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 � AkvArijní trhy

MOST – Středisko volné-

ho času pořádá 13. 4. od 

9 do 12 hodin Akvarijní 

trhy. Vstupné: dospělí  

20 Kč, děti do 15 let zdar-

ma.

 � Country čAje 

MOST – Stará Sešlost 

zve 14. 4. od 15.30 hodin 

na Benedikt na country 

čaje nejen pro seniory. 

 � FrAntišek nedvěd

LITVÍNOV – Do Klu-

bu Attic Litvínov může-

te 19. 4. od 21 hodin za-

vítat na nejsvěžejší AC/

DC revivalovou kape-

lu – kritiky uznávanou 

jako nejlepší revival v 

ČR. Vstupné 180/150 Kč.

EUROBABIČKA 2019
Bude tentokrát 

z Mostecka?
MOSTECKO – Společnost Eurobabička  pořádá další ročník soutěže 
Eurobabička 2019.  Pokud jste dáma v nejlepších letech (přes pade-
sát let), a přesto to umíte pořádně rozjet, neváhejte a přihlaste se!

„Eurobabička je soutěž pro dámy v nejlepších letech, kterým vyš-
ší věk není překážkou, ale naopak to dokáží pořádně rozjet v soutě-
žích, které pro ně tým redakce připravuje. Je ale důležité, pokud se při-
hlásíte, přistupovat k soutěži zodpovědně, seznámit se s propozicemi 
soutěže a dodržovat je,“ říká manažerka projektu Vlaďka Tauchma-
nová. Přihlásit se můžete, ať jste babička nebo ne. Soutěž Euroba-
bička o Dámu roku České a Slovenské republiky 2019 je otevřená 
pro všechny dámy, které splňují podmínku věku 50+, jsou soutěživé, 
šarmantní, neostýchají se vystoupit na veřejnosti a mají alespoň zá-
kladní znalosti na počítači. Pokud tohle všechno máte, pak stačí vy-
plnit přihlašovací formulář a  přiložit aktuální fotografii.

Společnost Eurobabička pořádá v České republice soutěže hlavně 
pro ženy ve věku padesát a více let již od roku 2006. „V soutěži obje-
víte prostor pro seberealizaci s využitím vlastního smyslu pro humor, 
šarmu a elegance. Čeká vás účast v nejkvalitnější soutěži v této kate-
gorii s dlouhodobou tradicí, regionální castingy, semifinále a závěreč-
ný finálový galavečer. Pohodová atmosféra soutěže přispívá k navázá-
ní nových přátelství,“ dodává manažerka soutěže.                      (nov)

Uzávěrka přihlášek je do 30. května. Případné další informace včetně 
přihlášky do soutěže najdete na www.eurobabicka.cz  
                                                                           Foto zdroj: www.eurobabicka.cz

Andrej Babiš tentokrát to-
tiž nechtěl řešit kšeftování  
s chudobou, zneužívání dávek 
a další sociální problémy, kte-
ré v Mostě vyvolávají nepří-
znivé klima. Šel si popovídat  
s učiteli místních mateřských 
a základních škol o vzdělává-
ní a zřizování dětských sku-
pin. Při té příležitosti  si pro-
hlédl  Středisko volného času 
a přilehlou mateřskou školku. 
Pak se přesunul do Seiferto-
vy ulice, kde město vykoupilo 
dva domy a nyní je přestavuje 
na sociální byty. Krátce se také 
zastavil u rozestavěného Do-
mu Alzheimer. Teprve na tis-
kovém brífinku u 7. základní 
školy, kam dorazil v  doprovo-
du ministryně pro místní roz-
voj Kláry Dostálové, primá-
tora Mostu Jana Paparegy, je-
ho náměstkyně Markéty Staré, 
hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka a poslanky-
ně Hany Aulické Jírovcové se 
otevřela debata kolem bolavé-

ho místa města Mostu. Primá-
tor neskrýval znepokojení, že 
stát našemu městu zatím moc 
nepomohl. „Problémy jsou stá-
le stejné, ale zatím se nic neu-
dělalo,“ vytkl premiérovi. Už 
vloni  totiž primátor požado-
val v patnácti bodech od stá-
tu pomoc při řešení alarmují-
cí situace. Ani jedno z patnácti 
opatření dosud ale v praxi ne-
funguje. „Ta situace tady přetr-
vává desítky let. Nemůžete pře-
ce chtít všechno hned... Děláme 
v rámci možností legislativy, co 
se dá, řešíme to, ale jde to po-
malu,“  bránil se premiér.

Most nyní usiluje alespoň 
o získání peněz na výkup by-
tů. Premiér a ministryně slíbi-
li, že v rámci pondělního zase-
dání vlády by se měla mimo ji-
né řešit i tato záležitost. „Chci 
věřit, že toto je pozitivní stří-
pek, který se podaří realizovat 
a my pak budeme moci ovlivňo-
vat skladbu obyvatelstva,“ řekl 
primátor.                             (ina)

Premiér: Nemůžete chtít všechno hned!
MOST – Most navštívil v úterý premiér Andrej Babiš. Zdejším politi-
kům tak trochu „udělal čáru přes rozpočet“. Zatímco vedení města 
se chtělo bavit hlavně o tom, co Most nejvíc pálí, premiér nečekaně 
změnil program.

Premiér Andrej Babiš a mostecký primátor Jan Paparega si tentokrát při setkání příliš nenotovali.
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N abídka brigády

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

Knihovna bude zavřena
MOST - Během velikonočních svátků - 

od Velkého pátku 19. 4. až do Velikonoč-
ního pondělí 22. 4.  včetně, bude uzavřena 
Městská knihovna Most.                     (nov)

Město shání fotky z roku 1990, 
prosí občany o pomoc

Máte fotografie z Mostu z prvního porevolučního roku, te-
dy roku 1990? A byli byste ochotni zapůjčit je městu za účelem 
zveřejnění ve stolním kalendáři? Pak se, prosím, obraťte na od-
dělení kanceláře primátora a tajemníka, na paní Kláru Vydro-
vou nebo Alenu Sedláčkovou, telefonní číslo 476 448 326 nebo 
476 448 318 nebo mailovou adresu listy@mesto-most.cz. 

MOST – Rekonstrukce budou-
cího Domova Alzheimer v Mos-
tě pokračuje. Stavba se sice 
pozdržela během zimy, ale do-
mov se zvláštním režimem se 
i přesto dokončí ještě letos. 
Zájemci o umístění se již začí-
nají hlásit. 

Rekonstrukci provádí fir-
ma Mettal Quatro za bezmála 
devadesát milionů korun bez 
DPH. Zhotovitel je ale ve sklu-
zu. „Podle harmonogramu mě-
ly být práce ukončeny koncem 
července. Zhruba v  lednu by-
la ale stavba pozastavena kvů-
li nepříznivému počasí. Zhoto-
vitel bude muset z  provozních 
důvodů požádat o prodlouže-
ní stavby, nicméně termín do-
končení na podzim letošního 
roku nebude ohrožený,“ ujistil 
ředitel Mostecké bytové Jaro-
slav Kudrlička. Zdržení nabra-
la stavba při opravě nové stře-
chy. S  tou se začalo až na jaře 
a nyní se na ní intenzivně pra-
cuje. „Provádí se zároveň za-
teplení objektu a v pokročilé fá-
zi jsou i vnitřní prostory. Uby-
tovací místnosti jsou hotové  
a v současné době se dělají nové 
povrchy, omítky, vyrovnávají se 
podlahy a pokládat se bude no-
vá dlažba,“ vyjmenoval ředitel 
Kudrlička.  

Rekonstrukcí vzniká zce-
la nové a moderní zařízení, 
které bude připraveno na pé-
či o pacienty trpící Alzhei-
merovou nemocí podle nejno-
vějších trendů. Maximální ka-
pacita objektu bude 96 klien-
tů převážně ve dvoulůžkových 

pokojích, ojediněle v jedno-
lůžkových. V  novém zařízení 
se také počítá s výtahy a scho-
dištěm, dvoupodlažními pří-
stavbami kuchyňského provo-
zu se zázemím a jídelnou. Ob-
jekt se zvýšil o jedno podla-
ží. Ve všech podlažích se bude 
jednat o bezbariérovou stav-
bu. Chybět nebude nové par-
koviště, příjezdová komunika-
ce pro zásobování a oplocení. 
„Součástí projektu je vybudo-
vání zahrady o rozloze více než 
tisíce metrů čtverečných. Pří-
stup z objektu na zahradu po-
vede přes terasu, přičemž terasa 
a zahrada bude spojena bezba-
riérovou rampou,“ doplnil Ja-
roslav Kudrlička. 

Zájemci o Domov 
Alzheimer se mohou 

přihlašovat
Budoucím provozovatelem 

bude společnost Domov Alz-
heimer, která provozuje obdob-
né typy sociálních zařízení i jin-
de v republice. Klienti a zájem-
ci o umístění v novém Domově 
v Mostě se už mohou přihlašo-
vat, a to prostřednictvím for-
muláře, který najdou na webo-
vých stránkách Mostecké bytové 
či přímo u společnosti Domov 
Alzheimer. „Zájemci se v men-
ší míře postupně hlásí. Poptávka 
žádostí je nyní na samém počát-
ku a zatím nabídku počtu nově 
v budoucnu otevřených lůžek ne-
převyšuje,“ uvedl Zbyněk Gem-

biczki, ředitel pro rozvoj poboč-
kové sítě Domova Alzheimer. 
Potvrdil, že se jedná převážně 
o zájemce z Mostu. „Co se týká 
upřednostňování zájemců o naše 
budoucí služby obyvateli Mostu, 
pro srovnání uvádím, že v našich 
dvou domovech, v Roztokách 
u Prahy a v  Karviné, je dohro-
mady 178 lůžek. Je zde více než 
80 % klientů s trvalým bydlištěm 
v daném městě či okresu, v němž 
působíme. Další klienti mají v té-
mže okrese své rodinné příslušní-
ky, zpravidla děti. To dokazuje 
skutečnost, že službu koncipuje-
me především pro ‚místní‘ obyva-
tele. To se týká i zaměstnanců,“ 
sdělil  Zbyněk Gembiczki.     

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Domov Alzheimer se dokončí letos
Zájemci se mohou hlásit

Navzdory mírnému zdržení kvůli počasí, se Domov Alzheimer v ulici Táboritů otevře ještě letos. Je zde místo 
pro 96 klientů a už nyní je možné se hlásit. 

Ani letos se však někte-
ří obyvatelé Mostu nevyhnou 
několikadenním lokálním od-
stávkám. „Tyto odstávky jsou 
plánovány tak, aby co nejmé-
ně omezily odběratele. Délka se 
pohybuje od 3 do zhruba 10 dní 
dle lokality, a to pouze v Mos-
tě, kde budou probíhat práce na 
rekonstrukcích tepelné sítě a re-
konstrukcích technologií výmě-
níkových stanic,“ informova-

la mluvčí komořanské teplárny 
Miloslava Kučerová. 

Největšího počtu zákazníků 
se dotkne obnova části primár-
ní městské sítě v lokalitě Vý-
sluní, a to začátkem července. 
„Zde plánujeme odstavení ve 
dvou maximálně dvoudenních 
termínech, což je čas, který je 
potřeba na přepojení úseků tak, 
aby bylo možné dodávat teplou 
vodu po celou dobu rekonstruk-

ce celého úseku horkovodu,“ in-
formovala Miloslava Kučerová. 
Další lokální odstávky budou 
probíhat například v oblas-
ti Velebudic a poblíž ulice Ru-
dolická, tedy v průmyslové zó-
ně, kde bude dopad na odběra-
tele velmi malý. Přesné termí-
ny odstávek a konkrétní lokali-
ty zveřejní teplárenská společ-
nost koncem dubna případně 
v průběhu května.

Odběratelů v Litvínově se le-
tos odstávky nedotknou vů-
bec. Díky nemalým investi-
cím do tepelných zařízení již 
není potřeba celoplošných od-

stávek jako v předešlých letech. 
„Už řadu let postupně vyměňu-
jeme rozvody od těch nejstar-
ších a v současné době se nám 
daří využívat i různé dotační 
programy na obnovu tepelných 
zařízení. Od roku 2009 se sna-
žíme celoplošným odstávkám 
vyhnout, a pokud nebylo nut-
né odstavit celý zdroj v Komo-
řanech, neodstavovala se ani 
dodávka teplé vody pro města 
Most a Litvínov,“ ujistila mluv-
čí. Poslední celoplošná od-
stávka pro obě města proběhla 
v roce 2014.

(sol)

Odstávka teplé vody: letos jen krátká!   
MOSTECKO – Pro většinu obyvatel Mostu, ale především pro Litví-
novany má Severočeská teplárenská a United Energy dobrou zprá-
vu. Během letních měsíců nebude celoplošná odstávka v dodávce 
teplé vody.  

„Na letošní rok připravil Hi-
podrom Most  celkem sedm do-
stihových dnů. Přidali jsme nový 
dostihový den“ uvedl ředitel spo-
lečnosti Jakub Šimůnek. Sezo-
nu v neděli odstartuje Jarní ce-
na města Mostu  Memoriál Ru-
dolfa Deyla. „Jedná se o dostih té 
nejvyšší kategorie. Tento dostiho-
vý den se koná pod záštitou pri-
mátora Mostu Jana Paparegy,“ 
upřesnil ředitel. 

Na hipodromu se 5. května 
premiérově představí také nej-
významnější dostih pro tříleté 
klisny v České republice. „Jed-
ná se o 71. cenu klisen s dota-
cí 550 tisíc korun. Tento podnik 
se doposud konal  pouze v Praze 
ve Velké Chuchli. Jedná se o udá-
lost, která přivede do Mostu ná-
vštěvníky z celé země,“ dodal Ja-
kub Šimůnek.

Další dostihové dny  jsou na-
plánovány na 26. května, kdy se 

mimo jiné pojedou dva dostihy 
druhé kategorie a na 9. června, 
kdy se uskuteční 39. Cena jez-
dectví – tradiční dostih první 
kategorie s dotací 150 tisíc ko-
run. V průběhu prázdnin se mo-
hou návštěvníci těšit 27. červen-
ce na dostihový den, jehož vr-
cholem bude sprinterský závod 
první kategorie a na poslední 
srpnový víkend, kdy bude hipo-
drom hostit Velkou mosteckou 
steeplechase, Velkou letní cenu 
Ústeckého kraje  a Svatováclav-
skou cenu. „Na výhrách se  ten-
to den  rozdělí více než jeden mi-
lion korun. Záštitu nad tímto vý-
jimečným dnem převzal hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubení-
ček“ dodal ředitel. Letošní  do-
stihovou sezónu zakončí říjnová 
Cena zimního favorita, nejvý-
znamnější tuzemský dostih pro 
dvouleté koně a Českomoravská 
cena.                                         (nov)

Mostecký hipodrom zahájí novou sezonu
MOST – Tuto neděli 14. dubna zahájí mostecký hipodrom novou do-
stihovou sezonu. Dostihová dráha přivítá závodníky i návštěvníky 
už po dvaadvacáté.

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE
+420 775 287 061
+420 777 287 069
deratizace@zdenek-bilek.cz

Mostecký hipodrom, který je součástí  Rodinného stříbra Ústeckého 
kraje, zahájí tuto neděli už dvaadvacátou dostihovou sezónu.

Přednáška o nalezišti 
v Korozlukách

MOST - Cyklus přednášek Přírodou severozápadních Čech za-
vede tentokrát návštěvníky na mineralogické a paleontologické na-
leziště v Korozlukách. Přednáška se koná 18. dubna od 17 hodin 
v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Přednáší Pavel Dvořák, vstup-
né 20 Kč.                                                                                                (nov)



MOST – Krajská zdravotní má 
pro pacienty, kteří budou po-
třebovat vyšetření na magne-
tické rezonanci, dobrou zprávu. 
Nové pracoviště v  Nemocnici 
Most by se mělo dokončit ještě 
letos.     

„V současné době zpracová-
vá vysoutěžený projektant doku-
mentaci na stavební úpravy pro-
stor pro umístění magnetické re-
zonance a byl vybrán dodavatel 
přístroje, který vzešel z veřejné 
soutěže,“ uvedl generální ředi-
tel Krajské zdravotní Petr Fia-
la. Termín dokončení projek-
tové dokumentace je do konce 
května. „V návaznosti na násle-
dující realizaci stavebních prací 
a poté dodávku a instalaci pří-
stroje počítáme se zahájením 
nejprve fyzikálního testovacího 
provozu tohoto vysoce speciali-
zovaného zdravotnického praco-
viště do konce letošního roku,“ 
potvrdil ředitel. 

Projektová dokumentace 
na stavební úpravy pracoviš-
tě magnetické rezonance měla 
vzejít ze soutěže, která byla vy-
hlášena již předloni v prosinci. 
Právě na tom ale vázla celá zá-
ležitost kolem otevření nového 

pracoviště, které se předpoklá-
dalo už v roce loňském. Krajská 
zdravotní vyhlašovala veřejnou 

zakázku na zpraco-
vatele  dokumentace 
opakovaně, ale bez 
výsledku. Neobdr-
žela žádné nabídky. 
„Pracoviště magne-
tické rezonance bu-
de znamenat pro pa-
cienty jednoznačně 
zlepšení dostupnos-
ti vyšetření. Součas-
ně také zkrácení ob-
jednací doby k těm-

to vyšetřením. Vyšetření pomo-
cí magnetické rezonance je totiž 
diagnosticky nesmírně přínosné 
pro celou řadu diagnóz,“ podot-
kl Petr Fiala. 

Povolení zakoupit a zřídit 
v Mostě pracoviště magnetic-
ké rezonance obdržela Krajská 
zdravotní od tzv. přístrojové 
komise ministerstva zdravot-

nictví 15. listopadu 2017. Po-
řízení přístroje i stavební úpra-
vy pro jeho umístění jsou kryté 
z investičních dotací od Ústec-
kého kraje v celkové předpo-
kládané výši 44 milionů korun. 
Náklady na pořízení přístroje 
jsou 32 miliony korun a na vy-
budování pracoviště 12 milio-
nů korun.                                (sol)
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Čekací doba na vyšetření prostřed-
nictvím magnetické rezonance je 
obecně v celé ČR dlouhá, protože 
zařízení bývá jen ve větších nemoc-
nicích. Krajská zdravotní by postup-
ně chtěla magnetickou rezonancí 
vybavit všech pět svých nemocnic. 
Dosud je magnetická rezonance ve 
třech, v  Ústí, Teplicích a nedávno 
také nově otevřená magnetická re-
zonance v Chomutově. 

Vybudování nového pracoviště se plánuje v 1. pod-
zemním podlaží budovy A v prostorách bývalé lékár-
ny, která byla za tímto účelem přestěhována do pro-
stor v 1. nadzemním podlaží stejné budovy. 

Plánuje město v blízké do-
bě řešit naprosto katastrofál-
ní nedostatek parkovacích míst 
v sedmistovkách? Po 19. hodi-
ně zaparkujete nejblíž u Penny 
a to ještě se štěstím.

Vedení města si je vědomo sku-
tečností, že v lokalitě Liščí Vrch 
(tzv. sedmistovky) proběhla vý-
stavba obytných domů s nejhor-
šími parametry veřejných pro-
stor v rámci našeho města. Vli-
vem rychlého rozvoje motoriza-
ce je zde nedostatek parkovacích 
míst, která již nelze doplnit v po-
třebném rozsahu.

V posledních letech vzniklo 
na území města Mostu mnoho 
nových parkovacích stání, ale 
současně za poslední čtyři ro-
ky byly zaregistrovány zhruba 
čtyři tisíce osobních automobi-
lů. Podle oficiálních statistik by-
lo na území města Mostu k 1. 1. 
2019 evidováno 28 044 osob-
ních aut, celkem bylo na území 
města k tomuto datu evidováno 
39 304 vozidel.

Konkrétně na území základní 
sídelní jednotky Liščí Vrch by-
lo v posledních letech realizová-
no několik opatření pro zlepše-
ní organizace dopravy a zlepšení 
možností odstavování a parko-
vání vozidel. Jedním ze systé-
mových opatření bylo vytvoře-
ní zklidněné zóny z celé měst-
ské čtvrti – území s maximální 
rychlostí 30 km/h, což zklidni-
lo dopravu, zlepšilo bezpečnost-
ní parametry zejména pro chod-
ce a cyklisty, a navíc vzniklo 100 
nových parkovacích míst.

Statutární město Most má 
společně s městem Litvínov 
zpracovaný  Plán udržitelné 
městské mobility. Tento strate-
gický dokument mimo jiné ob-
sahuje analýzu možností par-
kování a chování parkujících ři-
dičů.  Na tento dokument bu-
de navazovat Koncepce dopravy 
v klidu, tedy návrh zlepšení sys-
tému parkování v našem měs-
tě. Tato koncepce bude hoto-
va a schválena do konce toho-
to roku.

Protože na veřejných prostran-
stvích na pozemcích v majet-
ku města už v lokalitě Liščí Vrch 
nejsou místa pro vytvoření par-
kovacích stání, připravuje měs-
to výběr lokalit, kde bude možné 
vybudovat vícepodlažní parkovi-
ště. Jedná se o složitou problema-
tiku vzhledem k hustotě zástavby 
a ochranným pásmům inženýr-
ských sítí. Navíc ne každý občan 
bude souhlasit s tím, aby podob-
ná stavba vznikla právě před jeho 
domem, přestože i on problém 
s parkováním má. Rozvojové zá-
měry budou projednány s veřej-
ností.

Budou v ulici Lidická zapuš-
těné popelnice? Při každém vě-
tříku nám zde popelnice léta-
jí a devastují zaparkovaná au-
ta. Dále bych prosil o zvýšení 
počtu odpadkových košů (se-
beru exkrementy a nemám je  
300 m kam hodit). Když už pla-
tím 1 000 Kč ročně, chci to ně-
kde vidět.

Technické služby města Mos-
tu, a.s. prověří stávající stav počtu 
a umístění odpadkových košů. 
Následně vyhodnotí možnost na-
výšení počtu v této lokalitě. Pro 
možnost odkládání psích exkre-
mentů můžete využívat střední 
kontejnery na komunální odpad.

Odpovídá primátor Mostu 
Jan Paparega

Jan Paparega

Magnetická rezonance ještě letos!

Magnetickou rezonanci již využívají pacienti i v chomutovské nemocnici. (Foto: Krajská zdravotní, a.s.)

„V mostecké nemocnici se 
v současně době realizuje něko-
lik dalších stavebních investičních 
akcí. Mezi největšími je vybudo-
vání lůžkové rehabilitace v areálu 
Oddělení následné péče Nemocni-
ce Most, v Zahražanech. Celková 
cena veřejné zakázky je bezmála 
čtyřiadvacet milionů korun včet-

ně DPH s dokončením v květnu,“ 
prozradil  generální ředitel Kraj-
ské zdravotní Petr Fiala. 

Plánuje se také nové parkovi-
ště v areálu nemocnice, a to me-
zi budovou "F" a "C". Cena sta-
vebních prací včetně kompletní 
projektové a inženýrské činnos-
ti vyplynula z veřejné zakázky, 

a to ve výši více jak 7 mil. Kč 
včetně DPH. Termín dokonče-
ní prací je do konce července. 
Probíhá také rekonstrukce chi-
rurgických ambulancí v budo-
vě A. Stavební práce za více než 
11 mil. Kč by se měly dokon-
čit v červnu tohoto roku. Dále 
se provádí rekonstrukce oddě-
lení neurologie s náklady přes  
9,5 mil. Kč a termínem dokon-
čení v červnu.

V průběhu května bude pře-
dáno staveniště na rekonstruk-

ci stoupacího potrubí bloku A, 
sekce 4/3 s náklady 4,3 milio-
nu Kč včetně DPH a moder-
nizace výtahu v budově E s in-
vestičními náklady 1, 6 milio-
nu Kč včetně DPH. „V přípravě 
je několik dalších stavebních in-
vestičních akcí, mezi kterými je 
např. rekonstrukce oddělení or-
topedie, rekonstrukce chirurgic-
kých JIP a další etapa reorgani-
zace dětského a dorostového od-
dělení,“ uzavřel  ředitel. 

(sol)

Nemocnici v Mostě čekají nové investice
MOST – V mostecké nemocnici se počítá letos  s novými investičními 
akcemi. Pořídit by se měla například nová lůžka v Nemocnici násled-
né péče na Zahražanech, vybuduje se nové parkoviště v areálu ne-
mocnice a plánuje se rekonstrukce některých oddělení.    

Obyvatelé těchto částí bu-
dou muset počítat s rozkopaný-
mi komunikacemi a s  výkopy. 
V  obou ulicích se jedná o oce-
lové vodovody uvedené do pro-
vozu v roce 1968. Vzhledem 
ke svému stáří jsou  porucho-
vé. „Kamerová prohlídka v ulici  
J. Kubelíka prokázala špatný stav 
kanalizace, která je tvořena ka-
meninovým potrubím. Stoka se 
zprovoznila v roce 1972. Kanali-
zace je rozlámána, zdeformová-
na, dochází k nátoku balastních 
vod a tvorbě kaveren. Proto Se-
veročeská vodárenská rozhod-
la o provedení rekonstrukce,“ in-
formoval tiskový mluvčí vodá-
renské společnosti Jiří Hladík. 
Než se začnou vodovody opra-
vovat, zajistí vodárenská společ-
nost napojení na provizorní vo-
dovod pro zajištění náhradního 
zásobování. Oprava potrvá  ne-
celý půlrok. „Podle smlouvy má 
být stavba dokončena nejpozdě-
ji do 21. srpna 2019,“ upřesnil 
mluvčí. 

Rekonstrukce vodovodu a ka-
nalizace bude probíhat ve stá-
vající trase otevřeným výko-
pem a zčásti  kombinací bezvý-
kopové pokládky potrubí a po-
kládkou do otevřeného výkopu 
rýhy. Během oprav vodovodů 
se přepojí veškeré vodovod-
ní přípojky, kterých je celkem 
osm. „Rekonstrukce bude pro-
bíhat převážně v zatravněných 
nezpevněných plochách, z čás-
ti v asfaltovém povrchu komuni-
kace a chodníků nebo zámkové 
dlažbě,“ uvedl mluvčí. Co se tý-
če rekonstrukce kanalizace, vy-
budují se dvě nové revizní kana-
lizační šachty. „Začátek rekon-
strukce bude ve stávající reviz-
ní šachtě, která se pouze opraví, 
včetně sanace dna a osazení no-
vého poklopu. Všechny stávající 
kanalizační přípojky budou pře-
pojeny, přičemž opravy se usku-
teční v zatravněných nezpevně-
ných plochách,“ doplnil Jiří Hla-
dík. 

(sol)

Ve dvou ulicích se opravují vodovody a kanalizace

Akce v ulicích Talicha a Kubelíka je jedna ze staveb z oblasti obnovy ma-
jetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 sta-
veb k obnově majetku, a to o celkovém objemu investic přesahujících 
sto milionů korun bez DPH. 

MOST – V  mosteckých ulicích Václava Talicha a Jana Kubelíka se 
začíná s rekonstrukcí vodovodu a silně poškozené kanalizace. Na 
tyto sítě je napojeno zhruba 1 400  obyvatel. Opravy by je neměly 
omezit.    

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, 

stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být 

doručeny nejpozději 
do 24. 4. 2019 – 12.00 hodin.

Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, které je nutno 
k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny na www.mesto-most.cz – sekce 

"NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" – Výběrové řízení č. 8/2019
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení 

Ing. Jitka Karlíková (tel.: 476 448 381) 

REFERENT/KA 
(STAVEBNÍ SPRÁVA) 

ODDĚLENÍ STAVEBNĚ SPRÁVNÍ 
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

POŽADAVKY
Dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického 
nebo právnického směru
NEBO vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky 
praxe v oboru stavebnictví
NEBO střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví 
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

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

Obsazení pracovní pozice na dobu NEURČITOU



Čtvrtletní periodikum s ná-
zvem DoTeK (Domácnostem 
Teplo z Komořan) plánuje spo-
lečnost United Energy a Seve-
ročeská teplárenská vydat v ná-
kladu 27 600 kusů. Bude mít 
osm plnobarevných stran, ve-
likosti A4. „V tomto úvodním 
čísle najdou čtenáři, kromě vel-
kého rozhovoru s ředitelem Se-
veročeské teplárenské Petrem 
Horákem, informaci o letošních 

odstávkách, rady a tipy, jak uše-
třit za teplou vodu, fakta o Legi-
onelle s návodem, jak na ni, po-
zvánky na akce pro veřejnost, 
jako např. Komořanské dětské 

hry, Protidrogový vlak, či ukáz-
ku nabídky z Věrnostního pro-
gramu,“ prozradila náplň prv-
ního vydání čtvrtletníku mluv-
čí komořanské teplárny Milo-
slava Kučerová. 

Myšlenka vydávat firem-
ní časopis vznikla v době, kdy 
teplárna začala publikovat tzv. 
Seriál ST v Mosteckých listech 
a Radnici. „Také na našem FB 
profilu jsme často reagovali na 

dotazy ve-
řejnosti ke 
konkrétním 
prob l é mům 
a občas i vy-
vraceli fámy, 
které o naší 
teplárně me-

zi lidmi kolovaly. Zjistili jsme, 
že máme stále co komuniko-
vat,“ vysvětluje dále Miloslava 
Kučerová. Periodikum by mě-
lo přinášet informace přímo 

od zdroje, například 
o dlouhodobých in-
vesticích či plánova-
ných akcích pro veřej-
nost. Přidanou hod-
notou budou rovněž 
užitečné rady a tipy, 
zajímavé reportáže 
o spolupráci s partne-
ry v regionu i zásadní 
informace, týkající se 
topné sezóny a oprav. 
„DoTeK je určený pře-
devším pro odběrate-
le tepla a teplé vody, 
tedy pro naše koncové 
zákazníky. Ti mohou 
časopis očekávat kon-
cem dubna ve svých 
schránkách. Periodi-
kum bude ale i k dis-
pozici na Magistrátu 
města Mostu i na MÚ 
v Litvínově a v infor-
mačních centrech obou 
měst. Zároveň počítá-
me i s elektronickou verzí, kte-
rá bude umístěna na webových 
stránkách obou společností,“ 
dodala mluvčí.

Komořanská teplárna vydá-
vá již od roku 2006 zpravodaj 
pro zaměstnance, a to pouze 
v elektronické podobě.       (sol)

zpravodajství12. dubna 20194

PONDěLÍ
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
150 g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkami, houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí prso se šunkou, sýrem a sázeným vejcem, šťouchaný  
 brambor 115 Kč
350 g Lasagne s kachním masem, rajčaty, špenátem a parmazánem 105 Kč

ÚTERÝ
Zelná s klobásou 35 Kč
150 g Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g  Vepřová krkovice s cibulovou krustou, bramborová kaše,  
 trhané listy salátu 115 Kč
350 g Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka 105 Kč

STŘEDA
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Husarská roláda, bramborová kaše, zelný salát 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky v bylinkové krustě, šťouchaný brambor,  
 pikantní dip 115 Kč
350 g Špagety Bolognese 105 Kč

ČTVRTEK
Celerová krémová 35 Kč
150 g Kuřecí špíz s cibulí, slaninou a paprikou, šťouchaný brambor,  
 hořčičný dip 125 Kč
100 g Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka 115 Kč
150 g Vepřové ledvinky na slanině, dušená rýže 105 Kč

PÁTEK
STÁTNÍ SVÁTEK

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
15. 4. – 19. 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

TANEČNÍ ODPOLEDNE
V HOTELU CASCADE 
22. května od 16 do 19 hodin

K poslechu a tanci hraje Jan Drábek

Vstupné zdarma
Financuje Statutární město Most

Ozdobné stojany s mušká-
ty na 1. náměstí, okrasné mísy 
s květinami na sloupech veřej-
ného osvětlení a letničky v záho-
nech by se měly v Mostě objevit 
od poloviny května. Pracovníci 
technických služeb vysadí v le-
tošním roce téměř 28 tisíc saze-
nic letniček, které budou v prů-
běhu sezony doplňovány.  Jejich 
druhová skladba zůstane vesměs 
stejná, měnit se ale budou barvy. 
Letos město zkrášlí jiřinky, vos-
kovky v pěti různých barvách, 
afrikány žluté a oranžové barvy, 
červené salvie, cinerárie stříbrné 
barvy či růžové a červené převis-
lé muškáty. „Letničky ozdobí na-
příklad ‚vlnovku‘ mezi magistrá-
tem a Priorem, záhon ve tvaru 
‚ptáka‘ u stromu Evropy v Radnič-
ní ulici, kdy strom tvoří veliké oko, 
nebo ‚slzy‘ podél chodníku u Ma-
riánského sloupu. Stojany s muš-
káty budou zkrášlovat 1. náměs-
tí a prostor před Repre,“ vyjme-
novala tisková mluvčí mostecké-
ho magistrátu Alena Sedláčková. 
Okrasné mísy s květinami ozdo-

bí 44 sloupů veřejného osvětlení 
v ulici Radniční, Bankovní, 

na 1. náměstí, pod magistrá-
tem a před Repre. 

Záhony s letničkami budou 
lemovat nejen jednotlivé ulice 
a parky, ale i okružní křižovat-
ky a další veřejná prostranství ve 
městě. Záhony s letničkami pak 
na podzim vystřídají macešky. 
„Těchto záhonů je na ploše města 
1 270 m2. Další květinové záho-
ny jsou trvalkové. Celková plocha 
těchto záhonů je 2 900 m2,“ vypo-
čítal manažer divize zeleně Tech-
nických služeb města Mostu Pa-
vel Praženica. K tomu je ale nut-
né připočítat 3 500 m2 záhonů 
s růžemi, k nim se dále řadí rů-
že sadové v celkovém počtu 192 
kusů a růže pokryvné na ploše 
1 640 m2. Záhony s růžemi roz-
kvétají například v ulicích Jose-
fa Skupy, Zdeňka Štěpánka, SNP, 
třídy Budovatelů, Kostelní, Vino-
hradská, Čepirožská a dalších. 

Kvůli loňským panujícím ved-
rům a suchům se například mu-
selo odložit plánované zkrášle-

ní některých okružních křižo-
vatek ve městě. Nově měla přijít 
na řadu křižovatka v ulici Ža-
tecká, pod městským hřbito-
vem. „V loňském roce byla plá-
nována obnova zeleně středových 
trojúhelníků u kruhového objez-

du pod kremací. Vzhledem k su-
chu se vše odložilo, odstranit se 
zde musí zničená zeleň a během 
jarních měsíců se zdejší okružní 
křižovatka nově osází,“ prozradil 
dále Pavel Praženica.

(sol) 

V Mostě znovu rozkvetou desítky tisíc květin 

Město Most opět rozkvete do krásy.

Diváci se mohou těšit na pří-
běh retrofila, který připomí-
ná nadějnou dobu šedesátých let  
20. století. Prostřednictvím hu-
dební komedie pro zpívající či-
noherce s písničkami ze šedesá-
tých let můžeme zavzpomínat na 
éru, kdy se zdálo všechno možné 
a slova jako pravda a láska ještě 
nebyla vulgárními výrazy. „Šede-
sátky připomínají tuto dobu nejen 
hudební stránkou. Je to také ohléd-
nutí do minulosti. Určitě se poba-
ví  i ti, kdo šedesátá léta nezažili. 
Je zde spousta věcí k zasmání, ale 
i k zamyšlení,“ říká o nové pre-
miéře ředitel Městského divadla 
v Mostě Václav Hofmann.

Hlavním hrdinou trochu bláz-
nivé story je Karel - „retrofil“ 
a morous, jemuž se nelíbí v dneš-
ním světě. Karel dnešní dobu pří-

mo nesnáší a rád by se vrátil do 
legendárních šedesátých let, tedy 
do doby, kterou sice nezažil, ale 
idealizuje si ji a je přesvědčen, že 
by se tehdy cítil šťastně. Na zákla-
dě nedorozumění si členové jeho 
rodiny mylně vydedukují, že br-
zy zemře. Rozhodnou se mu pro-
to co nejvíce zpříjemnit jeho po-
slední dny tím, že mu u zážitko-
vé agentury zařídí virtuální výlety 
do šedesátých let. „Jirka Kraus je 
jako vždy výborný. Je naprosto pře-
svědčivý, role retrofila Karla je mu 
šitá na tělo,“ dodává Václav Hof-
mann.

V inscenaci zazní čtrnáct hi-
tů, světových i českých. Napří-
klad Satisfaction od Rolling Sto-
nes, Yesterday od Beatles, Space 
Oddity od Davida Bowieho, Bar-
baru Ann od Beach Boys, What 

a Wonderful World 
Louise Armstron-
ga, Já budu chodit 
po špičkách Petra 
Nováka, ale neza-
pomněli ani na El-
vise Presleyho ne-
bo Joan Baez. To-
to široké spektrum 
songů na jevišti za-
zní obvykle v  ne-
čekaných situa-
cích. Naživo bude 
hrát skvělá kapela 
ALFI ALL STARS 
BAND. 

V  roli retrofila 
Karla se představí 
Jiří Kraus, dále hra-
jí Michaela Krauso-
vá, Nela Štefanová, 
Lukáš Kofroň, Vít 
Herzina, Karolína 
Herzinová, Matyáš 
Procházka, Jan Be-
neš, Jakub Dostál, 
Markéta Hausne-
rová, Zita Benešová 
a další.              (nov)

Mostecké divadlo uvede retro komedii „Šedesátky“

Reprízy: 17. dubna v  19 hodin, 25. dubna v  19 hodin,  
6. května v 19 hodin, 21. května v 17 hodin.

První číslo časopisu DoTeK vyjde  
25. dubna a čtenáři ho najdou ve 
svých poštovních schránkách.

MOST - Městské divadlo v Mostě uvede 12. dubna na Velké scéně 
premiéru hudební retro komedii  v režii Petra Svojtky „60´s aneb 
Šedesátky“. 

Komořanská teplárna vydává nový časopis DoTeK

Časopis plný energie zcela zdarma

Zajímavé informace nejenom z teplárny

Zajímavé reportáže s partnery v regionu

Historie i současnost

Společenská odpovědnost firmy

Plánované akce a aktuality

Rady a tipy

Nové čtvrtletní periodikum komořanské teplárny

První vydání už v dubnu 2019

MOSTECKO – Určen bude pro všechny její zákazníky a odběratele. 
Na první číslo, které dostanou občané do schránek, se mohou těšit 
už 25. dubna. Najdou v něm vše, co je o odběru tepla a teplé vody 
zajímá, ale i řadu dalších zajímavostí a cenných informací.   

Hlavní role se šila na tělo Jiřímu Krausovi.

MOST – Most znovu rozkvete do krásy. Už brzy se začne s výsadbou 
a květinovou výzdobou veřejných prostranství ve městě. Záhony bu-
dou hýřit barvami a nápaditými motivy, které vytvoří desetitisíce no-
vých letniček. Zkrášlit by se měly také některé okružní křižovatky.    



Taková slunná 
povaha

Karel měl svého bratra Mila-
na upřímně rád. Milan byl starší, ro-
zumnější a Karel se na něj od dětství 
spoléhal. O to více, když se jejich ro-
diče zabili při autonehodě a kluci zů-
stali sami. Milanovi bylo devatenáct 
let, ukončil studium na vysoké škole 
a o svého patnáctiletého bratra se za-
čal starat sám. Měl dvě 
práce, jen aby mohl Ka-
rel v klidu vystudovat 
vysokou školu. Karel 
věděl, že je na něj bra-
tr pyšný a dělal vše pro 
to, aby ho nezklamal. 
Po ukončení studia za-
čali s Milanem s pod-
nikáním. Založili si ma-
lou bezpečnostní agen-
turu. Zaměřili se přede-
vším na zabezpečování 
objektů bezpečnostní-
mi systémy. V tom byl 
Karel dobrý. Znal všechny novinky na 
trhu, orientoval se v nabídce, věděl, co 
je pro klienty nejlepší a co pro svou 
bezpečnost potřebují. Milan byl skvělý 
obchodník. Firma se jim pomalu roz-
růstala. Oba bratři dřeli jako draci, ale 
už po prvním roce museli nabírat za-
městnance. K ochraně objektů bez-
pečnostní technikou začali poskytovat 
i ochranku. Zaměstnance vybíral Mi-
lan a nikdy nesáhl vedle. Jejich firma 
si získala dobrou pověst a o jejich služ-
by měli zákazníci zájem. Deset let po 
ukončení studia mohl Karel s uspoko-
jením říci, že je bohatý a úspěšný muž 
stejně jako jeho starší bratr. Po celé ty 
roky si Karel uvědomoval, že bez bra-
tra by nebyl nic. Skončil by tenkrát po 
smrti rodičů v dětském domově, ur-
čitě by nemohl studovat drahou ško-
lu a také by bez jeho pomoci nikdy ne-
rozjel firmu. Stal by se jen zaměstnan-
cem a vydělával peníze pro jiné. Pro 
bratra by udělal všechno, byl jeho je-
diná rodina. Když poznal Editu, zami-
loval se na první pohled. Myslel si, že 
jeho něco takového nikdy potkat ne-
může. Ve firmě se naučil uvažovat 
chladně a logicky. A najednou se zmí-
tal v pocitech, které s logikou neměly 
vůbec nic společného. Vždy si myslel, 
že si jednou najde ženu, která se bude 
k němu a Milanovi hodit. Bude příno-
sem pro jejich firmu, bude mít vzdě-
lání a bude zdatná obchodnice. Nikdy 
nepřemýšlel o tom, jak by měla vypa-
dat. Kalkuloval jen s tím, čím by mě-
la akceschopnost jeho rodiny posí-
lit. A najednou tu byla Edita. Vyuče-
ná prodavačka, která ale nikdy svou 
profesi nevykonávala. Tančila v jed-
né taneční skupině a žila nočním ži-
votem. Ráda se smála, milovala vanil-
kovou zmrzlinu, a když měla peníze, 
tak si žila na vysoké noze. Nikdy ne-
vyšla s příjmem, nikdy nic neušetřila. 
Měla tak modré oči, že se v nich Ka-
rel ztratil hned, jakmile se do nich po-
prvé podíval. Byla nádherná, živočiš-
ná, měla pohyby tanečnic. A byla ja-
ko dítě. Nic nebrala vážně, nic neřeši-
la. Zamiloval se do téhle dívky a zjistil, 
že bez ní ho nic nebaví. Nevadilo mu, 
že nestíhá schůzky s klienty, že nepl-
ní termíny, že se firmě nevěnuje. Edi-
ta byla jeho světlo. Milan viděl, že se 
s Karlem něco děje. Nechával ale brat-
ra zatím být. Celé roky fungoval Karel 
bez problémů a Milan si uvědomoval, 
že Karlovi zcela chybí soukromý život. 
A že by si mladší bratr měl najít part-
nerku. Sám měl občas nějaké ženy, ale 
nikdy nic vážného. Jen na sex. Nehod-
lal do svého života pustit nikoho nové-
ho. Bratrovi by to ale přál. Také on měl 
jasnou představu, jak by měla vypadat 
žena, kterou Karel přivede do rodiny. 
Chtěl, aby měl bratr jednou děti s in-
teligentní a charakterní ženou. Tako-
vá by se podle jeho mínění k Karlovi 
hodila. Když mu Karel představil Edi-
tu, měl na něj strašnou zlost. Taková 
holka, která se po večerech nakrucuje 
před cizími lidmi. Určitě spí s každým, 
ze kterého něco má. Malá kurvič-
ka, vypočítavá mrcha, která spoléhá 
na své tělo a tvářičku. Choval se k ní 
s chladnou zdvořilostí. Věřil, že Karla 

tahle holka přestane brzy bavit. Když 
mu Karel oznámil, že si chce Editu 
vzít, byl proti. To bylo poprvé, co se 
bratři od smrti svých rodičů poháda-
li. Karel byl uražený a nechápal, proč 
mu Milan nepřeje štěstí s jeho láskou. 
Když Milan nazval Editu kurvou a zla-

tokopkou, odešel Karel 
rozhodnutý, že se s bra-
trem už nebude nikdy 
bavit. Za několik dnů 
bratři vychladli. Měli se 
příliš rádi na to, aby se 
na sebe dokázali dlouho 
mračit. Milan pochopil, 
že s Karlem nehne. Sna-
žil se ho alespoň při-
mět, aby uzavřel před-
manželskou smlouvu. 
I tu ale zamilovaný Ka-
rel odmítl. Milan věděl, 
že manželství s Editou 

příliš dlouho nevydrží. A že musí bra-
trovi zachránit majetek, aby ho o něj 
jeho skvělá žena při rozvodu neobra-
la. Karel byl zahleděný do svého no-
vého manželského štěstí a ve firmě si 
obchodních věcí vůbec nevšímal. Za-
jímal se jen o technická řešení. Milan 
pomalu z firmy odváděl peníze na svůj 
účet. Až se bratr rozvede, všechny pe-
níze opět do firmy vrátí. Přál si ale, aby 
měla co nejnižší hodnotu. S bratrem 
se ve firmě bavili stejně jako kdy dřív. 
S Editou se téměř nestýkali. Když se 
jednou vracel Karel z obchodní schůz-
ky, měl vážnou nehodu. S polámaný-
mi kostmi a s životem na vlásku skon-
čil v nemocnici. Tehdy šel Milan po-
prvé za Editou do bratrova domu. Edi-
ta se zhroutila a Milan s ní zůstal. Pili 
víno, Edita se opila. Pak se před Mi-
lanem začala předvádět. Ještě tu noc 
spolu skončili v posteli. Edita šeptala 
Milanovi, jak moc ji přitahuje jeho síla 
a chladný odstup. Nemůže si pomoc. 
Nechce Karlovi ublížit, ale Milano-
vi nedokáže odolat. Milan si užil pěk-
né chvíle a myslel si přitom své. Edi-
ta jen potvrdila to, co o ní věděl od sa-
motného začátku. Je to kurva a on to 
bratrovi řekne hned, jakmile se uzdra-
ví. Už s Editou v bratrově domě zů-
stal. Chodil za Karlem a ujišťoval ho, 
že se o Editu postaral. Nemusí se bát, 
nic jí nechybí. Když Karla pustili z ne-
mocnice, rozhodl se Milan, že dá Edi-
tě šanci, aby sama odešla. Řekl jí, že si 
natočil skrytou kamerou každý jejich 
večer. Všechno dá bratrovi a ona ode-
jde s holým zadkem. Nebo může sama 
vycouvat a on jí dá na cestu slušné od-
stupné. Byl si jistý, že si to ta holka vy-
hodnotí správě. Ale podcenil ji. Edita 
se hned první večer manželovi přizna-
la. Byla slabá, měla o něj strach, stýs-
kalo se jí a Milan je mu tak moc po-
dobný. Karel se na svou ženu nezlobil. 
Byla taková. Proto ji miloval. Nikdy si 
s ničím nedělala hlavu, žila přítom-
ností a užívala si život plnými doušky. 
Na Milana měl ale strašný vztek. Od 
bratra to bral jako strašnou zradu. Byl 
to přeci jeho nejbližší člověk. Jak tohle 
mohl udělat. Druhý den ve firmě se 
zavřel ve své kanceláři a začal podrob-
ně zkoumat hospodaření firmy. Chtěl 
se nechat od bratra vyplatit a odejít od 
něj. Zjistil, že firma nemá žádné jmě-
ní. To nechápal. Vždyť měli přeci tolik 
zakázek a všechno jim šlo dobře. Pro-
hlížel účty, až na to přišel. Milan je-
jich peníze z firmy odváděl na soukro-
mý účet. Kdyby nevěděl, co hledá, ni-
kdy by si toho nevšiml. Jeho bratr, kte-
rý se o něj celý život staral. Ukradl mu 
firmu a ukradl mu ženu. V ten nejmé-
ně vhodný okamžik Milan vešel do 
kanceláře svého bratra. Karel bez sebe 
vzteky a zklamáním nad zradou vytáhl 
ze zásuvky svého stolu zbraň a bratra 
zastřelil. S hlavou v dlaních pak zůstal 
sedět a čekal na policii. Edita nad smr-
tí svého milence netruchlila. Bylo jí to 
jedno. Bylo jí i jedno, že manžel skon-
čil ve vězení. Už byla taková povaha. 
Proto ji měli muži rádi. Žila okamži-
kem. Do Karlovi vily si přivedla mi-
lence dřív, než jejího manžela odsou-
dili.                                                   (pur)

soudnička
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Rodiče mají největší zájem 
tradičně o dětské dopravní hřiš-
tě. Jeho součástí  jsou také certi-
fikované atrakce jako skluzavka, 
prolézačka nebo travnatá plo-
cha pro minifotbal i s  branka-
mi. Zabavit se mohou i dospělí. 
Od začátku dubna funguje v ce-
lotýdenním provozu motokáro-
vá dráha a terénní trať pro čtyř-
kolky. Fun aréna je přístupná 
veřejnosti od pondělí do nedě-
le zdarma. Kola, koloběžky, od-
rážedla a také přilby pracovníci 
autodromu chlapcům a dívkám 
bezplatně zapůjčí. „Stále častě-
ji k nám nacházejí cestu také žá-
ci mateřských a prvního stupně 
základních škol s  pedagogickým 
doprovodem. Nabízíme jim teo-
retickou a praktickou výuku zá-

kladů bezpečnosti silničního pro-
vozu zaměřenou na chodce a cyk-
listy, a to zábavnou formou s vý-
kladem odborného instruktora,“ 
uvedla ředitelka polygonu spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Veronika Raková.

Zájemci o svezení v motokáře 
si mohou vybrat ze sedmi stro-
jů SODI 200 RX7 nebo ze šesti 
silnějších SODI RT8 s objemem 
motoru 270 ccm. „Čtyři výkon-
nější motokáry jsou zcela nové, 
přibydou k  nim postupně dal-
ší. Původní dráhu provozovatel 
prodloužil na 600 metrů, rozšířil 
ji na pět až osm metrů a zrych-
lil průjezd zatáčkami. Pohodlně 
se tak nyní vejdou dvě motokáry 
vedle sebe. V plánu má také vy-
budovat přemostění, čímž bude 

trať ještě atraktivnější,“ předsta-
vila novinky motokárového are-
álu Veronika Raková. 

Atrakce zážitkové Fun arény 
jsou také součástí doprovodné-
ho programu při všech stěžej-
ních závodních víkendech au-
todromu. „Chceme zabavit ce-
lé rodiny. Tatínek může nerušeně 
sledovat závodní série automo-

bilových či motocyklových spe-
ciálů, zatímco maminka s  dět-
mi se přesune do Fun arény, kde 
jsou na dopravním hřišti pro nej-
mladší návštěvníky připraveny 
vedle sportovních disciplín také 
zajímavé soutěže o ceny a dal-
ší aktivity. Vše pod dohledem vy-
školených hostesek,“ doplnila Ve-
ronika Raková.                           (nov)

Ve Fun aréně na autodromu je opět živo
MOST - Po zimě ožil v  areálu mosteckého autodromu nejen velký 
a malý závodní okruh, polygon či offroadová dráha. S  příchodem 
jara opanovali návštěvníci znovu i Fun arénu. 

Erbenova sbírka veršovaných 
balad Kytice patří k pokladům 
české poezie a literatury. Nové 
taneční divadlo Petra Zusky se 
opírá především o symboliku. 
Je inspirováno sedmi, respekti-
ve deseti konkrétními básněmi 
sbírky, nepůjde však o jejich di-
vadelní převyprávění. Někdy se 
jedná jen o malou „esenci“, jin-
dy zase o drobnou „úpravu“ do-
tyčné dějové linie, za účelem vzá-
jemného prolínání a symbolic-
kých návazností mezi baladami.

Pro soubor Pražského komor-
ního baletu vytvořil Petr Zuska 
v období mezi lety 1994 a 2002 
celkem sedm nových opusů. 
Možná ne náhodou byl (před 
pětadvaceti lety) tím prvním 
z nich „balítek“ s názvem Šibe-
ničky. Šlo o české a moravské li-
dové balady v hudebním ztvár-

nění Jiřího Tichoty s jeho le-
gendárním Spirituál kvintetem. 
Tentokrát však půjde o symfo-
nickou hudbu, nově zkompono-
vanou přímo pro toto představe-
ní, jejímž autorem je multitalen-
tovaný umělec Ondřej Brousek. 
Výtvarná stránka představení se 
opírá o scénografa Jana Duška, 
výtvarníka kostýmů Pavla Kno-
lleho a světelného designera Da-
niela Tesaře. Autorem literár-
ního libreta a celkového struk-
turálně-významového rámu je 
básník a režisér Tomáš Vondro-
vic. Současnou tvář Pražského 
komorního baletu reprezentuje  
8 stálých a 2 - 4 externí tanečníci, 
kteří zvládají rozsáhlý pohybový 
rejstřík od technik vycházejících 
z klasické i současných scénic-
kých tanečních technik.

 (sol)

Divadlo chystá exkluzivní lahůdku - balet Kytice
MOST – Mostecké divadlo chystá pro příznivce baletu lahůdku. Zla-
tý klenot literatury Kytice v podání největšího českého nezávislého 
profesionálního tanečního souboru Pražský komorní balet.  

Premiéra Kytice v režii Petra Zusky se uskuteční 1. 5.  ve Stavovském di-
vadle v Praze a druhá zamíří právě na mostecká divadelní prkna, a to  
5. 5.  od 18 hodin. 

Program EDUbusu je roz-
dělen do dvou částí. Dopole-
dne se žáci účastní badatelské 
a experimentální výuky, kterou 
si každá škola vybírá ze třinác-
ti různých programů. „Největší 
zájem je o robotiku a pokusy se 
suchým ledem,“ říká Jiří Havlík, 
šéf EDUteamu. Dopolední pro-
gram je přístupný také pro uči-
tele školy, kteří mohou navští-
vit ukázkovou hodinu. Odpo-
ledne si pak učitelé mají mož-
nost vyzkoušet vše, co mobilní 
laboratoř nabízí. „Pro pedagogy 

máme zajímavé nápady jak za-
traktivnit výuku. Jedním z nich 
je třeba takzvaný nápadník jed-
noduchých pokusů pro realizaci 
bez drahých pomůcek,“ přibli-
žuje Jiří Havlík.

„EDUbusu jsme věřili od sa-
motného začátku, a proto Na-
dace Unipetrol podpořila je-
ho start. Poprvé jsme společ-
ně představili EDUbus v  dub-
nu 2018 v  Litvínově a dnes je 
zamluvený na měsíce dopředu. 
Školy si ho žádají pro své žá-
ky opakovaně,“ uvádí ředitel-

ka Nadace Unipetrol Julie Rů-
žičková, která dodává: „Je to 
skvělý projekt, který by ale nebyl 
úspěšný bez výjimečného týmu. 
Jde o pedagogické a didaktic-
ké matadory, kteří dělají dobře 
svoji práci. Důkazem jsou nad-
šení žáci, ale i učitelé, kteří labo-
ratoř na kolečkách navštívili.“

Základní školy, které EDU-
bus v  Ústeckém kraji ještě na-
vštíví:

23. dubna ZŠ Bečov, 24. dub-
na ZŠ Okružní, Most, 25. dub-
na ZŠ Svážná, Most, 26. dub-
na ZŠ Braňany, 30. dubna ZŠ 
Obránců míru, Most. 

(nov)

EDUbus opět vyrazil na chemickou roadshow
MOST/LITVÍNOV -  Unikátní výukový autobus s  názvem EDUbus 
opět vyrazil na chemickou roadshow, která zavítá na dvacet základ-
ních škol na Mostecku a Lounsku. Žáci si v této moderní učebně na 
kolečkách proměněné v laboratoř vyzkouší zábavnou formou nej-
různější chemické experimenty a nahlédnou pod pokličku moder-
ní výuky chemie. Roadshow vyvrcholí 30. dubna u Základní školy 
Obránců míru v Mostě.

Motokáry - zážitek pro celou rodinu.

Adrenalin pro tatínky Dopravní hřiště pro nejmenší
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Z Rady Litvínova

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

Opraví se komunikace

LITVÍNOV - Radní vybrali vítěze veřejné zakázky malého rozsa-
hu  - Opravy živičných povrchů místních komunikací.  Práce prove-
de společnost  Demi – Most za 1,6 mil. Kč bez DPH. Jedná se o cel-
kovou opravu v délce 5 000 m2.

Rekonstrukce zastávek
LITVÍNOV - V červenci musí řidiči jedoucí na Meziboří čekat 

komplikace. Startují totiž stavební akce, při kterých budou upravo-
vány zastávky MHD. Nově se bude řešit křižovatka Mezibořská - 
Czedikova, vybudování přechodu a osvětlení. Zakázku získala mos-
tecká společnost JMV tech. Úprava křižovatky a zastávek vyjde měs-
to na 3,2 mil. Kč s DPH.                                                                      (pur)

MOSTECKO – Hospodářská a so-
ciální rada Mostecka se obrátila 
na premiéra Andreje Babiše do-
pisem, ve kterém zásadně ne-
souhlasí s  přerozdělením úhrad 
za vydobytý nerost. Žádají také, 
aby vláda zachovala pětileté ob-
dobí, po které nebude nijak mě-
nit výši náhrad, kterou musí tě-
žební společnosti odvádět státu. 

Novelou horního zákona se 
měl kabinet zabývat už v polovi-
ně února. Jednání ale bylo od-
loženo. Nové datum zatím ne-
bylo stanoveno. Novela počítá 
s tím, že ministerstvo průmyslu 
a obchodu bude moci každý rok 
(podle aktuální situace na trhu) 
měnit výši náhrad za vydobytý 
nerost, které platí těžební spo-
lečnosti. Rušit se má také mora-
torium, které zaručovalo těžeb-
ním společnostem neměnnou 
výši náhrad na pět let a platí od 
roku 2017. 

Změna pravidel uprostřed 
pětiletého období leží v žaludku 
některým poslancům  i obcím 
a Hospodářské a sociální ra-
dě Mostecka. Obávají se, že ne-
předpokládané zvyšování úhrad 
za nerost sníží konkurence-
schopnost těžebních společnos-
tí. „Povede to k tlaku na snižová-
ní nákladů společností se všemi 
negativními dopady na region. 
Lze také předpokládat omezení 
jejich aktivit v  rámci společen-

ské odpovědnosti firem,“ uvádí 
se v dopise pro premiéra. Podle 
sdružení teplárenských firem se 
navýšení odvodů na vydobytý 
nerost odráží také v  ceně uhlí. 
Obce a kraj, které na těžbu uhlí 
doplácí nejvíce, si přitom i přes 

zvýšení náhrad nijak zásadně 
nepolepšily. Už v roce 2015 no-
vela horního zákona změnila 
poměr rozdělení náhrad ve pro-
spěch státního rozpočtu. Před 
rokem 2015 dostávaly obce  
75 % a stát 25 % z úhrad. Novela 

z roku 2015 poměr otočila v ne-
prospěch obcí na 33 % pro obce  
a 67 % pro stát. Hospodářská 
a sociální rada tehdy bez úspě-
chu požadovala alespoň 50 % 
pro obce a kraj.                                     

(pur)

Dopis pro premiéra Andreje Babiše
Úhrady za vydobytý nerost musí zůstat v regionu!

Firmy, které v Česku odvádí poplatky z těžby nerostných surovin, odvedly předloni státu a obcím na úhradách 
z vydobytých nerostů téměř 930 milionů korun. Meziroční nárůst byl více než dvojnásobný. Těžba uhlí a jeho 
zpracování jsou důležitou částí českého průmyslu a klíčovým odvětvím v Ústeckém kraji.

LITVÍNOV – Základní škola spe-
ciální a praktická v Litvínově, 
kterou navštěvují především 
hendikepovaní žáci, má šanci na 
odstranění posledních bariér. 

Litvínov bude žádat minis-
terstvo pro místní rozvoj o do-
taci. Z ní plánuje zajistit bez-
bariérovost školy tím, že vy-
buduje výtah.  Město plánuje 
z  dotace další stavební úpravy 
školy. „Jedná se o úpravu tré-
ninkových pracovišť školy, kon-
krétně stávající kuchyňky školy, 
včetně modernizace a vybave-
ní prostoru tak, aby vyhovoval 
hendikepovaným žákům. Dá-
le rekonstrukce sociálních za-
řízení a řešení bezbariérovosti 
školy prostřednictvím výtahu,“ 
uvedla starostka města Kami-
la Bláhová. Dotaci chce měs-
to získat z Integrovaného re-

gionálního operačního pro-
gramu z výzvy „Infrastruktu-
ra vedoucí k přechodu do škol 
hlavního vzdělávacího proudu 
a k samostatnému způsobu ži-
vota“. O žádosti ještě musí roz-
hodnout zastupitelé, radní ji 
ale doporučují  schválit. Zastu-
pitelům doporučují schválit za-
jištění předfinancování projek-
tu ve výši 100 % celkových ná-
kladů a spolufinancování z pro-
středků obce ve výši minimálně  
10 % z celkových uznatelných 
nákladů projektu. Předpokláda-
ný termín realizace akce je plá-
nován na červen 2020 až ří-
jen 2020. Předpokládané cel-
kové náklady projektu činí cca  
8,7 mil. Kč, z toho předpoklá-
daná maximální výše poskyt-
nuté dotace je 7,8 mil. Kč. 

(pur)

S odstraněním bariér pomůže dotace

Pro hendikepované děti je výtah mnohem modernější, příjemnější  
a rychlejší způsob, jak se po škole přemisťovat, než po schodolezu.

SRAZ RADČICKÝCH SBĚRAČŮ BUDE V 9 HODIN PŘED SBĚRNÝM DVOREM V ULICI DUKELSKÝCH HRDINŮ.
SRAZ BRAŇANSKÝCH SBĚRAČŮ BUDE V 9 HODIN NA PARKOVIŠTI U OBECNÍHO ÚŘADU.

Odměníme 
nejlepší 
sběračeOd 9 začneme 

společně uklízet 
obě obce

Zahraje 
Pavel Callta

Zazpívá 
účastnice 
talentové 

soutěže Adéla 
RadimcováObčerstvení 

pro sběrače 
zdarma

Po úklidu si 
v Mariánských 

Radčicích opečeme 
buřty

Bohatý odpolední 
program pro 
děti a dospělé 
v Mariánských 

Radčíčích

Zájemci o úklid obce se registrují přes QR kód
Mariánské Radčice

nebo na emailu sikora@marianskeradcice.cz

Braňany

nebo na emailu starosta@branany.cz

BRAŇANSKÉ ODVEZE DO MARIÁNSKÝCH RADČIC AUTOBUS - 13:30 TOČNA V BRAŇANECH.ZÍSKEJ TITUL NEJLEPŠÍ SBĚRAČ

PROGRAM
09.00-13.00 Úklid obce
14.00-14.10  Přivítání návštěvníků, úvod,  

seznámení s programem
14.10-15.40  Program Den Země 

(zpívání, soutěže pro děti)
15.00-20.00 Opékání selete a buřtů
15.45-16.30  Adéla Radimcová (zpěvačka, účastnice 

soutěže Československo má talent)
16.45-17.00 Vyhlášení nejlepších sběračů
17.00-17.45 Pavel Callta
18.00-20.00 Zahraje kapela Retrosexuals
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Moderuje Radek Jirgl

SRAZ SBĚRAČŮ BUDE V 9 HODIN PŘED SBĚRNÝM 
DVOREM V ULICI DUKELSKÝCH HRDINŮ.

Zájemci o úklid obce se registrují přes QR kód
nebo na emailu sikora@marianskeradcice.cz
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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

LITVÍNOV – Přestřižením pásky 
náměstek hejtmana Ústecké-
ho kraje Martin Klika oficiálně 
otevřel klientům Domovů soci-
álních služeb Litvínov – Janov  
zrenovovanou zahradu, která 
se přeměnila ze zanedbané plo-
chy v rozsáhlý park. 

S renovací zahrady začala od-
borná firma v loňském roce. Te-
prve letos, když se zahrada za-
čala zelenat, mohl kraj, vedení 
sociálního zařízení i zahradní-
ci prohlásit, že je hotovo. No-
vé stromy a keře se ujaly a park 
mohl být předán klientům zaří-
zení do užívání.  Možnost trávit 
aktivně čas v parku posouvá ži-
vot obyvatel sociálního zařízení 
výrazně do předu. „Snažíme se, 
aby organizace spravované Ús-
teckým krajem nabízely kvalit-
ní služby a plnily potřeby klien-
tů. K tomu  přispěje i tato krásně 
zrekonstruovaná zahrada, která 

se jistě stane oblíbeným volnoča-
sovým a odpočinkovým místem 
klientů domova,“ řekl 1. náměs-
tek hejtmana Martin Klika.  

V  zahradě byla ošetřena 
a vysazena nová zeleň, upravily 
a založily se nové trávníky. Vy-
budovaly se  nové cesty ze zám-
kové dlažby, aby mohli zahradu 
pohodlně užívat i klienti na vo-
zíčku. V  zahradě je nové hřiš-
tě na pétanque, venkovní šachy 
i záhony s bylinkami. Akce za-
čala dendrologickým průzku-
mem a arboristickým projek-
tem. Firma vykácela a odstra-
nila ze zahrady nálety a staré 
stromy. Uvolnil se tím výhled 
a zahrada dostala šanci se na-
dechnout. Následně se vysázela  
stovka nových parkových stro-
mů a desítky keřů. „Pro nás je 
zásadní, že byly vytvořeny nové 
širší cesty. Vejdou se na ně dva 
vozíky vedle sebe. Renovace za-

hrady byl náš dlouhodobý zá-
měr. Čekali jsme jen na vhod-
nou příležitost, abychom zajisti-
li financování projektu. Nyní se 
podařilo Ústeckému kraji zařa-
dit naši zahradu do svého pro-
jektu, v  rámci kterého se dosta-
ne obnovy nejen naší zahradě,“ 
pochvaluje si změnu ředitel za-
řízení Vladimír Vopelka. 

V zahradě vzniklo také vzpo-
mínkové místo, kde v  úkrytu 
zeleně budou moci klienti roz-
jímat. Na místě stojí více než 
dva metry vysoká dřevěná so-
cha zpívajícího anděla a do bu-
doucna tu ředitel zařízení plá-

nuje vybudovat i rozsypovou 
loučku případně kolumbárium. 
„Někteří naši klienti projevi-
li přání zůstat v našem zařízení 
i dál. Vzpomínkové místo v naší 
zahradě by bylo důstojným mís-
tem.  Není ale možné prostě vzít 
popel zemřelého člověka a roz-
sypat ho na zahradě. Je to za-
tím  záměr do budoucna,“ vy-
světlil ředitel. Už vloni do za-
hrady přibyly světelné prvky 
a rozvod elektrické energie. Ne-
chybí okrasné jezírko a z pahý-
lů starých stromů vznikly zají-
mavé sochy.         

                          (pur)

Senioři v Janově dostali novou zahradu
Ze zanedbané plochy je rozsáhlý park

Zahradu slavnostně předali do užívání Martin Klika (vlevo) spolu s Vla-
dimírem Vopelkou.

Na své si v nové zahradě přijdou i šachisté.

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

Osmá třída prožívá výbor-
nou sezonu. Ani jednou ne-
prohrála, pouze jedinkrát re-
mizovala. Svou formu potvrdi-

la na mistrovství, kde litvínov-
ští kluci posekali ostatní elitu 
a zlatou medaili po letech zís-
kali pro svůj klub. A ten se jim 

za to náležitě odměnil. Děko-
val předseda klubu Kamil Ha-
velka,  místostarostka Litvínova 
Erika Sedláčková, Jiří Šlégr i ná-
městek hejtmana Martin Klika. 
Ten klukům slíbil, že jejich vel-
ký úspěch ocení i hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubení-
ček a pozval je na setkání s ním 
na půdu krajského úřadu. 

Nechyběly ani dojemné oka-
mžiky, kdy se kluci skloni-
li před svými trenéry a ocenili, 
jak skvěle je připravili na sou-
boj s těmi nejlepšími v republi-
ce. „Je to ojedinělá věc, která se 
povedla hlavně proto, že jste ce-
lý rok skvěle pracovali. Posled-
ní zlatou medaili na mistrovství 
získal HC  Litvínov v roce 2000, 
od té doby nic. Uznání patří vám 
i trenérům,“ přivítal zlaté klu-
ky na Stadionu Ivana Hlinky 
předseda klubu Kamil Havelka. 
„Věřím, že jste odstartovali no-
vou éru. Snažíme se více propojit 
mládež s dospělými a vy jste šan-
ce, že budeme mít stejnou radost 
i na nejvyšší úrovni. Poděková-
ní patří také rodičům, kteří vás 
podporují. Jsem na vás pyšný,“ 
připojil se Jiří Šlégr. Erika Sed-
láčková doplnila, že také město 
ocení vítěze. Martin Klika při-
pomněl, že litvínovská hokejo-
vá akademie patří k sedmi spor-
tům, které Ústecký kraj podpo-
ruje dvaceti milióny korun ze 
svého rozpočtu.

 (pur)  

Litvínovští „zlatí kluci“ porazili hokejovou elitu

Zlaté kluky přivítalo vedení HC Litvínov ve velkém stylu. 

LITVÍNOV – Po devatenácti letech opět zlato. Skvělý úspěch litvínov-
ské hokejové mládeže. Byli skvěle připraveni a vyhráli. Slova chvá-
ly a nadšení padala při přivítání litvínovských zlatých kluků, kteří  
z  10. mládežnického mistrovství České republiky klubů v Ostravě 
přivezli medaile za první místo. 

Jezeří otevře mimořádně
JEZEŘÍ - V rámci Mezinárodního dne památek, který připa-

dá na 18. dubna, pořádá zámek Jezeří  netradiční rozšířené prohlíd-
ky. V tento den bude areál otevřen od 10 do 17  hodin. Prohlídky 
zámku budou pro zájemce začínat v každou celou hodinu - první  
v 10 hodin a poslední v 16 hodin. Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 70 Kč.                                                 

  (nov)

Krabice přiveze pohádku
LITVÍNOV - Divadelní společnost Krabice Teplice uvede v neděli   
14. dubna od 16 hodin v Citadele veselou pohádku o přátelství 
ovečky Beáty a vlka Vény „VLK A OVCE BěŽÍ Z KOPCE“.

Vstupenky zakoupíte v pokladně Citadely  v její otevírací do-
bě s  možností rezervace  online na webových stránkách  www.
citadela- litvinov.cz  nebo  telefonicky na čísle  476 111 487. 
Každý divák bez rozdílu věku musí mít vlastní vstupenku. Platnost 
rezervace vstupenek je 7 dní od data zarezervování. Pokud do za-
čátku akce zbývá méně než 7 dní, vyzvedněte si zarezervované vstu-
penky nejpozději v den konání akce  do 45 min. před začátkem. 
Vstupné 70 Kč. Délka pohádky: cca 50 minut. Představení je vhod-
né pro děti od 2,5 let.                                                                      (nov)



LITVÍNOV – Docela velké diva-
dlo Litvínov pořádá 8. května od  
10 hodin ve své litvínovské bu-
dově KONKURZ k doplnění umě-
leckého a umělecko-technického 
souboru umělců ve svobodném 
povolání.

„Hledáme herce, herečku, osvět-
lovače a zvukaře. Vzdělání v obo-
ru je vítáno, ale není podmínkou,“ 
říká ředitelka divadla Jana Gali-
nová a dodává: „Při divadle fun-
guje divadelní soukromá škola 
Scéna, kde se můžete pod vede-
ním režiséra Jurije Galina, v rám-
ci praxe v divadle, všechno na-
učit.“ Podmínkou je  věk 18 let 
a výše. Své životopisy  s fotogra-
fií můžete posílat na e-mailo-
vou adresu: docelavelkedivadlo@
gmail.com nebo písemně na ad-
resu: Docela velké divadlo, o.p.s. 
Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov. 
Případné dotazy zodpoví vede-
ní divadla  telefonicky na číslech: 
602 278 743 a 778 094 093. „Upo-
zorňujeme, že se nejedná o poho-
dlné zaměstnání, ale o náročnou, 
téměř každodenní, nepříliš dobře 
placenou, ale o to radostnější prá-
ci. Tešíme se na vás,“ dodává Jana 
Galinová.                                  (nov)
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NOVÁ VES V  HORÁCH  - V  zre-
konstruovaném sálu novoves-
ké sokolovny přivítal starosta 
Nové Vsi v  Horách a předseda 
SORKH David Kádner starosty 
Svazku obcí v regionu Krušných 
hor. 

Sokolovnu získala obec do 
svého majetku před třemi le-
ty do Sokola. „Opravovali si bu-
dovu celá léta, jak mohli. My 
jim pomáhali, ale nikdy nemě-
li sílu objekt zrekonstruovat. Po-
stupně jsme s rekonstrukcí začali 
a dnes máme celé přízemí, kana-
lizaci, elektriku a sociální zaříze-
ní hotové. Vše  svépomocí, kaž-
dý rok něco. Přízemí slouží spol-
ku Sokola jako klub, máme pro-
stor otevřený  jako restaurační 
zařízení pro spodní část obce. Li-
dé se tu schází, hraje se  dáma, 
kulečník, šipky, Člověče, nezlob 
se. V horním patře je tělocvična, 
která je v  provozu, ale potřebu-
je rekonstrukci. Spolky se tu stří-
dají, sokolovna je pro ně záze-
mí. Jsem  rád, že lidé v Nové Vsi 
žijí společenským životem, že se 
schází a společně připravují řadu 
akcí,“ představil sokolovnu sta-
rostům David Kádner. 

 Starostům přednesla aktu-
ální informace o Místním akč-
ním plánu rozvoje vzdělávání II 
pro ORP vedoucí Odboru soci-
álních věcí a školství MěÚ Lit-
vínov Veronika Knoblocho-

vá. „Odbor pracuje velmi dob-
ře. Vedoucí odboru patří uznání 
a poděkování, že pravidelně pra-
cuje s  řediteli všech škol v  rám-
ci obce s  rozšířenou působnos-
tí a nezapomíná na školy v  na-
šich obcích,“ uvedl starosta Me-
ziboří Petr Červenka. Starosto-
vé schválili závěrečný účet svaz-
ku za rok 2018 včetně Zprávy 
o přezkumu hospodaření, kdy 
nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky. 

Starostové se shodli, že Sva-
zek obcí v  regionu Krušných 
hor má zájem žádat o dotaci na 
tvorbu strategických dokumen-
tů, pasportů a modernizaci we-
bových stránek.  Chtějí napří-
klad pasportizaci turistických 

tras pro pěší, cyklisty, jezdce 
na koních i běžkaře na celém 
území svazku a chtějí ji zobra-
zit do mapy umístěné na we-
bových stránkách SORKH. Zá-
jem mají také o společný strate-
gický dokument bezpečnosti na 
komunikacích, ve kterém nebu-
de chybět pasport bezpečnost-
ních prvků a dopravního zna-
čení. Shodli se na nutnosti spo-
lečného postupu při řešení svo-
zu a likvidaci komunálního od-
padu. „Všechny obce svazku by 
měly dostávat relevantní data od 
svozové firmy. Chceme vědět, ja-
ké konkrétní popelnice byly v ja-
kém termínu vysypávány a kolik 
odpadu bylo v každé z popelnic. 
To lze ošetřit čipy na nádobách 

a váhou na svozových autech, 
kterou už svozové firmy běžně 
používají,“ uvedl předseda Da-
vid Kádner. 

Na závěr se starostové vydali 
do Základní školy v Hoře Svaté 
Kateřiny. Prohlédli si především 
školní kuchyni a jídelnu. Pod-
le ředitelky Jitky Novákové jsou 
největší bolestí školy. Pokud by 
jídelnu, ve které se musí školní 
děti střídat s dětmi z mateřinky 
a více než jedna třída obědvat 
nemůže, hygienici zavřeli, nemá 
škola zajištěno náhradní řešení 
pro stravování dětí. Obec pro-
to připravuje rekonstrukci celé-
ho objektu, na kterou bude žá-
dat dotaci. 

(pur)

Starostové svazku se sešli v Nové Vsi v Horách

Významný zaměstnavatel v regionu společnost Coal Services a.s., 
člen silné energetické skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

KURZ STROJVEDOUCÍ 
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 70 000 Kč
Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměstnáni v profesi strojve-
doucí

Kvalifikační předpoklady:  
 � věk min. 21 let
 � vzdělání SŠ s maturitou, nebo SOU obor strojní, elektro nebo do-

pravní 
 � dobrý zdravotní stav, zejména zrak, sluch a úspěšné absolvování 

psychologického vyšetření 
 � výpis z trestního rejstříku

Charakteristika kurzu:
 � zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem v profesi 

strojvedoucí v zácviku
 � délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců), z toho 2,5 měsíce 

jsou cvičné jízdy
 � závěrečná zkouška způsobilosti
 � zahájení kurzu je 1. 9. 2019, ukončení v závěru března 2020

Nabízíme:
 � pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned
 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu ihned 

po úspěšném ukončení kurzu a každoročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy

 � firemní benefity – 13. plat (cca 18.000 – 22.000 Kč), 2 týdny dovo-
lené navíc (30 dnů), příspěvek na stravování a řadu dalších výhod

Po úspěšném ukončení kurzu:
 � získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku ve výši  

70 000 Kč (po zvládnutí teoretické části 20 000 Kč, po dokončení 
kurzu 30 000, po odpracovaných 6 měsících 20 000 Kč). Smlouva 
obsahuje i závazek k výkonu profese.

 � přiznání bonusu programu Zdraví - karta Benefity v hodnotě  
10 500 Kč/rok (využití na platbu za dovolenou, sportovní zaříze-
ní, léky, kulturu)

 � příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč/měsíc

Informace a dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612; 724 349 528. Infor-
mační schůzka proběhne v Komořanech v lokalitě úpravny uhlí. Součás-
tí je pohovor s uchazeči, prohlídka lokomotivy a další informace o pro-
fesi strojvedoucí. 

Starostové si prohlédli Základní školu v Hoře Svaté Kateřiny.

Soubor Docela velkého divadla pořádá konkurz na nové kolegy na jevišti i za ním.

P orušené paragrafy

Napadl družku 

LITVÍNOV – Z výtržnictví 
obvinili hamerští policisté 37le-
tého muže z Litvínova. V obci na 
Litvínovsku měl večer  na ulici 
napadnout svoji družku. Při tom 
jí poškodil oděv a způsobil leh-
ké zranění. Napadení předcháze-
la hádka doma a následně i ven-
ku. „Obviněný byl již v minulosti 
pro obdobné jednání odsouzen. Je 
stíhán na svobodě a hrozí mu trest 
odnětí svobody až na tři roky,“ 
upozornila policejní mluvčí Lud-
mila Světláková. Napadená však 
nedala souhlas ke stíhání druha.

Bydleli v cizím bytě 
MOST – Mostecká policie ob-

vinila z krádeže, poškození cizí 

věci a porušování domovní svo-
body 41letého muže a jeho 41le-
tou přítelkyni. Za použití násilí 
vnikli do bytu v Mostě, kde že-
na předtím bydlela. Protože ale 
neplnila podmínky podnájem-
ní smlouvy, o byt přišla. To jí ale 
zjevně nevadilo a do nyní již ci-
zího bytu se klidně nastěhovala 
i se svým přítelem. Skutečná ma-
jitelka následně zjistila vloupání  
a zjistila i to, že z něj zmizel dřez, 
vařič a další zařízení. Poškozená 
vyčíslila škodu na částku pět ti-
síc korun. Obvinění jsou stíháni 
na svobodě.

Nenechávejte v autě 
žádné věci!

MOST – Kriminalisté už zjis-
tili, kdo má mít na svědomí 

vloupání do motorového vo-
zidla v Mostě z února. Na par-
kovišti v ulici Bělehradská měl 
do auta násilně vniknout 44le-
tý muž z Litvínova. „Z vozu 
odcizil svazek klíčů v hodno-
tě 300 korun. Poškozením vo-
zu při vloupání ale vznikla ma-
jiteli vozidla škoda za téměř de-
set tisíc korun,“ informovala po-
licejní mluvčí  a apeluje na řidi-
če, aby nenechávali ve svých vo-
zech  žádné cennosti ani věci, 
které lehce zloděje zlákají. Zlo-
ději  hrozí až tři roky za mříže-
mi. V minulosti byl již za majet-
kový delikt odsouzen.

Chodci, jste vidět? 
MOST – Dopravní policisté 

se zaměřili  i na chodce. Kont-

rolovali, jak  jsou řádně vidět na 
ulici. „Pokud se pohybuje chodec 
mimo obec za snížené viditelnos-
ti po krajnici nebo po okraji vo-
zovky v místě, které není osvět-
leno veřejným osvětlením, je po-
vinen mít na sobě prvky z retro-
reflexního materiálu umístěné 
tak, aby byly viditelné pro ostatní 
účastníky provozu na pozemních 
komunikacích,“ apeluje poli-
cejní mluvčí Ludmila Světláko-
vá. Policisté v rámci preventiv-
ní akce rozdávali chodcům  re-
flexní materiály a poučovali je, 
jak je důležité být viděn z hle-
diska bezpečnosti chodců, kte-
ří patří mezi neohroženější sku-
pinu v silničním provozu. Žád-
ný z chodců se nedopustil  pře-
stupku.

(sol)

Docela velké divadlo vyhlašuje KONKURZ
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MEZIBOŘÍ – Jaro je v  plném 
proudu a láká zahrádkáře do 
práce. Mezibořští mají o důvod 
navíc, proč se vrhnout na záho-
ny. Také letos budou totiž soutě-
žit, kdo z nich vybuduje nejkrás-
nější předzahrádku. 

Soutěž o nejkrásnější předza-
hrádku na území Meziboří bude 
probíhat od 1. května do kon-
ce října. Porota bude hodnotit 
jak jarní květy, tak i pozdní krá-
su rostlin. Soutěžící se musí při-
hlásit písemně. Soutěžit mohou 
jednotlivci, ale i celé kolektivy, 
které společně udržují předza-
hrádku před bytovým domem.  
Přihláška je k  dispozici na po-
datelně MěÚ Meziboří. Ke sta-
žení je také na webových strán-
kách města. 

Přihlášky do soutěže je mož-
né zasílat nejpozději do 30. dub-
na. Hodnocení  bude probíhat 
průběžně. Vítěz bude vyhlášen 
v  listopadu. Prvních pět výher-
ců obdrží cenové poukázky na 
nákup zahradnického zboží. Po-
rota bude minimálně pětičlen-
ná. Během hodnoticího obdo-
bí budou porotci pořizovat foto-
grafie předzahrádek. Ty budou 
zveřejněny společně se jménem 

a příjmením soutěžícího a mís-
tem předzahrádky na webových 
stránkách města. Přihlášenou 
předzahrádku si porotci pro-
hlédnou minimálně pětkrát od 
května do října, aby měli mož-
nost posoudit vzhled v různých 
vegetačních obdobích rostlin. 

Všechna místa budou posuzo-
vána všemi porotci a ve stejný 
den. Posuzovat budou celkový 
dojem, nápad a plochu předza-
hrádky. „Soutěž se ujala, lidé se 
hlásí, a to nás těší. Už dříve jsme 
si všimli, že lidé pečují o své oko-
lí, o prostranství před domy, kde 

žijí. A nejedná se pouze o jejich 
vlastní domy a pozemky, ale o ve-
řejné prostranství. Jsem rád, že 
není obyvatelům Meziboří jedno, 
jak město vypadá a že přispíva-
jí k jeho zkrášlení,“ říká starosta 
města Petr Červenka.         

(pur)

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku startuje

Tradiční akce o nejhezčí předzahrádku se ve městě těší velké oblibě. Letos se startuje 1. května. Na fotografii 
vítězná předzahrádka loňského ročníku.

MOST - Motocykly se s  přícho-
dem oteplení opět staly nedíl-
nou součástí každodenního 
silničního provozu. S rychlou 
jízdou však vzrůstá pravděpo-
dobnost nehody.  Motorkářům 
nabízí Autodrom Most kurzy 
zaměřené na osvojení zásad 
bezpečné jízdy a řešení krizo-
vých situací.

První kurz se uskuteční v ne-
děli 21. dubna a další 25. květ-
na. Kurzy budou pokračovat až 
do podzimních měsíců. Teore-
tická část se zabývá  technikou 
jízdy a výčtem krizových situ-
ací s návodem, jak je předví-
dat. „Vedeme ji formou diskuse 
na dané téma, nejde tedy o pou-
hou přednášku. Praktická část 
cílí na zvládnutí stability a ovlá-
dání motocyklu, správné zatáče-
ní, techniku brzdění z  různých 
rychlostí a vyhýbací manévry,“ 
upřesnil hlavní instruktor spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Marek Kohoutek. 

Absolventi si podle něj vý-
znam kurzu uvědomují. „V běž-
ném provozu, kdy nepředvídatel-
ný okamžik může nastat kdyko-
li a kdekoli, je výcvik k nezapla-
cení. Rychlá reakce proškoleného 
řidiče mu často může zachrá-

nit život,“ vysvětlil. Kurz tr-
vá i s přestávkou na oběd sedm 
hodin. Jeho účastníci by pro-
to měli dorazit v dobré fyzické 
kondici a odpočatí. Při výcvi-
ku používají vlastní motocykl, 

je tedy třeba důkladně zkontro-
lovat jeho technický stav a do-
plnit pohonné hmoty.

Pokročilým motorkářům, kte-
ří už mají za sebou základní vý-
cvik a chtějí si například vy-

zkoušet i okruhové jezdění, au-
todrom nabízí trénink pod ve-
dením instruktorů motoškoly 
kaskadéra a testovacího jezdce 
Míry Lisého.

(nov)

Bezpečnou jízdu mohou motorkáři 
vyzkoušet i s kaskadérem

V  celém Ústeckém kraji poli-
cisté během celostátní akce zkon-
trolovali 320 aut a zjistili  226 do-
pravních přestupků. Řidiči za ty-
to přestupky na místě zaplatili 
213 pokut ve výši  139 700 ko-
run. Správním orgánům obcí 
bylo oznámeno 13 závažnějších 
přestupků. Hlídky také řešily pře-
stupky cyklistů. Speed Marathon 
proběhl také na Mostecku. Poli-
cisté dopravního inspektorátu ve 
vytipovaných ulicích měst Mostu 
a Litvínova a na silnici I/27 kon-
trolovali řidiče a měřili rychlost. 
„Policisté zastavili 34 motoro-
vých vozidel a odhalili 25 doprav-
ních přestupků, za které řidičům 

uložili pokuty v příkazním řízení 
v celkové výši 11 400 korun. Cel-
kem 25 řidičů porušilo stanove-
nou rychlost,“ informovala poli-
cejní mluvčí Ludmila Světláková. 

Dopravní akce se konala na 
území celé republiky. Bylo do ní 
nasazeno přes 800 policistů, kteří 
v průběhu dne zkontrolovali té-
měř 7 500 vozidel. „I přesto, že by-
la veřejnost předem informována 
o stanovištích a celé akci, policis-
té zjistili celkem 3 193 dopravních 
přestupků, z čehož přes 2 300 pří-
padů bylo porušení stanovených 
rychlostních limitů,“ upozornila 
mluvčí policejního prezidia ČR 
Hana Rubášová. Policisté zjis-

tili také nevyhovující technický 
stav vozidel (162), nepoužití bez-
pečnostních pásů (104), přistihli 
39 řidičů bez dálničních známek 
a sedmadvacet řidičů pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové lát-

ky. „Dobrou zprávou je, že na čes-
kých silnicích během kontrolní-
ho dne nedošlo v souvislosti s do-
pravní nehodou k žádnému úmr-
tí,“ dodala mluvčí prezidia. 

(sol)

Tisíce řidičů platily pokuty za rychlost  
ÚSTECKÝ KRAJ – Celorepubliková dopravně bezpečnostní akce za-
měřená na dodržování rychlosti SPEED MARATHON zjistila v Ústec-
kém kraji 266 dopravních přestupků.

V uplynulých dnech se policisté po celé ČR zaměřili zejména na rychlost.

Základy bezpečné jízdy si na polygonu mosteckého autodromu zdarma prověří také účastníci celorepubliko-
vé akce Začněme spolu aneb kolama dolů, kterou organizuje dopravní policie ve spolupráci s Asociací center 
pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR.  Na 250 motorkářů vyrazí 20. 4. v 9 hodin z obce Rovná pod horou Říp, cí-
lem je mostecký polygon. 

Meziboří chystá  
vzpomínkový kalendář

MEZIBOŘÍ – Město Meziboří připravuje vzpomínkový kalendář ze 
života obyvatel. Objevit by se v něm měly fotografie, které zachy-
cují společenské události a historii města. Tvůrci kalendáře spo-
léhají na aktivitu občanů a žádají je, aby fotografie do kalendáře 
poskytli ze svých archivů.

Kalendář připravuje město na rok 2020. Termín uzávěrky je  
31. srpna, ale jejich příjem začal už nyní. „Na fotografiích by mě-
ly být zachyceny zajímavé okamžiky z historie města. Může se jed-
nat o vzpomínky na budování Meziboří, společenské události a ak-
ce. Chceme vytvořit kalendář se vzpomínkami na významné událos-
ti ve městě tak, jak je zachytili na fotografiích lidé, kteří v Meziboří 
žijí a mají město rádi,“ uvedla Libuše Řeháková, vedoucí správní-
ho odboru městského úřadu. Fotografie mohou lidé přinést přímo 
na městský úřad Libuši Řehákové, nebo v elektronické podobě po-
sílat na adresu rehakova@mezibori.cz.                                          (pur)
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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, Vrsk-

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, 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 stě-
nu – dohodou. Vše v Mostě. Tel.:  

607 277 880 VEČER 
 ■ Koupím HAKI lešení. Telefon: 

608 224 183 
 ■ Prodám v Mostě 2 stejné dětské 

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

ma MG 2950, dříve 1 500 Kč, nyní  

800 Kč. Bílé dveře interiérové, pravé, 
prosklená okénka. Za 400 Kč. Tel.: 
736 164 363, Most.
 ■ Prodám dvě horská kola značky 

Madison a Rixecomp, cena 2 000 Kč. 
I jednotlivě. Telefon: 731 709 283

SEznÁMEnÍ
 ■ 59/176, hledá hodnou ženu ne-

kuřačku, která ví, co chce do 54 let  
z Mostu a okolí k vážnému sezná-
mení. Telefon: 607 633 271 – můžete  
i SMS
 ■ Vitální seniorku hledá rozvede-

ný 69letý/171 cm/80 kg, nekuřák. 
Setkání napoví. Telefon: 705 233 
646

 ■ Muž 68/172, nekuřák hledá 
ženu do 65 let na chalupu, na výlet, 
na pokec a vše hezké. Telefon: 607 
545 877

zaMěStnÁnÍ
 ■ Hledám zedníka nebo pomoc-

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

Byty, doMy
 ■ Sháním dlouhodobý podnájem 

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

DB 1+4, bezbariérový vstup do zre-
konstruovaného domu, hřiště, park, 
obchody, škola, lékař v blízkosti, také 
MHD a pošta. Telefon: 776 858 776

ÚSTECKÝ KRAJ - Labská plaveb-
ní společnost vypravila speci-
ální slavnostní jízdu a oficiálně 
tak zahájila letošní turistickou 
sezónu na řece Labi. Druhá tu-
ristická lodní linka zařazená do 
systému Doprava Ústeckého 
kraje jezdí mezi Ústím a Litomě-
řicemi.

„Z paluby lodě je zase úpl-
ně jiný pohled na krásnou kra-
jinu našeho kraje. A pokud ces-
tu lodí zkombinujete s  pěkným 
pěším výletem a jízdou vláčkem 
nebo autobusem, máte zajímavý 
program pro celou rodinu,“ láká 
k výletům hejtman Oldřich Bu-
beníček. Jednatel Labské plaveb-
ní společnosti Martin Komrska 
poděkoval řediteli SESO Vladi-
slavu Raškovi a starostovi Lito-
měřic Ladislavu Chlupáčovi za 
podporu obnovení turistických 
plaveb po Labi a hejtmanovi 
Bubeníčkovi za to, že si Ústecký 
kraj vzal tuto iniciativu za svou 
a plavby objednává a zařadil do 
Dopravy Ústeckého kraje.

Oblíbené turistické lodě Do-
pravy Ústeckého kraje mezi Ús-
tím nad Labem a Litoměřicemi 

(linka 901) a mezi Ústím nad La-
bem a Hřenskem (linka 902) le-
tos vypluly hned od začátku se-
zóny. Novinky se nabízí zejmé-
na na lince 901. V období od  
12. července do 30. srpna jsou no-

vé takzvané „Nučnické plavby“ 
- pravidelné plavby každý pátek 
mezi Ústím nad Labem a Nuč-
nicemi. Nabídka mimořádných 
plaveb lodní linky 901 je pro rok 
2019 sice oproti loňsku ochuze-

na o Štětský jarmark, Roudnic-
ké vinobraní a plavbu na FEDO, 
nově ale přináší podzimní plav-
bu 16. listopadu z Ústí nad Labem 
na podzimní otevřené sklepy 
v Roudnici nad Labem.     (nov)

Pojďte se projet po Labi! 
Letošní turistická sezóna je zahájená

Tentokrát byla nejzásadnější 
diskuse kolem přípravy společ-
ného zemské cvičení složek in-
tegrovaného záchranného sys-
tému na obou stranách hranice 
na ochranu před katastrofami 
v srpnu 2019 a posun v přípra-
vě výstavby vysokorychlostní 
trati Praha – Drážďany. Zájem 
vzbudila příprava vedení ro-
povodu a diskuze nad možný-
mi trasami uložení v okolí Lit-
vínova. Saské ředitelství bylo 
požádáno o vyjádření, ke kte-
ré z plánovaných variant by se 
přiklonilo. 

Pavel Hajšman, vedoucí od-
boru regionálního rozvoje, před-
stavil desetiletou historii výstav-
by české části mezinárodní cy-
klostezky Labská stezka, kterou 
lze označit za jeden z nejúspěš-
nějších česko-německých pro-
jektů. U nás by měla být dokon-
čena v roce 2020. Současně také 
probíhají jednání o vedení certi-
fikované turistické trasy Hřebe-
novka po hřebenech pohranič-
ních hor. Projednala se možnost 
silničního propojení Lobenda-
vy a Langburkersdorfu, o kte-
rém se hovoří již deset let a stá-

le nedošlo k dohodě všech insti-
tucí a měst z české a saské strany. 
Hejtman Bubeníček připomněl 
snahu o znovupropojení unikát-
ní horské železniční trati Molda-

va – Holz hau. Obě delegace se 
po společném jednání přesunu-
ly do Oseka na prohlídku cister-
ciáckého kláštera.                      

(nov)

Hejtman a saský zemský prezident 
o ropovodu, železnici i cyklostezce

ÚSTECKY KRAJ - Mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko 
se rozvíjí nadstandardní spolupráce a přátelské vztahy korunova-
né pravidelnými setkáními hejtmana Oldřicha Bubeníčka a ředitele 
krajského úřadu Milana Zemaníka s prezidentem Zemského ředitel-
ství Sasko Dietrichem Gökelmannem. Letos se v této sestavě setkali 
poprvé v Novém Městě. 

Hejtman ve společnosti saského kolegy.

Nechte se zlákat na zajímavý výlet. Z paluby lodě je na krásy našeho kraje úplně jiný pohled.

Významný zaměstnavatel v regionu společnost 
Coal Services a.s., člen silné energetické 

skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

ELEKTROMECHANIK
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
 � kontrola, údržba a opravy různých typů zabezpečovacích 

zařízení WSSB Export; GS II., III.; AŽD; MODEST; kabelových 
rozvodů v kolejové dopravě 

Požadujeme: 
 � velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, 

práce ve výškách

 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: SOU nebo SŠ obor elektro – slaboproud 

 � min. § 5 Vyhl. č. 50/1978

 � praxe přímo na zabezpečovacím zařízení výhodou

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč (jen v případě splnění 

kvalif. předpokladů a Vyhl. č. 50/1978)

 � platové zařazení do 6. tarifního stupně 

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000 
rok), 2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů), příspěvek 
na stravování a řada dalších výhod a od nového roku po 
zapracování pak: 

 � příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč/měsíc

 � program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč/rok 

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, pracovní 
dobu Po – Pá v ranních 8hodinových směnách. Bližší informace 
Otakar Kadlec, tel. 478 004 742.
Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: 
v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s.,  
V. Řezáče 315, 434 67 Most.
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Hipodrom zahajuje 
dostihovou sezonu

Na dostihovém závodiš-
ti Hipodrom Most o víken-
du začíná nová sezona turfu. 
V neděli 14. dubna ji odstar-
tuje Jarní cena města Mos-
tu, což je v pořadí již 45. me-
moriál Rudolfa Deyla. Are-
ál se veřejnosti otevře ve  
13 hodin.

Na programu je 
divizní derby

Městské derby má na pro-
gramu další kolo fotbalové 
divizní skupiny B. V něm se 
střetne domácí Baník Souš 
s  hostujícím Mostecký FK. 
Zápas se hraje na hřišti Sou-
še v  sobotu 13. dubna od 
17.00 hodin.  

Mladší dorostenky 
DHK hrají doma

V neděli 14. dubna od 
14.00 hodin hrají opět do-
ma mladší dorostenky DHK 
Baník Most své ligové utká-
ní. Na palubovce mostecké 
sportovní haly přivítají Ku-
novice, se kterými se utkají 
o 2. místo v tabulce.

Za dva týdny hrají 
s Blanenskem

Reprezentační výběr měs-
ta Mostu v  malé kopané se 
opět sejde k  utkání Superli-
gy za čtrnáct dní. To jej če-
ká domácí utkání s  Blanen-
skem. Při něm se Mosteč-
tí budou chtít co nejrychleji 
zase vrátit na vítěznou vlnu.

V sobotu v Horním 
Jiřetíně na Louny

Dalším utkáním bude 
o víkendu pokračovat kraj-
ský přebor v  kopané dospě-
lých. V něm se na domácím 
hřišti představí hráči kombi-
novaného týmu Sokol Hor-
ní Jiřetín/FK Litvínov. Je-
jich soupeřem bude v sobotu  
13. dubna od 10.30 hodin 
tým FK SEKO Louny.  

Obrnice dostaly ve 
Spořicích desítku

S přídělem deseti branek 
a výsledkem 10:0 odjel ze 
Spořic tým Sokola Obrnice, 
kterému se toto utkání I. A – 
třídy vůbec nepovedlo. Hat-
trickem se blýskl někdejší 
hráč Mostu, veterán Broum. 
V  sobotu 13. dubna Obrni-
ce doma od 10.30 hodin hos-
tí Postoloprty.

Kopisty doma 
nestačily na Ledvice

Bojovali, ale nebylo to nic 
platné. Z  výhry se radovali 
hosté. Fotbalisté TJ Kopisty 
si doma nakonec ani neškrtli 
a prohráli s Viktorií Ledvice 
0:4. V sobotu 13. dubna míří 
Kopisty do Domoušic.    (jak)

Svěřenci trenéra Štěpánka 
v závěrečném finále přehráli sou-
sední HC Litvínov 5:0. V  kate-
gorii U11 se z prvenství radova-
li hráči celku Flaming Stars. Do-
mácímu týmu Mostečtí Lvi se da-
řilo i v kategorii U13, v které jeho 
hráči došli až do finále, kde těsně 
prohráli s pražskou Spartou. 

Konečné pořadí kategorie 
U12: 1. Mostečtí Lvi (Cz), 2. HC 
Litvínov (Cz), 3. Flaming Stars 
(Cz), 4. HC Draci Bílina (Cz), 
5. SZJA I (Rom), 6. Talent Team 
(Nl), 7. Avantgard Hockey (Eu), 
8. SZJA II (Rom). Nejlepší hrá-
či turnaje: brankář – Aneta Šen-
ková (Mostečt Lvi), obránce – Ja-
kub Winkelhofer (HC Litvínov), 
útočník – Václav Raichl (HC 

Draci Bílina), nejproduktivněj-
ší hráč – Jonáš Bednařík (Mos-
tečtí Lvi). 

Konečné pořadí kategorie 
U13: 1. HC Sparta Praha (Cz), 
2. Mostečtí Lvi (Cz), 3. Okana-
ganb Vienna Tigers (A), 4. Kisu-
rit (Fin), 5. Danish White Lions 
(Dk), 6. SZJA (Rom), 7. Gentofte 
Stars (Dk), 8. SRG International 
Team (Uae), 9. Herning IK (Dk), 
10. ERC Ottobrunn (D). Nejlepší 
hráči turnaje: brankář - Michae-
la Hesová (HC Sparta Praha), 
obránce - Filip Simovic (Oka-
nagan Vienna Tigers), útočník - 
Lukáš Tůma (Mostečtí Lvi) a nej-
produktivnější hráč turnaje - Da-
niel Jakab (HC Sparta Praha). 

(jak)

Kategorii U12 na Easter Cupu vyhráli domácí Mostečtí Lvi
MOST – V  pořadí pátý turnaj letošní mezinárodní hokejové série 
mládeže Easter Cup ovládl domácí tým Mostečtí Lvi. 

„Bylo to takové upracova-
né vítězství, velmi těžký zápas, 
a nám během celého utkání ne-
fungovala spolupráce obrany 
s brankářem. Dlouho jsme če-
kali, jestli se nám podaří od-
skočit, to se nakonec podařilo 
a zápas jsme zvládli. V útoku 
jsme hráli tak, jak máme, tam 
problém nebyl, kdyby zabrala 
obrana, bylo by to o něčem ji-
ném. Soupeř hrál velmi discipli-

novaně a čekal na svou příleži-
tost. Tento výkon je pro nás va-
rováním před zápasy play off,“ 
ohlédl se za průběhem utkání 
domácí trenér Peter Dávid. 

„My jsme věděli, v jaké pozi-
ci do Mostu jedeme a že domácí 
jsou prvním družstvem v Čes-
ku. Myslím, že jsme mu byli 
vyrovnaným soupeřem do ně-
jaké padesáté druhé, třetí mi-
nuty. Je to škoda, trochu nám 

možná chyběl výkon branká-
řek, ale nechci to házet jen na 
ně, celé družstvo ohromně bo-
jovalo, a kdybychom takové-
to výkony předváděli celou se-
zonu, byli bychom někde jin-
de,“ konstatoval Dávidův pro-
tějšek na zlínské lavičce Martin 
Spuchlák.

DHK Baník Most – HC Zlín 
35:28 (16:16). Nejlepší střel-
ci: Šustková 11/3, K Kostelná 5, 
Eksteinová, Kovářová, Stříško-
vá 4 – Nygrýnová 6, Polomíko-
vá 5, Kolářová 5. Rozhodčí: To-
máš Kozler, Martin Zich. Sed-
mimetrové hody: 4/3 – 5/4. Vy-
loučení 3/5. Diváků: 483. 

(jak)

Černí andělé si nakonec se Zlínem poradili
MOST - V Mostě diváci viděli oproti papírovým předpokladům vel-
mi vyrovnané utkání. Domácí hráčky dokonce značnou část prvního 
poločasu musely dotahovat sice minimální, ale přesto náskok Zlíňa-
nek. Nakonec se o poločase šlo do kabin za smírného stavu 16:16. 
Ve druhé půli se domácím podařilo soupeři odskočit na rozdíl tří 
branek a náskok udržovat a před závěrem ještě navýšit. 

MOST – V dalším kole fotbalové 
divizní skupin B se oba zástupci 
Mostecka, Baník Souš i Mostec-
ký FK, představili na domácím 
hřišti. V  sobotu dopoledne na-
stoupil MFK proti Kladnu. Do-
mácí absolvovali další nevyda-
řené utkání a nakonec prohráli 
0:3. 

Odpoledne pak sehrál svůj 
duel s  Motorletem Baník Souš. 
Po devadesáti minutách byl stav 
nerozhodný 1:1, a tak o vítě-
zi rozhodovaly penalty. V  nich 
měli více štěstí hosté. Zápas tak 
skončil výhrou Motorletu 1:2. 
Souš brala alespoň bod.  V  ta-
bulce jí patří druhá příčka, když 
na první Hostouň jí schází tři 
body. Za to MFK se porážkou 
přikoval k  tabulkovému dnu, 
kde se ziskem pouhých 14 bodů 
vystřídal Tatran Rakovník.

Mostecký FK – SK Klad-
no 0:3 (0:3). Branky: 10. Ší-

ma, 34. Hanzlík (z pen.), 38. 
Kraus. Rozhodčí: Erlebach. Se-
stava MFK: Nejedlý – Tancoš, 
Kotlan, Klíč, Linka, Benda, 
Rilke, Králík, Zigmund, Vait, 
Šípek. Střídali: Novák Kocou-
rek, Hejtmánek, Vaněk.

Baník Souš – Motorlet Pra-
ha 1:2pp (1:1 - 1:1). Branky: 

16. Hudec - 26. Vojta. Roz-
hodčí: Haleš . Sestava Baníku 
Souš: Pettík – Hudec, Bohata, 
Pátek, Prokop, Matyáš, Cho-
dora, Zd. Weickert, Zápotoc-
ký, Nobst, Karlovec. Střídali: 
Štípek, Christof, Popelka, Str-
nad a Vávra.                              

 (jak)

Souš padla až po penaltách, 
MFK dostal tříbrankový příděl

V pořadí již 5. příměstský 
fotbalový kemp v Mostě pro-
běhne ve dnech 29. července 
až 2. srpna ve fotbalovém are-
álu FK Baník Souš. Zaměře-
ní bude na fotbal, ale prostor 
dostanou také další sportov-
ní aktivity s různými soutěže-
mi a také návštěvami různých 
sportovních a volnočasových 
aktivit. Kempu se mohou zú-
častnit děti ve věku od 6 do 13 
let, v kterých chceme probudit 
zájem o sport a další pohybo-
vě zábavné aktivity. „Na kem-

pu rádi přivítáme jak kluky, tak 
i děvčata,“ říká předseda ko-
mise mládeže OFS Most Zde-
něk Kopas.

Příhraniční sportovní kemp 
bude také zaměřený na fotbal 
v Krušných horách na Mostec-
ku. Ten se uskuteční ve spo-
lupráci s grassroots trenérem 
mládeže, komisí mládeže a tre-
nérsko- metodickou komisí ve 
sportovních areálech v Ho-
ře Svaté Kateřiny, Brandově 
a saském Olbernhau, přičemž 
místa konání kempu v jednot-

livých dnech budou upřesně-
na před jeho zahájením. Počítá 
se s termínem od pondělí 8. do 
pátku 12. července. 

Nově letos OFS Most uspo-
řádá příměstský fotbalový 
kemp v  Litvínově. Ten pro-
běhne ve fotbalovém areálu FŠ 
Litvínov na Lomské ve dnech  
1. až 5. července. Cena kem-
pů je 1 500 korun nebo 60 eur. 
V případě dalších informací 
i k zaslání přihlášky se mohou 
rodiče obrátit na předsedu KM 
OFS Most Zdeňka Kopase, te-
lefon 607 804  496 nebo na e-
-mail: kopas13@seznam.cz.

    (jak)

Mladší dorostenky  
Baníku jsou zpátky ve hře

MOST - Mladším dorostenkám DHK Baník Most začala klíčová část 
sezony. Minulý týden odjížděly z Olomouce se sklopenými hlavami, 
po utkání se Zlínem byly jejich hlavy znovu na svém místě, i když 
úvod utkání byl vyrovnaný a ani jedno družstvo si nevypracovalo 
větší náskok. Utkání se dohrávalo v relativním poklidu, když hostu-
jící tým dokázal pouze snížit na konečných 32:27.

„Jsme velmi rádi, že se nám i přes těžký zápas v Olomouci a ne-
standardní tréninkový týden podařilo utkání se Zlínem zvládnout. 
Trochu nám, jako všem ostatním, pomohly absence některých hráček 
Zlína, i když, jak se ukázalo minulý týden v Praze, Zlín má i s těmi-
to absencemi velmi silný tým a dokáže vzdorovat družstvům ze špič-
ky tabulky. Nám se podařilo využít dobře fungující obrany, abychom 
v 1. poločasu získali rozhodující náskok snadnými brankami z rych-
lých útoků. Hodně nám pomohlo, že se z dálky konečně trefovala  
A. Rudincová, díky tomu se častěji otevírala obrana Zlína a naše pi-
votky tak měly možnost brankově se prosazovat, což byl rozdíl opro-
ti utkání v Olomouci. Na začátku 2. poločasu málem přišlo naše sna-
žení nazmar, protože jsme hostům dovolili snížit a dostat se zpátky 
do hry. Po přibližně 5 minutách se naše hra znovu ustálila a znovu 
jsme navýšili vedení až na 9 branek. Následující víkend nás čeká pří-
mý souboj o 2. místo s Kunovicemi, na který se musíme dobře připra-
vit. Tentokrát na to máme celý týden bez zrušených tréninků, takže 
budeme mít dost prostoru vše důležité si vyzkoušet a připravit,“ řekl 
po utkání kouč týmu Ondřej Václavek.

DHK Baník Most – HC Zlín 32:27 (18:12). Sestava a branky: 
Ebrlová, Srpová, Pokorná 4, Zemanová 4, Königová 1, Krbcová 3, 
Maxová 3, Scheithauerová 4, Ležalová, Pavlíková, Rudincová 8, 
Kroftová 3, Turčanová a Čásová 2.                                                           (jak)

BRNO - Sedm gólů! Takový je v této sezoně celostátní Superligy ma-
lého fotbalu rozdíl mezi Mostem a Brnem. Na podzim padli Mostečtí 
doma 0:7 a v neděli pak na hřišti Jihomoravanů 4:11. Přes všechna 
předsevzetí před zápasem a touze po bodech ze hřiště letos domi-
nantního Brna tak Most jednoznačně padl a domů cestoval s prázd-
nou. 

Na hřiště vedoucího celku přitom za Most necestovala vůbec 
špatná sestava. Byť do ní tradičně promluvily omluvenky. Přesto do 
Brna vyráželo osm kvalitních fotbalistů ve složení: Aschenbrenner - 
Banovič, Bíro, Boček, Levý, Kasal, Kiliján a Popelka. 

„Utkání se hodnotí dost obtížně. Karty byly rozdány již po třech mi-
nutách a Brno od počátku ukazovalo, kdo je na hřišti pánem. S hrá-
či jsme se v šatně po zápase shodli, že jejich letošní kvalita je skuteč-
ně mimořádná. Je vidět, že jim vykrystalizoval silný tým s vysokou 
výjezdovou morálkou, a tak jejich záznam devět výher, jedna remí-
za a žádná porážka z této sezony není žádná náhoda,“ řekl po utká-
ní vedoucí mosteckého týmu Aleš Janeček. 

(jak)

Mostečtí z Brna odjeli  
s přídělem jedenácti gólů

OFS Most opět chystá na léto sportovní  
a fotbalové kempy, nově bude také v Litvínově
MOST – Stejně jako loni, také pro letošní rok připravuje Okresní fot-
balový svaz Most sportovní a fotbalové kempy pro mládež. 
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Do konce června hlasujte pro no-
vinku v  oblasti turismu a cestová-
ní v  Krušných horách. Svůj hlas může-
te dát na webových stránkách krusne-
hory.eu nebo na Facebooku Krušno-
horská NEJ případně e-mailem na  
info@krusne-hory.org s  označením do 
předmětu Krušnohorská NEJ. Projekt 
podporují Destinační agentura Kruš-
né hory, Okresní hospodářská komora 
Most, Hospodářská a sociální rada Mos-
tecka a Euroregion Krušnohoří. Akce 
probíhá pod záštitou hejtmana Ústecké-
ho kraje Oldřicha Bubeníčka.         (pur)

Hlasujte v soutěži „Krušnohorská NEJ“ 

NAUČNá STEZKA „ZANIKLá 
DůLNí DíLA LOMU A LOUČNé“

Nová naučná stezka vznikla v roce 2018 v městě Lom a je 
věnovaná hornické historii a zaniklým důlním dílům. Stez-

ka je dlouhá 11 km a má 15 zastavení.

ZNOVUZPROVOZNěNí  
MOLDAVSKé DRáHy + 
I. SyMBOLICKé SPOJE-

Ní MOLDAVA-HOLZHAU“.
Znovuzprovoznění Moldavské dráhy proběh-
lo v roce 2018. Regionální železniční trať z Mostu 
přes Litvínov, Lom, Osek, Hrob a Dubí na Moldavu 
v Krušných horách je technickou památkou s his-
torií dlouhou 130 let. V minulosti přeshraniční trať 
zvané též jako Krušnohorská železnice je dnes využí-

vána především turisty. 

CHATA BAR-
BORA V ČES-
KéM JIřETíNě

Chata Barbora se nachá-
zí v Krušných horách v klid-
né, malebné, slunné čás-
ti Českého Jiřetína, ve výše 
položené Horní Vsi, v přírod-
ním parku Loučenská vrcho-
vina. Otevřená byla nově v ro-
ce 2018.

 
řEMESLNé  

A TVOřIVé DíLNIČ-
Ky V ZáMKU VALD-

ŠTEJNů V LITVíNOVě
Jednou z akcí pro veřejnost v litvínov-
ském zámku Valdštejnů jsou od roku 
2018  řemeslné a tvořivé dílničky. V lit-
vínovském zámku Valdštejnů jsou pravi-
delně každý první a čtvrtý čtvrtek v mě-
síci. V dílničkách se pracuje se dřevem, 
sklem, keramikou. 

PROPAgAČNí KRESLENé  

VIDEO MOST
Propagační animované video města Mostu vzniklo v roce 2018.

THERMáLIUM 
TEPLICE

Největší a nejteplejší bazény s čistě ter-

mální vodou v Čechách jsou od prosince 

loňského roku otevřeny v Lázních Teplice. 

Komplex termálních bazénů a saun s léči-

vou termální minerální vodou z  pramene 

Pravřídlo.

INFORMAČNí  
TURISTICKé  

CENTRUM HORNIC-
Ké KRAJINy KRUŠ-
NOHOří KRUPKA

O hornické historii Krušných hor a pa-mátkách, které jsou nominované na Se-znam UNESCO, informuje od loňského roku nové Informační turistické centrum Hornické krajiny Krušnohoří v Husitské uli-ci v Krupce.

 

BOBOVá  
DRáHA NA KLíNECH

Novinka roku 2018 ve Sport areálu 
Klíny je  bobová dráha, na které za-
žijete nezapomenutelný zážitek. Je 
dlouhá necelých  900 m, s převýše-
ním 130 m, vede lesem, přes sjezdov-
ku a křižuje místní komunikaci, kterou 
překoná ve výšce 4 m mostem dlouhým 

50 m.

 
 PROPOJENí SKIAREáLů   

KLíNOVEC - NEKLID - BOŽí DAR
 

Revoluční novinkou pro rok 2018  je propojení Skiareálu Klí-
novec se sousedícím skiareálem na  Neklidu a  přímé lyžař-

ské propojení s Božím Darem. Skiareál Klínovec se tak rozší-
řil z původních 18 na 31,5 km. Celková plocha tratí se zvětšila  
z 417 000 m2 na  737 000 m2. Celý lyžařský komplex Skiareál Klí-

novec nově obsluhuje 5 lanových drah, z toho jsou 2 s oranžovou 
krycí bublinou.

OFFROADSAFARI
Stezky uhlí – těžba zblízka. Tak se jmenuje ne-

všední turistický zážitek, který v roce 2018 nabíd-
la návštěvníkům severozápadních Čech společnost 

Offroadsafari s.r.o. V offroadech a s průvodci, kte-
ří vám prozradí řadu zajímavostí a povypráví pouta-

vé příběhy místních lidí i krajiny, se vydáte po stopách 
hornictví, uvidíte, jak se tvoří nová krajina, a zblízka se 

pozdravíte s unikátními těžebními velkostroji. 

VyHLíDKA  
Z ELEKTRáRNy LEDVICE

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní čás-
ti Krušných hor, mezi lázeňskými městy Tep-

lice a  Bílina. Nejmodernější klasická elektrár-
na ve střední Evropě nabízí díky své poloze me-
zi Českým středohořím a východním úpatím Kruš-

ných hor také jedinečné výhledy. Od dubna 2018 je 
návštěvníkům k dispozici prosklená vyhlídka s pří-
stupným ochozem ve výšce 144 metrů na nejvyšší 

průmyslové stavbě v České republice.


