke shodě, tak tato shoda nebyla následně akceptována něko-

Zastupitelé Za prosperující Meziboří.
fotbalový klub Meziboří ve výši
350 tisíc korun, TJ Baník Meziboří neinvestiční dotace na činnost klubu ve výši 450 tisíc ko-

run. Český zahrádkářský svaz
základní organizace č. 1 Meziboří má v rozpočtu 80 454 Kč.
(pur)

lika málo jedinci z klubu
zastupitelů
zvolených za
KSČM.,“ vysvětlil důvody vypovězení koaliční smlouvy náměstek hejtmana a předseda Klubu zastupitelů ČSSD Ústeckého
kraje Martin Klika. Podle jeho

slov jsou krajští zastupitelé za
ČSSD připraveni dále pracovat
pro Ústecký kraj a nadále hledat řešení pro úspěšné dokončení volebního období. Prostor
pro další jednání je i podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Koalice doposud měla z 55 hlasů
těsnou nadpoloviční většinu 28
mandátů.
(pur)

e Zastupitelstva města Litvínova

Smlouvy na dotace
Zastupitelé schvalovali dotace. Peníze od města dostane
Fotbalový klub Litvínov na „Rekonstrukci areálu Lomská VII.
etapa změna vytápění“ a to 375
900 Kč. ZUŠ Litvínov za 300 tisíc pořídí klimatizaci pro koncertní sál. Římskokatolická farnost, děkanství Litvínov dosta-

la 100 tisíc na zvonovou stolici
pro zvon Panna Marie do Kostela sv. Michaela archanděla.
SPORTaS získal 1,2 mil Kč na
nové filtry k čištění bazénové
vody na koupališti u Koldomu
a na úpravu interiéru společenského sálu Citadely včetně předsálí ve výši 500 tisíc. Krušnohorská poliklinika dostala na „Rekonstrukci ploché střechy nad

Při litvínovském zastupitelstvu bylo rušno i o přestávku.

částí budovy“ 350 tisíc a na výměnu rozvodů výměníkové stanice 250 tisíc. ZŠ a MŠ Jeřabinka
získala 148 tisíc na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí,
což je podmínka KHS ÚK k užívání tělocvičny školy.

Havárie osvětlení
Zastupitelé schválili uvolnění
peněz na rekonstrukci osvětlení
Zimního stadionu Ivana Hlinky
na spodní ledové ploše 1, 2 mil.
Kč. „Důvodem jsou neočekávané
opravy a havarijní situace, které si vyžádaly přesun finančních
prostředků, neboť se jedná o investiční akci, a ne opravu,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru Jana Lanková. Vymění se
zářivkové osvětlení včetně kabeláže za úspornější LED osvětlení. Celkem se demontuje 184
svítidel, která nahradí 60 svítidel při zachování požadované

svítivosti a úspoře na budoucích
provozních nákladech.

Vilu v Janově město
nekoupí
Zastupitelé neodkoupí historickou vilu se zahradou v centru
Janova, kterou majitelka nabízela za 900 tisíc korun. Vila je zdevastovaná a neobydlená delší
dobu. Město nenašlo pro objekt
žádné využití. „Sociální služby
města i ostatních organizací působících v Janově mají prostory zajištěny a zrekonstruovány.
Sociální bydlení zde není možné za podpory dotací zbudovat,
jelikož se objekt nachází v sociálně vyloučené lokalitě. Další
uplatnění těchto prostor nevidíme,“ upozornila vedoucí sociálního odboru Veronika Knoblochová. Rekonstrukce objektu by
si vyžádala značné finanční prostředky.
(pur)

Winter Trial se přesouvá, posádky se svezou i po okruhu
MOST - Mototuristická jízda
Winter Trial se uskuteční v neděli 24. března. Původně měla
odstartovat z polygonu mosteckého autodromu na konci ledna,
pozdější termín vyplynul z přání
přihlášených posádek.
„Posun termínu umožní, že si
posádky vyzkoušejí také závodní
dráhu, kde se v sezoně prohánějí závodní speciály. Navíc si
užijí jako jedni z prvních zcela
nového asfaltového povrchu,“
uvedl obchodní manažer pro
sport společnosti AUTODROM
MOST Jakub Krafek. Winter
Trial pro dvoučlenné posádky
patří mezi zážitkové akce zaměřené na zdraví prospěšné či
poznávací aktivity s důrazem na
bezpečnost. Akci pořádá mostecký autodrom jako premiéru.
„Mířili jsme tentokrát na skupinu našich příznivců, kteří jsou
vášnivými motoristy, ale už se
nepotřebují prohánět po silnicích
závratnou rychlostí. Naopak je
baví poznávat nová zajímavá

Winter Trial se uskuteční v neděli 24. března. Původně měl odstartovat z polygonu na konci ledna.
místa, stavby či scenérie,“ vysvětlil manažer.
Po startu z polygonu v 9 hodin se posádky vydají na silnice Krušných hor se zastávkou na
prohlídku přehradní nádrže Fláje, kde se jim dostane i zasvěceného výkladu odborníka. Odtud
se vrátí zpět do areálu autodro-

Nový benefit ve skupině
Sev.en Energy prospěje i regionu
MOST - Skupina Sev.en Energy podpoří činnost zájmových sdružení
či spolků nebo zajímavé projekty v regionech, kde působí, také formou nového firemního benefitu – interního grantu.
Každý zaměstnanec skupiny může požádat o příspěvek pro sportovní kluby nebo zájmové kroužky různého zaměření, do jejichž
činnosti se sám aktivně zapojuje. Snahou a cílem interního grantu
je podpořit mimopracovní a zájmové aktivity zaměstnanců, a přispět také k rozvoji a kvalitě života v příslušných regionech.
Příspěvky z interního grantu hodlá Sev.en Energy rozdělovat čtyřikrát do roka, stejně jako finanční podporu, o kterou žádají externí
zájemci. Při výběru upřednostňuje regionální žadatele a rovněž projekty s širším společenským uplatněním.
(nov)

Meziboří vyvěsí vlajku Tibetu

Krajští sociální demokraté vypověděli koaliční smlouvu
ÚSTECKÝ KRAJ – Sociální demokraté v Ústeckém kraji vypověděli
v pondělí koaliční smlouvu. Na vedení kraje se do té doby podíleli
s KSČM a SPO-SPD.

9

mu, a to do paddocku. „Původní program jsme zkrátili, právě
aby účastníci pohodlně stihli i jízdy po velkém závodním okruhu.
Po obědě tak absolvují jednoduchý bodovaný kvíz ze znalostí načerpaných na Flájích a poté závod
LOUDA CUP a jízdy po okruhu na čas. Nejúspěšnější posádky

slavnostně vyhlásíme v 17:00 hodin,“ upřesnil Jakub Krafek.
Účastníci Winter Trial se tak
stanou součástí zahájení nové sezony autodromu, kterou pro širokou veřejnost pořádá pravidelně pod názvem The Most AUTOSHOW. Letos připadá právě
na neděli 24. března.
(nov)

MEZIBOŘÍ – Na budově mezibořské radnice bude 10. března viset tibetská vlajka. Město se tak zapojí do mezinárodní
kampaně Vlajka pro Tibet.
O vyvěšení vlajky rozhodli na posledním jednání mezibořští zastupitelé. K hlasování inspirovali zastupitele Josef Zástava a Aleš Jedlička, kteří připomněli šedesáté výročí od povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové
republiky. Návrh na hlasování v zastupitelstvu inicioval zastupitel
Pavel Kopecký. Do mezinárodní kampaně se v letošním roce dosud
přihlásilo 731měst a obcí. Tibetskou vlajku městu věnovali občané,
kteří ji také přinesli na jednání zastupitelstva.
(pur)
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zpravodajství/inzerce

Na tratě v kraji vstoupí Die Länderbahn

ÚSTECKÝ KRAJ - Rada Ústeckého
kraje rozhodla o uzavření smlouvy na zajištění železniční dopravy na Lounsku. Od prosince 2019
tu bude jezdit dopravce Die Länderbahn, který nasadí sedm vozidel RegioSprinter. Ty následně
ještě projdou modernizací.
„Díky rozhodnutí rady už nic
nebrání uzavření smlouvy na
druhý ze tří základních železničních balíčků, přičemž se stále jedná s Českými drahami o posledním souboru. Na tratě v kraji tak
vstoupí další soukromý dopravce. Věřím, že to bude ke spokojenosti cestujících,“ řekl náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Podle smlouvy bude od prosince 2019 do prosince 2029 zajištěna doprava na linkách U12
(Osek – Most – Louny – Rakovník), U14 (Jirkov – Chomutov –
Žatec – Lužná u Rakovníka) a T7
(Chomutov – Vejprty). Dopravce nabízí vozidla RegioSprinter,
která poskytují až 70 míst k sezení, nízkopodlažní nástup a výstup, včetně nízkopodlažní části vozidla (celá střední část me-

V provozu se počítá se sedmi základními vozidly splňujícími přesně definovaná kritéria. Ústecký kraj požaduje
ještě záložní vozidlo stejných parametrů, aby cestující v případě mimořádné události nepoznali rozdíl v kvalitě.
Foto: www.wikipediea.org
zi nástupními dveřmi), velká panoramatická okna, WC, systém
pro snižování teploty, systém vytápění a audiovizuální informační systém.
Společnost Die Länderbahn se
dohodla s Ústeckým krajem na
dvouletém přechodném období, během kterého projdou vozy postupnou modernizací (rekonstrukce podlahy, sedáků, ča-

lounění a doplnění opěrek hlavy,
modernizace systému pro snížení teploty, úprava audiovizuálního systému vozidla, úprava konfigurace vnitřního prostoru vozidla tak, aby vznikl větší víceúčelový prostor pro přepravu
vozíčkářů, dětských kočárků nebo jízdních kol, úprava vnějšího
vzhledu vozidla - polepení folií v barvách DÚK).

Jednou z podmínek smlouvy
je bezpodmínečné plné zapojení
dopravce do integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje, tj. včetně uznávání elektronických jízdních dokladů uložených na čipových
kartách DÚK, dále pak integrace v rámci PID a Státního jednotného tarifu.
(nov)

Unipetrol chce využívat ropovod JANAF
LITVÍNOV - Zástupci společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o, a chorvatské společnosti Jadranski
Naftovod, d.d., podepsali dodatek k rámcové smlouvě o přepravě ropy ropovodem JANAF
uzavřené v roce 2016, který
platnost této smlouvy prodlužuje až do roku 2021.
„Pro Českou republiku a celou střední Evropu představuje ropovod JANAF možnost posílení bezpečnosti dodávek tím,
že nabízí alternativu pro případ
výpadku dodávek z ropovodu
Družba či nedostatečné kapacity na velmi vytíženém ropovodu
TAL. K realizaci přepravy ropovodem JANAF do České republiky nám chybí uzavření přepravních smluv s našimi maďarskými a slovenskými partnery, přes
jejichž území ropovod vede. Věříme, že se nám jednání brzy podaří uzavřít. Stabilita středoevropského prostoru je přeci cílem
všech zúčastněných stran,“ řekl
Krzysztof Zdziarski, generální
ředitel společnosti Unipetrol.

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

Různé

■■ Prodám obývací stěnu včetně
skříně 3 500 Kč a věšákovou stěnu –

Ropovod JANAF vede z ropného terminálu Omišalj na chorvatském ostrově Krk přes Chorvatsko a následně severní větví do Maďarska a na Slovensko, kde se v Šahách napojuje do ropovodu Družba. Společnost Jadranski
Naftovod zároveň skladuje ropu a ropné produkty pro významné světové ropné společnosti.
Součástí dohody je i uzavření rámcové smlouvy o skladování ropy nakoupené Unipetrolem v terminálu Omišalj. Unipetrol tím rozšiřuje své možnosti operativního skladování
ropy v tranzitu. „Doprava ropy
pro společnost Unipetrol pro nás
znamená novou obchodní příležitost. Společnost Jadranski Naftovod je připravena Unipetro-

dohodou. Vše v Mostě. Tel.: 607 277
880 VEČER
■■ Koupím HAKI lešení. Telefon: 608
224 183
■■ Prodám v Mostě 2 stejné dětské
válendy sestavené do rohu – čalouněná záda a čelo, délka 140 cm
s úložným prostorem. Cena za obě
1 600 Kč. Telefon: 607 277 880 večer.
■■ Prodám v Mostě věšákovou stěnu se zrcadlem a botníkem. Cena
1 600 Kč. Telefon: 607 277 880 večer.
■■ Prodám dětský košík na kolečkách, 2x povlečení žluté a růžové,
perfektní stav. Pouze 1 000 Kč. Tel.:
736 164 363, Most.

lu poskytnout bezpečnou a spolehlivou přepravu různých druhů ropy. Doufáme, že se v blízké
budoucnosti naše vzájemná
spolupráce v oblasti přepravy
a skladování ropy zrealizuje,“
řekl Dragan Kovačević, předseda představenstva společnosti Jadranski Naftovod.
Ropovod JANAF představuje pro Českou republiku mož-

■■ Prodám novou tiskárnu Pixma
MG 2950, dříve 1 500 Kč, nyní 800
Kč. Bílé dveře interiérové, pravé, prosklená okénka. Za 400 Kč. Tel.: 736
164 363, Most.
SEZNÁMENÍ

■■ Je mi 62 let, pracující, zklamaný,
bydlím v RD se zahrádkou kousek od
Mostu, auto mám. Sháním ženu od
50 let a výš, štíhlejší postavy. Mám
vše, co k životu patří. Most a okolí.
Telefon: 776 039 968
■■ 58/172 pohledná žena, hledá
muže vyšší postavy od 55–65 let. Zatím ke společným schůzkám. Most a
okolí. Pouze SMS: 608 702 881

Zaměstnání

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

prace@nemak.com

www.nemak.com

Sazba a technická příprava:
Lukáš Staněk
(grafik@homerlive.cz)
tel.: 476 108 412

Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941

Byty, domy

Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,
e‑mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.

✔ na montáž nového satelitu
jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100
programy

Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých bene tů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Zástupce šéfredaktorky:
Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)

Obchodní oddělení, inzerce:
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Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě

Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
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■■ Hledám zedníka nebo pomoc-

1+1 nebo 1+KK (se zařízením) do
5 000 Kč s možností splátky kauce. Mám malého pejska. Telefon:
732 403 132

HRÁČE

od

■■ Osamělá paní 75/168 nekuřačka
z Mostu by ráda poznala osamělého
pána z Mostu k občasným návštěvám. Telefon: 731 389 028
■■ Můžem prožít ještě krásný kus
života ve dvou. Je mi 59 let, jsem
domácí kutil, nekuřák a abstinent.
Hledám ženu z Mostu a okolí od 45
do 65 let, kuřačka nevadí. Telefon:
775 937 582. Můžeš i SMS

■■ Sháním dlouhodobý podnájem

Hledáme

tým

nou alternativní přepravní trasu. Využití ropovodu JANAF,
jehož počátkem je ropný terminál v chorvatském přístavu
Omišalj, může v budoucnu přispět k diverzifikaci dodávek ropy do České republiky. Ta je do
Česka nyní přepravována pouze ropovody Družba a TAL-IKL.
(nov)

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

Tisk:
CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora,
čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK
Komořany, United Energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov
důchodců Meziboří, Citadela,
Resort Loučky, Spolužití, Tenba,
knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní
středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Jasné domácí vítězství nad Bánovci
Most - V Mostě se žádné překvapení nekonalo, už od prvních minut domácí hráčky v dalším utkání MOL Ligy házenkářek ukazovaly,
kdo je pánem na palubovce. Navíc Černí andělé nastoupili i bez některých svých tradičních opor, mimo jiné bez Dominiky Müllnerové
v brance, podobně ale Bánovce nasadily do hry výrazně mladý tým.
Už v poločase se šlo do šaten za desetibrankového rozdílu, ani ve druhé půli se obraz
utkání nijak radikálně nezměnil a mostecké hráčky si v poklidu dokráčely pro vítězství.
„Měli jsme v zápase své cíle,
které jsme sledovali, například
ofenzivní obranu, kterou jsme
si chtěli namodelovat ve skutečném zápase. Víme, že soupeři
odešly dvě důležité hráčky, a tak
hraje, na co stačí Je velmi těžké
udržet tempo zápasu, když sou-

peř přijede s jasnou taktikou, že
bude dlouho útočit. My jsme si
to své splnili, možná to mohlo být ještě atraktivnější pro diváky, ale co jsme potřebovali,
to jsme splnili. Tentokrát dostala volno Dominika Müllnerová
a v brance se vystřídaly Sabrina Novotná a Kristína Opátová a obě odvedly dobrou práci,“
konstatoval po utkání spokojený kouč domácího celku Peter
Dávid. Jeho protějšěk, trenérka
Nataša Paulovičová, měla po-

chopitelně daleko méně důvodů ke spokojenosti.
„Při tom týmu, jaký máme
k dispozici, například máme jen
jednu brankařku do pole, a při
výkonnosti našeho týmu, děvčata na hřišti dělala, co mohla. Nemáme kádr postavený na to, abychom se mohli porovnávat s nejlepším týmem soutěže. Hodně
hráček je zraněných, některé už
odešly na mateřskou dovolenou,
v podstatě jsme postavili starší
dorostenky. V tuto chvíli nemáme do pole zkušené hráčky a z toho to všechno vychází,“ ohlédla
se za průběhem zápasu.
DHK Baník Most – HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou 35:17 (17:6). Nejvíce bra-

Retro zápas přinesl výhru,
na Spartu Litvínov nestačil

Litvínov – Jestliže utkání,
v němž hokejisté HC Verva Litvínov nastoupili v retro dresech,
aby nejen sobě připomenuli, že
nepřetržitě působí mezi hokejovou elitou už šedesát let, přineslo
fanouškům kýžené a očekávané
vítězství jejich týmu, pak duel
na ledě pražské Sparty přinesl
do jejich řad smutek. Verva totiž
prohrála a s největší pravděpodobností si zabouchla dveře do
předkola play off. Před úterním
domácím duelem s Plzní a posledním kolem základní části už
byl postup možný pouze v teoretické rovině.
„My jsme měli jasný úkol a plán
- jít do zápasu s novým systémem,
který jsme si naordinovali během
tohoto týdne. To jsme se snažili plnit. Bohužel počáteční nervozitou, kde jsme udělali dvě chyby,
jsme inkasovali dvě branky. Cítil jsem ale z kluků, že systémově
jim to vyhovuje. Mezi první a druhou třetinou jsme si řekli, že u toho musíme zůstat a že nám to určitě přinese kýžený výsledek, a tak
jsme učinili. Jsem rád, že se to obrátilo v náš prospěch. My se dneska musíme především soustředit
sami na sebe, ne na to, proti ko-

mu hrajeme. Hráli jsme proti velice kvalitnímu a silnému soupeři,
je to pro nás jedině dobře. Musím
celé mužstvo pochválit za to, jak
k tomu přistoupilo a jdeme do dalších bojů,“ řekl po výhře nad Libercem kouč Jiří Šlégr, který před
utkáním na lavičce vystřídal odvolaného Milana Razýma.
Po duelu na Spartě už Šlégr neměl důvod ke spokojenosti. „Prohráli jsme, takže se utkání moc
dobře nehodnotí. Začátek jsme ale
měli velice slušný, bohužel po individuálních chybách v brankovišti jsme inkasovali a dospělo to tak
daleko, že jsme prohrávali 0:3. Podařilo se nám sice snížit na 2:3, ale
zase nám soupeř odskočil nešťastným gólem na konci druhé třeti-

ny. To nepomůže. Poté jsme udělali zase individuální chybu, to nás
stálo utkání. Nicméně zápas měl
play off náboj, z pohledu diváka
mohl být velice atraktivní. Samozřejmě je nám líto, že jsme Spartu neporazili, protože hrajeme
o všechno. Nic ale nevzdáváme,
pořád jsou dva zápasy do konce, my je musíme odehrát naplno
a pokusit se to zvládnout,“ řekl.
HC Verva Litvínov – Bílí tygři Liberec 6:3 (1:2, 3:1, 2:0).
Branky a nahrávky: 3. Válek (M.
Hanzl, Kašpar), 24. Kašpar (J.
Mikúš, Válek), 27. Graborenko
(Trončinský), 35. Kašpar (Graborenko, Trončinský), 51. Jurčík (M. Havelka, Trávníček), 57.
Trávníček (Trončinský, Šesták) 5. Birner (L. Hudáček), 9. Valský
(J. Vlach), 37. Valský (L. Krenželok, P. Jelínek).
Sparta Praha – HC Verva Litvínov 5:3 (2:0, 2:2, 1:1. Branky
a nahrávky: 15. Klimek (T. Pavelka), 19. Forman (Pech), 23. Roberts Bukarts (Klimek, T. Pavelka), 40. Černoch (Sill, Smejkal),
45. Smejkal - 26. J. Mikúš (Kašpar), 37. V. Hübl (F. Lukeš, Myšák), 55. Petružálek (F. Lukeš, V.
Hübl).
(jak)
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Trávníček 1 000
zápasů za Litvínov
Litvínovský kapitán překonal v zápase se Spartou
další významný milník. Nedělní utkání bylo pro vousatého bojovníka tisící v dresu
Litvínova, stal se tak teprve
třetím hráčem, jemuž se tento počin povedl.

Dnes jede Verva
hrát do Vítkovic

nek: Zachová 6, Tesařová 5,
Šustková 5/2, Kovářová 5/3 –
Matušincová 4, Hollá 3, Ráciková 3. Rozhodčí: Marek Bareš, Ja-

kub Uhlíř. Sedmimetrové hody:
5/5 – 3/1. Vyloučení 3/3. Diváků 325.
(jak)

Na letošní Podkrušnohorské brusličce brali domácí sedm medailí, Most získal čtyři
Litvínov - V sobotu patřil zimní stadion Ivana Hlinky opět malým
nadějným krasobruslařům z celé republiky. Konal se zde stále oblíbenější již jubilejní X. ročník krasobruslařského závodu Podkrušnohorská bruslička.
Při závodech se dařilo i domácím reprezentantům. Celkem vybojovali litvínovští závodníci 7 medailí a pohárů. Zlato patřilo v kategorii přípravka Amalii Sklenkové a v téže kategorii bronz vybojovala Kristýna Sochorová. Další zlato si odnesl v kategorii žáci C Martin Kovalik. Stříbro vybojovala Viktorie Hüblová v kategorii žačky
mladší A, v kategorii žačky C Vanesa Holíková. Bronzové medaile čekaly na Valerii Hüblovou v kategorii nováčci starší A a Zuzanu
Patlevičovou v kategorii žačky mladší C.
Bruslilo se za velmi krásné závodní atmosféry, podpořené fanoušky a zaslouženým potleskem všem závodníkům. Ceny závodníkům
přišli předat také zástupci města, starostka Kamila Bláhová a první
místostarostka Erika Sedláčková.
Medaile vybojovaly také závodnice ze sousedního Mostu. Na
stupně pro vítěze za předvedení téměř bezchybného výkonu nastoupily a zlato si vybruslily Tereza Ciprová – přípravka a Viktorie Wachtelová – nováček st. C, stříbro Mariana Kordíková – nováček ml. C a bronz Alexandra Vitmayerová – žačka B. Pátou závodnicí dne z mosteckého oddílu byla Sophie Mego, která sice na stupně pro vítěze nevystoupala, ale zajela svou nejlepší jízdu této sezony,
když za sebou zanechala hned deset soupeřek.
(jak)

Posledním utkáním základní části, které hokejisté
extraligového HC Verva Litvínov v letošní sezoně sehrají, bude duel s Vítkovicemi
na jejich ledě. K němu Litvínovští zajíždějí dnes, tedy
v pátek 8. března.

Souš doma
přivítá Hostouň
V sobotu 9. března odstartují jarní část fotbalové divizní skupiny B hráči Baníku
Souš. Ti se v úvodním kole
představí na domácím hřišti, kde přivítají celek Hostouně. Zápas se hraje od 14.30
hodin.

Mostecký FK hraje
na domácím hřišti
Také další zástupce Mostecka ve fotbalové divizní skupině B, celek MFK, se
představí na domácím hřišti. Hrát bude také v sobotu
9. března, a to od 10.15 hodin v Areálu SŠT Most ve Velebudicích. Za soupeře bude
mít Libiš.

Změna termínu
utkání na Slávii
Utkání 20. kola MOL Ligy, které sehrají Černí andělé
na Slavii Praha, se přesouvá
z 31. března na 30. března od
17.30 hodin. Zájemci na výjezd se nahlásí u paní Hánové na tel. 777 737 763, odjezd
autobusu bude v 15.00 hodin
od sportovní haly v Mostě.

Ve čtvrtek doma,
v sobotu na jihu Čech
Starostka Litvínova Kamila Bláhová s bruslařskými nadějemi.

Pětice veteránů byla hosty zápasu
Litvínov – Extraligové retro utkání mezi hokejisty domácího Litvínova a hostujícího Liberce mělo také své čestné hosty.
Těmi byla pětice hráčů, kteří naskočili do první sezony mezi tehdejší československou hokejovou elitu. Byli to Jaroslav Mraček, Josef
Bruk, Zdeněk Zíma, Vladimír Kýhos a Jaromír Hudec. Všem před
zahájením utkání poděkovali představitelé klubu. Ještě předtím proběhl ještě jeden ceremoniál, kdy se s hokejovou kariérou rozloučili dva hráči, a sice Karel Pilař a Zbyněk Sklenička.
(jak)

Mostečtí Lvi porazili Jablonec
i podruhé a ocitli se krůček od postupu
Most – Lvi opět rozsápali vlky. Druholigoví hokejisté Mostu zvládli i druhé utkání play off s Jabloncem a ocitli se tak jen krůček od
postupu do dalšího kola. V sérii šli do vedení 2:0. K třetímu utkání
Mostečtí zajížděli do Jablonce ve středu 6. března. Utkání skončilo
až po uzávěrce.
Mostečtí Lvi – HC Jablonec 4:3 (1:2, 1:1, 2:0). Branky a nahrávky:
12. Přeučil (Mála, Urbánek), 25. Čmolík (Böhm), 42. Hrdlička, 60.
Smolka (Kýhos) – 8. Mrkvička (Tondr, Bříška), 13. Babec (Nezbeda,
Homolka), 37. Tondr (Mulač, Mrkvička). Sestava týmu Mostečtí lvi:
Chabr, Štěpánek – Polák, Urbánek, Kunrt, Havlůj (C), Kuncl, Fučík,
Novák – Přeučil T. (A), Hrdlička, Vašíček, Böhm, Kýhos, Nedrda V.
(A), Mála, Čmolík, Smolka. Trenér: Machulda.
(jak)

Junioři HC Litvínov absolvovali další domácí utkání
extraligy na domácím ledě,
když ve čtvrtek večer změřili síly se sousedním Chomutovem. V sobotu 9. března je
čeká utkání venku. K duelu předposledního kola play
off zajíždí do Českých Budějovic.

Mostečtí přivítají
Levharty
z Chomutova
V pátek 8. března pokračuje dalším kolem Severočeská
liga basketbalistů.V něm domácí hráči Baníku Most přivítají na své palubovce celek
BK Levharti Chomutov. Zápas ve sportovní hale v Mostě začíná v 19.45 hodin. (jak)
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Krušnými horami na kole aneb po „žebříku“ na kole
Krušnohorská magistrála je jednou z páteřních cyklostezek Ústeckého kraje. V zimě patří běžkařům a v létě je vyhledávána
pěšími turisty a cyklisty.
Vede celým pohořím z úplného západu republiky z Chebu přes
Klínovec, který je již v Ústeckém kraji, až na Sněžník u Děčína, odkud lze navázat přes Děčín na Labskou stezku.
Na české straně lze Krušnými horami putovat po Krušnohorské
magistrále, na německé straně sousledně běží jedna z nejvýznamnějších dálkových cyklotras Německa nesoucí příznačný název
Saská středohoří – „Sächsische Mittelgebirge I-6“.
Objevovat přírodní krásy, kulturní památky čí ochutnávat regionální jídla v příhraniční oblasti je dnes samozřejmé z obou stran
hranice. Proč tedy nepropojit obě významné cyklostezky a neumožnit cyklistům přejíždět propojkami?
Proto vznikl díky projektu Ústeckého kraje z Cíle 3 „Cykloregion
Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko – německém Krušnohoří“.
Nový příhraniční cykloregion tvoří síť téměř 600 kilometrů okružních cyklotras, spojených novými dobře vyznačenými propojkami. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek, na kterých
je z jedné poloviny umístěno pod číslem 23 známé označené Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového cyklisty, které představuje saskou cyklotrasu. Dvanáct propojek nabízí skutečně pestrou škálu výletů pro náročně sportovce i „sváteční“ milovníky cykloturistiky a tvoří pomyslné příčky žebříku, který propojené cyklotrasy evokují.
Vydejte se na kole romantickou krajinou s malebnými scenériemi
horské přírody. Krása vodních přehrad, rašelinišť a divokost horských luk je pro mnohé stále ještě neobjevenou oblastí.
Potěšení z jízdy na horském kole s adrenalinovou příchutí ochutnejte v Trailparku na Klínovci. Jakmile se dostanete lanovkou na
vrchol Klínovce, čekají vás tři různě náročné lesní stezky, které jsou
speciálně navrženy pro potěšení ze sjezdu 22 km pozvolně klesajících tratí. Odpovídající náročnost zde naleznou rodiny s dětmi,
začínající cyklisté i zkušení bikeři. Nemáte vlastní kolo nebo koloběžku? Nevadí. U nástupní i výstupní stanice lanové dráhy Prima Express (Jáchymovská) vám půjčí vše potřebné, samozřejmostí
jsou bezplatná parkoviště, servis a myčka kol a sprchy.

www.trailpark.cz
Ještě více aktivit nabízí Sport areál Klíny. Sjezdovky a okolní lesy
se v létě promění v bikepark, lanovka s držáky na kola vás opakovaně dopraví na start různě náročných singltreků od těch pro začátečníky až po zkušené borce, co se nebojí skoků a překážek. Sport areál
Klíny půjčuje kompletní vybavení, takže kola nebo koloběžky můžete nechat doma, parkovat lze zdarma u hotelu Emeran, kde výborně
vaří. Místní lanové centrum a lezecká stěna je další možnou zábavou,
a pokud navštívíte Klíny v zimě, kromě sjezdovek a snowparku si zde
můžete vyzkoušet jízdu rolbou.
Bláznivou rychlost zažijete i na unikátní bobové dráze dlouhé necelých 900 m, s převýšením 130 m. Díky své konstrukci je maximálně
bezpečná. Trať vede lesem, přes sjezdovku a křižuje i místní komunikaci, kterou překoná ve výšce 4 m mostem dlouhým 50 m. Zpět nahoru vás vyveze lanovka, takže zážitek se násobí.
Nemáte-li adrenalinu dost, vyzkoušejte obří nafukovací matraci- BIGAIRBAG, která slouží pro skoky na kolech, na lyžích, na snowboardu nebo z plošin, které jsou připravené na stromech u atrakce. (pur)

www.kliny.cz, www.zazitkrusky.cz
www.krusnehorynakole.cz
www.krusnehory.eu
www.branadocech.cz

