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č í s l o  1 3  |  2 9 .  b ř e z n a  2 0 1 9  |  r o č n í k  2 2   c e n a  8   K č

 � OSTŘE SLEDOVANÉ 

VLAKY

MOST - Městské divadlo  

v Mostě uvede ve čtvrtek  

4. dubna od 19 hodin další 

reprízu inscenace slavného 

příběhu Bohumila Hrabala  

z druhé světové války „Os-

tře sledované vlaky“.  

Vstupné 170 Kč.

 � VELIKONOČNÍ DEKORACE

LITVÍNOV – Zámek Vald-

štejnů zve  2. 4.  na novou 

expozici „Jarní a velikonoč-

ní dekorace.“ Výstava potr-

vá do 28. dubna.  

Otevřeno  úterý - neděle   

 9 -12 a 13-17 hodin. 

 � TANEČNÍ ZÁBAVA

LITVÍNOV –  Citadela Lit-

vínov pořádá na společen-

ském sále 31. 3. od 16 do 

20 hodin Taneční zábavu 

s  Malou muzikou Chomu-

tov. Vstupné 50 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sobota 
9-11 hod. 
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RESSL  
(sraz u schodů  
vedle koupaliště) 
 
HNĚVÍN                         
(sraz na parkovišti  
nad vodárnou) 
 

BENEDIKT 
(sraz pod 18. ZŠ 
 vedle kurtů) 
 

Ressl Hněvín 

www.uklidmecesko.cz  

DUBNA
EN 

 každý účastník obdrží pytel  
na odpadky a rukavice 

 bližší informace podají přímo 
na místě organizátoři akce 

  

Ačkoliv kostel žádné převrat-
né novinky nechystá, přesto se 
milovníci historie a kulturních 
akcí mají na co těšit. „V letošní 
sezoně se zaměříme na tradiční 
akce, které chceme rozšířit. Ta-
ké se chystáme více věnovat ma-
lým návštěvníkům z mateřských 
a základních škol,“ uvedla kas-
telánka Ludmila Klimplová. 
Mateřské školky se mohou za-
pojit do akce „Maluj svoji pa-
mátku“ a pro starší děti je při-
praven program „Vývoj sakrál-
ní gotiky“ včetně prohlídky 
kostela. 

Chybět samozřejmě nesmí 
tradiční Hradozámecká noc. 
Pracovníci kostela už teď pil-
ně pracují na výrobě kostýmů. 
„Tentokrát se chceme zaměřit 
na panovníky a krále. Prohlíd-
ka bude s překvapením - ná-
vštěvníci budou hádat, o kte-
ré panovníky se jedná,“ dodala 
kastelánka s tím, že kostýmová 
prohlídka kostela je naplánová-
na na 31. srpna. První akcí, na 
kterou se veřejnost může těšit, 
je komentovaná prohlídka věže 

a krovů ve dnech 21. - 24. květ-
na. „Tato akce je za zvýhodně-
né vstupné,“ doplnila kastelán-
ka. V červnu bude kostel hostit 
koncert Teplické filharmonie, 
konec června je zaměřený na 
děti, pro které je za  vysvědče-
ní se samými jedničkami vstup 
do kostela zdarma a s odmě-
nou.  Na srpen je naplánována 
kostýmová prohlídka „Projdě-
te si kostel s mnichem“ a v zá-
ří tradičně Mostecká slavnost. 
V listopadu můžete do kostela 
přijít na Varhanní a na Advent-
ní koncert a v prosinci na Ry-
bovu mši vánoční, štědrovečer-
ní odpoledne nebo na  vánoč-
ní koncert. 

V letošním roce zvýšil Ná-
rodní památkový ústav ve 
všech svých památkách vstup-
né. V Kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě zaplatí letos 
návštěvníci o deset korun na-
víc. Veškeré informace o kul-
turních akcích včetně nabídky 
prohlídek a výše vstupného na-
jdou návštěvníci na www.kos-
tel-most.cz.

Kostel se v sobotu opět otevře návštěvníkům
MOST – Mostecký přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie se 
tuto sobotu 30. března  opět otevře široké veřejnosti. Po předloň-
ských, poněkud hektičtějších výročních událostí, očekává kastelán-
ka klidnější, ale přesto zajímavou sezonu.

 Mostecký unikát navštívilo vloni 14 420 lidí. Předloni, v roce pětistého výročí, se do kostela přišlo podívat 15 985 lidí. Největší zájem o přesunutou pa-
mátku  byl v roce 2016, kdy byla veřejnosti zpřístupněna atraktivní vyhlídka ve věži kostela. 

ZAPIŠ SE 
Někomu do života

ÚSTECKÝ KRAJ –  Zachránit život může každý z nás. Pro začátek 
stačí přijít 18. dubna od 10 do 15. 30 hodin na nábor do registru 
kostní dřeně na Krajský úřad Ústeckého kraje.

Je vám 18 – 35 let? Jste zdraví, bez závažných onemocnění v mi-
nulosti a neberete pravidelně léky? Vážíte více než 50 kilo a jste 
ochotní překonat určité nepohodlí a ztrátu času v zájmu záchrany 
života druhého člověka? Pokud ano, přijďte na nábor dárců kost-
ní dřeně.

V České republice i po celém světě onemocní denně stovky mla-
dých lidí i děti zhoubnými nemocemi kostní dřeně a uzlin. Více 
dárců v databázi znamená více nadějí na život. Nábor do regist-
ru dárců kostní dřeně pořádá společnost Krajská zdravotní spo-
lu s Ústeckým krajem a Českým národním registrem dárců dře-
ně. Dárce při náboru osobně a pravdivě vyplní vstupní formulář 
a informovaný souhlas dobrovolného dárce krvetvorných buněk 
s uskladněním DNA. Současně se musí ověřit identita nového dár-
ce, pročež si nezapo-
meňte občanský prů-
kaz. U každého dárce 
je  zajištěna dostateč-
ná anonymita. K dob-
rovolnému rozhodnu-
tí o vstupu do registru 
získá každý dostatek 
informací i času. Při 
náboru se provádí stěr 
z bukální sliznice. Dár-
ce si stěr po poučení 
náborující osobou pro-
vádí sám k tomu urče-
ným speciálním setem.

Nábor se koná na 
Krajském úřadě Ústec-
kého kraje v ulici Vel-
ká hradební 3118/48 
v Ústí nad Labem ve 
čtvrtek 18. dubna od 
11 do 15.30 hodin. 

(nov)
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N abídka brigády

Kelley omezí provoz 
MOST – Provozní doba Dílny magistra Kelleyho na hradě Hněvíně 
se zkrátí. V květnu a červnu bude otevřena jen od pátku do neděle. 

V červenci a srpnu pak bude kromě pondělí, které je zavíracím 
dnem, v provozu každý den. Sezona končí poslední neděli před za-
hájením školního roku. „Návštěvní hodiny zůstávají v čase 11 až 17 
hodin. Nadále platí, že pro předem objednané skupiny v počtu mini-
málně 5 osob, bude dílna otevřena i v září. Zářijové objednávky při-
jímá Turistické informační centrum,“ informovala mluvčí mostec-
kého magistrátu Alena Sedláčková. Nemění se výše vstupného. Zá-
kladní činí 20 Kč pro dospělou osobu, 10 Kč pro děti a mládež, oso-
by se zdravotním postižením a senioři nad 65 let věku platí 10 Kč 
a rodinné vstupné lze pořídit za 40 Kč.                                           (sol)

Maluj svoji památku  
MOST –  Kostel Nanebevzetí Panny Marie zve mateřské školky na 
prohlídku do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Součástí je výtvar-
ná soutěž.

Prohlídka je spojená s malováním obrázků na téma „Maluj svo-
ji památku v kostele Nanebevzetí Panny Marie“. „Děti si prohlédnou 
náš kostel a poté ve školce namalují to, co se jim nejvíce líbilo,“ vy-
světlila Ludmila Klimplová ze správy kostela. Z obrázků, které dě-
ti namalují, budou vybrány nejhezčí, za které děti dostanou odmě-
nu. Mateřské školy, které se chtějí do akce zapojit, mají šanci do 31. 
května. Objednat se mohou na tel. čísle 724 663 546, kde získají po-
drobné informace.                                                                           (nov)

Věhlasný magistr Kelley přivítá návštěvníky ve své dílně už v květnu.

MOST – Otevření nové silnice 
kolem mosteckého jezera nabí-
rá další zpoždění. Nová propoj-
ka mezi Mostem a Mariánskými 
Radčicemi se měla otevírat  bě-
hem dubna. Řidiči ale musí být 
trpěliví. Podle čerstvých odha-
dů se silnice neotevře dříve než  
v červnu.    

 Důvodem je kolaudace stav-
by a s tím spojená administrati-
va. „Stále probíhá proces předání 
a převzetí stavby. Zhotovitel do-
sud nepředal kompletní dokla-
dovou dokumentaci stavby tak, 
aby mohla být prověřena a ta-
ké, aby mohl být proces dokon-
čen a zahájeno kolaudační ří-
zení. Tím dojde, s největší prav-
děpodobností, k posunu původ-
ně předpokládaného zprovoznění 
této komunikace,“ potvrdila An-
na Fuksová z tiskového odděle-
ní Ministerstva financí ČR, kte-
ré je garantem výstavby nové 
silnice. 

Ve stanovení termínu otevře-
ní silnice je ministerstvo opa-
trnější a s  jistotou raději ter-
mín neudává. „Střízlivý odhad 
zahájení provozu komunikace 
by měl být v  červnu 2019. Ne-
odkladná povolení k používání 
této komunikace se řeší se sta-
tutárním městem Most,“ doda-
la ministerská mluvčí. V rámci 
dokončování ještě dojde na ká-

cení dřevin, a to ze strany Ředi-
telství silnic a dálnic ČR. Nut-
né jsou totiž ještě úpravy nové 
křižovatky  při nájezdu na most 
přes trať a řeku Bílinu ve směru 
z  ulice Čs. armády (za novým 
kruhovým objezdem u mu-
zea). Vegetace se zde musí ještě 
v době vegetačního klidu vyká-
cet tak, aby byl zajištěn výhled 
na vozidla přijíždějící ze silnice 
I/13. „Vykácení dřevin v křižo-

vatce u nového mostu musí ŘSD 
provést nejpozději do 15. 4.,“ do-
plnila mluvčí. 

Nová silnice III. třídy bu-
de spadat pod Ústecký kraj. Je 
dlouhá zhruba osm kilomet-
rů a bude znamenat jednak po-
hodlnější a hlavně dostupněj-
ší spojení do některých obcí 
v okolí Mostu, zejména pak ta-
ké přístup k jezeru. Cyklisté bu-
dou mít rovněž svůj prostor na 

nově vzniklé cyklostezce, kte-
rou vybudovalo město Most. 
Do roku 2021 se bude na nové 
komunikaci Most – Mariánské 
Račice provádět pěstební péče 
a diagnostika nové mostní kon-
strukce. Ale to již za provozu.  
Náklady na vybudování komu-
nikace, které hradí stát, se vy-
šplhají na přibližně 370 milionů 
korun.                                      (sol) 

Nová silnice kolem jezera nabírá zpoždění

Silnice z Mostu do Mariánských Radčic je dokončená, stejně jako i její dopravní značení. Přesto ale stále zůstá-
vá pro řidiče uzavřená.

Na základě přání a připomí-
nek cestujících došlo ke změ-
ně vnitřního vzhledu tramva-
je EVO 1. „Nechali jsme vyrobit 
nové čalounění a osadili ho do 
celé tramvaje. Někteří naši cestu-
jící si stěžovali, že je plastové se-
dačky studí, nebo že jsou nepo-
hodlné. Celkem v celé tramva-
ji dostalo nové čalounění všech 
29 sedadel,“ řekl Daniel Dunov-
ský, ředitel Dopravního podni-
ku měst Mostu a Litvínova.

Ve stejné tramvaji a také v au-
tobusu SOR NB 12 byla insta-
lována další novinka. „Jde 
o kameru, která sleduje prostor 
před vozidlem. Její záběry mo-
hou pomoci vyšetřit případnou 
spornou situaci při dopravních 
nehodách. Nahrávka se ukládá 
ve vozidle a je k dispozici 72 ho-
din,“ doplnil ředitel Dunovský. 
Jak dodal, k nahrávce se však 
dostane pouze Policie České re-
publiky. „Mají elektromagnetic-

ký klíč, bez něj je nahrávka ne-
dostupná. Celý postup byl kon-
zultován s Úřadem na ochranu 
osobních údajů,“ uvedl Daniel 
Dunovský a dodal, že s montá-
žemi dalších čelních kamer bu-
de dopravní podnik pokračovat. 
Touto technologií budou vyba-
veny i nově pořizované auto-
busy a tramvaje. „Do konce le-
tošního roku by měly na Mostec-
ku jezdit další tři nové tramvaje, 
jejichž součástí bude také kame-
rový systém. Stejně tak i pět no-
vých autobusů, které dopravní 
podnik bude pořizovat, budou 
již od výrobce vybavené kamera-
mi. V průběhu ale budeme dopl-
ňovat čelní kamery i do ostatních 
našich vozidel,“ potvrdil šéf do-
pravního podniku.  

Kamery ve vozidlech by mě-
ly být pro dopravní podnik po-
mocníkem proti vandalům, kte-
ří ničí jeho majetek. Jako důkaz-
ní materiál by záznamy mohly 

sloužit také v  případě 
agresivního a fyzické-
ho napadání revizo-
rů, což není v  posled-
ní době výjimkou. Zá-
roveň budou i ochra-
nou cestujícím. „Díky 
záznamům bude mož-
né například vypátrat 
potencionálního pacha-
tele, v případě napade-
ní revizorů budeme mít 
teď už nejen zvukový 
záznam, ale nově bude 
využitelný i obraz. Ka-
mery jsou i na někte-
rých zastávkách a za-
bírají veřejné prostran-
ství, sledují prostor před 
vozidly a budou slou-
žit k  ochraně majetku. 
Celkově budou kame-
rové záznamy preven-
cí bezpečnostních rizik 
při hromadné dopra-
vě osob. Záznamy po-
mohou v případě pře-
stupku, dopravní neho-
dy s účastí našeho vozidla či jiné 
pojistné události,“ vyjmenoval 

možné využití záznamů ředitel 
dopravního podniku.          (sol)   

Bezpečí pasažérů v tramvajích
a autobusech ohlídají nové kamery

MOST – Tramvaj EVO, kterou mostecký dopravní podnik pořídil jako 
prototyp, bude pro cestující pohodlnější. Zároveň i bezpečnější. Má 
nové čalounění a kameru na sledování prostoru před vozidlem.   

Ke změně vnitřního vzhledu tramvaje 
EVO 1 došlo na základě přání a připomí-
nek cestujících.

Městská správa sociálních služeb 
v Mostě nabízí v letních měsících 

studentům střední zdravotnické školy 
brigádu v přímé péči. V případě zájmu

 nás kontaktujte na níže uvedených 
kontaktech. 

KONTAKT – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
zemkova@msss-most.cz

pavlicova@msss-most.cz

Od apríla se  
zvýší svoz bioodpadu

MOST - Od 1. dubna 2019 se opět zvýší svoz bioodpadu. Vývoz 
kontejnerů o objemu 1100 litrů se bude provádět každý týden 
v pondělí. Vývoz popelnic o objemu 240 litrů každý sudý týden 
od úterý do pátku podle stanoveného harmonogramu. Od pro-
since se poté četnost svozu opět sníží na jedenkrát měsíčně. Svoz 
bude tedy probíhat stejným způsobem jako v loňském roce.

Co do popelnice PATŘÍ: Veškerý biologicky rozložitelný 
odpad z kuchyně (slupky, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky 
brambor, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, zbylé kousky pečiva, sko-
řápky z vajec, skořápky z ořechů, pecky z ovoce, dřevěný popel, 
tráva, listí, rostliny, zemina, papírové obaly na vajíčka, roztrha-
né na kousky, použité papírové kapesníčky, zbytky nehtů, vla-
sů a vousů).

Co do popelnice NEPATŘÍ: Maso, kosti, mastné pokrmy, ci-
zorodé látky a komodity - sklo, papír, plast, tetrapaky, kovy, sáč-
ky z vysavačů, umělé hmoty všeho druhu, popel z briket, uhlí, 
barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev 
a laků, uhynulá zvířata, léky, pleny.

Harmonogram svozu najdete na ww.tsmost.cz.

Hněvín bude ve tmě
MOST - Město Most se zapojí do mezinárodní akce Hodina Země. Ta 
se uskuteční v sobotu 30. března od 20.30 do 21.30 hodin. 

Do tmy se zahalí dominanta města hrad Hněvín. Cílem akce je 
dát viditelně najevo zájem na společné snaze o ochranu životního 
prostředí, zejména klimatického systému Země. Po celém světě ne-
budou tento den svítit památky, kanceláře či domácnosti. Do akce 
se mohou zapojit i Mostečané.

Symbolickým zhasnutím dají najevo svou podporu ochraně ži-
votního prostředí a připomenou, že vědí o změně klimatu a že se 
chtějí podílet na jeho řešení.  Podrobnosti o akci je možné získat na 
webových stránkách www.hodinazeme.cz.                                    (nov)
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P tejte se politiků
V tisku proběhla informace, 

že radnice po petici přezkou-
má záměr zřízení nového par-
koviště mezi bloky 519 a 520. 
Že se to ale týká také plochy 
mezi bloky 505 a 520 mne 
nadzvedlo ze židle. Kdo vymy-
slel dát parkoviště přímo pod 
okny ložnic a dětských poko-
jů? Jediný kousek zeleně, kde 
si děti mohou hrát, zaberou 
auta. Vlastním také auto a ob-
čas parkuji dál od domu, ale 
mít parkoviště přímo pod lož-
nicí fakt nechci.

Studie nového dopravního ře-
šení sídliště Pod Šibeníkem by-
la zpracována tak, aby s ohle-
dem na stávající podzemní in-
ženýrské sítě   našla možnos-
ti pro zkapacitnění parkování 
v dotčené části města s mini-
málním zásahem do vzrostlých 
stromů a možností adekvátního 
napojení na stávající místní ko-
munikace. 

Upozorňuji na skutečnost, že 
se jedná pouze o studii řešení, 
která nabízí alternativy pro bu-

dování nových parkovišť, ze kte-
rých lze dále vybírat a čerpat ná-
měty s ohledem na požadavky 
místních obyvatel a aktuální re-
álnou potřebu parkovacích míst 
v konkrétním místě. Rozhodně 
se nejedná o projekt, který by 
byl připraven k realizaci, pouze 
nabízí technické možnosti pro 
řešení dopravy v klidu.

Odpovídá primátor  města 
Mostu Jan Paparega

Jan Paparega

MOST – Město se co nevidět 
pustí do rekonstrukce mostu 
u nemocnice. Na stavbu vyhlá-
silo veřejnou zakázku. Lidé se 
musejí připravit na dopravní 
omezení. Například s  parko-
váním, ale i uzavírku ulice J. E. 
Purkyně.

Během rekonstrukce bude 
nahrazena nosná konstrukce 
stávajícího mostu, čímž se zaji-
ští jeho plná zatížitelnost. Sou-
částí stavby je i oprava spodní 
části mostu, úprava komunika-
ce a  přeložka veřejného osvět-
lení. Předpokládaná cena ak-
ce je zhruba 50 milionů korun 
bez DPH. „Pobídky budou po-
dány elektronickou cestou. Co se 
týče stanovení termínů, je nyní 
těžké cokoliv předjímat a odha-
dovat. . Finanční objem zakáz-
ky je značný a předpokládáme, 
že se vyskytnou i dotazy v rám-
ci zadávací dokumentace,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. V  sou-
časné době je vyřešena náhrad-
ní doprava MHD, sanitních vo-
zů apod. 

Provoz v  době rekonstruk-
ce by měl probíhat obdobně, ja-
ko když se most opravoval v mi-
nulosti. Tehdy se uzavřela ulice 
J. E. Purkyně a využíval se pou-
ze příjezd z ulice Svážná. Řidiči 
ale tehdy mohli parkovat částeč-
ně i na mostě, což nyní možné 
nebude. Komplikovanější bu-
de také otočka autobusů. „Dnes 
je  jiná situace. Jednáme s Kraj-

skou zdravotní ohledně otočky 
autobusů. Funguje zde placené 
parkoviště se závorami, což  bu-
de problém. Musí se odinstalo-
vat a parkoviště omezit, proto-
že autobusy by se sem jinak ne-
vešly a jiný prostor pro otáčení by 
tu nebyl,“ podotkl náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. Akce bu-
de také náročná na dobu reali-
zace. Rekonstrukce by totiž mě-
la trvat zhruba rok. „Neumíme 
říci, kdy se začne, ale počítáme 
s  tím, že letos. Dokončení bude 

v příštím roce. Lidé se musí při-
pravit na dopravní komplikace, 
ale jedná se o stavbu, stejně ja-
ko i rekonstrukce mostu do Ru-
dolic, kterým se nemůžeme vy-
hnout. U nemocnice je výhoda, 
že sem vedou dva příjezdy,“ do-
plnil primátor. Na rekonstrukci 
mostu město vyčlenilo peníze ze 
svého rozpočtu. Dotace totiž na 
tuto zakázku nebylo možné zís-
kat. Pro město jde o jednu z nej-
náročnějších investičních akcí 
letošního roku. 

Rekonstrukci mostu vyžaduje 
jeho špatný technický stav, kte-
rý se zhoršuje. Pro opravu se na-
bízely tři varianty, které se lišily 
ve způsobu provedení a financí. 
Město se rozhodlo pro nejdražší 
možnost. „Rozdíl mezi výměnou 
mostu za nový a mezi variantou 
komplexní rekonstrukce, byl ně-
kolik milionů korun. Rozdíl v ži-
votnosti ale třicet let. Životnost 
mostu by měla být minimálně 80 
let,“ vysvětlil primátor.   

(sol) 

Ulice Purkyně k nemocnici se uzavře
Most čeká letos rekonstrukce

 V souvislosti s opravou mostu u nemocnice se lidé musí připravit na dopravní komplikace.

MOST – Velký den pro budoucí 
prvňáčky klepe na dveře. Zápi-
sy do mosteckých jedenácti zá-
kladních škol, spadajících pod 
město, se uskuteční ve čtvrtek 
a pátek 4. a 5. dubna od 14 do 
17 hodin. 

V  uplynulém školním roce 
2018/2019 usedlo do školních 
lavic mosteckých základních 
škol pod správou města 659 
prvňáčků. Bylo to o čtyři více 
než rok předchozí. K  zápisům  
se vloni dostavilo také 41 dětí 
z jiných obcí, nejvíce z Litvínova 
a z  Loun. Doporučení pro od-
klad dostalo loni 107 dětí a do 
osmi přípravných tříd usedlo 
102 dětí. „Letos by se k zápisům 
pro školní rok 2019/2020 mělo 
dostavit 666 dětí. Předpokládá 
se otevření osmi až devíti 
přípravných tříd,“ informovala 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.

Zápis pro školní rok 
2019/2020 se týká dětí 
narozených od 1. 9. 2012 do 
31. 8. 2013 a také těch, jimž by-
lo u předchozího zápisu plnění 
povinné školní docházky 
odloženo.

Nesplnění povinnosti přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní 
docházce ze strany zákon-
ného zástupce lze považovat  
za přestupek školského záko-
na, za což  lze uložit pokutu až   
5 000 korun. „K zápisu na školní 

rok 2018/2019 se nedostavilo 
72 dětí, které mají hlášen trvalý 
pobyt v Mostě. Vzhledem k to-
mu, že není povinnost trvalý po-
byt přehlašovat, tyto děti se tady 
vůbec nemusejí vyskytovat. Mo-
hou už dávno žít jinde, ale jsou 
u nás stále evidovány,“ uved-
la dále tisková mluvčí s  tím, že 
mnohé z těchto dětí jsou se svý-
mi rodiči například v cizině. 
„Není v silách odboru školství 
tyto děti dohledat, a to ani přes 
značnou výpomoc odboru so-
ciálních věcí a jejich terénních 
pracovníků. Bohužel se zákon-
ným zástupcům těchto dětí 
nedaří ani doručovat zásilky 
s výzvou k podání vysvětlení, 
protože se na místě trvalého 
pobytu nezdržují, nema-
jí označenou schránku atd. 
Pokud už se je podaří obeslat, 
snažíme se, aby co nejdříve dítě 
do školy zapsali, protože to je 
nejdůležitější,“ dodala mluvčí 
Sedláčková. 

Kdy dostane dítě 
odklad?

Zápis se skládá z formální 
části, kdy zákonný zástupce podá 
žádost o zápis dítěte, a rovněž 
z  rozhovoru, případně dalších 
činností s dítětem. Rozhov-
or pedagoga se zapisovaným 
dítětem trvá nejvýše 20 minut. 
Je zaměřen na motivování 

dítěte pro školní docházku 
a na orientační posouzení jeho 
školní připravenosti.

„Není-li dítě tělesně ne-
bo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně jeho 
zákonný zástupce v době zápisu, 
odloží ředitel školy začátek povin-
né školní docházky o jeden školní 
rok - pokud je žádost doložena 

doporučujícím posouzením 
příslušného školského poraden-
ského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psycholo-
ga. Žádost zákonného zástupce 
o odklad povinné školní docház-
ky je nutné doručit řediteli školy 
již v době určené pro zápis, tedy 
do 30. dubna,“ doplnila Alena 
Sedláčková.                            (sol)

Zápisy prvňáčků už za týden!

Letos by se v Mostě k zápisům pro školní rok 2019/2020 mělo dostavit 
666 dětí. Zápis se skládá  z rozhovoru, případně dalších činností s dítě-
tem. Zápis trvá nejvýše 20 minut. Je zaměřen na motivování dítěte pro 
školní docházku a na orientační posouzení jeho školní připravenosti.

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, 

stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být 

doručeny nejpozději 
do 5. 4. 2019 – 12.00 hodin.

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
SPRÁVY DANÍ, 

POPLATKŮ 
A POHLEDÁVEK 

ODBOR FINANČNÍ
PRACOVNÍ NÁPLŇ

metodické vedení na úseku místních poplatků 
a pohledávek ÚSC včetně vymáhání, příprava 

podkladů pro účetnictví ÚSC, daňových 
přiznání k dani z příjmu právnických osob a dani 
z přidané hodnoty a příjmové části rozpočtu ÚSC 

Obsazení pracovní pozice na dobu NEURČITOU

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

Informace o pracovní pozici poskytne 
Ing. Jana Macháčková - Kancelář č. 215, 2. patro

Telefon: 476 448 301, 703 481 922,
e-mail: Jana.Machackova@mesto-most.cz

Město trvá na  
dodržování vyhlášky

MOST - Vedení města Mostu považuje autodrom za jednu z domi-
nant města. Na dodržování takzvané protihlukové vyhlášky ale 
trvá. 

To zaznělo i na společném jednání vedení města, zástupců všech 
zastupitelských klubů, spolku Zdraví pro Most a společnosti Au-
todrom Most, které se uskutečnilo 18. března na magistrátu. „Jed-
nání jsem vyvolal právě nyní na začátku sezony, aby nám autodrom 
představil akce, které se na okruhu letos chystají, a aby se k počtu 
těchto akcí a problematice hluku z autodromu mohli vyjádřit i lidé 
ze spolku Zdraví pro Most,“ informoval primátor Mostu Jan Papa-
rega. Autodrom na jednání představil své záměry, mimo jiné i ty, 
které by mohly omezit produkci hluku. S jejich realizací nicméně 
vyčká do doby vyřešení zákonnosti protihlukové vyhlášky, s níž 
autodrom nesouhlasí. Zástupci autodromu informovali i o snaze 
řešit se zákonodárci úpravu hluku pro autodrom. V rozsáhlé dis-
kusi pak vyjádřili svůj názor všichni zúčastnění. „Vedení města za-
stává nadále stanovisko, že autodrom je jednou z dominant našeho 
města, nicméně i na jeho provoz se vztahují právní předpisy a obec-
ně závazná vyhláška, které je třeba respektovat a dodržovat tak, aby 
provoz autodromu co nejméně zatěžoval své okolí,“ doplnil primá-
tor Paparega.                                                                                 (nov)

„Co může být krásnějšího 
než pomáhat dětem,“ řekl hejt-
man k projektu. Šeky pro dět-
ská oddělení v Mostě a v Ús-
tí nad Labem převzal místo-

předseda představenstva kraj-
ské zdravotní Radek Scherfer. 
„Děkuji Lence Kocmanové Tau-
ssigové za dlouholetou podpo-
ru dětských oddělení,“ podě-

koval.  Otorinolaryngologické 
oddělení Nemocnice Most po-
užije peníze  na vybavení her-
ny pro malé pacienty.  Dětské 
a dorostové oddělení Nemoc-

nice Chomutov zrekonstruuje 
lůžkové pokoje pro maminky 
s dětmi na stanici batolat. Za 
čtrnáct let konání charitativní 
akce „Krása pomáhá dětem“ se 
Lence Kocmanové Taussigové 
podařilo ve prospěch nemoc-
ných dětí získat téměř 5 mili-
onů Kč. 

(nov)

„Krása“ pomohla dětem v nemocnici
MOST - Dětská oddělení Krajské zdravotní  dostanou 305 tisíc korun z charitativního projektu „Krása 
pomáhá dětem“. Slavnostní galavečer proběhl  v Severočeském divadle.  Organizátorkou akce byla Miss 
sympatie ČR 2002 Lenka Kocmanová Taussigová. Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček.
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PONDěLÍ
Gulášová  35 Kč
150 g Kuřecí prso zapečené se šunkou, sýrem a brokolicí,  
 šťouchaný brambor 125 Kč
150 g Vepřové medailonky na žampionech, dušená rýže 115 Kč
350 g Lasagne Bolognese 105 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
220 g Pečené kuře v BBQ marinádě, šťouchaný brambor, zelný salát 115 Kč
150 g Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže 125 Kč
350 g Bramborové noky v sýrové omáčce se sušenými rajčaty  
 a žampiony 105 Kč

STŘEDA
Frankfurtská s párkem 35 Kč
220 g Pečené kachní stehno, dušené zelí, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky v pikantním těstíčku, vařený brambor,  
 tatarská omáčka 115 Kč
350 g Zapečené brambory s mletým masem, špenátem a sýrem 105 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Samuraj z hovězí roštěné, bramboráčky 125 Kč
150 g Vepřové maso na houbách, dušená rýže 115 Kč
150 g Uzené maso, fazole na kyselo, kyselá okurka, cibulka 105 Kč

PÁTEK
Zeleninová s vejci 35 Kč
150 g Španělská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Pečený karbanátek se slaninou a sýrem, bramborová kaše, 
 okurkový salát 115 Kč
200 g Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč
SPECIÁL 450 g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ  
S KOŘENOVOU ZELENINOU A PEČENOU BRAMBOROU S KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO
Doba přípravy speciálu je cca 20 min 165 Kč

POLEDNÍ MENU
1. 4. – 5. 4. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

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

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

NABÍZÍME:
pracoviště s vysokou kvalitou v oboru, odpovídající finanční ohodnocení,

5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou

MOSTECKO – Za rok 2018 zemře-
lo na českých silnicích 86 řidičů 
motocyklů a dva  jejich spolu-
jezdci. Je to výrazný nárůst smr-
telných následků oproti roku 
2017.  Policie ČR se proto snaží 
tento trend zastavit s projektem 
Začněme spolu aneb Kolama 
dolů 2019. 

Ředitelství dopravní policie 
Policejního prezidia ČR ve spo-
lupráci s Asociací center pro 
zdokonalovací výcvik řidičů 
AČR pořádá již 2. ročník společ-
ného preventivního projektu za-
měřeného na bezpečnost řidičů 
motocyklů. V rámci akce se také 
budou moci motorkáři seznámit 
s novými bezpečnostními prvky 
a zúčastnit se praktického vzdě-
lávání a zdokonalování na začát-
ku motorkářské sezóny.

Stejně jako vloni proběh-
ne 9 společných jízd s násled-
nou bezplatnou ukázkou výcvi-
ku na polygonu. První vyjížď-

ka v rozsahu 80 až 90 km bude 
startovat z hory Říp, z obce Rov-
ná 20. dubna  a pokračovat bude 
na mostecký polygon. „Přestože 
limit účastníků na jednu vyjížď-
ku je 250 motorkářů, předpoklá-
dáme, že samotných akcí na po-

lygonech se zúčastní více zájemců 
a bude překonána loňská celko-
vá návštěvnost, která se zastavila 
na čísle 3500 příznivců motorek,“ 
uvedl David Suchan.

Do realizace samotného pro-
jektu se zapojují všechna centra 

bezpečné jízdy v České re-
publice. Výjezd motorkářů 
probíhá vždy organizova-
ně a za doprovodu doprav-
ních policistů na motocy-
klech. Po dojetí do výcvi-
kového centra se účastníci 
jízdy zapojí do připravené-
ho programu. Společných 
jízd se jako v roce přede-
šlém zúčastní i představi-

telé vedení Policie ČR, včetně 
ředitele služby dopravní policie 
Tomáše Lercha, který první roč-
ník tohoto projektu hodnotí ja-
ko zdařilý a k druhému roční-
ku dodává: „Jsem potěšen z po-
zitivního ohlasu na loňský ročník 
projektu a věřím, že ani letošní 
rok nebude pro vyznavače jedné 
stopy zklamáním. Jako aktivní 
motorkář vnímám zdokonalová-
ní řidičů motocyklů jako skvělou 
formu osvojování si základů bez-
pečné jízdy a procvičení si ovlá-
dání motocyklu v krizových situ-
acích v uzavřeném prostoru po-
lygonu.“

(sol)

Motorkáři, projeďte se s policisty
Vydejte se z Řípu na mostecký polygon

Na jednotlivé jízdy se mohou účastníci hlásit prostřednic-
tvím formuláře na webových stránkách Policie ČR, www.mvcr.
cz v sekci Policie ČR, Začněme spolu aneb Kolama dolů. Po-
čet účastníků jedné jízdy je z kapacitních důvodů limitován 
na maximální počet 250. Sraz na všechny jízdy bude na pře-
dem určeném místě vždy od 9 hodin tak, aby se společný start 
uskutečnil v 10 hodin. Příjezd na polygon je plánován na 12 
hodin, kde budou mít dveře otevřené i ostatní motorkáři, kte-
ří se společné jízdy nemohli zúčastnit.

Proběhne devět společných jízd s následnou bezplatnou ukázkou výcviku na polygonu. První vyjížďka v rozsa-
hu 80 až 90 km startuje z hory Říp, z obce Rovná, 20. dubna  a pokračovat bude na mostecký polygon.

Podnikatelský záměr před-
pokládá vyrovnané hospodaře-
ní. Důvodem je i fakt, že diva-
dlo oproti předchozím rokům 
již obdrželo dotaci od Ústecké-
ho kraje ve výši 3,5 milionu Kč. 
Rozpočet pro divadlo navýši-
lo letos také město Most. „Část-
ka, kterou město podporovalo di-
vadlo, se pohybovala v  řádu 35 
milionů korun. Letos jsme ji na-
výšili zhruba o půldruhého mili-
onu, a to kvůli navýšení mzdo-
vých prostředků. Připočítáme-
-li dotaci od kraje, která letos již 
také dorazila dříve, což je dobré 
a divadlo s ní alespoň může po-
čítat, dále výnosy v předpokladu 
deseti milionů korun, tak rozpo-
čet pro letošní rok bude mít diva-
dlo zhruba ve výši necelých pa-
desát milionů korun,“ nastínil 
primátor města Jan Paparega.  

Podle dramaturgického plá-
nu divadlo letos odehraje ale-
spoň 500 představení na obou 
scénách a zájezdech, „doveze-
no“ bude 40 představení ostat-

ních českých divadel, uspo-
řádáno zhruba 50 kulturních 
akcí. Návštěvnost by podle 
předpokladu měla dosáhnout 
zhruba jednoho sta tisíc ná-
vštěvníků. „Plán inscenací obou 
divadel je přímo úměrný tomu, 
jaké prostředky jsou pro diva-
dlo k dispozici. Počítá se zde ale 
také s  nějakými opravami. Jed-
nak s inspicí ve velkém diva-
dle a požadavek je i v Rozmáňu 

za zhruba milion 
a půl a letos se ta-
ké plánuje oprava 
střechy, na kterou 
se loni už nedo-
stalo. Tentokrát se 
ale realizuje,“ do-
dal primátor Pa-
parega. 

Příznivci diva-
delních prken se 
i letos mohou těšit na stále po-
pulárnější letní scénu na Hně-
víně. „Připravena tu budou opět 
představení Noc na Karlštej-
ně, Sluha dvou pánů a pro děti 
Princezna se zlatou hvězdou na 

čele a Ať žijí duchové! Léto je ale 
dost krátké, navíc jsou také di-
vadelní prázdniny, takže s dal-
ším rozvojem letní scény zatím 
nepočítáme,“ dodal primátor.                               

(sol)

Divadlo odehraje letos pět set představení, 
hrát se bude i na letní scéně

MOST – Podnikatelský záměr Městského divadla v  Mostě na rok 
2019 schválili mostečtí radní. Diváci se mohou těšit na pět set do-
mácích představení, desítky her ostatních divadel, kulturní akce, ale 
i na letní scénu na Hněvíně. 

Ulice Kubelíka 
a Talicha 

jsou neprůjezdné
MOST -  Až do  do 31. čer-

vence 2019 bude platit doprav-
ní omezení v ulicích Jana Ku-
belíka a Václava Talicha v Mos-
tě.  Komunikace jsou uzavřeny 
od této středy 27. března. Důvo-
dem omezení je realizace rekon-
strukce vodovodu. V dotčených 
ulicích dojde ke zúžení průjezd-
ního profilu vozovky. Účastníci 
silničního provozu by měli dbát 
zvýšené opatrnosti a věnovat 
pozornost osazenému přechod-
nému dopravnímu značení.                                            

(nov)

TANEČNÍ ODPOLEDNE
V HOTELU CASCADE 
10. dubna od 16 do 19 hodin

K poslechu a tanci hraje J TRIO

Vstupné zdarma
Financuje Statutární město Most



MOSTECKO – Na mosteckém 
autodromu se konalo setkání 
vedoucích činitelů dopravních 
podniků. Hosté si prohlédli areál 
a také měli možnost vyzkoušet si 
školu smyku na polygonu.  

V rámci setkání ředitelů do-
pravních podniků, které se 
uskutečnilo pod záštitou Daniela 
Dunovského, ředitele Dopravního 
podniku měst Mostu a Litvínova, 
na mosteckém polygonu, proběhlo 
neformální jednání s ředitelem 
společnosti Autodrom Most Ivo 
Divišem a ředitelkou polygonu 
Veronikou Rakovou. „Někteří 
zúčastnění si poté vyzkoušeli cvičné 
plochy, které jsou na polygonu k dis-
pozici. I když mohli využít svůj au-
tomobil, nebo si vypůjčit cvičný vůz, 
zvolili jízdu autobusem MHD. Náš 
řidič se následně musel potýkat i se 
smykem,“ řekl Daniel Dunovský. 

(sol)

Sesterská výpomoc
Justýna byla vždy pravým opakem 

Marie. Neuznávala autority, nezají-
malo ji učení, dělala si vždy, co chtě-
la. Ve čtrnácti letech se toulala po no-
cích s partou starších kluků a holek, 
vracela se domů opilá, rodiče si s ní 
nevěděli rady. Marie svou sestru ne-
chápala, ale vždy se jí snažila pomoci. 
Psala jí do školy úkoly, kryla ji při je-
jích nočních výletech, 
dělala za ni domácí 
práce, které jí matka 
za trest uložila. Marie 
také byla jediná z ro-
diny, které byla Justý-
na ochotná věřit a svě-
řit se se svými starost-
mi. Tak se také Marie 
jako první dozvěděla, 
že Justýna začala s dro-
gami. Další rok byl pro 
celou rodinu procház-
kou peklem. Justý-
na kradla, aby měla na 
svou dávku. Někdy se domů nevrá-
tila celé dny, někdy přišla zubožená, 
špinavá, hladová. Jindy přišla změně-
ná drogou. Ještě jí nebylo osmnáct, 
když odešla z domova a už se nevra-
cela. Rodiče ji nechali být. Soustředi-
li se na Marii. A Marie se snažila, aby 
rodině vynahradila všechno trápe-
ní, které jí způsobila Justýna. Ve ško-
le patřila k nejlepším studentům. Při-
pravovala se ke studiu na vysoké ško-
le. Byla také velmi nadanou hudebni-
cí. Koncertovala zatím jen na malých 
scénách, ale poslechnout si ji vždy 
přišli nejen kamarádi a známí. Její 
učitel hry na klavír byl přesvědčen, že 
by to jednou mohla dotáhnout mno-
hem dál. Chlapec, se kterým chodila, 
byl ze slušné rodiny. Sám také hrál na 
klavír a s Marií měli hodně společné-
ho. Kdo rodinu neznal, nikdy by ne-
řekl, že Marie má sestru narkoman-
ku, která žije někde ve squatu. S Jus-
týnou se Marie setkala až po dvou le-
tech. To už studovala na vysoké škole. 
Když se vracela jednou večer domů 
z koncertu, všimla si vyzáblé špinavé 
dívky, která postávala u vchodu jejich 
domu. Justýnu nejprve nepoznala. 
Vzhled sestry Marii šokoval. Na prv-
ní pohled bylo jasné, že je na tom Jus-
týna zle. Sestru objala a chtěla ji od-
vést domů. S tím ale Justýna nesou-
hlasila. Chtěla si s Marií promluvit, 
ale někde jinde. Usadily se v nedale-
ké kavárně. Justýna si dala jen vodu 
a hned na Marii vysypala, že čeká dí-
tě. Neví s kým a na potrat už je příliš 
pozdě. Jestli jí Marie nepomůže, bude 
muset dítě zabít a sebe s ním. Nemá 
kam jít, nemá peníze, neví co má dě-
lat. Marii bylo jasné, že Justýna udělá 
přesně to, co říká. Nikdy svou sestru 
neviděla v tak špatném stavu. Celá se 
třásla, byla vyhublá na kost, mluvila 
překotně, uhýbala očima. Přemýšle-
la jen chvíli. Vždy Justýně pomáhala, 
věděla, že to udělá i teď. Justýna půjde 
s ní domů. Marie jí s dítětem pomů-
že. Odvedla sestru domů. Rodiče ješ-
tě nespali. Byla si jistá, že Justýně po-
mohou spolu s ní. Otec ji ale překva-
pil. Odmítl, aby u nich Justýna byd-
lela. Řekl, že musí Justýna hned pryč. 
Nechtěl ji doma a matka se postavi-
la na jeho stranu. Říkal, že je Justýna 
feťačka a zlodějka, a že se nenechají 
zničit. Marie odešla z domu spolu se 
svou sestrou. Když jí nepomůžou ro-
diče, udělá to ona. Domluvila se s Jus-
týnou, že přijde druhý den. Hned rá-
no si pronajala byt, kam se od rodi-
čů odstěhovala. Měla nějaké úspo-
ry z brigád do prvních dnů. Přerušila 
studium na vysoké škole a nastoupi-
la do umělecké školy, kde začala učit 
děti hru na klavír. Justýnu vzala k so-
bě. Postupně si našla další práci, aby 
uživila sebe i sestru. Justýnu také do-
nutila chodit k lékaři. Dítě se narodilo 
o dva měsíce dříve, než měla Justýna 
termín. Malinký chlapeček, který ne-
ustále žalostně tiše plakal. Lékaři Ma-
rii řekli, že chlapeček trpí abstinenč-
ními příznaky. Jeho matka narko-
manka si totiž drogy neodpustila ani 
během těhotenství. Po porodu Justý-
na spala, nechtěla chlapečka ani vidět. 

První noc se z porodnice ztratila. Ma-
rie si chlapečka z porodnice odnesla 
domů. Byla nejbližší příbuzná ochot-
ná se o dítě postarat. Pojmenovala ho 
po dědovi. S Josífkem to měla Marie 
těžké. Dítě často plakalo, jen těžko se 
dalo uklidnit. Málo spal, nechtěl jíst. 

Marie musela zůstat 
s dítětem doma, musela 
opustit obě svá zaměst-
nání. Pomohli jí rodiče, 
kteří za ní začali cho-
dit a také jí dávali pení-
ze. Její přítel za ní cho-
dil stále méně, až jí na-
konec řekl, že není při-
praven vychovávat cizí 
dítě. Dítě jí ale všech-
no vynahradilo. Po ča-
se se Josífek uklidnil. 
Marie chlapečka milo-
vala. Justýna se už neo-

zvala a Marie ji nehledala. Spokojila 
se s tím, že je Josífek v bezpečí. Další 
roky plynuly jeden za druhým a Ma-
rie stále narážela na problémy, které 
si její Josífek nesl po své matce. Dítě 
narkomanky na tom nebylo se zdra-
vím nejlépe. Marie nemohla dát Josí-
fka do školky, protože měl velmi osla-
benou imunitu a stále marodil. Žila ze 
sociálních dávek a z toho, čím ji při-
spěli rodiče. Ti už ale byli v důchodu 
a nemohli Marii s dítětem podporo-
vat tak, jak by potřebovala. Když za-
čal Josífek chodit do první třídy, mu-
sela Marie řešit další problém. Josífek 
nebyl schopný udržet pozornost, ne-
dokázal se soustředit, byl roztěkaný. 
Drogy, které ho ničily v matčině těle, 
si stále vybíraly svou daň. Marie žila 
s Josífkem sama. Každý muž, který by 
se s ní chtěl sblížit, nakonec vše vzdal. 
Snášet chlapečka, který nedokázal být 
chvíli v klidu, nikdo z nich nedokázal. 
Do školy se také Marie nikdy nevrá-
tila. Neměla čas, neměla nikoho, kdo 
by se o Josífka postaral pravidelně. Na 
klavír už také hrála jen sobě pro po-
těšení. Když nebyla k smrti unavená 
a vyčerpaná starostmi o to, jak zapla-
tit nájem a uživit sebe a dítě. Starala 
se také o otce, protože matka zemře-
la a on zůstal sám a nemocný. Jedno-
ho dne na její zvonek zazvonila Jus-
týna. Marie sestru opět málem nepo-
znala. Vypadala dobře. Byla oblečená 
do drahých věcí, trochu přibrala, by-
la upravená nalíčená. Marie se proti 
ní cítila jako chudá příbuzná. Justý-
na se hned hrnula dovnitř. Přišla prý 
Marii poděkovat za to, že se postara-
la o Josífka. Už to ale není třeba. Jus-
týna přestala s drogami a našla si bo-
hatého přítele. Má se dobře. Její man-
žel je ochotný přijmout Josífka za své-
ho. Přišla proto k Marii, aby své dítě 
odvedla. Marie nemohla uvěřit tomu, 
co jí sestra říká. Teď, po letech, kdy 
je Josífek přesvědčený, že ona je jeho 
matka. Má se ho vzdát jen tak, proto-
že se to sestře najednou hodí. Vždyť ji 
kluk ani nezná. Rezolutně to odmítla. 
Justýna se ale jen usmála. Její manžel 
je zkušený a má hodně peněz. Říkal 
jí, že by to takhle mohlo dopadnout 
a rovnou najal právníka, který bude 
s Marií celou záležitost řešit. Josífek je 
Justýny dítě, ona je biologická matka 
a Marie má dítě jen v opatrování. Jus-
týna se vrátí se soudním rozhodnu-
tím a s policií a kluka si odvede. Ma-
rie se ale nemusí bát. Za celé ty roky, 
kdy se o Josífka starala, ji její manžel 
odškodní. V noci Marie nespala. Pře-
mýšlela o Justýně a o svém chlapečko-
vi. Justýna jí nechala telefon, aby jí za-
volala, kdyby si to rozmyslela. Hned 
druhý den se se vším svěřila otci. Ten 
jí jen řekl, aby Justýnu pozvala k so-
bě do bytu. On s ní promluví. Ma-
rie s klukem by u toho ale být nemě-
li. Když se Marie ten den vrátila s Jo-
sífkem domů, před jejich domem stá-
lo několik policejních vozů. Její otec 
v jejím bytě zabil její sestru. Do vě-
zení už ale nenastoupí. Umíral na ra-
kovinu a zbývalo mu jen několik týd-
nů života.                   

(pur)

soudnička
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MOST - Při výjezdním zasedání 
v  Ústeckém kraji byl jednou ze 
zastávek poslanců výboru pro 
veřejnou správu a regionální roz-
voj areál mosteckého autodro-
mu. Návštěvu inicioval a připravil 
člen výboru a mostecký zastupi-
tel Jan Schiller. Se sportovními, 
preventivními a výukovými ak-
tivitami autodromu zaměřenými 
na bezpečnost silničního provo-
zu či plánovanými investicemi 
a modernizací areálu seznámil 
výkonný ředitel společnosti AU-
TODROM MOST Ivo Diviš. 

Města, obce a další lokality 
Ústeckého, ale i Karlovarského 
či Moravskoslezského kra-
je navštěvují členové výboru 
pro veřejnou správu a regionál-
ní rozvoj podle svého předsedy 
Ivana Bartoše poměrně často. 
„Jedná se o regiony, které potřebují 
nějakým způsobem stimulov-
at. Mostecký autodrom je jed-
nou z  místních, hojně turisty 
navštěvovaných destinací. Navíc 
zde trénují bezpečnou jízdu 
například i řidiči integrovaného 
záchranného systému, tedy 

záchranáři, policisté či hasiči. 
I proto stálo za to autodrom 
navštívit. Areál je také příkladem 
zdařilé rekultivace krajiny po 

těžbě uhlí. I on má ale své prob-
lémy, diskutovali jsme například 
o problémech s hlukovými limity,“ 
uvedl Ivan Bartoš.

Předseda výboru shr-
nul i pocity z  rychlokurzu 
bezpečné jízdy. „Moc se mi to 
líbilo, skvělý byl zejména pan 
instruktor. Erudovaně nás 
proškolil a vysvětlil nám, jak 
co nejefektivněji a bezpečně 
s vozem v různých situacích 

zacházet. Navíc mě jeho vtipné 
a trefné komentáře našich v uvo-
zovkách úspěchů moc pobavi-
li,“ doplnil Ivan Bartoš. Dele-
gace si prohlédla i jezero Mila-
da v  Chabařovicích u Ústí nad 
Labem, jež vzniklo v  jámě po 
povrchovém hnědouhelném 
lomu a stane se rekreačním cen-
trem oblasti. Zastavili se také ve 
vyloučených lokalitách kraje.  

(nov)

Poslanci výboru pro veřejnou  
správu navštívili mostecký autodrom

 Autodrom je cílem politiků poměrně často. Před časem areál 
navštívili také členové rozpočtového sněmovního výboru ne-
bo delegace zastupitelů Ústeckého kraje. Se starosty měst 
a obcí a dalšími představiteli regionu diskutoval při slavnost-
ním obědě při své poslední návštěvě Ústeckého kraje i prezi-
dent České republiky Miloš Zeman.

Poslanci si měli možnost vyzkoušet v zapůjčených vozech na výcvikových plochách polygonu pocity účastníků 
kurzu bezpečné jízdy pod dohledem zkušeného instruktora. Neodolal ani šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Před dvěma roky parta nad-
šenců, sdružených v Mostec-
kém hudebním spolku, obnovi-
la činnost nejstaršího hudební-
ho klubu na Mostecku. Rokáč, 
založený v roce 1995 je nejstar-
ším dosud fungujícím hudeb-
ním klubem v Mostě a širokém 
okolí.  Hlavním posláním spol-
ku je podpora regionálních hu-
debníků, interpretů a tvůrců 
různých hudebních žánrů. Spo-
lek organizuje setkávání hudeb-
níků, které slouží jak ke vzájem-
nému poznávání a inspiraci, tak 
i k individuálním prezentacím 
a společným hudebním produk-
cím. Členy spolku jsou hudeb-
ní nadšenci, kteří klub provozu-
jí po práci jako svého koníčka. 

Z toho důvodu je klub otevřený 
pouze v pátek večer, příležitost-
ně v sobotu.

Za dva roky své činnos-
ti uspořádal Mostecký hudební 
spolek v Rokáči Vinohrady 128 
koncertů, na kterých vystoupi-
lo více než 200 kapel a sólových 
muzikantů z Čech, Moravy, Slo-
venska, Německa, Belgie, Fran-
cie, Kanady a USA. Klub není 
žánrově nijak vymezen - hra-
je se vše od metalu, rocku, pun-
ku, jazzu až k folku. Kromě pra-
videlných pátečních koncertů 
jsou dveře Rokáče Vinohrady 
otevřeny i začínajícím muzikan-
tům, kteří se setkávají na akcích 
jako Open Mic, Jam Sessions či 
veřejných zkouškách.           (nov)

Mostecký Rokáč Vinohrady oslaví druhé narozeniny

Domácí CUMBAL si jako hosta pozvali punk-rockovou partu IDIO & IDIO 
z Ústí. 

MOST  -  Mostecký Rokáč Vinohrady slaví druhé narozeniny. V pátek 
29. března od 20 hodin zve Mostecký hudební spolek na narozeni-
nový koncert. Zahrají domácí CUMBAL, kteří si jako hosta pozvali 
punk-rockovou partu IDIO & IDIO z Ústí. 

Dopravci si prohlédli autodrom 
a vyzkoušeli školu smyku

Ředitel mosteckého dopravního podniku Daniel Donuvský (vlevo) z ředitelem chomutovského a jirkovského 
dopravního podniku Petrem Maxou.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

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

LITVÍNOV – Štefan Horský, ve-
doucí psího útulku v  Litvínově 
a známá osobnost veřejného 
života ve městě, končí ve funkci 
a odchází do penze. Nahradí ho 
Alena Jílková.

Pod vedením Štefana Hor-
ského se zařízení pro opuště-
ná zvířata stalo jedním z  nej-
více oceňovaných útulků v  re-
publice, který pravidelně získá-
vá podporu Nadace na ochranu 
zvířat v podobě tunových zási-
lek krmení pro psy. Psí útulek 
v  Litvínově společnost vybrala 
zejména díky přístupu ke zví-
řatům, akcím a pružnosti při 
umisťování opuštěných zvířat 
do nových domovů. 

Štefan Horský stojí také za 
celou řadou akcí, které děla-
jí z  litvínovského psího útulku 
veřejností podporované místo. 
S fenkou Ťapkou, která se sta-
la maskotem psího útulku, na-
vštěvuje školy a školky a učí dě-
ti, jak se chovat, když se setka-
jí s cizím psem. Navázal spolu-
práci s litvínovskými hokejisty, 
kteří opuštěné psy pravidelně 
podporují. Navštěvuje seniory 
i v  okolních městech a oni na 
oplátku útulek podporují. Spo-
lupracuje s  litvínovskou kni-
hovnou, se kterou pořádá ak-
ce na podporu  útulku. „Útulek 
je takové moje dítě. Svou práci 
jsem dělal s  láskou a věnoval jí 
i svůj volný čas. Nemůžete pra-
covat s  opuštěnými zvířaty, od-
dělat si osm hodin, pustit je 
z  hlavy a jít domů. Devatenáct 

let jsem věděl, že tu jsou, jsou 
závislí jen na mě a mých spolu-
pracovnících. Když se do útul-
ku dostane pěkný pejsek, nejlé-
pe štěně, tak se dlouho neohřeje. 
V kotcích ale končí i psi zubože-
ní, nevzhlední, staří a nemocní. 
Všichni chtějí šanci. Všem jsem 
musel dát díl svého času a po-
zornosti a mnohdy i lásky, kte-
ré se jim nedostávalo od niko-
ho jiného. Dnes se mohu ohléd-
nout za svou prací a být si jistý, 
že bych nic neudělal jinak. Pro 
opuštěné psy jsem udělal všech-
no, co jsem mohl,“ bilancuje na 
konci své profesní kariéry Šte-
fan Horský. 

Nová vedoucí psího útulku 
je mladá a plná nápadů. Útulek  
pod jejím vedením čekají změ-
ny. „Štefana Horského si velmi 
vážím za práci, kterou odváděl 
i nad rámec svých pracovních 
povinností. Když avizoval, že se 
chystá do penze, začala v  útul-
ku pracovat Alena Jílková. Sbí-
rala od Štefana zkušenosti a sa-
ma významně přispěla k činnos-
ti psího útulku, hlavně k hledá-
ní nových majitelů pro opuštěné 
psy prostřednictvím moderních 
komunikačních kanálů. Věřím, 
že si v útulku povede stejně dob-
ře, jako její předchůdce,“ uvedl 
velitel Městské policie Litvínov 

Zdeněk Urban. Práce Štefana 
Horského si cení i v  okolních 
městech. „Meziboří si velice vá-
ží práce vedoucího psího útulku 
v Litvínově. Za jeho letitou spo-
lupráci s naším městem mu pa-
tří poděkování,“ konstatoval ta-
ké starosta Meziboří Petr Čer-
venka. Štefan Horský sice už 
nebude vedoucím psího útul-
ku, psy v Litvínově ale neopustí 
docela. „Jsem připraven pomoci, 
když to bude potřeba. Nekončím 
ani se svými aktivitami v rámci 
canisterapie s Ťapkou nebo spo-
lečenských návštěv škol a klubů 
seniorů,“ potvrdil Štefan Hor-
ský.                                      (pur)

Litvínovský psí útulek povede žena

Štefan Horský pracoval jako vedoucí psího útulku v Litvínově bezmála dvacet let. V závěru loňského roku vydal 
jubilejního pěti tisícího pěti stého psa. 

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

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

NABÍZÍME:
pracoviště s vysokou kvalitou v oboru, odpovídající finanční ohodnocení,

5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou
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E kocentrum informuje

Když začaly po krátké době 
praskat první asfaltové povrchy 
a bortit se jedna z hrází, město 
dílo reklamovalo u dodavate-
le. Protože neuspělo, obrátilo se 
s žádostí o pomoc přímo na mi-
nisterstvo financí, které z dota-
ce celý areál  zaplatilo. Ani tady 
ale Litvínov neuspěl. „Minister-
stvo vyhodnotilo, že nikdo nepo-
chybil. Stavební firma realizova-
la práce přesně podle projekto-
vé dokumentace. A projektant 
vybral postup, který je možný,“ 
prozradila výsledek reklamační 

anabáze starostka města Kami-
la Bláhová. 

 Projektant při volbě postu-
pu nemohl podle ministerských 
úředníků předvídat, jak velký 
bude pohyb podloží v  těžbou 
zasažené lokalitě. Litvínovu ny-
ní nezbývá nic jiného, než ales-
poň část areálu opravit na vlast-
ní náklady. „Nové Záluží bylo 
hrazeno z dotace z patnácti eko-
miliard. Proto na opravy stezek 
a jedné hráze žádat o další do-
taci nemůžeme. Hráz Nové vody 
ale v  rámci dotace řešena neby-

la. Budeme proto žádat o dotaci 
na druhou etapu, na sanaci prá-
vě hráze Nové vody a na stezky 
a osvětlení na hrázi,“ prozradi-
la starostka. 

Město chce na tuto část No-
vého Záluží získat dotaci 48 mi-
lionů korun. Předkladatelem 
bude Ústecký kraj, což je v pří-
padě, že žádost meziresortní 
komisi podává dotčená obec, 
standardní postup. Pokud Lit-
vínov uspěje, bude hradit pou-
ze mobiliář a osvětlení. Sana-
ce hráze Nové Vody nebude nic 
jednoduchého. Spočívá v roze-
brání konstrukčních vrstev vo-
zovky a následném odtěžení ce-
lého tělesa hráze na úroveň 2,5 
m pod stávající povrch vozov-
ky. Teprve pak se bude v  pě-

ti zhutněných a vyztužených 
vrstvách opět stavět hráz. Stez-
ky, které byly vybudovány z pů-
vodní dotace a v  současné do-
bě jsou natolik poškozené, že je 
na ně vstup zakázán, bude opra-
vovat město na vlastní náklady. 
„Pro letošní rok je v akčním plá-
nu města zahrnuto 8,5 milio-
nů korun na sanaci stezek v No-
vém Záluží. Při kontrole stavu 
areálu jsme zjistili, že hráz A se 
přes zimu výrazně sesunula a je-
jí oprava se musí také přeprojek-
tovat,“ uvedla starostka. Měs-
to nyní musí rozhodnout, které 
stezky opraví jako první. Na řa-
du by nejdříve měla přijít dráha 
pro in-line, která je celá zavřená 
a spojuje hráz A s hrází u Nové 
Vody.                                      (pur)

Nové Záluží se bude opravovat
LITVÍNOV – Litvínov neuspěl s  reklamací stezek a hrází v  areálu 
Nové Záluží. V roce 2012 stálo vybudování sportovně rekreačního 
areálu 208 milionů korun. Na některé stezky je už ale druhý rok 
vstup zakázán a bortí se i hráze. Město nyní našlo cestu, jak dát are-
ál opět do pořádku.

Všichni podle ministerstva  postupovali správně, ale areál za 208 milio-
nů korun se nedá využívat.

Na některé stezky je už druhý rok vstup zakázán.

Důležitou součástí ochrany 
životního prostředí je kvalitní 
a ekologické spalování odpad-
ních látek vznikajících při prů-
myslové výrobě a následné čis-
tění zbytkových spalin. Spalo-
vání je chemická reakce mezi 
kyslíkem a spalitelnou složkou. 
Spalovací procesy probíhají za 
velmi vysokých teplot a kro-
mě energie se při nich uvolňu-
je plyn nazývaný spaliny a pev-
né zbytky, kterými jsou nej-
častěji popel a škvára. Spaliny 
jsou vlastně výfukové plyny. Je-
jich složení závisí na druhu pa-
liva a na spalovacích podmín-
kách. Mnoho sloučenin obsaže-
ných ve spalinách je zdravotně 
závadnými látkami pro život-
ní prostředí i pro zdraví člově-
ka. Proto musí být buď zcela od-
straněny, nebo musí být jejich 
množství před vypuštěním do 
ovzduší sníženo pomocí speci-
álních čisticích postupů na po-
volenou úroveň.

Jak se čistí oxid siřičitý 
a oxidy dusíku?

V dnešní době se pro odstra-
nění oxidu siřičitého ze spalin 
používá suchá, polosuchá nebo 

mokrá metoda. Při suché od-
siřovací metodě se suchý odsi-
řovací sorbent ve formě jemně 
mletého prášku dávkuje do pa-
liva, spalovacího zařízení nebo 
přímo do spalin. Produkt od-
síření je poté odloučen ze spa-
lin v odlučovači prachu. Během 
polosuché odsiřovací meto-
dy se do odsiřovacího absorbé-
ru rozprašuje vápenatá suspen-
ze, ze které se působením tep-
loty spalin odpařuje voda. Od-
siřovací reakce pak probíhají 
v kapalné fázi suspenze v prů-
běhu postupného odpařování 
vody. Produkt odsíření je ná-
sledně odloučen v elektrostatic-
kém odlučovači nebo tkanino-
vém filtru. Tato metoda se po-
užívá například v teplárně T700 
chemického závodu Unipetro-
lu v Záluží u Litvínova, který je 
největším chemickým areálem 
v Česku. Snížení obsahu škod-
livin ve spalinách je prováděno 
pomocí vápenného mléka a sus-
penze části produktu, který se 
vrací zpět. Vzniklé pevné pro-
dukty jsou následně zachyce-
ny ve tkaninovém filtru. Z mok-
rých metod je pro velké elekt-
rárenské kotle nejpoužívanější 
metodou tzv. mokrá vápencová 

vypírka. Jedná se o mokrý pro-
ces odstraňování sloučenin sí-
ry ze spalin. Spaliny jsou vede-
ny do tzv. pračky, do níž se vhá-
ní mlha z  vápencového mléka 
(namočený semletý vápenec). 
Síra se naváže na vápník a vzni-
ká energosádrovec. Je to záro-

veň metoda s nejvyš-
ší účinností. 

Snižování emi-
sí oxidů dusíku ná-
leží v současné době 
k jednomu z nejdůle-
žitějších úkolů v ob-
lasti ochrany životní-
ho prostředí. K ome-
zování emisí oxidů 
dusíku dochází jak 
úpravou procesu spa-
lování řízeným dáv-
kováním spalovací-
ho vzduchu, tak ná-
sledným dávková-
ním činidel (roztoku 

močoviny nebo čpavkové vo-
dy), která převádějí oxidy dusí-
ku na plynný dusík. Na teplárně 
T700 v  Unipetrolu byla insta-
lována selektivní nekatalytická 
redukce oxidu dusíku čpavko-
vou vodou. Unipetrol investo-
val více než 250 milionů korun 
do snížení obsahů emitovaných 
oxidů dusíku a oxidů síry o té-
měř polovinu ve srovnání s ro-
kem 2014 a díky tomu splní no-
vé limity platné od druhé polo-
viny roku 2020. 

I v oblasti automobilismu lze 
čistit výfukové spaliny, např. 
produktem AdBlue značky Ben-
zina. AdBlue je velmi čistý roz-
tok močoviny. AdBlue je bez-
barvý, netoxický roztok, kte-
rý v dieselových motorech sni-
žuje emise oxidů dusíku tak, 
že redukuje jejich část na dusík 
a vodní páru.

Jana Nachlingerová

Víte, jak se čistí spaliny?

Polosuchá odsiřovací metoda se používá například v teplárně T700 
chemického závodu Unipetrolu v Záluží u Litvínova, který je největším 
chemickým areálem v Česku.

Ekologické centrum Most:
 � zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, veřejnou 
správou a veřejností
 � analyzuje informace o stavu životního prostředí na Mostecku
 � poskytuje aktuální informace o životním prostředí veřejnosti
 � informuje obyvatele o stavu životního prostředí
 � propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména dětmi a mlá-
deží
 � pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
 � poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí a pl-
nění legislativních povinností

Zelená linka: 800 195 342, ecmost@vuhu.cz, www.ecmost.cz
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MEZIBOŘÍ – Mezibořská zá-
kladní škola je první v regionu, 
která od Nadace Unipetrol zís-
kala dvacet použitých počíta-
čů. V rámci chemického bazaru 
firma nabídla základním ško-
lám tři sta PC. Přihlásilo se o ně 
šestnáct škol.

Chemický bazar je další 
z  projektů Nadace Unipetrol, 
kterým chemická firma pomá-
há školám a nadaným studen-
tům. „V chemickém bazaru na-
bízíme zdarma k odběru použi-
té vybavení laboratoří, učeben, 
drobného nábytku i chemického 
spotřebního materiálu pro výu-
ku. Jedná se o materiál, sloužící 
pro výuku chemie, který je pou-
žitý, avšak funkční nebo s ome-
zenou funkčností. Školy si mo-
hou vybrat konkrétní položky 
a počty kusů dle dostupnosti. 
S  myšlenkou využít v  chemic-
kém bazaru také výpočet-
ní techniku přišla jedna ze za-
městnankyň. A nám se ten ná-
pad zalíbil. Připravit počíta-
če tak, aby mohly být předány 
k  dalšímu využití školám, ne-
bylo nijak jednoduché, jsme ale 
rádi, že můžeme tímto způso-
bem pomoci,“ říká ředitelka 
Nadace Unipetrol Julie Růžič-
ková. 

O počítače projevily základ-
ní školy okamžitě zájem. Ja-
ko první se hned v lednu ozva-
la mezibořská. „Výpočetní tech-
nika nám pomůže při výuce in-
formatiky. Zkvalitní vzdělávání 
našich žáků  a přispěje  i k  to-
mu, aby se jednou naše děti sta-
ly vzdělanými zaměstnanci Uni-
petrolu,“ poděkoval ředitel ško-
ly Jan Peška. Počítače jsou pro 
firemní účely už příliš staré. Za-

městnanci Unipetrolu je použí-
vali osm let. Pro základní ško-
lu jsou ale více než vyhovující. 
„Pro potřeby výuky jsou dobré. 
Minimálně na pět let máme vy-
staráno,“ pochvaluje si učitel in-
formatiky Ladislav Bencs. Dě-
ti se na počítačích budou učit 
nejen práci s  internetem, word 
a excel, ale také základy progra-
mování. Než se žáci mezibořské 
školy mohli začít učit na daro-

vané technice, museli zaměst-
nanci Unipetrolu počítače dů-
kladně připravit. „Byla s  tím 
práce. Mnohem jednodušší by 
bylo počítače prostě nechat od-
vézt a zlikvidovat. Mohou ale 
dál sloužit ve školách. Zájem 
základních škol, které se ozva-
ly hned po vypsání počítačového 
bazaru, nás přesvědčil o správ-
nosti tohoto kroku,“ doplnila Ju-
lie Růžičková.                      (pur)

Chemický bazar vybavil základní školu počítači

Část darovaných počítačů mezibořská škola využije v počítačové učebně, další půjdou do tříd, kde budou vyu-
žívány při výuce jako podpora interaktivních tabulí. Kromě mezibořské základní školy o počítače projevilo zá-
jem dalších patnáct škol z Litvínovska a Mostecka.

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

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od 28.000,- Kč
www.starcam.cz prace@nemak.com www.nemak.com+420 605 630 611 prace@starcam.cz

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

Mezi školáky zavítali němečtí policisté
LITVÍNOVSKO – Saští policisté zavítali mezi deváťáky základní 

školy v obci Horní Jiřetín na Litvínovsku. Spolu s nimi přišli policis-
té Územního odboru Policie ČR v Mostě. Němečtí policisté s žáky ho-
vořili na téma návykové látky v rámci svého projektu zaměřeného na 
prevenci zneužívání návykových látek. Školáky rozdělili do skupin a ty 
během hodiny pracovaly na zadaných úkolech. Každá skupina prezen-
tovala svoji práci před ostatními spolužáky.

Za drogy až deset let
MOST – Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z nedovolené výro-

by a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 
53letého muže z Prahy. V  hotelu na Mostecku měl obstarat a zdarma 
poskytnout nejméně ve dvou případech přesně nezjištěné množství  
metamfetaminu a v jednom případě i marihuanu mladistvé osobě. 
„Muž se se slečnou seznámil prostřednictvím internetu a po krátké zná-
mosti se setkali v hotelu, kde přenocovali. Muži se udělalo nevolno, zatím 
nezjištěno proč, a na místo byla pracovníky hotelu přivolána rychlá zá-
chranná služba. Ta odvezla i slečnu, neboť jevila známky užití návykové 
látky. Policie v pokoji a u muže zajistila různé předměty a rostlinný ma-
teriál. Věci budou podrobeny odborné expertize,“ uvedla mluvčí mos-
tecké police Ludmila Světláková. Obviněný byl loni propuštěn z věže-
ní, kde si odpykával trest pro zvlášť závažný zločin na úseku drog. Po-
licie Pražana stíhá na svobodě. Hrozí mu až deset let  odnětí svobody.

Družce vyhrožoval zabitím
LITVÍNOV – Láskyplně se ke své družce nechoval 25letý muž 

z Litvínovska. V bytě ji měl napadnout, oslovovat vulgárními výrazy, 
udeřit do obličeje a kopnout do nohy. Současně jí měl vyhrožovat ublí-
žením na zdraví. Policisté obvodního oddělení v Hamru 25letému vý-
tečníkovi sdělili ve zkráceném řízení podezření ze spáchání přečinu 
nebezpečného vyhrožování.                                                                   (sol)

P orušené paragrafy

Do zahájení letní sezóny na 
vyhledávaném jezeře Mila-
da zbývá ještě několik týdnů, 
stavební práce v  jeho bezpro-
středním okolí však mohly dí-
ky příznivému počasí již začít.  
Zpevňují se další komunikace, 
připravuje se vybudování inže-
nýrské sítě, vylepšuje dále zá-
zemí pro návštěvníky. Postup 
prací je naplánován tak, aby co 
nejméně ovlivnil provoz v  re-
kreační zóně, přesto PKÚ, stát-
ní podnik, který areál spravu-
je, žádá veřejnost o zvýšenou 
opatrnost v místech, kde se bu-
dou pohybovat stroje. Investice 

do dalších etap prací v průběhu 
příštích dvou let dosáhnou té-
měř 200 miliónů Kč. 

„Tím nejdůležitějším v  letoš-
ním roce je zlepšení přístupnos-
ti všech částí jezera zejména pro 
složky Integrovaného záchran-
ného systému a bezpečnostní 
službu. Zpevněnou komunika-
ci v délce přes 4 kilometry, která 
bude dokončena ještě před ofici-
álním zahájením sezóny, budou 
moci využívat také milovníci ko-
lečkových bruslí,“ informovala 
Hana Volfová, mluvčí PKÚ. 

Na jezeře Milada bude vybu-
dována v následujících měsících 

centrální kanalizace a přípojky 
pitné vody pro hlavní pláž, dá-
le elektrické a vodovodní pří-
pojky. Milovníci vody se dočka-
jí nových plovoucích mol, která 
více zpřístupní jezero plavcům 
a budou sloužit i jako přístaviš-
tě pro rekreační lodě. Počítá se 
také s  ekomoly, určenými ze-
jména pro vodní ptáky. Ta bu-
dou umístěna po celém obvo-
du jezera. Asfaltovat se již za-
čal tzv. Tuchomyšlský okruh 
v délce přes 10 kilometrů. Do-
jde i na čištění 3 kilometrů ko-
ryta Modlanského potoka, dále 

na sanace a každoroční opravy 
stávajících komunikací.

Jezero Milada je první velkou 
vodohospodářskou rekultivací 
v  České republice. Vzniklo na 
místě bývalého hnědouhelné-
ho lomu Chabařovice. Jeho roz-
loha je 252 hektarů, maximál-
ní hloubka bezmála 25 metrů, 
objem vody přesahuje 35 mili-
ónů kubíků. Napouštění jezera 
započalo roku 2001, dokonče-
no bylo v roce 2010 a veřejnos-
ti zpřístupněno v roce 2015. Ná-
klady na rekultivační práce do-
sáhly 5 miliard korun.      (nov)

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, státní podnik INFORMUJE

Na Miladě je živo už před sezonou

Jezero Milada, které je častým cílem také mnoha Mostečanů, je připra-
veno na novou sezonu.

Asfaltovat se již začal tzv. Tuchomyšlský okruh v délce přes 10 kilometrů.



Program tvoří 5 nabídek, 
z nichž můžete vybírat jako 
v e-shopu, co se vám nejvíce lí-
bí. Objednat nebo registrovat 
můžete jednu i několik nabídek 
zároveň prostřednictvím on-
-line registračního formuláře či 
objednávky. Objednávejte a re-
gistrujte průběžně do konce říj-
na 2019. Registrace a objednáv-
ky budou vyhodnocovány prů-
běžně až takzvaně „do vypro-
dání zásob“ neboli do naplnění 
kapacity či vyčerpání finanční-
ho limitu jednotlivých nabídek. 
Jednotlivé nabídky v e-shopu 
jsou pojmenované po význam-
ných osobnostech vědy a tech-
niky. Zahrnují možnost regist-
race projektů na vznik nebo mo-
dernizaci učeben, dále celou řa-
du tematicky vzdělávacích akcí 
včetně oblíbeného cyklu Uhel-
ná maturita nebo také šanci zís-
kat příspěvek na vědeckou stu-
dentskou práci, případně na roz-
jezd či provoz zájmového krouž-
ku s technickým zaměřením. 

Edisonův kabinet
Nabídka Edisonova kabinetu 

je určena pro základní i střední 
školy na Mostecku. Registrovat 
můžete projekty zaměřené na 
technické a přírodovědné vzdě-
lání. Na modernizaci odbor-
ných učeben, dílen a laborato-
ří. Také na nákup vybavení, po-
můcek a materiálu pro technic-
ké předměty. Žádosti se přijímají 
ve dvou kolech: 1. kolo: březen – 
duben 2019, 2. kolo: srpen – zá-
ří 2019. 

Experty na nakupování 
v  Edisonově kabinetu jsou Zá-
kladní škola Meziboří i Vyšší 
odborná škola ekonomická, so-
ciální a zdravotnická, Obchod-
ní akademie, Střední pedagogic-
ká škola a Střední zdravotnická 
škola Most. Mezibořská základ-

ní škola pořídila v  minulos-
ti s  pomocí grantu Chytré hla-
vy pro Sever hned několik uče-
ben. „Dotační program Vršanské 
uhelné považujeme za velmi pří-
nosný a otevírající možnosti zís-
kat pro žáky školy nejmodernější 
vybavení. V  minulých letech tak 
škola uspěla například s  projek-
tem vybudování přírodovědné la-
boratoře a multifunkční jazyko-
vé učebny a odborné učebny poly-
technického vzdělávání. V rámci 
dotace byly školní dílny dovyba-
veny pracovními stoly a přede-
vším stavebnicemi Merkur včetně 
železničních modelů a kolejiště. 
V  loňském roce jsme díky Chyt-
rým hlavám pro Sever pořídili 
nové pomůcky do učebny chemie. 
Pro letošní rok máme připravený 
nový projekt,“ prozradil ředitel 
základní školy Jan Peška. Chytré 
hlavy pro Sever pomohly i VOŠ 
– SOŠ Most s vybavením odbor-
ných učeben. Nejvíce si ředitel-
ka školy Jitka Hašková váží tří 
učeben ve zdravotnické škole, 
které simulují pracovní prostře-
dí budoucích zdravotních ses-
ter. „Jedná se o nemocniční po-
koj s  lůžky a odborným vybave-
ním, zázemím pro hygienu paci-
entů a sesternu. Velmi zajímavou 
investicí, se kterou nám také po-
mohly Chytré hlavy pro Sever, je 
informační nemocniční systém, 
který používá Krajská zdravot-

ní. Naše studentky se s ním na-
učí pracovat už ve škole a do za-
městnání přichází připravené. 
O dotaci se ucházíme i v  letoš-
ním roce. Chceme podpořit vý-
uku matematiky na pedagogické 
škole. Podporu z  Chytrých hlav 
pro Sever dostáváme už celých 

deset let a velmi si jí vážíme,“ 
uvedla ředitelka střední školy 
Jitka Hašková. 

S Darwinem  
na cestách 

Objednávat můžete vzdělá-
vací akce pro děti základních 
a středních škol. Vybírat může-
te hned z několika nabídek. Pro 

střední školy je určena Cesta 
za poznáním uhlí aneb Uhelná 
maturita. Pro žáky 8. a 9. tříd 
základních škol je určen semi-
nář Těžba a rekultivace. Pro žá-
ky 8. a 9. tříd základních škol 
a pro studenty středních škol 
je v e-shopu připraven semi-

nář Co dýcháme za-
měřený na proble-
matiku ovzduší. Zá-
kladní i střední ško-
ly si mohou vybrat 
exkurzi v  elektrárně 
nebo v  teplárně. Pro 
děti z  prvního stup-
ně je určena akce Za 
uhlím a permoní-
ky.   „Zvlášť oblíbená 
je Uhelná maturita, 
která z nabídky mizí 
jako první, a proto le-

tos nabízíme střed-
ním školám dva tyto 
cykly. Chyběla nám 
akce pro žáky první-
ho stupně základních škol, a tak 
jsme pro ně ve spolupráci s mo-
steckým ekologickým centrem 
a Podkrušnohorským technic-
kým muzeem zařadili zábavnou 
naučnou hru Za uhlím a permo-
níky,“ informovala o novinkách 

mluvčí skupiny Gabriela Sárič-
ková Benešová.  

Wichterleho laboratoř 
Nabídka určená pro střed-

ní a vysoké školy. Žádat může-
te o jednorázový grant na vý-
zkumný úkol, vědeckou prá-
ci či zlepšovací návrh, terénní 
výzkum a badatelskou i osvě-
tovou činnost. Registrujte se do 
konce května.

Křižíkova dílna 
Do konce května mohou zá-

kladní a střední školy, centra vol-
ného času a další zájmové orga-
nizace z okresu Most registrovat 
své projekty na vznik a podpo-
ru činnosti odborných kroužků 

technického zaměření. „V našem 
rozšířeném konceptu Chytrých 
hlav, kdy jsme soustředili všech-
ny naše aktivity v oblasti podpory 
vzdělávání v regionu do stylizova-
né formy e-shopu, se možnost čer-
pat příspěvek na vznik nebo pro-

voz zájmového kroužku 
s technickým zaměře-
ním těší velkému zájmu 
žadatelů, což velmi ví-
táme,“ uvedla mluvčí 
skupiny Gabriela Sárič-

ková Benešová. 
Křižíkova dílna pomoh-

la se zřízením krouž-
ku polytechniky 
a ITC vzdělává-
ní v  Soukromé 
sportovní zá-
kladní škole Lit-
vínov. Nadše-
ně tu své znalos-
ti a dovednosti 
na poli techni-
ky rozšiřují klu-
ci a holky už od 
čtvrtých tříd. 
„Do naší ško-
ly chodí více klu-
ků než děvčat. 
Uvažovali jsme 
o kroužku, který 
by žáky zaujal. 
Nakonec jsme se 

rozhodli pro kroužky 3D tisku, 
robotiky a programování. Tyto 
kroužky by samozřejmě nemohly 
fungovat bez patřičného technic-
kého vybavení. Pro školu by bylo 
pořízení potřebné techniky příliš 
nákladné. Uspěli jsme ale v gran-
tovém projektu Chytré hlavy pro 
Sever,“ oceňuje grant ředitel ško-
ly Pavel Škramlík.

(pur)
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E-shop Chytrých hlav je otevřen, nakupujte
MOSTECKO – Už měsíc je otevřen e-shop Chytrých hlav pro Sever 
a první zájemci už vyrazili na nákupy.  I letos si mohou z podpory Vr-
šanské uhelné pořídit moderní učebnu, vzdělávací akci nebo provoz 
zájmového kroužku s technickým zaměřením. E-shop bude otevřen 
do konce října. Neváhejte ale příliš dlouho. Chytré hlavy pro Sever 
jsou tu už deset let a školy si zvykly nakupovat nové učebny, po-
můcky i vzdělávací akce za peníze těžebních společností. Tak ať na 
vás zbyde.  

Nový Einstein 
Znáte ve svém okolí osobnost, která vyniká v technickém oboru, je 
autorem vědecké práce nebo zlepšováku či zaznamenala úspěch 
v odborné soutěži? Víte o zajímavém počinu v oblasti techniky, pří-
rodovědy a souvisejících oborech? Napište a nominujte jednotlivce, 
skupiny či realizované projekty z Mostecka. Laureáta vybere odbor-
ná porota. Vítěz v závěru letošního roku získá cenu. Pozor ale, na no-
minaci máte jen měsíc od konce srpna do konce září. 

Sledujte web, některé nabídky jsou již vyprodané!

Nakupujte na www.chytrehlavy.cz

Chytré hlavy vybavily stavebnicí Merkur 
mezibořskou základní školu. Předání 

„retrostavebnice“ si nenechali ujít generální 
ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček 

(vlevo) a starosta Meziboří Petr Červenka.

Zajímavý projekt Chytrých hlav - vybavení 
učeben na zdravotní škole.

V grantovém projektu Chytré hlavy pro Sever uspěla 
litvínovská sportovní škola s technickým kroužkem.
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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, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, 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, Podkruš-
nohorská poliklinika, plavecký ba-
zén, hospoda Černice, zdravotní 
středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-

skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov

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

SATELITNÍ
DOTACE
✔ na montáž nového satelitu

jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100

programy

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

Různé
 ■ Prodám obývací stěnu včetně 

skříně 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 dětské 

válendy sestavené do rohu – ča-
louněná záda a čelo, délka 140 cm  
s úložným prostorem. Cena za obě 
1 600 Kč. Telefon: 607 277 880 ve-
čer. 

 ■ Prodám v Mostě věšákovou stě-
nu se zrcadlem a botníkem. Cena 1 
600 Kč. Telefon: 607 277 880 večer. 

 ■ Prodám dětský košík na koleč-
kách, 2x povlečení žluté a růžové, 
perfektní stav. Pouze 1 000 Kč. Tel.: 
736 164 363, Most.

 ■ 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

 ■ Osamělá paní 75/168 nekuřač-
ka z Mostu by ráda poznala osa-
mělého 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

zaMěStnÁnÍ
 ■ Hledám zedníka nebo po-

mocného dělníka na rekonstrukci  
3 bytů + další práce v Českých Zlat-
níkách. Telefon: 606 264 380 

Byty, doMy
 ■ Sháním dlouhodobý podná-

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

ÚSTECKÝ KRAJ - Vůbec poprvé 
v historii se spojilo 26 poslanců 
a senátorů ze dvou krajů napříč 
všemi politickými stranami, aby 
společně s kraji, městy i obcemi 
bojovali za region. 

Členové obou komor Parla-
mentu České republiky za Ús-
tecký a Karlovarský kraj poža-
dují po státu, aby urychleně zří-
dil transformační fond, ze kte-
rého se bude financovat masivní 
restrukturalizace oblastí Mos-
tecké a Sokolovské hnědouhel-
né pánve. 

V obou krajích totiž dojde 
k zániku tisíců pracovních míst 
v souvislosti s tlakem na ome-
zení těžby a zpracování hnědé-
ho uhlí. K prohlášení se připo-
jili hejtmani Ústeckého a Kar-
lovarského kraje, svou vůli ke 
spolupráci projevil i hejtman 
Moravskoslezského kraje. Pří-
činou hrozící sociální i ekono-
mické destabilizace obou krajů 
je přechod na nízkoemisní tech-
nologie, spojený s nutností sni-
žovat emise skleníkových ply-
nů. Ten povede k ukončení vy-
užívání fosilních paliv o desítky 

let dříve, než bylo původně plá-
nováno.

Ve společném prohlášení po-
slanci a senátoři Parlamentu 
České republiky, zvolení za Kar-
lovarský a Ústecký kraj, pouka-
zují na skutečnost, že zatímco 
okolní státy aktivně řeší důsled-
ky přechodu na nízkoemisní 
technologie, aby nedošlo k so-
ciálním ani ekonomickým otře-
sům a aby byla zajištěna pro-

sperita uhelných regionů i v bu-
doucnosti, v České republice je 
této problematice věnována jen 
okrajová pozornost.

V Ústeckém a Karlovarském 
kraji přitom uhelný a na něj na-
vázaný energetický průmysl tvo-
ří velmi významnou část ekono-
miky. Jeho rychlý zánik bez ná-
hrady zrušených pracovních 
míst i ekonomické výkonnosti 
by tak vedl k zásadní destabili-

zaci nejen samotných 
uhelných oblastí, ale 
obou krajů jako cel-
ku. Ty přitom už dnes 
patří ke strukturálně 
nejpostiženějším ne-
jen v celé České re-

publice, ale i v měřítku celé Ev-
ropské unie.

Poslanci a senátoři ve svém 
prohlášení společně poukazu-
jí na skutečnost, že stát získává 
miliardové příjmy z tohoto prů-
myslu, a to nejen formou běž-
ných daní, ale také mimořád-
ných poplatků například ve for-
mě emisních povolenek. Podle 
zákonodárců je však nyní zcela 
nezbytné, aby se tyto prostředky 
začaly alespoň z části vracet zpět 
ve formě cílené podpory vzniku 
nových pracovních míst v hně-
douhelných pánevních oblas-
tech Karlovarského a Ústecké-
ho kraje.

(nov)

Poslanci a senátoři státu:   
„Začněte urychleně řešit problém“

V některých zemích je denní 
spotřeba vody celé domácnos-
ti méně než deset litrů, zatím-
co v České republice činí prů-
měrná denní spotřeba jednoho 
člověka asi 90 litrů a například 
v USA dokonce 300 litrů.

„Tyto problémy se naštěstí pro-
zatím netýkají České republiky, 
a už vůbec ne severočeského re-
gionu,“ říká generální ředitel Se-
veročeské vodárenské společ-
nosti Bronislav Špičák. „Naší sil-
nou stránkou je unikátní propo-
jenost vodovodních přivaděčů 
a hlavních řadů, a tím také na-
hraditelnost vodních zdrojů v ce-

lém systému. Podotýkám, proza-
tím, neboť si uvědomujeme, že je 
potřeba investovat nejen do udr-
žení, ale i do přiměřeného rozvo-
je tohoto systému. Samozřejmě je 
nutné zaměřit se také na zadržo-
vání vody v krajině a na správ-
né hospodaření s ní,“ 
doplňuje.

Severočeská vo-
dárenská společnost 
se snaží dlouhodo-
bě upozorňovat na 
nutnost správného 
hospodaření s vo-
dou. Podporuje ak-
tivity, které vedou 

zejména děti a mládež k pozi-
tivnímu přístupu a ochraně ži-
votního prostředí. Nyní probíhá 
soutěž pro školní družiny zamě-
řená na ekologii, od konce břez-
na mohou školy navštívit vodá-
renská zařízení v majetku SVS.

Severočeská vodárenská spo-
lečnost a. s. je největší vodáren-
skou společností v České repub-
lice a zajišťuje zásobování pit-

nou vodou pro 1,1 milionu oby-
vatel Ústeckého a Libereckého 
kraje. Akcionáři SVS je 458 měst 
a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 
100% vlastníkem provozní spo-
lečnosti SčVK. Obce a města se-
veročeského regionu tak mají 
od roku 2019 vodu a s ní spoje-
né provozování pod plnou kon-
trolou.

(sol)

Světový den vody připomněl, že jsme na tom ZATÍM dobře
MOSTECKO – Letošní Světový den vody, který připadl na 22. března, 
připomněl, že více než 800 milionů lidí na Zemi nemá k dispozici po-
třebné množství nezávadné pitné vody. 

SVS všechny aktivity od svého vzniku v roce 1993 podřizuje základ-
ním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé 
území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální 
podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obno-
vy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou kra-
jů je v rámci ČR ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9 056 
km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3 986 km kanalizace.

Spojení tak velkého počtu poslanců a senátorů napříč politickým 
spektrem ve dvou krajích a připojení čelních představitelů tří krajů 
je situací, která nemá v novodobé historii našich regionů obdoby.

V Ústeckém kraji uhelný a na něj navázaný energetický průmysl tvoří velmi významnou část ekonomiky. Jeho 
rychlý zánik bez náhrady zrušených pracovních míst by vedl k zásadní destabilizaci kraje.
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V Mostě pokračuje 
Easter Cup

Od pondělí do středy se 
hrál druhý turnaj letošní sé-
rie Easter Cup. Soupeři-
lo mezi sebou čtrnáct týmů 
kategorie U9. Třetí turnaj, 
v  němž nastoupí týmy U10, 
se hraje od pátku do neděle.

Baník Souš jede  
hrát na Meteor

Fotbalisté divizního Baní-
ku Souš se o víkendu před-
staví na hřišti soupeře. Po 
domácím vítězství nad Zbu-
zany Baník cestuje do hlav-
ního města, kde se v  nedě-
li 31. března od 10.15 hodin 
představí na hřišti Meteoru 
Praha.

MFK cestuje  
za soupeřem  
na Motorlet

Také druhý zástupce Mos-
tecka v divizní skupině B se 
představí v  Praze. Mostec-
ký FK totiž cestuje v  sobotu 
30. března na hřiště Motorle-
tu Praha. Zde se představí od 
10.15 hodin. 

Na malý fotbal zase 
až v dubnu

Nyní mostecký malý fot-
bal na dva víkendy ustou-
pí celostátní Superlize, když 
Most přivítá Pardubice a po-
té vyrazí do Brna. Obě sou-
těže se tak opět přihlásí  
14. dubna a hlavním tahá-
kem této neděle by mělo být 
určitě střetnutí mezi Jablíčky 
Chomutov a Atléticem Most. 

Házenkářky se doma 
představí v dubnu

Až v  neděli 7. dubna se 
opět představí házenkářky 
DHK Baník Most na domácí 
palubovce. Soupeřkami po-
pulárních Černých andělů 
bude celek házenkářek HC 
Zlín. Utkání začne v  17.00 
hodin.

Dorostenky 
Baníku soupeřkám 

nadělovaly

Oba dorostenecké týmy 
Černých andělů o víkendu 
nadělily svým soupeřkám 
čtyřicetibrankový příděl. 
Starší dorostenky své sou-
peřky z Písku přehrály vyso-
ko 46:16 (20:4). Mladší zase 
jasně porazily hostující Háje 
41:21 (16:11).

Basketbaloví minižáci 
hrají doma

V sobotu 30. března se na 
domácí palubovce v  utká-
ní Oblastního přeboru nej-
mladších  minižáků U11 
(mix) v basketbalu představí 
naděje BK Baník Most. Jejich 
soupeřem od 11.45 hodin 
bude celek BK Česká Lípa.

    (jak)

V sestavě plné mladých hrá-
čů HC Verva na domácím le-
dě porazil už jistého účastní-
ka baráže, tým Piráti Chomu-
tov. Ti sice vedli po dvou bran-
kách Rašky, domácí ale třemi 
góly ve druhé třetině skóre oto-
čili a  hosty poslali s  porážkou 
domů. Tým vedl do utkání ja-
ko nejmladší kapitán v historii 
Jan Myšák. V době, kdy nastu-
poval se spoluhráči na led, mu 
bylo 16 let a 273 dní. 

„Myslím si, že ani jedno muž-
stvo soutěž nedegradovalo. Bylo 
to velice kvalitní utkání z  obou 
stran. Jsme v  úplně jiné situaci 
než soupeř, oni museli reagovat 
na to, co se jim přihodilo. Zare-
agovali jsme na to tím, že jsme 
skoro všechny starší hráče vyřa-
dili a mohli jsme se podívat na 
mladší hráče, které máme při-

pravené do blízké budoucnos-
ti. Pro nás je to milé překvape-
ní, že sehráli utkání velice dobře. 
Vnímali, co jsme po nich chtěli, 
až na nějaké malé výjimky se to 
snažili dodržovat, ale hokej je 
hra chyb a logicky se to děje. Pro 
nás bylo zásadní, že se drželi to-
ho systému, který jsme jim na-
ordinovali a  v  zápase zvítězili. 
Takže z  toho mohou mít dobrý 
pocit. Někteří kluci si dali prv-
ní extraligový gól nebo odehráli 
první extraligový zápas. Doufá-
me, že do dalšího ročníku vstou-
píme lépe, i když do toho letošní-
ho jsme vstoupili výborně a ne-
dotáhli jsme to do konce. Samo-
zřejmě, že nám je to líto, rádi 
bychom si zahráli play off, ale 
myslím, že jsme play out ode-
hráli důstojně,“ řekl po utkání 
kouč vítězů Jiří Šlégr.

HC Verva Litvínov – Pirá-
ti Chomutov 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). 
Branky a  nahrávky: 6. Jindra 
(Bartoš, Viedemann), 27. Jícha 
(M. Havelka), 29. Bartoš (Jin-
dra, Viedemann), 59. Strejček 

(Svoboda) - 20. Raška I  (Šu-
ráň, Šťovíček), 22. Raška I (Šťo-
víček, D. Zeman). Rozhodčí: 
Bejček, Veselý – Ganger, Šprin-
gl. Sestava HC Verva Litvínov: 
Pejsar (Janus) – Viedemann, L. 

Doudera, Baláž, Strejček, Háva, 
Březák – Stehlík, M. Havelka, 
Drašar – Helt, Svoboda, My-
šák (C) – Jindra, Jurčík (A), M. 
Hanzl – Jícha, Berka, Bartoš . 

(jak) 

Vítězný konec! Litvínov v sestavě plné  
juniorů porazil Chomutov

LITVÍNOV - Poslední utkání sezony 2018/19, které bylo zároveň 
závěrečným kolem skupiny play out, má pro litvínovské hokejisty 
vítěznou příchuť. 

MOST - Mostecké Taneční studio 
Kamily Hlaváčikové má za sebou 
další taneční soutěž ,, Best Dance 
Group“. Regionální kolo celostát-
ní soutěže  se konalo v sobotu ve 
sportovní hale v Mostě.  

Studio reprezentovalo osm 
choreografií, od nejmladší katego-

rie po seniorskou kategorii, v těch-
to disciplínách: Show Art, Tum-
bao Dance, Dance Freestyle, Dan-
ce Art a Dance School Exhibition. 
„Získali jsme osm medailových po-
zic 5x první místo, 2x druhé místo 
a 1x třetí místo a postupy na MČ. 
Jsem na všechny svěřence a lekto-

ry studia moc a moc pyšná. Někte-
rá děvčata tančila až 6 choreografii 
v jednom dni a to je opravdu hodně 
náročné. Také děkuji rodičům za 
skvělou atmosféru kterou dětem na 
soutěži vytvořili,“ dodala ředitelka 
a šéfrenérka tanečního studia Ka-
mila Hlaváčiková.                  (nov)

Kdo zvládne řízení speciálu Octavia 
RS Cup, může si v Mostě zazávodit

MOST - Jedinečnou příležitost zúčastnit se závodů v  okruhovém 
speciálu Škoda Octavia RS Cup III mají nyní motorističtí fanoušci 
starší osmnácti let, výhradně na dráze mosteckého autodromu. 

Promotér seriálu OC Benet Cup (dříve Octavia Cup) zvolil totiž 
pro letošní sezonu jeho nový formát. Pojede se jako amatérský jed-
nodenní závod, harmonogram zahrnuje patnáctiminutový trénink 
a následný závod v délce 25 minut. Je vypsán jako šestidílný pohár. 
Pořadí jezdců vzejde ze součtu tří nejrychlejších kol každého z nich. 
Pohár bude mít premiéru v pondělí 8. dubna, pokračovat bude ve 
čtvrtek 9. května. 

„Další termíny promotér vypíše na základě počtu přihlášených 
zájemců,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti Au-
todrom Most Jakub Krafek. Jezdci si mohou identické škodovác-
ké speciály pronajmout i při volných jízdách pro veřejnost, které se 
uskuteční vždy ve stejný den jako závod. Auta si mohli zájemci vy-
zkoušet už 28. března při oficiálním testování před zahájením pohá-
ru na velkém závodním okruhu autodromu v Mostě. 

Pronájem speciálu Škoda Octavia RS Cup III na závod vyjde na 
35 tisíc korun bez DPH. Cena zahrnuje kompletní přípravu vozu. 
U promotéra je možné pořídit i nové pneumatiky, které zůstanou 
uskladněny na autodromu do dalšího kola poháru. Za poplatek si 
lze zapůjčit také přilbu či kombinézu. „Kdo si vůz pronajme, nepla-
tí startovné. Startovné pro jezdce, kteří pojedou závod s vlastním vo-
zem Škoda Octavia RS CUP III, činí 8 000 korun bez DPH,“ dodal Ja-
kub Krafek.                                                                                   (fou, jak)

MOST – Fotbalisté Baníku Souš 
parádně rozjeli jarní část divizní 
skupina B. Po dvoubodové první 
jarní výhře nad vedoucí Hostouní 
a  tříbodovém zisku z Rakovníku, 
si doma podali i  druhé Zbuzany, 
které přehráli 3:1.

O  výsledku svěřenci trenéra 
Petra Johany v  podstatě rozhod-
li v prvním poločase, který ovlád-
li 2:0 po trefách  Nobsta a Zápotoc-
kého. Po změně stran přidal ještě 
jednu trefu Chodora. Čtvrtá Souš 
tak pokořila druhý tým tabulky. 
Rozdíl byl před zápasem dva body. 

Druhý náš zástupce v  divizi, 
kterým je Mostecký FK, nadále tá-
pe. Doma hostil Ostrov nad Ohří. 
Po řádné hrací době skončil zápas 
remízou 3:3. Po penaltách si druhý 
bod odvezli hosté z Ostrova za ví-
tězství 4:3.

Baník Souš – FK Zbuzany 3:1 
(2:0). Branky: 3. Zápotocký Ji-
ří, 41. Nobst Dominik, 66. Cho-
dora Daniel - 52. Přeučil Vojtěch 
(z pen.). Rozhodčí: Pekař. 200 di-
váků. Sestava Baníku Souš: Pettík 
– Pátek, Hudec, Bohata, Karlo-
vec, Prokop, Matyáš, Chodora, Zd. 

Weickert, Zápotocký Nobst. Stří-
dali: Christof, Štípek, M. Hlaváček, 
Vávra, Popelka.

Mostecký FK – FK Ostrov 
3:4np (0:1). Branky: 46. Zigmund 
Jiří, 57. Králík Jan, 81. Králík Jan - 
4. Kobera Michal, 63. Jankovský 
Lukáš, 85. Nedbalý František. Pe-
nalty 2:3. Rozhodčí: Cihlář, 120 di-
váků. Sestava MFK: Hanus – Tan-
coš, Michal Macháček, Linka, 
Benda, Rilke, Králík, Kasal, Zik-
mund Vait, Šípek. Střídali: D. Va-
lenta, Kodeš.

(jak)

Souš jede! Tři jarní utkání proměnila ve tři vítězství
Grznárová vítězná 
v Mostě i v Praze

MOST – Ihned po návratu z krumlovského soustředění se trojice bad-
mintonistů BK TJ Baník Most zúčastnila turnaje Grand Prix „C“  U13. 

Filip Langmajer a Matěj Trup se v silné konkurenci na kurtech 
týmu Super Stars Most příliš neprosadili, velkou radost pro Baník 
Most ale přinesly výsledky Terezy Grznárové. Zvítězila jak v singlu, 
tak v deblu s Kristýnou Kocmanovou (Sokol Radotín Meteor Praha) 
i v mixu s Dennisem Kerplem (BK TU Liberec). 

Ve vítězné sérii pak pokračovala Tereza Grznárová i v Praze Bra-
níku při další Grand Prix „C“ kat. U13. Triumfovala v singlu, v mixu 
s Tobiášem Zubrem (Sokol České Budějovice) a v deblu s oddílovou 
spoluhráčkou Veronikou Burdovou. 

Reprezentantům mosteckého Baníku se dařilo i na dalších turna-
jích. Kristina Kozempelová startovala v Dobřanech na republiko-
vém turnaji mladšího dorostu (Grand Prix „B“ U17). Nejlépe si ved-
la v mixu, kde obsadi-
la s Janem Rázlem (BK 
TU Liberec) pěkné tře-
tí místo. Vojtěch Hošek 
při Grand Prix „D“ U17 
v Ústí nad Labem vy-
bojoval dvě třetí místa, 
v singlu a v deblu s Ji-
řím Vocilkou (BK Go-
ram Teplice). Dobře ob-
sazeného turnaje Grand 
Prix „C“ U15 v Liber-
ci se zúčastnila troji-
ce Daniel Ickert, Bla-
žej Grznár a Laura Sta-
rá. Nejlepšího umístění 
z nich dosáhl Daniel Ic-
kert, když obsadil třetí 
místo v singlu.                                                                                

(has)

TSKH soutěží o Taneční skupinu roku



Jak si hrála šlechta?
fotoreportáž29. března 201912

LITVÍNOV - Litvínovský zámek Valdštejnů nabízí novou výstavu 
Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin. Panenky, hry, stavebnice, 
postavičky na klíček, parní strojky, promítačky, vláčky a další před-
měty se častokrát předávaly z generace na generaci po dlouhá sta-
letí. Ještě v polovině 19. století si manufakturně a továrně vyrábě-
né hračky mohly dovolit většinou jen šlechtické rodiny. V rozmezí 
let 1840-1860 došlo k jejich rozšíření i do bohatších měšťanských 
rodin. Díky této společenské vrstvě, která zvyšovala poptávku, se 
hračky začaly vyrábět ve větším množství a exportovaly se z Němec-
ka do celého světa. Až do konce roku 2020 si můžete prohlédnout, 
s čím si hrály děti ze šlechtických rodin v minulém století.           (pur)

Dům pro panenky má svůj původ v Hoře Svaté Kateřiny a je z roku 1900

Plyšový medvídek je plněný pilinami a pochází 

pravděpodobně z Německa z let 1910 – 35.

Modrý kočárek pro panenky je z období 
secese z Rakouska a patří do roku 1900

Puzzle z roku 1835 je kolorovaný 

mědiryt a zobrazuje přístav

Velká panna má klouby a porcelánovou hlavu

Hračky zapůjčilo do Litvínova Muzeum technických hraček. 

Výstava potrvá do konce příštího roku Vernisáž výstavy přilákala nejen děti

Dřevěné kostky v kazetě zobrazovaly dětské hry  a panské zábavy. Datují se do roku 1870


