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Nový kruhák nad Aquadromem bude v létě

MOST – Nový kruhový objezd nad Aquadromem se vybuduje během léta. Křižovatka se v tu dobu pro řidiče uzavře.
Vítězem zakázky na stavbu
kulaťáku v místech křížení ulic
Lipová-Topolová-Zd. Štěpánka se stala firma Herkul, a. s.,
s nabídkovou cenou šest milionů a sedm set tisíc korun bez
DPH. Bude se jednat o třiadvacátý kruhák v Mostě. „Nyní se
ladí termín zahájení prací v souvislosti s plánem oprav komunikací, které mají technické služby
nasmlouvané s Herkulem. Doufám, že se vše stihne v termínu,
který je naplánován, aby to co
nejméně zatížilo město. Zvolen byl letní termín, kdy je většina lidí na prázdninách. Je už
navržena trasa pro MHD. Věříme, že vše klapne. Úspora zakázky je dost výrazná, překvapila nás,“ řekl mostecký primátor
Jan Paparega. Při stavbě kruháku bude po celou dobu provoz v křižovatce uzavřen. Pro
autobusovou dopravu jsou navrženy objízdné trasy. „V ulici
Lipová bude provoz odkloněn po
stávajícím chodníku, na kterém
budou položeny betonové panely. Zastávky MHD v ulici Lipová budou dočasně mimo provoz
a náhradní zastávky budou za
okružní křižovatkou v ulici Viš-

ňová,“ uvedla mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Autorem
projektu je společnost NE2D
Projekt s.r.o. Samotné stavební
práce by měly trvat zhruba 14
týdnů. Křižovatka v současné
době představuje jedno z nejproblematičtějších křížení ve
městě, kde často dochází k dopravním nehodám.

Budou další kruháky?
Radnice ale uvažuje o vybudování i dalších kruháků ve
městě. Jeden by mohl vyrůst na
křížení ulici SNP a Alej Boženy Němcové. „Tímto záměrem
jsme se zabývali na radě města. Nabízejí se dvě alternativy
- styková křižovatka, která zahrnuje celou SNP včetně cyklopruhů, podobným v Chomutovské ulici, nebo okružní křižovatka. Jsou hlasy pro i proti kruháku na tomto místě. Budeme
o této možnosti nadále diskutovat a více se jí zabývat na příští radě města, kdy bychom chtěli
zadat projektovou dokumentaci
na řešení křižovatky,“ prozradil náměstek primátora Marek
str. 2
Hrvol.

Kruhák nad koupalištěm v Topolové se brzy uzavře. Řidiči budou muset po objížďkách.

 Holanďani v knihovně
MOST – Do Městské
knihovny v Mostě můžete 26. 3. v 17 hodin zavítat v rámci cyklu Celý svět
v knihovně na přednášku Holandští mistři - Pieter
Bruegel st. O obrazech a jejich poselství přednáší Mgr.
Jitka Šrejberová, Ph. D.

 Jazz v Citadele
LITVÍNOV – Citadela zve
27. 3. od 19 hodin do Café
Baru Citadela na koncert
úspěšného jazzového česko-amerického spojení
Ondřej Štveráček Quartet
feat. Gene Jackson (USA).
Vstupné 150 Kč. Workshop
od 16 hodin v Café Baru.

 Zámecké dílničky

ZUŠ F.L. Gassmanna v Mostě uvede 27. března v 19 hodin představení Dokonalá svatba divadelní společnosti INDIGO v režii Lumíra Olšovského. Jedná se o úspěšnou hru Robina Hawdona o tom, že každé svatbě předchází NOC PŘED SVATBOU a tahle zvláštní noc může ještě
všechno změnit. Bill má rád Rachel. Rachel má ráda Billa. Brzy bude dokonalá svatba, jenže
to by tu nesměli být také Tom, pokojská Julie a jedna neznámá známá dívka. Vstupenky za
280 Kč v kanceláři ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, po – pá od 8 do 15.30 hodin.

LITVÍNOV – Zámek Valdštejnů v Litvínově pořádá
28. 3. od 15.30 do 17 hodin
Zámecké dílničky s prohlídkou výstavy. Vstupné
60 Kč, doprovod dětí zdarma. Rezervace na tel: 603
151 600 (s sebou pracovní oděv).

Jarní otevřené sklepy
TŘEBÍVLICE - Přijďte přivítat jaro ochutnávkou unikátních vín od
nepříliš známých vinařů, kteří ve svých sudech ukrývají pravé poklady.
Otevřené sklepy propojí kyvadlovou autobusovou dopravou
čtyři obce: Třebívlice, Chrámce, Vičice a Březno. Ochutnáte vína
z hroznů vypěstovaných pod Hazmburkem, Hněvínem, ale také
na svazích nad řekou Ohře u Nechranické přehrady. A což takhle
ochutnat košer vína? Všechno bude. Vyrazit na akci je možné od
kteréhokoliv z uvedených vinařů. U všech bude přítomen člen organizačního týmu, který vás za pouhých 250 Kč vybaví skleničkou, mapou, vodou, několika žetony do začátku a především celodenní volnou jízdenkou na uvedené autobusy. Řešíte, jak se na
trasu dostat? Nemusíte. Autobusy v ranních hodinách vyzvednou
účastníky na trase Roudnice nad Labem - Litoměřice - Lovosice Třebenice a večer je odvezou zpět domů. Přesný jízdní řád a místa
zastávek, jakožto i další informace, najdete na oficiální facebookové události Otevřené vinné sklepy Třebívlice, Chrámce, Vičice,
Březno 2019.
(nov)
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Policie hledá svědky
MOST - Dopravní policie šetří nehodu, která se stala v neděli
10. března 2019 v 9.50 hodin v ulici Budovatelů v Mostě.
Řidič Opelu Astra combi světle modré barvy jel ulicí Pionýrů a na
křižovatce s ulicí Budovatelů, odbočil vlevo směrem k centru města.
Při přejíždění přechodu pro chodce na ulici Budovatelů u bloku 338
šla chodkyně, kterou měl porazit. Žena upadla na vozovku. Ve stejnou dobu jela dvě vozidla z ulice Zdeňka Štěpánka, která odbočovala
na křižovatce vpravo do ulice Budovatelů též směrem do centra a nehodu míjela. Šlo o osobní vozidlo světlé barvy asi verze coupé zřejmě
dvoudveřové a za ním jel minibus bílé či světlé barvy. Policie hledá
svědky nehody a řidiče obou zmíněných vozidel a žádá je, aby se přihlásili policii. Informace k nehodě můžou občané sdělit na linku 158
nebo na telefon 974 438 265, 974 438 250 .
(pur)

Pasažéři si polepší

MOST - Autobusovou zastávku Za Krematoriem čeká rekonstrukce. Cestující MHD na lince číslo 16 v ulici Pod Koňským vrchem v Mostě tak budou mít větší komfort. Pro jeho zvýšení se počítá s bezbariérovým nástupištěm, přístřeškem a označníkem zastávky. Cena stavby přijde zhruba na 570 tisíc Kč. Rekonstrukce by
měla být ukončena v květnu letošního roku.
(nov)

Tato zastávka už bude brzy minulostí, nahradí ji nová.

Pečovatelé odcházejí z „pávů“
MOST - Ke změnám dochází u působiště sociální a terénní služby
v domovech s pečovatelskou službou (tzv. pávi).
Odtud se stěhuje kancelář sester a pečovatelek do domova v Komořanské ulici. „V domech s pečovatelskou službou tuto službu využívá minimum lidí, pečovatelé mají proto zázemí v Komořanské. Určitě
to není tak, že bychom lidem brali služby. Lze si je nasmlouvat u městské správy, ale i u dalších organizací, které v Mostě fungují. Během
března a dubna bychom chtěli udělat místní šetření a lidí se zeptat,
o jaké služby budou mít zájem a v jakém rozsahu. Někdy chtějí třeba jen nakoupit nebo uklidit jednorázově. Chceme mít přehled a předejít nějakým nedorozuměním,“ informovala náměstkyně primátora
Markéta Stará.
(sol)

komunální politika

Protest občanů zatím vyslyšen
Parkoviště se odkládá
MOST – Petici proti výstavbě
parkoviště mezi bloky 519 a 520
v ulici F. L. Čelakovského podepsalo 84 občanů. Důvodem jsou
jejich obavy ze zhoršení kvality
bydlení v dané lokalitě kvůli
možnému zvýšení automobilové dopravy. Lidé mimo jiné také
nesouhlasí se zrušením asfaltového hřiště.
Občané přišli svůj nesouhlas
dát najevo na poslední jednání zastupitelů. Petici město prověřilo prostřednictvím odboru
správních činností a projednávala ji dopravní komise i vedení města. Petici se prozatím vyhovělo a plánovaná stavba parkoviště se zatím odkládá. „Akce je zahrnutá do rozpočtu 2019.
Nejprve ale provedeme v této lokalitě důkladný monitoring
ve spolupráci s městskou policií a odborem správních činností. Na základě toho se rozhodneme, zda se akce bude realizovat a další parkovací místa jsou
nezbytná, či nikoliv,“ konstatoval mostecký primátor Jan Paparega.
V případě, že se město pro
vybudování parkoviště rozhod-

Proti budoucímu parkovišti (vyznačeno na mapce) lidé protestovali na radnici. Ta je vyslyšela, ovšem jen prozatím.
Zdroj: www.mapy.cz
ne, bude tu stát nejdříve v roce 2020. Parkoviště, které se zde
zamýšlelo, mělo být pro pětačtyřicet aut a podle vedení města za příznivou cenu. Požadavek vzešel před časem z podnětu odboru správních činností
v rámci revitalizace území pěti-

stovek. Měly se zde provést obdobné úpravy a zklidnění dopravy jako před pár lety v sídlišti sedmistovek či na sídlišti Výsluní. „Máme podklady
z městské policie, že zde lidé parkují na některých místech v rozporu s právními předpisy. Vzhle-

dem k tomu, že jsou zde obyvatelé zvyklí takto parkovat dvacet
let, tak jim to přijde normální.
Není to ale v pořádku. Chceme
mít relevantní podklady v ruce
a poté se tím budeme zabývat
dál,“ doplnil primátor.
(sol)
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pod městem. V roce 1962 rozhodla napouštění ukončeno. Vzniklo tak nejhlubší jezera včetně cyklostezky, obslužné komunikace
MOST – Městská správa sociálních služeb v Mostě zvýší od dubna
ceny za sociální služby. Týká se to domovů pro seniory, penzionů,
denních stacionářů a pečovatelské služby, která se klientům poskytuje v jejich přirozeném prostředí.

Nový kruhák nad Aquadromem...
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„Má vlast cestami proměn“ k vidění v parčíku
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> Ústecký kraj
> Hospodářská a sociální rada Mostecka
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„Hlavní těžiště výstavy, kterou ku a setkávání všech generací.
pořádá Asociace Entente Flora- Na jeho přeměnu město získaKDY?
le CZ - Souznění, z.s., ve spolu- lo grantovou podporu Nadace
26. 3. 2019, 11:00 - 16:00 hodin
práci s Národní kulturní památ- Proměny Karla Komárka.
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(nov)
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ní,“ uvedla mluvčí mosteckého
Salonky v Hotelu Cascade v
Chcete změnit zaměstnání?
magistrátu Alena Sedláčková.
Mostě (Radniční 3, Most)
POŘÁDAJÍ
PARTNEŘI
HLAVNÍ PARTNER
Výstava se rozjíždí do různých
Nedaří se vám to?
Co budete potřebovat?
koutů naší vlasti, aby lidé mohli
vidět, jak se díky odhodlání lidí
ŽIVOTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ
a ochotě řady donorů mění chátA CHUŤ PRACOVAT!
rající stavby v důstojné objekty
Přijďte si vybrat na
s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrálRegionální veletrh
KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE:
ní objekty nacházejí svůj ztraceTelefon: 417 637 418, 773 642 100
pracovních příležitostí!
ný smysl a příroda se nadechuje
E-mail: asistent@ohk-most.cz
k novému životu.
Část výstavy nyní zavítala do
Mostu, kde je k vidění od prvního jarního dne do konce dubna v parčíku mezi magistrátem
a hotelem Cascade. Vernisáž se
Okresní hospodářská komora Most a Úřad práce České republiky,
uskuteční ve čtvrtek 21. března
Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Most
www.ohk-most.cz
V parčíku bude třeba příběh jezera Most.
od 16 hodin. Mostečané si zde
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Rozpočet Mostu počítá s dražším Repre, P
novou zasedačkou i s projekty pro občany
MOST – Mostečtí radní zastupitelstvu doporučili schválit
střednědobý výhled rozpočtu
města na roky 2020 – 2022. Počítá se například s vyšší částkou
na rekonstrukci Repre, s novou
zasedací místností na magistrátu, ale i s projekty pro občany.
Doporučený rozpočet budou
mít zastupitelé k projednání na
zasedání 25. dubna. „Střednědobý výhled jsme schvalovali už loni. Protože ale nastalo
mnoho významných změn, tak
jsme ho upravili, aktualizovali
a doporučili ke schválení zastupitelům,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol.
Střednědobý výhled upravuje
například financování rekonstrukce KD Repre. „Bylo nutné navýšit prostředky z původních 350 na 550 milionů korun. Původní částka se ukazuje podle postupujícího projektu
jako nedostatečná,“ zdůvodnil náměstek Hrvol. Upravené je i financování parku Střed
a grantové příjmy včetně výdajů, které jsou spojené se schvá-

tejte se politiků

V létě minulého roku v naší ulici probíhaly stavební práce. Při té příležitosti byla posunuta dopravní značka z konce domu na jeho začátek. Nově
přemístěná značka nám ubrala alespoň 4 parkovací místa.
Jedná se o značku zákaz zastavení v ulici Most, M. Gorkého
1249 z boční strany domu u výměníkové stanice č. 701. Ráda bych se zeptala, zda v rámci
rozšíření parkovacích míst by
bylo možné značku posunout
zpět na její původní místo.
Požadavek na úpravu dopravního značení do původního stavu byl předán správci komunikaci. Realizace bude provedena
v průběhu několika dnů.

Velká zasedací místnost ve stylu „retro“ finanční injekci vážně potřebuje. Navíc se v ní nedá v létě dýchat.
lením rámcové smlouvy. „Debatovali jsme i o návrhu na rekonstrukci zasedací síně magistrátu ve 4. patře. Pro ni jsme
zahrnuli do výhledu 34 milionů
korun, a to již do příštího roku.
S primátorem jsme řešili i alternativu v podobě konání zastupitelstev, která by byla dvě, ma-

Jedna z hlavních tepen centra Mostu – ulice Budovatelů - se má honosit označením bulvár.

Přestavba Repre se odhaduje na 550 milionů korun.

ximálně tři,“ uvedl dále náměstek.
Rozpočet pro příští roky počítá nově také s úpravami třídy
Budovatelů v rámci již vyhlášené architektonické soutěže.
„Čtyři miliony jsou zahrnuty na
projekční přípravy a 70 milionů
v následujících dvou letech na financování samotných úprav,“
podotkl Marek Hrvol.
Úplnou novinkou je tak zvaný participativní rozpočet. Ten
bude od příštího roku počítat
s paušální částkou ve výši pět
milionů korun na projekty, které si občané sami zvolí. „Chtěli bychom řádně promyslet, jakým způsobem se zapojení občanů bude dít. Chceme, aby si
sami řekli, co je kde trápí a bylo by potřeba udělat. Například
rozbitý chodník u domu apod.,“

vysvětlil náměstek. Obdobnou akci město zkoušelo vloni,
když vyhlásilo pět investičních
akcí, pro které měli obyvatelé hlasovat. Která získala nejvíce hlasů, se realizovala (jednalo se o zateplení domu pro seniory). „Rádi bychom, aby se do
rozhodování zapojilo tentokrát
více občanů, než tomu bylo loni.
Pětimilionovou částku bychom
chtěli do rozpočtu zahrnovat každoročně,“ připustil náměstek.
Výhled také počítá s rezervou
dvacet milionů korun na rozšíření a prodloužení inženýrských sítí v poslední části rozvojové zóny Joseph, aby mohlo město plochy dále nabízet investorům. „V ostatních bodech
zůstává střednědobý výhled tak,
jak jsme jej schvalovali loni,“
ujistil Marek Hrvol.
(sol)

pad s podporou mosteckého hospicu je zajímavý a líbí se mi,“ řekl Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku. Podobně se
myšlenka zalíbila i náměstkyni mosteckého primátora Markétě Staré. „Aktivní senioři z Domova pro seniory v ulici J. Wolkera se opět zapojili do akce Jedeme
v tom společně. Smyslem projektu je motivovat seniory k pohy-

bu, pocítit sebedůvěru a prožít
úspěch. Cením si nadšení seniorů, s nímž se pouštějí do každé
akce. Letos urazí na svých posilovacích strojích vzdálenost 2 tisíce
kilometrů až do Rabacu. Obě akce jsme propojili a za každý ujetý
kilometr za naše seniory vložíme
1 Kč pro mostecký hospic,“ vysvětlila Markéta Stará.
(sol)

Lékař: Běžím pro Hospic v Mostě

MOST – S iniciativou „Běžím pro Hospic v Mostě“ přišel mostecký
gynekolog a nyní také řidič autobusu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst
Mostu a Litvínova MUDr. Milan Koller.
Myšlenka spočívá v tom, že
si zájemci pořídí speciální dres
a běží závody. Dres mohou sehnat v mosteckém hospicu. „Za
každého, kterého necháte za sebou, věnujte 1 korunu pro mostecký hospic. Vloni jsem běhal

sám, letos doufám, že nás budou desítky a příští rok už možná stovky,“ říká Milan Koller. Jeho aktivitu podporuje i Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. „Pan doktor u nás ve volném
čase řídí autobus MHD. Jeho ná-

Je v možnostech vedení
města omezit příliv zahraničních dělníků ze zóny Joseph
a Triangl do města? Agentury
shánějí po celém městě volné kapacity pro ubytování. To
rozhodně nepřispěje ke zlepšení sociální situace u nás.
Stačí se informovat o problémech např. v Mladé Boleslavi, kde jsou již dnes místní občané ze sousedství opilých zahraničních dělníků soustavně
se potulujících po směně po
městě naprosto zoufalí. Podle mých informací mají dokonce mít i desítky bytovek
ve výstavbě okolo Benediktu. Necháme si zdevastovat
i oddychové části města? Pokud k tomu dojde, bude to poV ulici Františka Malíka se
provádí oprava chodníků a komunikace. Bude se sundávat
i asfalt před bl. 733 a dávat nový chodník, nebo se to bude
pouze opravovat? Tento chodník je zcela zničen a má špatný
sklon, je zde již přes 30 let a určitě by si zasloužil po tak dlouhé době opravu, aby maminky
s kočárky a invalidní důchodci
neměli problémy s chůzí a tlačením kočárků a invalidních
vozíků.
Opravy chodníku před blokem 733 v ulici Františka Malíka budou v tomto roce provedeny lokálně, a to z důvodu plánované rekonstrukce plynovodu,
která povede právě přes jmeno-

Na čtyřproudovce jsou zmatky
MOST – Zmatky a nedodržování
dopravního značení. Tak reagují
řidiči na dočasně vyznačenou
čtyřproudovou silnici I/13.
Problémy jsou především ve
směru z Litvínova do Mostu.
„Policisté v Mostě apelují na řidiče jedoucí po silnici I/13 v obou
směrech, aby si dobře všímali dopravního značení na této komunikaci. Během tří dnů tam došlo
k několika nehodám. Řidiči jedoucí z Litvínova nesmí v místě nového značení pod Hněvínem
odbočit do Mostu u muzea. Musí
respektovat směrové desky a nemohou přejíždět do pruhu za šikmými rovnoběžnými čárami. Pokud chtějí sjet do města, musí pokračovat po sinici I/13 až k Tescu
a tam odbočit do města,“ uvedla
policejní mluvčí Ludmila Světláková.
V opačném směru motoristy
jedoucí po silnici I/13 ve směru
na Chomutov informuje značka o objížďce. Mají dvě možnosti - buď přes město, ulicí SNP, na
Souš a poté na silnici I/13, nebo až do Záluží po I/27. Zde odbočí na Dolní Jiřetín a přes Komořany najedou na I/13 ve směru na Chomutov (platí hlavně
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Jan Paparega
slední kapka k dalšímu úbytku
obyvatel z města.
Město Most v rámci smluvního vztahu uzavíraného s investory požaduje, aby byl nábor pracovních sil prováděn primárně ve spolupráci s úřadem práce
v Mostě. Pokud se však investorovi dlouhodobě nedaří obsazovat poptávané pozice tímto
způsobem, chápeme, že sáhnou
i po jiných zdrojích. Na druhou
stranu i statutární město Most,
vzhledem k současnému stavu na trhu práce, při jednáních
s novými investory upřednostňuje ty investory, jejichž produkty mají nezanedbatelnou přidanou hodnotu a současně výroba
není náročná na velké množství
pracovní síly. Věříme, že tímto naším přístupem pomůžeme
odvrátit i vámi nastíněné riziko.
Odpovídá primátor města
Mostu Jan Paparega

Marek Hrvol
vaný chodník. Po dokončení rekonstrukce bude celková oprava
řešena příslušnou firmou.
Odpovídá náměstek
primátora města Mostu
Marek Hrvol

přijme do pracovního
poměru pracovníka
na pozici

ZDRAVOTNÍ LABORANT
PRO HISTOLOGII
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:

Dopravní policie má na silnici z Litvínova do Mostu, ale i v opačném
směru, plné ruce práce. Řidiči si nevědí rady s dopravním značením,
které je pro ně evidentně zmatečné. Někde bude asi cosi špatně…
pro nákladní vozidla). „Policisté v daném úseku zjistili i několik přestupků. V jednom případě narazili na řidiče, který jel

v protisměru. Naštěstí se nikomu nic nestalo a hříšníka zastavili,“ doplnila Ludmila Světláková.
(pur)

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
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Stánkaři si připlatí

Noc zážitků s Andersenem se blíží

MOST – Stánkaři, kteří si pronajmou prodejní místo pro kulturní, společenské a sportovní akce pořádané městem Most, zaplatí víc za elektřinu.
Důvodem je obecné navýšení ceny. Proto je příplatek za elektrickou
energii na prodejní místo zvýšen z původních 500 na 1 000 Kč (pro
příkon spotřebičů maximálně 5 kW) a příplatek 250 Kč za elektrickou
energii pouze pro potřeby osvětlení (maximálně 500 W na prodejní
místo). „Ostatní ceny zůstávají stejné. Nově nebude na prodejním místě
povolena činnost politických stran a politických hnutí, ani jejich propagace,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Aktualizovaná Pravidla pro pronájem prodejního místa, pronájem a výpůjčku
stánků města budou účinná od 11. března letošního roku.
(sol)

Žáci budou mluvit do rozpočtu

MOST – Žáci z 11. ZŠ se budou v rámci pilotního projektu učit participativnímu rozpočtování.
Vstoupí do rozpočtového procesu a budou moci ovlivnit, na co
budou vynaloženy veřejné finance. Konkrétně v oblasti technického a polytechnického vzdělávání. Město Most se totiž již čtvrtým
rokem snaží podporovat právě technické vzdělávání dětí, a pořádá
pro ně řadu populárně vzdělávacích akcí. „Aby žáci mohli znalosti
nabyté na těchto workshopech uplatnit také ve škole, je třeba školy vybavit inovativními technologiemi. Které by to měly být, o tom budou
moci žáci rozhodnout právě v uvedeném projektu. Díky němu získá
město informace, o jaké technologie mají žáci zájem, a žákům současně přinese zkušenost s participativním rozpočtováním, které má řadu pravidel a postupů,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará. Na projekt bylo vyčleněno 150 820 Kč.
(sol)

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

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

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

MOST – Mostecká knihovna poprvé chystá oblíbenou akci Noc s Andersenem. Rodiče mají ještě šanci přihlásit své ratolesti. Noční dobrodružství plné her a soutěží a se stezkou odvahy si budou moci děti
užít poslední pátek v měsíci.
Noc s Andersenem je jednou
z akcí, kterou české knihovny
chtějí vzbudit zájem dětí o čtení.
První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v knihovně
v Uherském Hradišti. Z nočního dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení pro děti se zrodila nevídaná tradice. Myšlenka hlasitého
nočního předčítání se rozvinula
do mnoha knihoven, které v roce
2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské
knihy. Tradice, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, pokračuje i letos – v českých, slovenských, a dokonce
i v dalších zahraničních knihov-

nách. V mostecké knihovně se
Noc s Andersenem 2019, historicky poprvé, bude konat pro
děti ve věku 8 až 12 let v pátek
29. března od 18 hod. Ukončení bude v sobotu 30. března
v 8 hod. Bližší informace získáte u Jitky Belancové, tel. 733 691
599. „Zájemci by se měli přihlásit co nejdříve, přihlášky naleznou
u výpůjčního pultu. Počet účastníků akce je omezen!“ nabádá ředitel mostecké knihovny Petr Petrik a dodává: „Jako organizátor
jsem zažil sedm Nocí s Andersenem a sedmkrát jsem vůbec nespal. Ale to vůbec nevadí. Jako
velká pochvala totiž zahřeje, když
od dětí uslyšíte otázku ‚A nebude
Noc s Andersenem zase příští týden?‘“
(sol)

Sezónu na autodromu odstartuje Autoshow
MOST - Letošní sezonu mosteckého autodromu zahájí v neděli
24. března od 9 do 17 hodin The
Most AUTOSHOW. Populární volné jízdy vlastním vozem po dráze doplní doprovodný program.
Odstartuje také pátý ročník oblíbené soutěže amatérských jezdců na velkém závodním okruhu
The Most Challenge.
Za vstup a parkování v areálu
autodromu jeho návštěvníci neplatí. „Každého, kdo se při této
příležitosti projede po dráze, čeká
bonus. Přes zimu jsme totiž vyměnili asfalt na velké většině závodního okruhu. Stanou se tak pionýry, kteří jej otestují,“ vysvětil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST
Jakub Krafek.
Zajímavý je i doprovodný
program autoshow. „Návštěvníci
si mohou vychutnat adrenalinový zážitek z taxijízdy v závodním
speciálu po okruhu nebo se zúčastnit netradičně pojatého závo-

Letošní sezóna na mosteckém autodromu startuje už tuto sobotu. Kalendář akcí a závodů bude opět hodně
pestrý a nabitý.
du,“ doplnil Krafek. V závodním
speciálu zájemce proveze zkušený jezdec. Organizátoři lákají také na stále oblíbenější LOUDA CUP. Jde o jednokolový závod s tenisovým míčkem v košíčku na přední kapotě vlastního
vozu, který nesmí vypadnout. Na
první tři, kteří míček zdárně do-

vezou do cíle, čekají zajímavé ceny. Jede se v době polední pauzy.
Platí také nabídka pronájmu
servisního boxu pro jeden vůz
po celou dobu konání akce, jež
zahrnuje také neomezenou jízdu po dráze a průjezd po boxové komunikaci (pitlane). Pronajmout si lze také profesionální

časomíru. Autoshow nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky. K dispozici budou mít dětské
hřiště s dopravními značkami
a funkčními semafory, kde jim
pořadatelé zdarma zapůjčí kola, koloběžky či odrážedla a také přilby.
(nov)

Ústavní soud zrušil Mostu protivysedávací vyhlášku
MOST – Ústavní soud zrušil část takzvané vysedávací vyhlášky.
Radní proto doporučili zastupitelům vyhlášku zrušit.
POLEDNÍ MENU
25. 3. – 29. 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
Kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi
150 g
Záhorácký závitek, bramborový knedlík
150 g
Kuřecí prso zapečené s rajčaty a mozzarellou,
šťouchaný brambor
150 g
Uzené maso, čočka na kyselo, sázené vejce, kyselá okurka

30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

ÚTERÝ
Hráškový krém
150 g
Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami, houskový knedlík
150 g
Vepřová krkovice na víně se slaninou a žampiony,
bramborová kaše
350 g
Zapečené francouzské brambory, kyselá okurka

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

STŘEDA
Bramborová s houbami
150 g
Kančí se šípkovou omáčkou, žemlový knedlík
150 g
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, rajčatový salát
150 g
Vepřový prejt, dušené zelí, vařený brambor

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

ČTVRTEK
Zelná s klobásou
150 g
Hovězí chilli con carne, dušená rýže
150 g
Smažený holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát
350 g
Fusilli s kousky lososa ve smetanové omáčce
s žampiony a špenátem

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

PÁTEK
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
150 g
Pečený hovězí Roastbeef, vařený brambor, tatarská omáčka
150 g
Vepřové maso dušené na kmíně, vařené těstoviny
350 g
Rizoto s kuřecím masem a restovanou zeleninou, sýr,
kyselá okurka
SPECIÁL 340 g – PEČENÉ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM
ZELÍM A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
Doba přípravy speciálu je cca 20 min.

30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

165 Kč

Vyhláška okleštěná o zákaz
sezení na stavebních částech,
předmětech a zařízeních už neplní svou funkci. Zbylé „škodlivé činnosti“, které zakazuje
a které Ústavní soud nezrušil,
ve větší míře postihuje přestup-

Z

kový zákon. O zrušení, respektive vydání vyhlášky, kterou se ta
původní ruší, budou rozhodovat zastupitelé na svém zasedání 25. dubna. „Představu o náhradním řešení nemáme. Vedli
jsme na radě města velkou disku-

si, kdy padaly i jednotlivé návrhy.
Konzultovali jsme tuto věc s vedoucím odboru správních činností. Do příští rady má odbor
zpracovat návrhy a výstupy ve
spolupráci s naší advokátní kanceláří,“ uvedl primátor Jan Paparega. Možností, kterých se za
„protivysedávací“ vyhlášku nabízejí, není podle radnice mno-

ho. „Určitou obdobu jsme zkoušeli konzultovat s ministerstvem
vnitra, ale s odkazem na ústavní rozhodnutí z jejich strany není
vůle. To, co by nám povolili a co
bychom vydali v rámci vyhlášky,
pro nás nemá ve vztahu k regulaci a postihům ze strany městské
policie význam,“ posteskl si primátor.
(sol)

kázka na zajištění pěstební péče pro letošní rok. Smlouva se
uzavře maximálně s pěti účastníky. Pěstební péče bude probíhat na Mníšku, Klínech, Resslu,
Přehradě a Starém a bude stát
2 miliony Kč bez DPH.

vědomí a doporučili zastupitelům schválit smlouvu o stavbě mezi městem Most a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje. Pozemek pak bude
majetkoprávně vypořádán mezi oběma stranami.

Propojení do Rudolic

Školní výzkumné
projekty

Rady města Mostu

Odpadní vody
MOST – Veřejnou zakázku
na stavební práce, které by měly prodloužit výtlak odpadních
vod v obci Havraň na čerpací
stanici odpadních vod, provede
firma Telkon, s. r. o. Zvítězila
s cenou 4, 97 mil. Kč bez DPH.

Nové osvětlení
MOST – Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení. Bude rozdělena na tři samostatné části – veřejné osvětlení u bl. 32 v ulici J. V. Sládka,
osvětlení kolumbárií na městském hřbitově a rozšíření veřejného osvětlení v Žatecké ulici. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,87 milionu Kč bez
DPH. Vyhlášena bude také zakázka na rekonstrukci elektro-

instalace a výměnu osvětlení
v základních školách Zlatnická, Okružní a Svážná. Předpokládaná hodnota činí 1,87 milionu Kč bez DPH.

Tísňový signál se
modernizuje
MOST – V Domově pro seniory v Barvířské ulici se rekonstruuje tísňová signalizace a budou dodány nové prvky systému „sestra-pacient“ od
osmého do dvanáctého podlaží
budovy. Zakázka vyjde zhruba
na 1,97 milionu Kč bez DPH.

Zalesňování přijde
na miliony
MOST – Na základě požadavku Správy městských lesů bude vyhlášena veřejná za-

MOST – V současné době
se zajišťuje projektová dokumentace pěšího propojení mezi
Mostem a Rudolicemi. „Protože se část stavby nachází na pozemku ve vlastnictví příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je nutné uzavřít smlouvu
o provedení stavby na pozemku,“ vysvětlila mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Radní vzali informace na

MOST – Základní škola ve
Svážné ulici se zapojí jako partner bez finanční účasti do projektu Ekologické vzdělávání
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 7. ZŠ
v ulici J. Arbesa zase jako partner bez finanční účasti do projektu Dolu do dolů aneb Dějiny hornictví ve virtuálním prostředí z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
(sol)

zpravodajství
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Grafici z Hamru sklidili s autorskými
kalendáři nevídaný úspěch
LITVÍNOV - Hamerští grafici patří
mezi špičku svého oboru. Potvrdili to třemi oceněními, která si
přivezli z celorepublikové soutěže „Doteky papíru“ pořádanou
firmou Antalis. Tématem letošního uměleckého klání se stal
Kalendář.
Obor Grafický design Střední odborné školy v LitvínověHamru reprezentovali žáci třetího ročníku. „Zadání pro tento
rok bylo ve znamení kalendářů.
Žáci pracovali s daným papírem
a museli se poprat s jeho vlastnostmi a vyzdvihnout je, udělat
kalendář něčím zajímavý, neobvyklý,“ popisuje učitelka Eva Myroniuková.
První místo obsadil Pavel Töth
s kalendářem Měsíčník. „Na kalendář jsem nahlížel jako na prostorový objekt. Důraz jsem kladl
především na čistotu a jednoduchost,“ vysvětluje. Jeho kalendář
měří patnáct metrů a záměrem

Zvláštní Cenu za Zmuchlanec marketingu získala Valérie
Nejdlová.

První místo obsadil Pavel Töth s kalendářem Měsíčník.
autora bylo umístění kalendáře
na stěnu a následné odtrhávání
jednotlivých dnů. Pavel Töth po-

užil jeden typ papíru, ze kterého
Měsíčník vytvořil pomocí laserování.

Autorkou Pop up kalendáře je stříbrná Nicola Poljanská.

Na druhém místě se umístila
Nicola Poljanská s Pop up kalendářem. „Jedná se o papírovou trojrozměrnou architekturu, kterou
jsem vložila do knihy. Po otevření
knihy z ní papírové budovy vystupují,“ přibližuje. Světově známé
architektonické památky vytvořila také za pomoci laseru.
Zvláštní Cenu marketingu pak
získala Valérie Nejdlová s originálním kalendářem Zmuchlanec.
Ta se se svým netradičním pojetím zcela oprostila od klasického kalendáře. „V okamžiku zoufalství po dlouhém přemýšlení nad
kalendářem jsem vzteky zmuchlala papír. A právě struktura zmuchlaného papíru mě zaujala,“ popisuje. Do Zmuchlance vepsala kalendářní dny UV popisovačem.
Hravý a zajímavý kalendář tak
funguje pouze v okamžiku, kdy
se na něj posvítí ultrafialovým
světlem.
(nov)

Taneční šou ve sportovní hale

MOST - Další ročník Evropského turné ESCALATE TANEČNÍ
SKUPINA ROKU 2019 (BEST
DANCE GROUP 2019) startuje.
Regionální kolo severní Čechy
pro všechny věkové kategorie
a taneční disciplíny se koná tuto
neděli 24. března od 9 hodin ve
Sportovní hale v Mostě.
Nejlepší taneční týmy z České republiky se utkají o titul TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2019.
Na závěr celého turné si znovu
porovnají síly s tanečníky ze Slovenska, Německa, Polska a dalších evropských zemí a utkají se o absolutního vítěze evropského šampionátu – EUROPEAN BEST DANCE GROUP
2019. Soutěžit budou hiphopové choreografie, freestyle, great freestyle, show art, dance art
choreografie, school exhibition,
tumbao dance, lidové, folklórní, historické a country tance,
cheerleaders, mažoretkové choreografie, senioři dance, senioři
monumental, diskotékové choreografie a další.
(nov)

N

Sportovní hala bude v sobotu hostit regionální kolo evropského tanečního turné.

apsali jste nám
Jedeme v tom společně aneb Jedeme na Jadran!

A je to opět po roce tady. 1. března 2019 odstartoval již 4. ročník
projektu na podporu aktivizace klientů domovů pro seniory. Akce
spočívá v tom, že od 1. března do 30. dubna každý pracovní den jedou senioři v určených maximálně 2 hodinách denně svoji jízdu na
rotopedu. Zapojeny mohou být nohy i ruce. Kdo nemůže nohama,
jede rukama.
Start byl ve Vrbně pod Pradědem - to je pořádající domov pro seniory - a cílem je po ujetí 2000 km Jadran, konkrétně Split. Své týmy sestavilo 48 domovů pro seniory z celé České a Slovenské republiky. Celkem je přihlášeno 579 seniorů. Pro letošní ročník je vyhlášena samostatná soutěž i pro personál.

Do tohoto projektu jsme se opět zapojili i my v Domově pro seniory Jiřího Wolkera v Mostě. Lidé se spojili, naladili na stejnou notu a zaktivizovali. Úžasná atmosféra. A bonusem je spojení s dalším
projektem „Běžím pro Hospic v Mostě“. Lidé v hospicu již neběhají. Ty můžeš běhat za ně. My za ně pojedeme na rotopedech. A naše
paní náměstkyně Ing. Markéta Stará promění ujeté kilometry za korunky pro hospic. Úžasné.
Tak nám držte palce, abychom vydrželi a ve zdraví dojeli do cíle.
Helena Houšková
Domov pro seniory Jiřího Wolkera v Mostě

Světlo jeho života
Zabil svou přítelkyni. V té chvíli měl před očima tmu. Nemyslel na
nic jiného, jen na to, jak ji nenávidí.
Zničila mu život. Rozdrtit, zašlapat,
smést z povrchu zemského, vymazat
ze světa. Když bylo po všem a Elena
ležela na zemi před ním s rozmlácenou hlavou v tratolišti krve, zůstal
se svěšenými rameny stát nad jejím
tělem. Najednou cítil
jen prázdnotu a strašnou únavu. Nelitoval,
že Elenu zabil. Litoval
jen sebe a litoval toho,
že se s tou chladnou
krásou kdy setkal. Poprvé Elenu potkal před
porodnicí, kde jeho žena Jitka právě porodila jejich syna. Odcházel z porodnice, hlavu
v oblacích, šťastný jako
bůh. S Elenou se srazili
ve dveřích. I když měl
plnou hlavu Jitky a jejich dítěte, Elena ho zaujala. Připadal si jako ve filmu, když se společně sehnuli k zemi pro papíry, které jí při srážce vypadly z rukou. Její vůně mu zamotala na chvíli hlavu. Nikdy se nesetkal
s tak přitažlivou ženou. Usmála se na
něj. Pozval ji na kávu k nemocničnímu automatu. Nevěděl proč, ale ve
společnosti té ženy se cítil tak skvěle, jako nikdy. Dala mu své číslo a on
jí zavolal hned druhý den. Namlouval si, že o nic nejde. Byl přeci šťastný se svou ženou a miloval svého novorozeného syna. Jen si chtěl ukrátit
čas, než bude jeho rodina z porodnice doma. Tentokrát šli s Elenou do
kavárny. Večer neodolal a napsal jí
zprávu. Odpověděla obratem. Zprávy si pak vyměňovali ještě dlouho po
půlnoci. Když se Jitka vrátila z porodnice, už nechtěl Eleně psát. Neodolal. Jejich malý Jiřík nebyl klidné dítě. Celé noci probrečel. Jitka byla nervózní, unavená, neupravená.
V bytě byl nepořádek. Byl zvyklý, že
se z práce večer vracel do uklizeného
domova, kde na něj čekala usměvavá
upravená žena. Trávili s Jitkou večery společnými diskuzemi, návštěvami divadla, s přáteli. Malý Jiřík vtrhl
do jejich života jako vítr a celý ho obrátil na ruby. Neuměl se s tím srovnat. Nebyl na to připravený. A tak se,
když v podvečer unavený chlapeček
a jeho zcela vyčerpaná matka usnuli,
vyplížil z domova a sešel se s Elenou.
Byla to úleva. Krásná duchaplná žena, která mu dopřávala pocit výjimečnosti. Pohrdal sám sebou, když
s Elenou poprvé v jejím bytě skončili v posteli. Sex s Elenou byl úchvatný, vzrušující, třeskutý a zcela ho pohltil. Bylo mu jasné, že je to jako droga. Už bez ní nemůže být. Potřebuje ji. Najednou na Jitce viděl všechno
jen v tom nejhorším světle. Věděl,
že krátce po porodu by neměl hodnotit její postavu, ale to velké měkké břicho se mu prostě hnusilo. Nechápal, proč by se nemohla upravit,
nalíčit a umýt si vlasy jen proto, že
má malé dítě. Chtěl být spravedlivý
a večer objednal večeři domů, otevřel lahev vína a zapálil svíčky. Jitka
nejprve kojila, pak uspávala malého
Jiříka tak dlouho, až jídlo vystydlo
a víno zteplalo a nakonec usnula.
Nechal ji spát a odešel k Eleně. Jitka byla tak zaměstnaná a tak naplněná péčí o malého Jiříka, že si nevšimla, jak se jí vzdaluje. Byl s Elenou stále častěji. Když s ní nebyl, myslel jen
na ni. Byl na ní závislý, potřeboval
ji. Věděl, že je to špatné, ale miloval
ji. Večer, když byl doma, usínal s jejím obrazem před očima. Neustále jí
psal, několikrát denně jí volal. Jednoho dne mu Elena řekla, že už dál
takhle žít nemůže. Nesnese, aby bydlel s jinou ženou. Musí si vybrat. Pokud chce dál žít se svou ženou, musí
se přestat stýkat. Nedokázal opustit
svou ženu a několikaměsíčního synka, a tak to s Elenou ukončili. V hlavě měl ale stále jen ji. Vydržel bez ní
přesně týden. Pak za ní přišel domů,
dlouho se milovali. Ráno řekl Jit-
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soudnička
ce, že ji opouští, chce rozvod. Sbalil
si své věci a šel. Jitka nic nechápala
a on jí nic nevysvětloval. Musel si najít nový byt. Elena nechtěla, aby bydlel s ní. Říkala, že by si přišla strašně. Jako zlodějka manželského štěstí. Žil sám v malém pronajatém bytě
a čekal, až si na něj Elena udělá čas. Měl na ni
zlost, když ji neviděl.
Když byli spolu, byl jí
celý pohlcený. Za Jiříkem chodil pravidelně.
Bral si miminko ven.
Jitka ho doma nechtěla. Po několika týdnech
přišla Elena s tím, že
by měli přeci jen bydlet
spolu. Chtěla by s ním
být po zbytek života.
Mít s ním dítě. Milovala ho. Nedokázala by se
ale vyrovnat s tím, že má dítě s jinou.
Jeho syn by jí neustále připomínal, že
kdysi miloval jinou ženu. Při každém
pohledu na něj by myslela jen na to,
že není v jeho životě jediná. Chápala, že je to špatné, ale nemohla si pomoci. Plakala, že bez něj nemůže žít,
ale nemůže žít ani s ním a jeho synem. Nevydrží to. Nedokáže se s tím
vyrovnat. Nemůže se s ním ani rozejít. Zabije se. Nikdy by nevěřil, že to
udělá, ale Elenou byl jako očarovaný.
Kdyby se jí mělo něco stát, musel by
se také zabít. Jiřík byl ještě maličký.
Neměl k němu žádnou citovou vazbu. Jitka si najde nového muže. Bude to tak lepší, když se s ním nebude stýkat. Řekl to Jitce. Nebude je navštěvovat, nechce malého vidět. Bude jí platit výživné, ale to je všechno.
Pro všechny to bude lepší. Elena jásala. Ovíjela ho sladkými slovy, milovala se s ním tak, až ztrácel hlavu. Když byl s ní, nepochyboval o ničem. Byli jen oni dva. Když byl ale
sám, věděl, že udělal něco špatného.
Ublížil Jitce i svému synovi. Zachoval se neodpustitelně. Musí se s Elenou milovat až do smrti, aby vytlačil
obraz své rodiny z hlavy. S Elenou žili spolu dva roky, po které se zmítal
mezi naprostým štěstím a výčitkami.
Jitka se mezitím znovu vdala. Vzala
si svého spolužáka, který ji měl rád
už od školy. Dal souhlas k tomu, aby
si Jitčin manžel osvojil malého Jiříka. Když odcházel od soudu, dívala
se na něj jeho bývalá láska jako na
cizího člověka. Chladně a s trochou
opovržení. Uvědomil si, jak jí to zase sluší. Měla zpět svou pěknou pevnou postavu, byla krásná, upravená.
Tak, jak ji kdysi miloval. Na chvíli se
mu zastesklo po jejich večerech, které ho vždy tak naplňovaly. S Elenou
jim to v poslední době moc neklapalo. Často na ni čekal dlouho do noci.
Vracela se domů unavená, neměla na
něj náladu. Také promilovaných nocí bylo stále méně. Dnes večer ji vezme do společnosti. Chtěl jí oznámit
jako překvapení, že už nemá syna. Je
celý jen její. Mohou se vzít a mít spolu děti. Koupil jí prsten, který jí chtěl
večer dát. Dlouho ho vybíral. Byl nad
jeho finanční možnosti, ale půjčil si.
Chtěl pro Elenu jen to nejlepší. Elena tentokrát přišla z práce brzy. Než
ji stačil pozvat na večeři, chladně mu
oznámila, že s ním chce mluvit. Už
toho má totiž dost. Nemůže s ním
dál žít. Strašně se s ním nudí. Dusí ji, jak je neustále jen s ní a nedává
jí žádný prostor. Nechce ho ve svém
bytě. A sex s ním ji už také nebaví.
Chce, aby se hned odstěhoval. Ještě
ten večer ať zmizí z jejího bytu i života. Našla totiž muže, který ji zcela naplňuje. Charismatického, skvělého milence. Stál a zíral na tu ženu
před sebou. Obětoval jí svou rodinu.
Věřil jí. Ona ho zničila. Popadl první
těžší věc, kterou měl po ruce a uhodil Elenu do hlavy. Rozdrtit, zašlapat,
smést z povrchu zemského, vymazat
ze světa. Na její mrtvé tělo pohodil
příliš drahý zásnubní prsten. Teprve
pak zavolal policii.
(pur)
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Zámek Valdštejnů se nově zahalí do světla
LITVÍNOV – Litvínov připravuje
rekonstrukci parkoviště, příjezdové cesty a osvětlení i zámku
Valdštejnů. Akce by měla odstartovat v květnu. Novinkou
má být barevné nasvícení zámku.
Parkoviště u zámku a příjezdová cesta k němu jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu.
„Parkoviště nepatří do majetku
města. Museli jsme nejprve vyřešit majetkové vztahy. Dnes máme
na parkoviště smlouvu na dlouhodobý nájem, a tak můžeme
investovat do jeho stavu. Nedůstojný je také příjezd svatebčanů
k zámku. Součástí rekonstrukce
bude i nové obratiště, aby mohli
svatebčané před zámkem nastoupit a bez zmatků a problémů odjet,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Parkoviště u zámku v současné době není nijak
vyznačeno. Auta tu parkují zcela
nahodile. Není proto možné určit, kolik parkovacích míst přibude. „Parkoviště rozšíříme částečně i do trávy směrem k lékařským ordinacím,“ doplnila starostka. Ideální podle ní není ani

Tankodrom k zámku. To by se Valdštejn divil...
kontejnerové stání v průchodu mezi ubytovnou a zámkem.
I to bude proto řešeno. Chybět
nebudou ani nové chodníky.
Perličkou celé investice je nové

osvětlení zámku. Budova bude
nasvícena a barva se podle příležitosti může měnit. Předpokládaná hodnota zakázky je 5,5
mil. Kč. Město v současné do-

bě hledá dodavatele. Nabídky se
budou hodnotit na základě nejnižší ceny bez DPH. Předpoklad
zahájení je květen 2019.
(pur)

LITVÍNOV – Litvínovští radní mění Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek. Původní znění bylo na dnešní dobu a hlavně ceny příliš
přísné.

lení města. To znamenalo neúměrnou administrativu. V době, kdy původní pravidla vznikala, pořídili ředitelé do padesáti tisíc korun daleko více než
dnes. Rovněž původně stanovená částka 50 tisíc korun pro
příspěvkové organizace zřízené
městem, nad kterou musí tyto
organizace žádat o souhlas zřizovatele, je nízká a přináší ředitelům organizací řadu administrativních úkonů neadekvát-

ních této výši. „Výše byla upravena na 100 tisíc Kč. Dosavadní
nákupy ‚za hotové‘ do 5 tisíc korun jsou také omezující a zužují možnosti operativních nákupů v případě náhlé potřeby, proto
byl tento limit zvýšen na 20 tisíc
Kč,“ doplnil tajemník. V nové směrnici jsou rovněž upraveny postupy pro otevírání nabídek podaných v elektronické
podobě.
(pur)

Litvínov uvolnil pravidla pro zadávání zakázek

Směrnice stanovuje novou
výši limitujících částek v procesu realizace zakázek malého
rozsahu. „Limity v I. kategorii
veřejných zakázek malého rozsahu jsou již neadekvátní situaci na trhu a nízké, administrativně neúměrně zatěžující zadavatele,“ vysvětli důvody tajem-

ník městského úřadu Valdemar
Havela.
Nedostačující je i původně
stanovená částka 50 tisíc korun pro příspěvkové organizace města. Pokud chtěl například
ředitel základní školy pořídit
cokoliv dražšího, než je padesát
tisíc korun, musel žádat o povo-

AUTODROM: Řidiči kamionů musejí počítat s objížďkou

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
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

MOST - Řidiči kamionů, kteří
přijíždějí do Mostu ze směru
od Prahy či Teplic a chtějí pokračovat na Chomutov nebo do
areálu mosteckého autodromu,
musejí využívat od minulého
týdne dlouhodobou objízdnou
trasu. Důvodem je rekonstrukce
silničního mostu pod hradem
Hněvín, dělníci zahájili jeho demolici.
Demolice a nová výstavba
jednoho ze dvou silničních nadjezdů nad železniční tratí uzavřely úsek ve směru od Prahy a Teplic na kruhový objezd
v mostecké městské části Souš,
z něhož se sjíždí do Komořan
a na Chomutov a také právě do
Mostu k areálu autodromu. Nákladní vozy a kamiony musejí
pokračovat po silnici I/27 směrem na Litvínov, v Záluží pak
odbočí na Komořany. Odtud
mohou jet dále na Chomutov

Kvůli demolici mostu pod Hněvínem se řidiči kamionů dostanou na autodrom jen po objížďce. Zdroj: maps.
google.com
nebo se vrátit na zmíněný kruhový objezd a odbočit k autodromu. Objízdná trasa je dlouhá zhruba 20 kilometrů. Výluka

se netýká osobních automobilů.
Řidiči, kteří mají namířeno ve
směru od Prahy do Chomutova nebo na autodrom, dojedou

k jeho areálu a dále ke kruhovému objezdu v Souši po místních
komunikacích v Mostě.
(nov)

Nadace pomáhají dětem zahnat hlad

LITVÍNOV – Dlouhodobě pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin
s obědy ve školách v Litvínově nadace, které mají pomoc dětem
jako svůj hlavní cíl. Kromě Women for Women pomáhá litvínovským
dětem také Nadace Sirius.
Pražská Nadace Sirius si pro
pomoc v Litvínově vybrala dívenku z mateřské školy. „Pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Má hluchoněmé
rodiče,“ prozradila místostarostka města Erika Sedláčková. Na obědy a školné poskytla nadace děvčátku 14 160 korun. „V současné době rodiče
nehradí platby za školku a dívka
ji tak nemůže navštěvovat. Přičemž by jí prospěla s ohledem
na její rozvoj a jako prevence
před pozdějším případným ne-

úspěchem,“ doplnila místostarostka.
Nadace Sirius více než deset
let zlepšuje život dětí ohrožených sociálním prostředím. Kromě pomoci s aktuálními problémy, jako je případ malé Litvínovanky, realizuje vlastní projekty.
Například Chodící lidé řešící postoj veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit
platit jim obědy, pomáhá v Litvínově také nadace Women for
Women. Tuto nadaci podporu-

Do projektu Obědy do škol se zapojuje více než padesát základních škol
v kraji a nechybí mezi nimi ani základní školy z Litvínova.
je také Ústecký kraj. Women for
Women každoročně podpoří dě-

ti z Ústeckého kraje několika milióny korun.
(pur)

zpravodajství
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Vzrostlé stromy musí ustoupit,
nahradí je nové javory
LITVÍNOV – Do konce března se
bude v Litvínově kácet bezmála
třicet vzrostlých stromů. Ustoupit musí plánované rekonstrukci komunikací. K zemi půjde
stromořadí v Gorkého ulici a topoly ve Dvořákově ulici. Nahradí
je javory a půdopokryvné keře.
Město letos plánuje stavební úpravy komunikací v ulicích
Gorkého a Ke Střelnici. V těchto místech ale úpravám překáží stromořadí vzrostlých jírovců. Město proto požádalo
o povolení je vykácet. Povolení se týká třinácti dřevin. Jedná se o jedenáct jírovců, jednu břízu bělokorou a jednu olši. Jednou z podmínek povolení
je náhradní výsadba. Do konce
května 2020 město vysadí třináct javorů, čímž vznikne nové stromořadí podél komunikace Ke Střelnici. Zároveň se zavázalo k jejich péči po dobu minimálně pěti let, aby zabezpečilo
zdárný růst a vývoj. Následná

Z
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Rady města Litvínova
Nové záchody pro jazykovku

LITVÍNOV - V objektu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků se zrekonstruuje sociální zařízení. Město vypíše veřejnou zakázku na stavební práce v pavilonu 1 a 3 v rámci rekonstrukce hygienických
zařízení pro chlapce i dívky ve všech třech patrech školy. Zároveň
se zrekonstruuje kuchyňka školy, sociální zařízení, šatny kuchařek
a vybudují se šatny pro uklízečky. Práce mají začít v červenci. Předpokládaná cena zakázky je 2,85 mil. Kč bez DPH.

Čtečky i e-knihy

LITVÍNOV - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov dostane od města 70 tištěných knih, 5 čteček
e-knih s 50 nahranými e-knihami, 1 nábytkovou stěnu „Kindlotéka“ s nabíječkami pro čtečky e-knih Kindle. To vše za 76 000 Kč.
Dar škola využije při výuce a k podpoře většího zájmu žáků o literaturu.
(pur)

Svoz bioodpadu celoročně

Tyto záběry nepotřebují komentář...
péče bude spočívat především
v dostatečné zálivce, pravidelném odplevelování, případně
v opravách kotvení. Pokud dojde k uschnutí některé dřevi-

ny, neprodleně ji město nahradí. Stromořadí jírovců zasahuje
do komunikace a stromy jsou už
ve velmi špatném stavu. Kořeny
poškozují povrch silnice. Vzhle-

Další stromy bude do konce vegetačního klidu město kácet na Osadě. Tady překáží rekonstrukci ve Dvořákově ulici třináct topolů. Místo nich město vysadí javory, druh, s nasazením
korunky maximálně ve výšce 180 centimetrů. Jako zpevnění svahu a zabránění eroze bude ve svahu vysazeno 1 575 půdokryvných keřů. Náhradní výsadba bude probíhat do konce května 2020.

dem k těsnému sousedství s komunikací nelze provést opravu
bez odstranění dřevin. Povolení
se týká také dvou stromů v ulici
Gorkého. Bříza a olše jsou v poměrně dobrém stavu, avšak rostou ve svahu v těsném sousedství s komunikací a jsou vrostlé
do odvodňovacího příkopu. Jejich zachování při rekonstrukci
komunikace vzhledem k umístění a prostorovým dispozicím
není možné.
(pur)

LITVÍNOV - Litvínov již několik let zajišťuje pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu. Do roku 2018 se jednalo vždy o svoz
v období od dubna do října. Od roku 2019 je zajištěn celoroční svoz.
S ohledem na počet nádob je svoz rozdělený do dvou dnů, v úterý
a ve středu, podle lokality města. Pravidelný svoz začal 12. března.
Podle města Litvínova je možné si objednat bio-nádobu (v případě zájmu volejte na tel. 476 767 719). Další možné uložení bioodpadu je zdarma pro občany Litvínova ve sběrném dvoře.
(nov)

Provozní doba sběrného dvora:

duben-říjen Po-Pá 7-18 hod., So-Ne 8-16 hod.
Listopad-březen Po-Čt 8-17 hod., Pá-Ne 8-16 hod.

Ulice Seifertova je konečně na řadě
LITVÍNOV – Po několika letech příprav je letos konečně na řadě rekonstrukce ulice Seifertova. Radní vybrali nejvhodnější nabídku za
více než dvanáct miliónů korun.
Město tak pokračuje v rekonstrukci ulic na Osadě. V rámci investiční akce bude obnovena také ulice Máchova. O celé akci diskutovalo vedení města
s občany této lokality při veřejném projednávání vloni v dubnu. Obyvatele ze Seifertovy ulice zajímalo, zda budou nové komunikace ukončeny obrubníky,
co se stane se zámkovou dlaž-

bou, kterou si někteří obyvatelé
ulice dali ke svým domům, vyjádřili obavu, že jim přes nízké
obruby bude zatékat do domu.
„Budou odebrány všechny konstrukční vrstvy komunikace. Obrubníky budou směrem k rodinným domům ve výšce 2 cm tak,
aby je bylo možno přejet. Na pomezí Seifertovy a Máchovy jsou
projektovány 5cm obruby, které

by zatýkání měly zabránit. Nově je rovněž uvažováno o dešťové kanalizaci,“ informoval projektant.
Lidé také upozorňovali na
špatný stav veřejného osvětlení, které v původním záměru
rekonstrukce nebylo zahrnuto. Vedoucí odboru investic Eva
Rambousková už před rokem
obyvatelům této ulice slíbila, že
pokud to bude možné, veřejné
osvětlení do zakázky město zapojí. A tak se také částečně stalo. Předmětem zjednodušeného

podlimitního řízení jsou stavební práce související s úpravami
komunikací a chodníků v ulici
Seifertova a v části ulice Máchova - odvodnění vozovky a zřízení dvou lamp veřejného osvětlení. Litvínov bude rekonstruovat
komunikace pouze na svých pozemcích. Chodníky ke vchodům,
či vjezdy ke garážím nebudou řešeny. Je však možné se dohodnout s realizační firmou na zhotovení i těchto míst. Předpoklad
termínu zahájení realizace akce
je duben 2019.
(pur)

Kaštánek pomohl dětskému oddělení
mostecké nemocnice
LITVÍNOV – V průběhu března se školka v Bezručově ulici plnila oblečením, hračkami, nádobím a dalšími věcmi, které přinesli nejen rodiče,
ale i prarodiče a přátelé.
Vše, co se školce podařilo nasbírat, předala na dětské oddělení mostecké nemocnice. „Rozhodli jsme se k tomu zejména díky vlastní zkušenosti, kterou jsem při hospitalizaci získali,
a proto jsme věděli, co všechno
na dětském oddělení chybí, co
pomůže zdravotnickému personálu a co potěší hospitalizované

děti. Dojemné bylo, když samy
děti přinášely nejrůznější hračky s tím, že jsou pro nemocné děti. Moc děkujeme všem, kteří se
do sbírky jakkoliv zapojili a pomohli nám vykouzlit úsměv ve
tvářích nemocných pacientů,“
uvedla vedoucí mateřinky Kateřina Koželuhová.
(sol)

Malí dárci z litvínovské mateřské školy Kaštánek.

Dojemná pomoc dětí pro oddělení mostecké nemocnice.

Bioodpad mohou občané ukládat i ve sběrném dvoře.

Pečovatelka
odhalila zloděje

MOST – Překvapení čekalo na pečovatelku, která přišla domů k seniorce, o kterou se starala. V bytě zjistila, že za závěsy je schovaný
cizí muž a cizí žena.
Seniorka žije v bytě sama a pečovatelka ji chtěla doprovodit k lékaři. „Pečovatelka chtěla při zjištění cizích osob mobilem přivolat policii, muž ji však měl uchopit za krk a přitlačil ji k bytovým dveřím. Telefon jí vytrhl z ruky. Napadené se podařilo ze sevření vymanit. Dvojice z bytu utekla. Kriminalisté, kteří se případem zabývali, totožnost
neznámé dvojice odhalili. Vyšetřovatel oba podezřelé obvinil z trestného činu a podal podnět na vzetí d o vazby,“ vylíčila policejní mluvčí Ludmila Světláková. Pečovatelka utrpěla zranění a škodu ve výši
4 000 korun.
(pur)
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zpravodajství

Dotace do sportu by mohla
rozdělovat Národní sportovní agentura
Vládnímu zmocněnci pro sport vedení města představilo především litvínovskou novinku - Sportovní čtyřlístek. „Je financovaný
z městského rozpočtu. Je
Vznik samostatné instituce školství, obrany, vnitra, finan- určen dětem 1. stupně
pro sport je součástí programo- cí a místního rozvoje. Agentu- základních škol a jeho cívého prohlášení vlády. Agentu- ra by měla mít 60 zaměstnan- lem je naučit děti plavat,
ra by měla zabránit pochybné- ců v době svého vzniku, který lyžovat, bruslit a zdokomu rozdělování dotací do spor- je plánovaný na polovinu ro- nalit je v pohybové dotu a zajistit větší kontrolu nad ku 2019. „Agentura pro sport vednosti. Milan Hnilička
tokem státních peněz do spor- je ve fázi vzniku. Diskutujeme ocenil snahu města motu. Novelu zákona musí pro- nad pravidly financování sportu tivovat děti k pohybu,“
jednat vláda. Pokud by prošla a k této problematice sbírám dů- prohlásila po společné
celým legislativním kolečkem ležité zkušenosti z terénu, jako návštěvě litvínovských
Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnivzniku vládní agentury pro například z Litvínova. Je dobré sportovišť starostka města lička: „Je dobré vidět na vlastní oči, jakým
sport by nic nebránilo. Vedl by vidět na vlastní oči, jakým způ- Kamila Bláhová. Zmoc- způsobem se v obcích a městech ke sporji po dobu šesti let vládou jme- sobem se v obcích a městech ke něnec si prohlédl všech- tu přistupuje a je důležité přenášet dál
novaný předseda a dva místo- sportu přistupuje a je důležité na sportoviště v Litvínově příklady dobré praxe. Důležité je vidět
předsedové. Na provoz by do- přenášet dál příklady dobré pra- a seznámil se s plány na také problémy a to, s čím bychom v buhlížela desetičlenná rada. Pět xe. Důležité je vidět také problé- investice do sportu. Pře- doucnu mohli pomoci.“
členů by sněmovna zvolila z řad my a to, s čím bychom v budouc- devším s plánem výstavsvých poslanců a zbytek by byl nu mohli pomoci,“ uvedl v Lit- by nového plaveckého bazénu bovny na volejbalových kurtech.
a s plánem nové volejbalové klu- Prohlédl si zdařilou rekonstrukci
vybrán z úředníků ministerstev vínově Milan Hnilička.
kurtů, která byla v roce 2015 realizována z dotace od ministerstva
školství a tělovýchovy. Také nová klubovna by měla být postavena s využitím dotace od MŠMT.
„Našemu hostovi jsme nejdříve
ukázali spodní halu zimního stadionu, následovalo hřiště národní házené, představili mu Tělovýchovnou jednotu Baník Kopisty, vzali ho do objektu plaveckého
bazénu, kde neskrýval překvapení z neutěšeného technického stavu. Na programu bylo i fotbalové
hřiště na Lomské, volejbalové kurty, tenisové kurty, koupaliště na
Koldomu a v závěru jsme ho vzali
do nově zrekonstruované sportovní haly u Koldomu,“ dodala starostka.
(pur)
Při prohlídce objektu plaveckého bazénu neskrýval zmocněnec překvapení z neutěšeného technického stavu.
LITVÍNOV – Sportu v České republice se možná „blýská“ na nové
časy. Na stole je plán na novou Národní sportovní agenturu, která
by měla rozdělovat a kontrolovat dotace do sportu. Je výstupem
novely zákona o podpoře sportu. Poslancům ji naservíroval vládní
zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Záměr představil vedení Litvínova při své březnové návštěvě města.

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

Svatomichaelská slavnost se stěhuje

LITVÍNOV – Litvínov má i letos pro pro občany připravenu celou
řadu akcí a společenských událostí. Chybět nebudou novinky ani
tradiční oslavy.
Letos bude Litvínov pokračovat v nastolených tradicích. Jedná se především o Valdštejnskou
a Svatomichaelskou slavnost,
Krušnohorské Vánoce, akce pro
děti i dospělé. „Hlavní program
Valdštejnské slavnosti bude probíhat 1. května od 9 hod. v zámeckém parku. Rytířský turnaj
bude od 15 hod. ve Voigtových
sadech. Stánky s občerstvením
budou na náměstí Míru. Součástí
programu je 30. dubna od 13.30
hod. Studentský majáles organizovaný studenty litvínovského
gymnázia s finančním přispěním
města. Velkým lákadlem budou
koncerty v parku, a to od 14 hod.
MIRO ŠMAJDA & TERRAPIE

a od 16 hod. IVAN HLAS TRIO,“
láká Dáša Wohanková z propagace města. Největší akce města
vyjde na 550 tisíc korun.
Pro letošek připravilo oddělení propagace nové propagační materiály. Například deštníky, tašky na třídění odpadu, boxy na kapesníky s fotografiemi
litvínovských památek, ptačí krmítka s pohlednicí. Tisknout se
budou i nové publikace. „V plánu je tisk katalogu Fenomén továrny Heller & Schiller - historie
výroby hraček HUSCH, Turistický průvodce 2020/2021, skládačka Litvínovský zámek a výstavy
2019,“ doplnila Dáša Wohanková. Nové tištěné materiály rozší-

Valdštejnská slavnost bude ještě v zámeckém parku, Svatomichaelská
slavnost se ale stěhuje do Voightových sadů.
ří řadu už vydaných propagačních tiskovin, jako je Turistický
průvodce 2018/2019, publikace Litvínov vydaná ve třech jazycích, katalog Sylva Prchlíková
vydaný v souvislosti s výstavou

v zámku Valdštejnů. Nově letos
přibyly v zámku Valdštejnů také pravidelné Dílničky pro děti. Nejbližší velkou akcí jsou Velikonoce v zámku, které startují
7. dubna.
(pur)

zpravodajství
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Jednání na kraji: Bude silnice I/13 rychlejší?
ÚSTECKÝ KRAJ - Jak zvýšit rychlost na silnici I/13? Jaká bezpečnostní opatření realizovat?
Kolik to bude stát a má to vůbec
smysl? Tyto a další otázky byly
předmětem jednání náměstka
pro dopravu Jaroslava Komínka
s ředitelem chomutovské Správy ŘSD Martinem Vidimským za
účasti projektantů a dopravní
policie.
„Ústecký kraj má dlouhodobě zájem na zvýšení rychlosti
na silnici I/13, která je v mnoha úsecích čtyřproudová a rychlejší jízdu by umožňovala. Upozorňuji, že nejde o to ulevit řidičům, kteří už dnes mnohdy předepsanou rychlost nedodržují.
Na druhou stranu je prokázáno, že pokud jede řidič pocitově
pomalu, zvyšuje se hrozba agrese a rizikového chování, což jde
proti myšlence bezpečnosti,“ řekl
při jednání náměstek Komínek.
Ředitelství silnic a dálnic,
Správa Chomutov, zadalo projektantům posouzení trasy od
Teplic do Mostu a návrh opatření, jejichž realizace by umožnila zvýšení rychlosti. Výsledkem je vytipování konkrétních
úseků, kde by bylo možné bez
velkých investic rychlost upravit, ovšem je to jen cca padesát
procent trasy, a to ještě v nesouvislých úsecích. „Díky vstřícnosti policie došlo k dohodě na instalaci bezpečnostních prvků
na 2,5 km úseku. Tam bychom
mohli ke zvýšení přistoupit poměrně brzy, pokud to legislativa
dovolí,“ uvedl ředitel Martin Vidimský. Narážel na nutnost překvalifikovat komunikaci do ka-

tegorie Silnice pro motorová
vozidla.
Jednání otevřelo otázku, zda
má vůbec zvyšování smysl, po-

kud by bylo možné jen v krátkých úsecích, a ne v celé trase.
Řešením by byla změna legislativy. Obě strany se dohodly na

uspořádání technického dne,
kde se posoudí, ve kterých úsecích by případná změna byla realizovatelná.
(nov)

ÚSTECKÝ KRAJ - Inspirativní seminář zaměřený na téma
„Design jako účinný marketingový nástroj podporující konkurenceschopnost v průmyslu“ bu-

de 26. března od 10 hodin hostit Krajský úřad Ústeckého kraje.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast jen pro registrované. Registraci si mohou

podnikatelé vyřídit na stránkách
CzechInvestu. Zúčastnění se dozvědí, co je design, proč je tak
důležitý a jaké výhody přináší
firmám. Přizvaní hosté z úspěš-

ných firem a podniků v regionu se podělí o své poznatky, jak
správně design využívat. Účast
na semináři je bezplatná.
(nov)

Na zvýšení rychlosti na silnici I/13 má Ústecký kraj zájem dlouhodobě.

(foto zdroj www.wikipedia.org)

Ústecký kraj pro podnikatele

Krajská zdravotní vybavila nemocnici novými přístroji
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní získala díky projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zdravotnickou
techniku za téměř 100 milionů korun. Moderní přístroje již slouží
na devatenácti odděleních největší krajské nemocnice.

Přístroje mohla společnost pořídit díky projektu Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

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

„Projekt byl financován z 85 %
z prostředků IROP a 15 % z vlastních prostředků Krajské zdravotní.
Náklady dosáhly bezmála 96 750
000 Kč včetně DPH, z toho asi 82
200 000 Kč činí dotace,“ shrnul Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní a dodal:
„Je třeba ocenit práci mnoha lidí,
kteří za realizací tohoto důležitého
projektu stojí. Jim všem patří poděkování, vážíme si toho.“
Cílem projektu bylo zlepšení kvality návazné péče. Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče určuje, zda se pacient vůbec a jak
rychle dostane do další vysoce
specializované péče, a jak rychle
se po péči vysoce specializované
vrátí do svého přirozeného prostředí.
Realizace projektu zvýšila úroveň standardu vybavenosti lékařských oddělení a oborů, které zajišťují návaznou péči o pacienty specializovaných center. Díky
projektu se pořídilo a modernizovalo přístrojového vybavení,
zdravotnické prostředky, technologie a další vybavení včetně jejich instalace a uvedení do provozu, případně i odborné instruktáže obsluhujícího zdravotnického
a jiného personálu. „Z větší části jednalo o modernizaci již zastaralých zdravotnických prostředků a jejich příslušenství, které byly nahrazeny, a proto jejich pořízením nevznikají požadavky na
nové prostory či nový personál,“
doplnil Jiří Novák.
(sol)
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu 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 včetněskříně 3 500 Kč a věšákovou stěnu

–dohodou. Vše v Mostě. Tel.: 607
277880 VEČER
■■ Koupím HAKI lešení. Telefon: 608
224 183
■■ Prodám v Mostě 2 stejné dětskéválendy 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.

■■ Prodám novou tiskárnu Pixma ■■ Osamělá paní 75/168 nekuřačka
30.01.19 14:45

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

Obchodní oddělení, inzerce:
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.
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NABÍZÍME
Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

SATELITNÍ
DOTACE

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě

✔ 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:

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

ného dělníka na rekonstrukci 3 bytů
+ další práce v Českých Zlatníkách.
Telefon: 606 264 380

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

HRÁČE

od

Zaměstnání

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

■■ Hledám zedníka nebo pomoc-

■■ Sháním dlouhodobý podnájem

Hledáme

tým

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

Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978

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

sport
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Republikovým šampionem
ve slalomu Marek Müller z Lomu
Lom - Čtrnáctiletý český reprezentant v alpském lyžování Marek
Müller z Lomu u Mostu završil letošní sezonu triumfálně! V kategorii U16, v níž startují starší žáci narození v roce 2003 a 2004, se stal
šampionem České republiky ve slalomu. Vynikající forma mu pak
ještě zajistila i stříbrnou příčku a titul vicemistra roku 2019 v obřím
slalomu.
„Vzhledem k tomu, že ve své
kategorii závodím s o rok staršími soupeři, neměli jsme na začátku sezony výrazné ambice. S tátou jsme mluvili o tom, že každé umístění na republikových závodech do 10. místa bude dobré,
umístění do 5. místa skvělým výsledkem a bedna senzací. O to
víc mě letošní titul mistra ČR ve
slalomu těší. Byl to opravdu tuhý
boj,“ zhodnotil Marek Müller vydařenou sezonu.
Úspěch je to o to cennější, že
mezi stejně starými závodníky talent z Krušných hor výrazně vyčnívá. S o rok starším Štěpánem Kroupou, který Markovi
těsně podlehl v boji o titul ve slalomu, přičemž v obřím slalomu
si pozici vyměnili, navíc ostatním soupeřům výsledným ča-

sem výrazně odskočili. Letošní sezonu završil Český pohár
Nokian Tyres – mistrovství ČR
žactva 2019, jel se ve dnech 10.
a 11. března ve Špindlerově Mlýně na sjezdovce Stoh. Markovo
skvělé vystoupení přetavené do
dvou nejcennějších kovů v technických disciplínách ale nebylo dílem náhody. Opíralo se totiž
o výborné výsledky v celé sezoně, jež vyústily ve stříbrnou příčku v celkovém hodnocení seriálu
závodů žákovské kategorie.
Marek Müller je členem lyžařského oddílu M-ALGO team
a hostuje v Racing Team Záhrobský, který je nejlepší tuzemskou
skupinou v žákovské kategorii s důrazem na kvalitu tréninků a profesionální přístup. Jeho
členové se pravidelně umisťu-

ní části tabulky. Měli jsme zde
možnost si vyzkoušet naši rychlost a sílu. Spolupráce v obraně už
nám funguje velmi dobře, až další utkání nám ukážou, zda systém
obrany funguje i proti soupeřům,
kteří jsou v tabulce výše. Dnes
jsme museli hodně polevit z našich standardů v obraně, protože
každý náš kontakt s útočnicí soupeře byl trestán častěji než v předchozích utkáních, i když se naše
obrana nezměnila. Co bylo možná jiné, byl přístup hráček soupeře, které častěji padaly na zem
a zdůrazňovaly tak naše zákro-

Tvůrci českého národního týmu vybrali silné mužstvo,
ovšem dost klíčových hráčů ješ-

tě zůstalo doma. To ale vůbec
nezabránilo tomu, aby si svěřenci kouče Jiřího Nováka dokráče-

Po neděli už hokejová extraliga pro tým HC Verva
Litvínov skončí. V posledním utkání play out přivítá na svém ledě celek Piráti Chomutov. Zápas na Zimním stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově začíná v 15.30
hodin.

Po výhře na hřišti v Rakovníku (2:0) se fotbalisté divizního Baníku Souš
opět představí doma. V sobotu 23. března od 15.00 hodin přivítají tým FK Zbuzany
1953. Souš je v tabulce aktuálně čtvrtá.

MFK hraje doma
s FK Ostrov
jí na stupních vítězů. Tým vede
trenér žákovské reprezentace Petr Záhrobský mladší. Bratr bývalé úspěšné české alpské lyžařsky
Šárky Strachové byl sám dlou-

ky. Díky tomu jsme do 2. poločasu změnili náš přístup a vyzkoušeli jsme si obranu téměř bez kontaktu, půjčili jsme si ji z košíkové
a fungovala skvěle,“ řekl po skončení zápasu trenér týmu Ondřej
Václavek.
DHK Baník Most – Háje Praha 41:21 (16:11). Sestava a branky Mostu: Ebrlová, Srpová, Pokorná 7, Zemanová 4, Krbcová 2,
Maxová 2, Scheithauerová 5, Ležalová 3, Jindřichová 2, Rudincová 3, Šüttoövá 3, Borlová 3, Turčanová 1 a Čásová 6.
(jak)

holetým reprezentantem ČR,
sedminásobným mistrem ČR
a několikanásobným evropským
šampionem. Zúčastnil se tří zimních olympijských her a šes-

ti mistrovství světa. Vedle trenérské práce zastává také funkci technického delegáta Mezinárodní lyžařské federace (FIS).
(fou, jak)

Ve třetím duelu play out
Litvínov nestačil na Karlovy Vary

Litvínov - V dalším utkání play-out se potkaly Karlovy Vary a Litvínov. Verva už nemá co získat, ani co ztratit, zato Energie ještě bojuje. A zabojovala úspěšně, chemikům nasázela šest branek a odvezla
si tak domů všechny body.
I když Litvínov více než polovinu zápasu úspěšně dotahoval, třetí
třetina rozhodla v jeho neúspěch.
„Pro nás tato utkání nejsou vůbec jednoduchá. Necháváme hrát
mladé hráče. První třetinu jsme hráli dobře, nedali jsme ale žádnou
branku. Ve druhé třetině byly individuální chyby, což se dalo s mladými hráči v kádru očekávat. Bohužel se chyby objevily i ve třetí třetině
a my jsme utkání prohráli,“ řekl po utkání kuč litvínovského celku
a generální ředitel klubu v jedné osobě Jiří Šlégr.
HC Verva Litvínov – Energie Karlovy Vary 3:6 (0:0, 2:3, 1:3).
Branky a nahrávky: 22. Jánský (M. Hanzl), 33. Petružálek (Myšák),
55. Ščotka (M. Hanzl) - 22. R. Vlach (T. Mikúš, J. Černý), 28. O. Beránek (M. Rohan, Sičák), 35. Gríger, 44. T. Mikúš (Eminger, Šenkeřík), 46. J. Černý (R. Vlach), 49. Skuhravý (Eminger). Sestava HC
Verva Litvínov: Petrásek (Janus) – L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Strejček, Trončinský, Březák, Hunkes – Svoboda, V. Hübl, Válek
– Petružálek, Myšák, Helt – Jánský, M. Hanzl, Drašar – Jícha, M. Havelka, Trávníček.
(jak)

Šestice Mostečanů pomohla k triumfu národního týmu
Tunis – Vítej, zlatý hattricku! Famózní vítězná jízda české reprezentace malého fotbalu pokračuje. Úřadující mistři světa i Evropy si
o víkendu podmanili Tunisko, kde ovládli prestižní turnaj Continental Cup. Ve finále zdolali domácí výběr 5:4.

V neděli naposledy
na extraligu

Baník Souš doma
přivítá Zbuzany

Mladší dorostenky Baníku pokořily Háje
Most - Ani ve 3. jarním kole nepoznaly mladší dorostenky nervozitu ze ztráty bodů, když jasně
porazily hostující Háje 41:21, po
poměrně vyrovnaném poločase
16:11.
Domácí vstoupily do zápasu sebevědomě a rychle si získaly náskok, který se ale postupně
tenčil díky neproměňování jasných příležitosti. Došlo ke smazání získaného náskoku a za stavu 7:6 se začínalo téměř od začátku. Hostující hráčky cítily
šanci na slušný výsledek, bojovaly, ale i přesto se jim nedařilo lehce se přes obranu domácích prosazovat. I přes neobvykle vysoký počet vyloučení zvládly Mostečanky navyšovat vedení hlavně
z rychlých útoků. Ve 2. poločasu
se už jednalo o jasné utkání, kdy
domácí dominovaly a navyšovaly svůj náskok až na konečných
41:21. I v tomto utkání se dostaly na hřiště všechny hráčky a dokonce každá vstřelila branku.
„Skončilo nám období, kdy
jsme se utkávali s týmy z dol-
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li pro triumf v hlavním tuniském městě. Bylo u toho také šest
mosteckých reprezentantů, a sice brankáři Ondřej Bíro a Miloslav Aschenbrenner a hráči Tomáš Režný, Vít Popelka, Daniel
Kasal a David Macko.
(jak)

Tým fotbalistů FK Ostrov
bude dalším soupeřem hráčů Mosteckého fotbalového
klubu. Ti jej vyzvou v sobotu 23. března od 10.15 hodin v Mostě na umělé trávě.
Most, kterému aktuálně patří předposlední 15. příčka,
v minulém kole obdržel debakl 5:1 v Praze na Meteoru.

Mladší dorostenky
budou hrát doma
v dubnu
Po reprezentační přestávce čeká mladší dorostenky DHK Baník Most nejdříve utkání v Olomouci, a to
31. března. Až poté se opět
představí doma, a to v utkání
se Zlínem 7. dubna od 14.00
hodin.

Kombinovaný tým
jede do Modré
Fotbalový celek Sokol
Horní Jiřetín/FK Litvínov se
v dalším kole krajského přeboru dospělých představí na
hřišti dalšího sloučeného týmu Jiskra Modrá/SK Hrobce, a to v neděli 24. března
od 15.00 hodin.

Okresní přebor žáků
začne v dubnu

Středisko volného času v Mostě
hostilo dva regionální turnaje
Most – Dva regionální turnaje ve stolním hokeji hostilo mostecké
Středisko volného času. Dvacátý první díl projektu Air-hockey školám, který se koná s podporou společnosti United Energy, přivedl
do SVČ tentokrát žákyně a žáky 18. ZŠ Most. V jejich turnaji zvítězil
Jan Čejka před Lucií Schneiderovou a Matějem Sekerákem.
Jarním pohárem CorroTech pak pokračoval Český pohár v billiard-hockeyi šprtci. Vítězem se stal Jan Matuščín z druholigového
oddílu BHC StarColor Most. Druhé místo obsadil jeho týmový spoluhráč Matyáš Vaníček a třetí byl Jan Krmenčík (SVČ Most). Šesté
místo znamenalo pro Olivera Čermáka (BHC 15. ZŠ Most) prvenství v kategorii mladších žáků.
O posledním březnovém víkendu cestují billiard-hockeyisté do
Prahy. Odehraje se tam jednak 22. ročník Českomoravského poháru družstev, ale také turnaj jednotlivců vyšší kategorie ČP24. Výsledky turnajů:
Air-hockey školám XXI. - Český pohár B - SVČ Most: 1. Jan Čejka, 2. Lucie Schneiderová, 3. Matěj Sekerák, 4. Anna Ferencová, 5.
Jaroslav Zuska (všichni 18. ZŠ Most), atd.
Jarní pohár CorroTech – billiard-hockey šprtec – Český pohár
Expres - SVČ Most: 1. Jan Matuščín, 2. Matyáš Vaníček (oba BHC
StarColor Most), 3. Jan Krmenčík (SVČ Most), 4. Vít Kůřil (BHC
StarColor Most), 5. Aleš Veselý (BHC 15. ZŠ Most), atd. (has, jak)

V dubnu zahájí svou jarní část okresní přebor žáků
v kopané. V něm startuje celkem deset týmů. Těmi jsou:
Sokol Obrnice, Sokol Horní
Jiřetín, FK Hrobčice, Sport
Lom, Sokol Bečov, FK Havraň, SFK Meziboří, Mostecký fotbalový klub, TJ Kopisty a Baník Souš. Startuje se
v sobotu 6. dubna.

Mladší žáci hrají
dva zápasy venku
Na palubovkách svých
soupeřů se o víkendu představí mladší žáci U14 basketbalového klubu Baník Most.
V sobotu 23. března zajíždějí k utkání Žákovské ligy do
Rokycan. V neděli 24. března potom nastoupí proti domácí Jiskře Domažlice. (jak)
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22. března 2019

fotoreportáž

Muzeum v Moste představilo TOP klenoty v CR…

MOST – V Oblastním muzeu a galerii v Mostě mohla veřejnost spatřit
za mimořádných bezpečnostních opatření soupravu sedmi zrestaurovaných zlatých šperků s českými granáty baronky Ulriky von Levetzow. Šperky za nevyčíslitelnou cenu patří mezi TOP deset největších
klenotů Česka.
Ačkoliv měla veřejnost možnost šperky vidět pouze v jediný den,
a to na pár hodin, ti, co z jakýchkoliv důvodů do muzea nestihli na
vernisáž dorazit, nemusejí smutnit. Spatřit je budou moci znovu!
Muzeum totiž začíná s rekonstrukcí stálé expozice Ulriky a v novém
provedení ji představí veřejnosti ještě letos na podzim. Součástí by se
měly stát i zmiňované klenoty.
Návštěvníci muzea mohli spatřit náhrdelník, náramky, náušnice,
prsten a sponu na pásek ve speciální kazetě - etuji. Dohromady obsahují 469 kusů českého granátu. Unikátní sada klenotů z českého granátu je nyní již zpět vrácena do bezpečnostního sejfu mimo muzeum.
Šperky Ulriky von Levetzow prošly náročným restauračním procesem, který trval přes půl roku. „Šperky byly nově vyčištěny, převléknuty a doplněny. Podstoupily kompletní restaurační proces
a gemologickou analýzu, kterou té doby zatím ještě nikdy neprošly,“ uvedl odborný garant akce, pracovník mosteckého muzea a historik Jiří Šlajsna. Díky analýzám se prokázalo, že veškeré kameny na šperku jsou českými granáty z oblasti Třebívlic (nejmenší z nich má
7 mm). Obsahují zároveň také největší broušený český granát na světě. Ten je zasazen do spodní části - spony náhrdelníku. „Celkově se jedná
o největší ucelený komplex českých granátů na
světě, který jinde ve světě nemá obdoby,“ prozradil dále Jiří Šlajsna. Díky specializovaným
analýzám byl přehodnocen i význam šperku
a především také jeho cena, která je podle
odborníků nevyčíslitelná. „Důvod je jednoduchý, nemá totiž žádného srovnání. Nikde jinde žádné takto velké kameny českého
granátu neexistují. Určitě se ale cena šperků pohybuje nejméně v řádu desítek milionů korun. Přesně to nelze stanovit,“ dodal
historik.
Nejen krása, ale i unikátnost a hodnota
šperku byla a zůstane důvodem pro mimořádná bezpečnostní opatření.
Samotný šperk bude totiž součástí nové expozice Ulriky von Levetzow, která by
se měla znovu veřejnosti otevřít 14. listopadu
2019. „Tato nová expozice bude modernizovaná a doplněna o další univerzální multimediální
prostředky. Expozice bude mít speciální bezpečnostní režim. Pro klenoty je postavena speciální bezpečnostní vitrína, která je momentálně tou nejbezpečnější
v celé ČR a má tu nejvyšší certifikaci. Samozřejmě by bylo možné nechat udělat repliku, ale lidé si zaslouží vidět originál, i když za přísných bezpečnostních opatření,“ dodal ještě
historik Jiří Šlajsna.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Během prezentace klenotů vládla v muzeu mimořádná bezpečnostní opatření.

Šperky baronky Ulriky patří mezi deset
nejvýznamnějších klenotů v ČR, počínaje
korunovačními...

Expozice Ulriky von Levetzow se tento týden na několik měsíců uzavře.
Proběhne její rekonstrukce. Součástí nové expozice budou i slavné
a cenné klenoty baronky Ulriky. Veřejnost se tak má nač těšit!

Mimořádnou akci si nenechala
ujít ani ústecká radní Jitka
Sachetová.

Kochala se také místostarostka
Litvínova Erika Sedláčková.

O prezentaci šperků byl mezi veřejností mimořádný zájem.

…šperky baronky Ulriky von Levetzow

