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 � zastupitelstvo  

v mostě 

MOST – Ve velké zasedací 

místnosti mosteckého ma-

gistrátu se 25. 4. sejdou za-

stupitelé. Zasedání začíná ve 

13 hodin a je veřejné.

 � přijede Youtuber KovY 

MOST – Městská knihov-

na Most zve 23. 4. od 17 ho-

din na přednášku „Strach, 

smysl a motivace“. Na bese-

du o tom, kde v dnešní době 

hledat tak základní věci jako 

smysl nebo motivaci,  dorazí 

Youtuber KOVY.

 � zastupitelstvo v lit-

vínově 

LiTvínOv - Zastupitelé se 

sejdou 25. 4. od 15 hodin ve 

Schole Humanitas.

Vyhlídková věž 3D bludiště bude 
mít kruhový půdorys s vyhlídkou na 
centrum, Ressl, Širák a Hněvín. Bu-
de vysoká 22 metrů nad zemí. Zhru-
ba v polovině věže bude další vyhlíd-
kový ochoz. Takzvané 3D bludiště bu-
de z pochozích lávek zavěšených me-
zi kůly, na nichž budou přestupové 
domečky. Lávky budou mít podobu 
spletitých lanových překážek a bu-
dou umístěny ve dvou až třech pat-
rech nad sebou.

MOST – výstavba 3D bludiště na Šibeníku je v plném proudu. Měs-
to chce lanové centrum s vyhlídkou otevřít   už na letní prázdniny. 
Chystá zde akci pro školáky na vysvědčení.  

V těchto dnech má zhotovitel prací na 3D bludišti plné ruce prá-
ce. Dominanta Šibeníku doslova roste před očima. „Kůly jsou už 
postavené a zabudované v  zemi. Jsou přimontované i kovové koše. 
Vše jde podle harmonogramu,“ ujistil mostecký primátor Jan Papa-
rega. „S vyhlídkovou věží se začne později. Známe už ale termín ote-
vření 3D bludiště,“ uvedl  primátor. Prozradil, že areál by se  měl 
otevřít v den vysvědčení, tedy 28. června. Město otevře bludiště  
s patřičnou slávou - dětem  i dospělým chce představit nejen no-
vou atrakci, ale také zdejší skatepark a workoutové hřiště, které vy-
budovalo vloni. „Bludiště bude provozovat Sportovní hala Most. La-
dí se nyní provozní řád v návaznosti na doporučení, která dá společ-
nosti zhotovitel. Vyjednává  se i o ceně vstupného,“ uvedl primátor. 

Na konci školního roku se otevře další atrakce pro děti, Rákos-
níčkovo hřiště. Most se stal totiž jedním z vítězných měst, kte-
rému společnost Lidl hřiště postaví. Místo pro hřiště vybrali zá-
stupci Lidlu za účasti města. Bude na Šibeníku, proti prodejně 
Lidl (bývalý Albert), v  ulici Jiřího z  Poděbrad. „Hřiště by mělo 

vzniknout ve velmi 
krátké době, zhru-
ba během jednoho 
týdne. Otevření se 
plánuje na konec 
června, podobně 
jako bude otevře-
no i bludiště, takže 
zvážíme ještě, zda 
tyto věci nějak ne-
spojit,“ doplnil pri-
mátor. Udržitel-
nost projektu Rá-
kosníčkova hřiště 
je deset let. 

(sol)

3D bludiště se slavnostně otevře na vysvědčení

Soutěž „Náš evropský projekt“ 

Hlasujte pro nádraží
MOST - „náš evropský projekt“ je soutěž pro obce, města a městské 
části, ve které se veřejnost může zapojit do hlasování o nejoblíbe-
nější projekt financovaný z evropských fondů. Soutěž  probíhá do  
2. května na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR. 

Mostečané mohou podpořit projekt  rekonstrukce přednádraž-
ních prostor vlakového nádraží. Projekt město realizovalo  z Regio-
nálního operačního programu Severozápad pro období 2007-2013.  
Před nádražím se provedly terénní úpravy, výstavba nových zastá-
vek MHD v blízkosti nádražní budovy a instaloval se informační 
systém. Vybudovala se nová parkovacích místa pro veřejnost, vy-
hrazené parkování a točna autobusů. Autobusová doprava MHD se 
odklonila od provozu dopravní obsluhy a osobních aut. Projekt byl 
ukončen 17. 2. 2015, výše dotace byla 23,5 milionu korun.

Hlasovat můžete prostřednictvím „lajků“ (like, love, wow atd.). 
Stačí rozkliknout fotku a dát pod ni „lajk“. Do soutěže se přihlásilo 
36 obcí, které úspěšně realizovaly přínosný projekt spolufinancovaný 
z evropských fondů. Veřejnost rozhodne, které obce vyhrají finanč-
ní příspěvek na uspořádání obecní slavnosti v celkové hodnotě přes 
150 000 Kč a all-inclusive cestu do Bruselu. O soutěži a pravidlech 
najdete více na http://bit.ly/Nas_evropsky_projekt.                    (nov)

Mostečané mohou podpořit projekt rekonstrukce přednádražních pro-
stor vlakového nádraží. 

Vážení čtenáři,  
příští vydání týdeníku 
Homér vyjde v pátek  
3. května. Sledujte 
www.homerlive.cz.  

Redakce

Nové 3D bludiště roste doslova před očima. 
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Chrám z popela 
zdvižený na ČT2

MOST – na velikonoční pondělí si nenechte  ujít dokumentární film 
Chrám z popela zdvižený o historii mosteckého děkanského kostela 
nanebevzetí Panny Marie. Česká televize ho odvysílá  22. dubna ve 
14.15 hodin na ČT2.

Filmu vznikl na přelomu let 2017 a 2018, pět set let od položení 
základního kamene a zahájení stavby nového chrámu v roce 1517. 
Přibližuje okolnosti a události spojené s kostelem v dobách středo-
věku i novověku, včetně přesunu kostela z královského města Mos-
tu na nové místo.

Film v české, německé a anglické mutaci si můžete také zakoupit 
v Mostě v Reklamní agentuře Daniel, ve studiu Ponte Records, Tu-
ristickém informačním centru, v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
nebo prostřednictvím webových stránek projektu www.chramzpo-
pelazdvizeny.cz                                                                                  (nov)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je od roku 2010 jednou ze čtr-
nácti národních kulturních památek Ústeckého kraje a jedinou na Mos-
tecku. Kostel je také zapsán v Guinnessově knize rekordů tisíciletí právě 
díky unikátnímu přesunu o 841 metrů v roce 1975.

MOST – Mostečtí zastupitelé se 
budou v  příštím roce scházet 
k  jednáním v  náhradních pro-
storách. některá zastupitelstva 
se budou konat v hotelu v Cas-
cade. Důvodem je chystaná re-
konstrukce zasedací místnosti 
magistrátu.

Příští rok se bude rekonstru-
ovat velká zasedací místnost 
magistrátu. Město proto hleda-
lo náhradní prostory, v nichž 
budou po dobu rekonstrukce 
zasedat zastupitelé. Jako nej-
vhodnější byl vybrán velký sa-
lonek hotelu Cascade. „V před-
stihu jsme schvalovali náhradní 
termíny zasedání zastupitelstev, 
a to po dobu rekonstrukce. Hotel 
Cascade je v docházkové vzdále-
nosti. Nainstaluje se sem techni-
ka, včetně hlasovacího zařízení 
a mikrofonů. Kapacitně se sem 
vejdeme, stejně tak veřejnost. 
Zasedání budou probíhat v  ob-
dobném duchu jako nyní. Pou-
ze zde nebudou kamery, nepů-
jdou tedy on-line přenosy. Bylo 
by to totiž finančně a technicky 
náročné,“ informoval primá-
tor Jan Paparega. Hlasovací za-
řízení a zajištění audiozázna-
mu ze zasedání zajistí pro měs-
to v náhradních prostorách fir-
ma BiTEST. Ta  je dodavatelem 

v současnosti využívaného hla-
sovacího zařízení. 

Předpokládá se, že v Casca-
de se budou konat zasedání od 
dubna 2020 do konce roku. Měs-
to zde naplánovalo celkem čty-
ři jednání. „S největší pravděpo-
dobností by se v náhradních pro-
storách měla odehrát pouze tři 
zasedání, čtvrté jsme si dali ja-
ko rezervu, pokud by se práce na 
rekonstrukci protáhly,“ vysvětlil  

primátor. Zasedá-
ní v náhradních 
prostorách včet-
ně pronájmu 
a zapůjčení hla-
sovací techniky 
vyjde zhruba na 
126 tisíc Kč.      

(sol) 

Zastupitelé budou muset rokovat
v náhradních prostorách
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Zasedání mosteckých zastupitelů by se 
měla v  příštím roce konat 27. února a  
16. dubna ještě v budově magistrá-
tu a 25. června, 24. září, 19. listopadu a  
15. prosince v salonku Cascade.

Zasedací místnost by se měla kompletně  rekonstruovat, změnit by se ve výsledku mělo také dispoziční uspořá-
dání celé zasedací místnosti. Nyní se řeší, jaká umělecká díla a artefakty zůstanou v nové zasedačce zachovány. 

Stávající zasedací místnost potřebuje rekonstrukci jako sůl...

MOST – Město bude 
pokračovat s  úpravou parčíku 
mezi magistrátem a hotelem 
Cascade. V  rámci druhé etapy 
se zde vybuduje  půjčovna brus-
lí, rozvody pro audio sestavu, 
veřejné osvětlení, mlatové plo-
chy s herní sestavou, čtyři zálivy 
pro lavičky a přibude městský 
mobiliář. Předpokládaná hod-
nota zakázky je 4,65 milionu Kč 
bez DPH.                               (sol)

V parku nové lavičky a atrakce pro děti

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SANITÁŘE
Nabízíme:
• Nástup ihned
• Zajímavé mzdové podmínky
• Moderní pracoviště
• Práci pro stabilní a úspěšnou společnost
•  Zaměstnanecké benefity 

(5 týdnů dovolené, příspěvek 
na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění aj.)

Požadujeme:
•  Odbornou způsobilost 

k výkonu povolání 
• Zdravotní způsobilost
• Spolehlivost a samostatnost

Pozn.: Zájemci bez potřebné kvalifikace 
mohou absolvovat sanitářský kurz 
za finanční účasti zaměstnavatele.

Kontakt:
Bc. Jana Mackovčinová, Tel.: 478 032 548, E-mail: Jana.Mackovcinova@kzcr.eu

MOST – ve velké zasedací míst-
nosti mosteckého magistrá-
tu proběhla  zkouška on-line 
přenosu a kamer před zase-
dáním Zastupitelstva města 
Mostu. To proběhne ve čtvrtek  
25. dubna od 13 hodin a po-
prvé bude přenášeno živě na 
internetu.

Testování se zúčastnilo  
45 magistrátních úřední-
ků, kteří simulovali zastupite-
le. „Kamery jsou v rozích za-
sedací místnosti, jsou pohybli-
vé. Spínají se na základě spuš-
tění mikrofonu prostřednictvím 
karty, kterou má každý zastu-
pitel. V  momentě, kdy se sep-
ne mikrofon a je uděleno slo-
vo konkrétnímu zastupiteli, ka-
mera se zaměří na diskutující-
ho,“ popsal fungování  systému 
náměstek primátora Marek Hr-
vol. Stejně jako zastupitelé bu-
dou mít i úředníci, kteří se pra-
videlně účastní zastupitelstev, 
na svém stolku monitor. „Budou 
si moci přiblížit jednotlivé zastu-
pitele, a to i nezávisle na sepnutí 
mikrofonu. Systém vyhlíží chytře 

a také jednoduše na užívání. Vše 
by mělo fungovat bez problému, 

jako při zkoušce. Občané budou 
moci sledovat a vidět vše, co se 

na zastupitelstvu  děje,“ dodal 
náměstek.                              (sol)

Generálka zastupitelstva on-line
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P tejte se politiků
Kdy konečně bude zpro-

vozněna silnice Most - Mari-
ánské Radčice. To, že je stav-
ba v režimu předávání, nám 
nic neříká. Chceme, prosím, 
konečně nějaký přesnější ter-
mín.

Silnice Most-Mariánské 
Radčice bude zprovozněna 
pravděpodobně v měsíci červ-
nu až červenci letošního ro-
ku. Záleží však na zhotoviteli 
(Herkul a.s.) a investorovi (ČR 
zastoupená Ministerstvem fi-
nancí). Město Most nemá té-
měř žádné možnosti, jak pro-
ces předání a převzetí stavby 
urychlit. 

Při mém posledním dotazu, 
zda plánujete opravu rozbi-
tého chodníku v ulici Javoro-
vá u bloku 525 od Divadla roz-
manitostí, bylo sděleno, že se 
bude opravovat v druhé po-
lovině letošního roku. Dnes 
jsem obdržela Mostecké listy, 
kde jsou vyjmenovány chod-
níky a silnice, které se letos 
budou opravovat. Bohužel Ja-
vorová ulice tam není. Tak se 
opět ptám, kdy přijde do po-
řadí?

Pořád platí první informace, 
že prostor chodníku a komuni-
kace za blokem 525 v Javorové 
ulici (ze strany ulice Topolové) 
je zařazen v plánu oprav pro le-
tošní rok, a to cca v druhé po-
lovině roku. To, že nebyla uve-
dena v článku,   neznamená, že 
nebude opravena. V článku ne-
jsou vyjmenovány všechny uli-
ce, které jsou v plánu oprav 
na tento rok.

Po přečtení zápisu z po-
slední rady města jsem se do-
četl, že mosteckému auto-
dromu byly povoleny výjim-
ky ve 12 termínech z obec-
ně závazné vyhlášky. To mě 
opravdu překvapilo. K če-
mu je OZv vytvořená na ale-
spoň částečnou ochranu oby-
vatel před hlukem z autodro-
mu, když v podstatě po 3 mě-
síce všechny víkendy mohou 
jezdit? A ostatní termíny jste 
nepovolili pouze pro formál-
ní nedostatky. vyhlášku jste 
odsouhlasili, ale výjimkami 
ji v podstatě zrušíte. A to ne-
mluvím o tom, že nejsou vy-
psané termíny výjimek, takže 
ani nevím, kdy si mohu mož-

ná i někdy postěžovat městské 
policii...

Společnost AUTODROM 
Most a.s. provozuje areál auto-
dromu a kromě jiných aktivit 
zde organizuje národní i me-
zinárodní závody jak  motocy-
klů, tak osobních i nákladních 
vozidel. Tato činnost bezespo-
ru patří mezi vyhledávané ak-
tivity občanů našeho města, ale 
i návštěvníků z celé republiky. 
Nelze popřít, že AUTODROM 
Most a.s. patří do oblasti spole-
čensko-sportovních aktivit. 

Město Most na základě pod-
nětu občanů z městské čás-
ti Most - Souš vytvořilo obec-
ně závaznou vyhlášku, která 
má snahu regulovat negativní 
vlivy, které jsou doprovodným 
efektem motoristických závo-
dů a jejich dopadu na běžný ži-
vot člověka v dané lokalitě. Au-
todrom využil možnost uvede-
nou vyhláškou a předložil Radě 
města Mostu žádost o povole-
ní výjimek. Rada města Mos-
tu po projednání zvážila žádost 
a povolila organizování závo-
dů ve 12 případech, kdy v ně-
kterých případech krátila dobu 
pro ukončení závodu v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou. 
Mimo této skutečnosti neudě-
lila výjimku u pěti případů. 

S rozhodnutím Rady měs-
ta Mostu je možné se seznámit 
na našich webových stránkách, 
kde je k nahlédnutí i seznam 
schválených výjimek. Věřím, že 
vám tato odpověď pomůže ob-
jasnit úvahu Rady města Mostu 
při projednávání výjimek.

Odpovídal primátor města  
Mostu Jan Paparega

Jan Paparega

Nabízíme nadstandardní plat a zaměstnanecké 
výhody v prosperující společnosti. 
Požadujeme:

na pozici samostatná/ý účetní 5 let praxe v oboru 
účetnictví, schopnost samostatně řešit úkoly, praxe 
s účetním systémem POHODA výhodou
na pozici účetní 2 roky praxe v oboru, praxe s účetním 
systémem POHODA výhodou

Případné nabídky prosím zasílejte na adresu:
Michal Mundl
Člen představenstva Celio a.s.
V Růžodolu 2, 435 14  Litvínov 7 
nebo e-mailem na adresu michal.mundl@gmail.com

Společnost Celio a.s., 
Litvínov 7, V Růžodolu 2, 
IČ: 48289922 
hledá následující pracovní pozice

SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍ
ÚČETNÍ 

Původně se uvažovalo, že by 
mohl být festival v Mostě už při 
olympiádě v příštím roce. Vývoj  
prací u jezera ale nedává záruku, 
že budou stavby hotovy a pře-
dány do termínu letních olym-
pijských her 2020. Radní  pro-
to doporučí zastupitelům  festi-
val v areálu jezera Most uspořá-
dat až v roce 2024. 

Olympijský festival je obdob-
nou akcí, které se uskutečnily 
v  minulých letech například na 
Lipně či na Letné. „Snažili jsme 

se akci připravit pro rok 2020, aby 
se vše mohlo propojit s otevřením 
jezera. Bohužel zde probíhají sta-
vební práce a nemáme jistotu, že 
budou předány do termínu. Tu-
díž bychom nemuseli zvládnout 
včas festival připravit. Proto chce-
me  pořádat festival v roce 2024,“ 
uvedla náměstkyně primátora 
Markéta Stará. Uspořádání festi-
valu by mělo přijít na pětadvacet 
milionů korun. „S městem Most 
by se měl finančně podílet i Ús-
tecký kraj. Ten již tento materiál 

schválil v radě.  Most by 
měl  přispět  deseti mili-
ony korun. Je to ale jen 
odhad.  Částka se bude 
odvíjet od toho, jak velké 
sportovní zázemí vznik-
ne, kolik se uskuteč-
ní sportovních disciplín 
apod.,“ doplnila Markéta Stará. 
Řešit by se mělo i vybavení a zá-
zemí. „Některé, zvláště pevné zá-
zemí by zde do budoucna mohlo 
zůstat. Vše by mělo zapadat  do 
celkového konceptu jezera,“ dopl-
nil primátor Jan Paparega. 

Pro pořádání her olympij-
ský výbor Most volil z  několi-

ka měst Ústeckého kraje. V hle-
dáčku byla například i Roudni-
ce nad Labem. „Nakonec se roz-
hodl pro Most. Jedním z důvodů 
je, že Most byl Evropským měs-
tem sportu. V roce 2015 se město 
navíc podílelo na pořádání zimní 
olympiády,“  řekla náměstkyně. 

(sol) 

Olympiáda 2024: Festival bude u jezera
MOST – Olympijský festival v roce 2024 by se mohl konat u jezera 
Most. Město o akci jedná s Českým olympijským výborem. 

Radní schválili s účinností 
od 1. září  pokračování  jedné 
přípravné třídy v deseti základ-
ních školách v ulicích Svážná, 
U Stadionu, V. Talicha, Zlatnic-
ká, J. Arbesa, V. Nezvala, Z. Ště-
pánka, Obránců míru, J. A. Ko-
menského a Okružní a zřízení 
druhé přípravné třídy v základ-
ní škole v Chanově.  Školy, kte-
ré chtějí pokračovat v činnos-
ti přípravných tříd nebo chtějí 
přípravnou třídu zřídit, muse-
jí každoročně žádat zřizovate-
le o schválení. Ten se svým sta-
noviskem postoupí žádost kraj-
skému úřadu. „Mostecké zá-
kladní školy mají s přípravnými 
třídami dlouhodobě pozitivní 

zkušenosti. Vědomosti a návy-
ky, které děti v přípravné třídě 
získají, pomáhají dobře zahájit 
a zvládnout první třídu,,“ uved-
la náměstkyně primátora Mar-
kéta Stará. 

Přípravnou třídu navštěvuje 
přibližně patnáct dětí. V  Cha-
nově město podporuje i výjim-
ky. „Tato škola má specifický 
charakter. V novém školním ro-
ce zde dokonce plánují dvě pří-
pravné třídy. Je zde velký zájem. 
Paní ředitelka se o tyto třídy vel-
mi zasazuje. Chce, aby se děti 
socializovaly dříve, než nastou-
pí do škol. Zde naplní pravdě-
podobně obě třídy,“ uvedla ná-
městkyně. 

Na ostatních školách se ote-
vírá vždy po jedné třídě. V příš-
tím školním roce by mohlo „pří-
pravky“ navštěvovat kolem 150 
dětí. „Po zápisech se jednotli-
vé školy rozhodují, zda příprav-

nou třídu otevřou. Není to jejich 
povinnost, pokud nebudou chtít  
třídu otevřít, nemusejí. Je tedy 
otázkou, zda se přípravné třídy 
zcela naplní,“ doplnila Markéta 
Stará.                                    (sol)

O přípravné třídy je v Mostě zájem
MOST – Mostecké základní školy mají dobré zkušenosti s přípravný-
mi třídami. Mají proto zájem o jejich zřizování. 

V novém školním roce se plánuje otevřít další přípravná třída v chanov-
ské základní škole. Je zde velký zájem.

Aby mohla být stavba schvá-
lena a financována z takzvaných 
15 ekomiliard, je nutné ji nejpr-
ve schválit v zastupitelstvu měs-
ta včetně závazku převzetí stavby 
po dokončení do majetku měs-
ta. Radní proto zastupitelům do-
poručili realizaci stavby schválit. 
„Revitalizace na Matyldě je plá-
nována už dlouho. Projekt ležel 
dlouhá léta v zásobníku projek-
tů z 15 ekomiliard. Bojovali jsme 
poslední dva tři roky s  tím, aby-
chom dostali Matyldu nahoru. 
Realizovaly se však nejprve velké 
projekty u jezera. Nyní jsme pro-
jednávali dokončení sítí a zejmé-
na zadního traktu Matyldy,“ in-
formoval mostecký primátor Jan 
Paparega. 

Cílem revitalizace břehové li-
nie Matyldy je zlepšit podmínky 
pro rekreační využívání jezera. 

Vystaví se  nové písčité a obláz-
kové pláže, nová přístupová mo-
la, upraven bude vstup do vody 
a připraví se  území pro stavbu 
obslužného objektu. „Stavební 
úpravy budou probíhat výhrad-
ně v rekreační zóně jezera v dél-
ce zhruba 1,6 kilometru. Ve zbý-
vající části bude zachován přírod-
ní charakter bez zásadního vli-
vu stavební činnosti,“ přiblížila  
mluvčí magistrátu Alena Sedláč-
ková. Návštěvníci Matyldy se ta-
ké dočkají dokončení nové pří-
jezdové komunikace k vodní ná-
drži a  vybudování velkého par-
koviště. „Vše se bude realizovat 
v zadní části Matyldy, tedy v mís-
tech za záchranáři a vodními 
sporty. Inženýrské sítě jsou  zapo-
třebí. V  minulosti byly úvahy na 
vybudování menšího ubytovacího 
zařízení. Bez sítí je to ale zásad-

ní problém. Nebude to však levná 
záležitost,“ podotkl primátor. 

Náklady stavby, která bude 
kompletně financována ze stát-
ních prostředků, přesáhne 43 
milionů korun. „Pokud mezire-
sortní komise revitalizaci schvá-

lí, mohlo by se ještě letos vysou-
těžit a začít s výstavbou v příštím 
roce. Matylda nebude  konkuren-
cí pro jezero. Měla by si i nadá-
le zachovat dosavadní ráz,“ uza-
vřel primátor.                                         

(sol) 

Na Matyldě vzniknou nové sítě, silnice i parkoviště

V květnu bude meziresortní komise schvalovat projekt revitalizace bře-
hové linie mosteckého jezera Matylda. Pokud revitalizaci schválí, moh-
lo by se začít s výstavbou v příštím roce.

MOST – Meziresortní komise bude jednat o oživení břehu Matyldy. 
U vodní nádrže by měly konečně vzniknout nové inženýrské sítě, 
mola s plážemi a  příjezdová komunikace s parkovištěm.  



Pohledávky jsou zhruba 
o patnáct a půl milionů nižší 
než v roce 2017. Došlo ale k ná-
růstu dluhů na dopravních po-
kutách. U smluvních pohledá-
vek každoročně dochází k ná-
růstu dluhů  za nucený odtah 
vozidla a za vypravení sociál-
ního pohřbu. Z rozboru plateb 
vyplývá, že takřka 85 procent 
úhrad pohledávek je uhrazeno 
před datem splatnosti, případ-
ně bez zaslání výzvy k úhradě. 
Zbytek potom připadá na ně-
kterou fázi vymáhacího proce-
su. Procento pohledávek zapla-
cených před splatností je dlou-
hodobě nejvyšší u místních po-
platků a smluvních pohledávek. 
Naproti u pokut za dopravní 
přestupky a přestupky na úse-
ku veřejného pořádku se pohy-
buje mezi dvaceti až pětadvace-
ti procenty. „Stav pohledávek byl 
víceméně stejný jako v  předcho-
zích letech. Pokles byl způsoben 
prodejem pozemků investorovi 
Yankee Candle. Dohodli jsme se, 

že za prodej pozemků zaplatí ob 
rok,“ informoval náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. 

Zvýšený nárůst na doprav-
ních pokutách chce město sní-
žit některými bezpečnostními 
opatřeními. „Opatření provádí-
me průběžně. Nyní jsme nainsta-
lovali například nové radary ve 
městě, které jsou stále ve zkušeb-
ním provozu. Myslím, že fungu-
jí dobře a máme i kladné odezvy 
od občanů.  Dále se využívá škol-
ní dohledová služba. Žádná jiné 
zásadní změny zatím v  dopravě 
neplánujeme,“ doplnil dále ná-
městek Hrvol. 

Nezanedbatelné procento 
u pohledávek tvoří i místní po-
platky. „Jedná se například o po-
platky za psy, které lidé platí poz-
dě, poplatky za užívání veřejného 
prostranství, dokonce i pohledáv-
ky za komunální odpad, které se 
táhnou z dávné minulosti a před-
stavují částku kolem sedmi set ti-
síc korun,“ doplnil Marek Hrvol.

(sol)  

zpravodajství18. dubna 20194

POnDěLí
STÁTNÍ SVÁTEK

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Smažené dubové řízečky, šťouchaný brambor, trhané  
 listy salátu 115 Kč
150 g Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
350 g Fusilli all‘arabiatta 105 Kč

STŘEDA
Dršťková  35 Kč
150 g Plněná vepřová kapsa šunkou a sýrem, bramborová kaše 125 Kč
150 g Pikantní kuřecí Wok, dušená rýže 115 Kč
200 g Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč

ČTvRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí roštěná na žampionech, dušená rýže 125 Kč
150 g Vepřový vrabec, špenát, bramborový knedlík 115 Kč
350 g Kuskus s kuřecím masem a restovanou zeleninou 105 Kč

PÁTEK
Zeleninová s vejci 35 Kč
150 g Španělský ptáček, dušená rýže 125 Kč
150 g Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, houskový knedlík 115 Kč
150 g Špagety s kousky lososa ve smetanové omáčce  
 s baby špenátem 105 Kč
SPECIÁL
340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM  
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
Doba přípravy speciálu je cca 20 min. 165 Kč

POLEDní MEnU
22. 4. – 26. 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

Z Rady města Mostu

Podpora žáků základních škol

MOST – Deset mosteckých základních škol se zapojí do projektu 
Podpora žáků základních škol. Je zaměřen na rovný přístup k  vzdě-
lávání a vyrovnání vzdělávacích příležitostí žáků ze sociálně vylou-
čených lokalit. Projekt bude realizovat Vzdělávací centrum Genesia. 
Kromě škol budou partnery  oblastní charita, diakonie, Vzdělávací 
centrum Podkrušnohoří a Klub národnostních menšin. Projekt začne 
v září a navazuje na projekt podpory inkluzivního vzdělávání Lepší 
KLIMA i v Mostě, který končí v srpnu.

Rekonstrukce střech
MOST – Rekonstruovat a opravovat se budou střechy sedmi objek-

tů v majetku města. „Na objektech se vymění střešní krytiny včetně oka-
pů systémů a doplní se chybějící části hromosvodů,“ informovala mluv-
čí magistrátu Alena Sedláčková. Zakázka bude rozdělena na dvě části. 
První se týká Městského hřbitova, ZUŠ v Moskevské ulici, pavilonu B 
základní školy v Okružní ulici a mateřinky v Hutnické ulici. V druhé 
části  se jedná o stavební práce na městském divadle a Středisku volné-
ho času, kde je asfaltová střešní krytina. Předpokládaná hodnota pro 
obě části činí 6 mil. Kč bez DPH.

Nové zastávky
MOST – Město letos opraví dvě protilehlé zastávky MHD ve Višňo-

vé ulici. Nejprve se začne s jednou zastávkou a poté se bude pokračo-
vat na opačné straně. Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky. Před-
pokládaná hodnota přesáhne čtyři mil. Kč bez DPH.

Veřejné osvětlení
MOST – V  plánu je rekonstrukce veřejného osvětlení v bloku  

32 v ulici J. V. Sládka, kolumbárních zdí na městském hřbitově a rozší-
ření veřejného osvětlení v Žatecké ulici. Zakázku provede firma MO-
LUX, která se stala vítězem všech tří částí této veřejné zakázky, a to 
s nabídkovou cenou 176 645 Kč (blok 32), 135 868 Kč (kolumbární zdi)  
a 1 758 883 Kč (Žatecká ulice), všechny ceny jsou bez DPH.                     (sol)

Na všechny se dostalo...
MOST – Mostečtí radní nabídli zastoupení v komisích rady zástup-
cům všech zastupitelských klubů. 

Do komisí jmenovala rada města  i zástupce ANO a Pirátů a Ze-
lených pro Most. Zastoupení v poradních orgánech rady města tak 
budou mít zástupci všech zastupitelských klubů. „Chci věřit v to, že 
nově dojmenovaní členové komisí budou zodpovědně pracovat ve pro-
spěch města a jeho občanů bez ohledu na politickou příslušnost,“ sdě-
lil primátor města Jan Paparega. Kompletní přehled komisí a jejich 
obsazení najdete na www.mesto-most.                                           (sol)

MOST - Dvoudenní testování 
jezdců a techniky před novou 
sezonou na velkém okruhu 
mosteckého autodromu mají 
za sebou týmy Porsche Carrera 
Cup Germany. Seznámily se zá-
roveň s tratí, kde bude mít po-
hár premiéru o víkendu 17. až 
19. května jako jedna ze sérií zá-
vodního víkendu ADAC GT Mas-
ters. Týmy vyjádřily s  areálem 
i zázemím v Mostě spokojenost, 
líbí se jim i samotný okruh. 

„Testy v Mostě se vyvedly. Po-
časí přálo, okruh má nový po-
vrch a dva dny ježdění umožni-
ly týmům se perfektně připravit 
na nadcházející sezonu. Velmi 
se nám zamlouvala i spoluprá-
ce s personálem autodromu, kte-
rý vyšel maximálně vstříc všem 
našim potřebám,” potvrdil ná-
zor účastníků testování vedou-
cí Porsche Carrera Cup Germa-
ny Hurui Isaak. Pozitivní hodno-
cení zaznělo i z  úst Christopha 
Hubera, vedoucího týmu Huber 
Racing. V  seriálu Porsche Car-
rera Cup Germany fanoušci mo-
hou sledovat hned šest vozů té-
to stáje. „V Mostě jsem podruhé. 
Je to úžasný okruh, zvláště s no-

vým povrchem trati. Byli jsme tu 
velmi spokojeni, jelikož organiza-
ce šlapala dobře a už teď se těsí-
me na zdejší květnový závod Por-
sche Carrera Cup spolu s ADAC 
GT Masters,” uvedl Huber.

Květnový závodní víkend 
ADAC GT Masters v Mostě na-

bídne v hlavní kategorii soubo-
je nádherných supersportů, ja-
kými jsou Audi R8 LMS, BMW 
M6 GT3, Corvette C7 GT3-R, 
Lamborghini Huracán GT3, 
Mercedes AMG GT3, Ferrari 
488 GT3, Aston Martin Vantage 
GT3 nebo Porsche 911 GT3 R. 

Do letošního šampionátu se při-
hlásilo 19 týmů s  jednatřice-
ti vozy. Doprovodné série tvo-
ří spolu s Porsche Carrera Cup 
Germany ještě ADAC TCR Ger-
many a Spezial Tourenwagen 
Trophy.                         

(nov)

V Mostě testovali jezdci Porsche Carrera Cup

Jezdci porsche se přijeli  seznámit s mosteckým závodním okruhem.

Lidé dluží městu stále víc za pokuty
MOST – Pohledávky, které eviduje  město Most ke konci uplynulého 
roku, skončily na hranici bezmála sto šestnácti milionů korun. 

Veřejná zakázka na nástavbu 
odborných učeben v 7. ZŠ byla 
zrušena. Vyhlásí se znova. Do 
soutěže se přihlásili dva účastní-

ci. Levnější z nich doložil ban-
kovní záruku pouze v  kopii. 
„Dodavatel byl vybrán, cena od-
povídala požadavkům, ale pro-

blém byl, že vítěz nedoložil ban-
kovní záruku, která musí být po-
dle zákona  podána elektronicky. 
To splněno nebylo, a proto jsme 
museli zakázku zrušit,“ vysvětlil  
primátor Jan Paparega. Město 
se s ředitelkou 7.ZŠ dohodlo na 
posunutí termínu stavby až do 
září. „Abychom dosáhli na do-
taci, musí být stavba dokončena 
v daném  termínu. Ten  se stihne  
i s  ohledem na výuku. Žáci to-
tiž na začátku září jezdí do ško-
ly v přírodě, takže učebny se bez 
problémů budou moci dokončit. 
Předpokládáme, že se do soutě-
že přihlásí všichni, kteří se sou-
těže účastnili. S posunutým ter-
mínem problém neměli. Věříme, 
že chyba se už nestane,“ konsta-
toval primátor. Stavba by zača-
la a skončila asi o měsíc pozdě-
ji oproti původnímu plánu, tedy 
v září. Předpokládaná hodno-
ta zakázky přesahuje 23 mil. Kč 

bez DPH. Zhruba 16,5 Kč  bez 
DPH představuje stavební část. 

 V  případě  vybudování od-
borných učeben na 4. ZŠ v uli-
ci V. Talicha se veřejná zakáz-
ka rovněž musela zrušit.  Zde 
se také posune termín dokon-
čení. „V tomto případě byl pro-
blém s  cenou. Nabídka druhé-
ho účastníka byla vyšší, než cena 
předpokládaná, a to ve staveb-
ní části. Z toho důvodu bude vy-
hlášena znovu  na stavební část 
i na vybavení učeben,“ zdůvod-
nil Jan Paparega. Hodnota této 
zakázky je bezmála 8 mil. Kč bez 
DPH, z toho téměř 3 mil Kč bez 
DPH představuje stavební část. 
„I v  tomto případě bychom to 
měli zvládnout. Vykomunikova-
li jsme posunutí termínu v rám-
ci příslušného ministerstva. Vě-
říme, že i zde to dobře dopadne 
a cenu se podaří snížit,“ dodal 
primátor.                                  (sol) 

Nástavba odborných učeben se posouvá
Výběrové řízení se musí vyhlásit znovu

MOST – vybudování odborných učeben na dvou základních školách 
v Mostě se oproti předpokládanému termínu posune. Stavba by se 
na 4. ZŠ a 7. ZŠ měla prodloužit do září.     

Hodnota nástavby učeben na 7. ZŠ přesáhne  23 milionů korun. Zhruba 
16,5 milionu  představuje stavební část. 

Městu Most lidé dluží  zhruba o patnáct a půl milionů méně než v roce 
2017. Došlo ale k nárůstu dluhů na dopravních pokutách.



Život s démony
Žil s rodiči na malém měs-

tě. Otec byl ředitel místní zá-
kladní školy, maminka pracova-
la v knihovně. Bydleli v domku se 
zahradou. Měl hezké dětství. Ro-
diče podporovali všechny jeho zá-
jmy, hodně času trávili společně. 
Měl také spoustu kamarádů. Když 
mu bylo čtrnáct let, poprvé se za-
miloval. Jmenovala se 
Jitka a nastěhovala se 
k nim do ulice s rodi-
či a starším bratrem. 
Každé ráno čekal na 
Jitku před domem. 
Chodili spolu do ško-
ly, o přestávkách se-
děl na její lavici a po-
vídali si. Byla jiná než 
ostatní holky, se kte-
rými se znal od dět-
ství. Zajímavá. Plá-
novali si, že se spolu 
přihlásí na gymnázi-
um a pak na medicínu. Budou lé-
kaři. Budou spolu zachraňovat lid-
ské životy. Připravovali se spolu na 
přijímačky. Dva dny před přijímač-
kami Jitka zmizela. Večeřela s jeho 
rodinou, jako tak často. Pak odešla 
domů. Měla to jen kousek po osvět-
lené ulici, kde se všichni znali. Je-
jich dům byl jen pár čísel od nich. 
Domů nedošla. Začalo vyšetřová-
ní, hledání. Za dva dny našli Jitči-
no tělo v nedalekém rybníku. Na 
hlavě měla ošklivou ránu. Prý by-
la mrtvá dřív, než skončila ve vodě. 
Ten rok přijímačky na gymnázium 
neudělal. 

Žila jen s otcem na malém měs-
tě. Máma jí dávno umřela. Ani si 
na ni nepamatovala. Její táta praco-
val jako skladník. Z práce chodil do 
hospody, domů se vracel často opi-
lý. O ni se moc nestaral. Když byla 
menší, pomáhala jim babička. Pak 
už ale byla moc stará. Táta o ní ří-
kal, že je to blázen a přestěhoval ji 
z malého domku do zařízení, kde se 
o staré bláznivé lidi starali. Babičce 
to velmi přála. Někdo o ni pečoval, 
staral se, aby byla v teple, měla čis-
té věci, měla co jíst. O ni se nestaral 
nikdo. Děti ve škole si jí nevšíma-
ly nebo se jí smály. Neměla pěkné 
oblečení, neměla mobilní telefon, 
neměla svačiny a nedělala spous-
tu věcí, které její vrstevníci dělali. 
Většinu času trávila sama se svými 
představami. Celé hodiny jen tak 
proseděla, mimo čas a realitu, tou-
lala se v myšlenkách ve svém světě, 
kde bylo všechno v pořádku. Čas-
to ji také velmi silně bolela hlava. 
Někdy měla pocit, že se jí rozskočí. 
Když jí bylo čtrnáct, tak se zamilo-
vala. Byl to kluk, se kterým chodila 
do školy. Jeho táta tam dělal ředite-
le. Moc se jí líbil. Jednou se jí zastal, 
když si z ní kluci na chodbě utaho-
vali. Řekl jim, ať jí dají pokoj a oni 
ho poslechli. To si ho všimla popr-
vé. Pak za ním začala tajně chodit. 
Pozorovala ho celé dny. On o ní ne-
věděl. Ve svém světě pro něj vytvo-
řila místo. Byl to její jediný přítel. 
Patří k sobě. Jen ta holka, která za 
ním lezla, jí vadila. Byli moc často 
spolu. To se jí nelíbilo. On byl pře-
ci její. A tak jednou, když šla večer 
zase od něj, oslovila ji na ulici. Ni-
kdo jiný tam zrovna nebyl. Brečela, 
když jí říkala, že potřebuje pomoc, 
že u rybníka leží její zraněný pes. Ta 
holka byla moc důvěřivá. Šla s ní. 
Stačila jí jen rána kamenem do hla-
vy a pak dotáhnout na hráz a shodit 
do vody. Vyřízeno. 

Ze smrti své první lásky se vzpa-
matovával dlouho. Nakonec se na 
gymnázium dostal, vystudoval 
i tu medicínu, jak si s Jitkou plá-
novali. Přátel měl stále hodně, lás-
ku ale žádnou. Až v nemocnici, 
kde nastoupil po studiu jako mla-
dý medik, potkal svou budoucí že-
nu. Jmenovala se Hana a něčím mu 
připomínala jeho první lásku. Byla 
stejně zajímavá, stejně odhodlaná 
zachraňovat lidské životy, jako kdy-
si Jitka. Chodili spolu jen pár mě-

síců, ale už věděl, že je to žena na 
celý život. Vezmou se a budou mít 
spolu hromadu dětí.  Odstěhují se 
na malé město, aby jejich děti vy-
růstaly tak jako on. V klidu a blíz-
ko přírodě. Požádal ji o ruku. Sou-
hlasila. V práci se brzo rozkřiklo, 

že se budou brát. Ko-
legové jim gratulova-
li. Byl šťastný. Ten den 
byl u náročné opera-
ce. Pacienta zachrá-
nili a on se šel do-
mů vyspat. Hana mě-
la noční. Usínal, když 
odcházela do nemoc-
nice. Už tam nikdy 
nedošla. Našli ji ráno 
v parku v keřích. Mě-
la rozbitou hlavu. By-
la mrtvá. 

Když se tenkrát 
zbavila té holky, démoni v její hlavě 
se na chvíli uspokojili. Bolesti usta-
ly. Mohla dál snít. Nezajímalo ji, co 
se děje v reálném světě. Nevníma-
la vyšetřování, které tenkrát hýba-
lo celým městem. Seděla doma bez 
jídla a pití celé hodiny ponořená jen 
do sebe. Nevšimla si, že se její táta 
upil k smrti. Nevnímala, že ji stejně 
jako kdysi babičku zavřeli do poko-
je zařízení pro lidi s nemocnou duší 
a chorým mozkem. Byla pacientem 
psychiatrické léčebny. Nevadilo jí 
to. Byla v teple, byla čistá, měla co 
jíst. Se svou láskou prožívala krás-
ná léta ve svém snovém světě. Bylo 
jí pětadvacet let, když lékař rozho-
dl, že je schopná opět žít mezi zdra-
vými lidmi a z léčebny ji propustil. 
Měla jen docházet na ambulantní 
léčbu. A tak chodila. Do místní ne-
mocnice. Když ho potkala na chod-
bě, jako by do ní vjel blesk. Byl star-
ší, oblečený jako lékař, byl to ale on. 
Její muž. Začala v nemocnici praco-
vat jako uklízečka. Sledovala ho. On 
ji nevnímal. Vůbec ji neviděl. Byla 
pro něj neviditelná. Pak se dozvě-
děla, že si chce vzít tu mladou dok-
torku, se kterou chodil. Šla za ním 
ten večer až domů. Stála před do-
mem, kde žil a přemýšlela, co bu-
de dělat. Měla štěstí. Z domu vyšla 
ta ženská. Sama. Vydala se za ní. Šla 
parkem. Pospíchala. Vzala do ruky 
kámen a praštila ji zezadu do hlavy. 
Nikdo v parku nebyl, nikdo ji nevi-
děl. Odtáhla tělo do křoví a šla do-
mů. Sedla si po tmě v pokoji a až 
do rána se toulala v myšlenkách ve 
svém světě, kde s ní byl i on. 

Z Hančiny smrti se vzpamatová-
val dlouho. Byla těhotná, čekala je-
ho dítě. Mohl mít rodinu, ale zůstal 
sám. Asi byl prokletý. Nemůže ni-
koho milovat. Trvalo několik let, 
než si opět dovolil lásku. Jmenovala 
se Marie a byla laskavá a milá. Ved-
le ní se mu hojily rány v duši. Nastě-
hovala se k němu do bytu po něko-
likaměsíční známosti. Chodili spo-
lu do divadla, tančit, do kina. Mě-
li hodně přátel. Těšil se na společný 
život. Marie byla mladší než on, ješ-
tě mohli mít děti. Plánovali svatbu. 
Ráno šli s Marií do práce a ve dve-
řích v domě se míjeli se ženou. Po-
držel jí dveře. Cestou k autu proho-
dil k Marii, že tu ženu v domě ni-
kdy neviděl. Marie se mu smála, jak 
je nevšímavý. Ta žena se přistěho-
vala k nim do domu krátce po tom, 
co se nastěhovala Marie do jejich 
bytu. Musí ji znát. Vídají ji často. Je 
to taková chudinka. V hlavě to ne-
má v pořádku. Má částečný invalid-
ní důchod a pracuje jako uklízeč-
ka u nich v nemocnici. Když o tom 
Marie mluvila, uvědomil si, že tu 
ženu už určitě někdy viděl. Pus-
til ji ale hned z hlavy. Ten den zů-
stal v nemocnici déle. Marie šla do-
mů sama. V noci začal hořet jejich 
dům. Hasiči dělali, co mohli, v jeho 
bytě ale nakonec zůstala dvě mrtvá 
těla. Marie a ještě sousedka, která se 
nastěhovala do malého bytu v pří-
zemí.                                           (pur)

soudnička
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Prodej vstupenek v   zoologických zahradách odstar-
toval 1. dubna 2019. I tentokrát čeká na návštěvní-
ky společná vstupenka ve formě pohlednice a dárek 
v podobě originální magnetky. Motivem děčínské zoo 
je tentokrát vlk euroasijský, v Chomutově je to charza 
žlutohrdlá a v ústecké zoo tapír čabrakový. 

MOST – Ředitel Dopravního 
podniku měst Mostu a Litvíno-
va Daniel Dunovský s dopravně 
technickým náměstkem Davi-
dem Jehličkou, ekonomickou 
náměstkyní Petrou Jarošovou 
a personální manažerkou Evou 
Emingerovou navštívil nejstar-
šího zaměstnance Bohumila 
Hrodka, aby mu popřál k vý-
znamnému životnímu jubileu. 

„Pan Hrodek slaví osmdesá-
té narozeniny. Je to  náš nejstarší 
zaměstnanec,“ řekl ředitel spo-
lečnosti Daniel Dunovský. Bo-
humil Hrodek je  rekordmanem 
v délce působení v dopravním 
podniku. „Pracuji tady nepřetr-
žitě již od roku 1953, kdy jsem 
sem nastoupil těsně po škole,“ ří-
ká. I když za tu dobu společnost 
vystřídala několik názvů a ně-
kolik ředitelů, Bohumil Hrodek 
zůstal dodnes zaměstnancem.  
„Nikdy jsem ani nepomyslel, že 
bych šel pracovat jinam, jsem tu 
spokojený,“ přiblížil. O zaslou-
ženém odpočinku zatím neu-
važuje. „Dokud to půjde, budu 
chodit do práce. Doma bych se 
asi nudil,“ dodal.

V současné době u doprav-
ního podniku pracuje více než 
400 zaměstnanců, z toho 124 ři-
dičů autobusů. Celkem 77 jich 

jezdí v  Mostě, 47 v  Litvínově. 
„V Litvínově máme stav napl-
něný. Chybí nám ale okolo 15 – 
20 řidičů v  Mostě,“ informoval 
ředitel. Co se týče řidičů tram-
vají, má dopravní podnik sta-
vy plné. Fluktuace v této profe-
si je u mosteckého dopravce po-
měrně vysoká. Odliv řidičů na-
stal poté, co dopravní podnik 

přestal zajišťovat linkovou do-
pravu. Dalším faktorem  je, že 
řada  řidičů odchází do důcho-
du. Společnost podniká nezbyt-
né kroky, aby řidiči byli spoko-
jeni a neuvažovali o odchodu. 
„Poskytujeme  benefity i pobíd-
ky. Zajistili jsme například au-
tobus autoškoly s automatem, 
abychom si mohli sami vycho-

vávat řidiče. Po dohodě jim ta-
ké pomůžeme s úhradou auto-
školy a profesního průkazu,“ ře-
kl ředitel.. 

Dopravce má nyní zhruba 
dvacet absolventů. Ti by mě-
li být proškoleni v květnu nebo 
červnu. Situace by se měla ná-
sledně zlepšit.                        

(sol) 

Dopravní podnik gratuloval
a popřál nejstaršímu zaměstnanci

Daniel Dunovský navštívil nejstaršího zaměstnance Bohumila Hrodka, aby mu popřál k významnému život-
nímu jubileu. Pan Hrodek slaví osmdesáté narozeníny a v dopravním podniku pracuje  neskutečných pade-
sát šest let!

„Naším hotelem projde roč-
ně přes 24 000 hostů. Samozřej-
mě nechci nic přivolávat, ale stát 
se může  komukoliv cokoliv. Mu-
síme být připraveni  včas a správ-
ně pomoci, proto jsme všichni ab-
solvovali nejen kurz první pomo-
ci, ale také požární cvičení,“ uvedl 
ředitel. Kurz první pomoci pro-
běhl přímo v hotelu. „Záchraná-
ři ze záchranného sboru Ústecké-
ho kraje se zaměstnanci probra-
li nejprve teoretickou část a po-
té si mohli vyzkoušet některé věci 
i v praxi. Záchranáři vysvětlili na-
příklad jak postupovat při mož-
ných druzích krvácení, zástavě 
dechu a srdeční činnosti. Jedna 
z hlavních rad byla – vždy volej-
te sanitku, protože sestry na dispe-
činku jsou vyškolené tak, že vždy 
vás dokáží profesionálně navést, 
co máte dělat,“ informoval ře-
ditel. „Podobné školení bych do-
poručil všem firmám. Bylo nejen 
v mnoha směrech poučné, ale i za-
jímavé. Dozvěděli jsme se spous-
tu užitečných rad. S případy, kdy 
host potřebuje zdravotnickou po-

moc se setkáváme několikrát do 
roka, vždy voláme sanitku, ale teď 
budeme umět i sami pomoci,“ do-
dal ředitel.

Hoteloví zaměstnanci absol-
vovali také hasičské cvičení. To 
proběhlo na mosteckém poly-
gonu,  pod dohledem Hasičské-
ho záchranného sboru Ústecké-
ho kraje. „Je důležité, aby si za-
městnanci vyzkoušeli své reakce 
v praxi. Aby neměli strach z ohně 
a hlavně z hasicího přístroje. Po-
kud dojde ke krizové situaci, člo-
věk musí zachovat chladnou hla-
vu a vědět, co se kterým hasi-
cím přístrojem  hasí. To vše jsme 
si mohli na polygonu vyzkoušet. 
Podle reakcí našich zaměstnanců 
jsem přesvědčený, že obě školení 
ocenili. Nicméně musím pozname-
nat – kéž by je nikdy nepotřebova-
li,“ dodal ředitel. Na závěr oběma 
záchranným složkám poděkoval: 
„Chtěl bych záchranářům i hasi-
čům za jejich profesionální přístup 
poděkovat. Pořádat takovéto akce 
má rozhodně smysl.“ 

(nov)

„V hotelu se může stát cokoliv...“

Zachránit život může každý – stačí být dobře připravený.

Projekt JEDEN KRAJ – TŘI 
RŮZNÉ ZOO je založen na 
principu společné vstupen-
ky. Zájemce zaplatí nižší cenu 
než při součtu všech tří vstupů. 
Projekt iniciovalo oddělení ces-

tovního ruchu Ústeckého kra-
je. „Návštěvníci, kteří se do ak-
ce zapojí, mají možnost navštívit 
zoologické zahrady napříč kra-
jem, spojit to s  pěkným výletem 
a seznámit se i s jinou zoo, než je 

v  jejich okolí. Velmi nás těší, 
že o projekt je pořád velký zá-
jem, o čemž svědčí i počty pro-
daných vstupenek,“ řekl ná-
městek hejtmana pro cestov-
ní ruch Zdeněk Matouš. 

Společná vstupenka pro 
dospělé stojí 260 Kč a pro dě-
ti 140 Kč. Pokud se držitelům 
vstupenky podaří navštívit 
všechna tři zařízení do 31. 
října, jsou zařazeni do sloso-
vání o hodnotné ceny. V ro-
ce 2016 využilo nabídku 248 
zájemců. V loni už si zakou-
pili vstupenku 593 návštěv-
níci, z  tohoto počtu se 294 
soutěžící zařadili do slosová-
ní, které probíhá tradičně na 
podzim.                            (nov)

Projekt  Jeden kraj - tři různé ZOO pokračuje
ÚSTECKÝ KRAJ - Oblíbený projekt Jeden kraj - tři různé ZOO, který 
byl poprvé spuštěn v roce 2016, bude pokračovat i letos.  Milovníci 
zoologických zahrad mohou využít výhodnou nabídku k návštěvě 
tří zahrad Ústeckého kraje – Zoo Děčín, Podkrušnohorského parku 
Chomutov a Zoo Ústí nad Labem. 

MOST – Kurz první pomoci zorganizoval pro zaměstnance hotelu 
Cascade jeho ředitel Jiří Madej. „Hotel je téměř živý organismus, 
může se v něm stát cokoliv,“ vysvětluje důvod kurzu ředitel.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

SERVIS SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové 
ovladače. Servis audiotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače, 
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Provoz v Potoční  
ulici bude omezen

MEZiBOŘí -v Meziboří startuje první etapa rekonstrukce kanalizace 
a vodovodů v Potoční ulici. 

„Jsou to nejstarší rozvody v  Meziboří. Jejich rekonstrukce už by-
la více než nutná,“ potvrdil starosta města Petr Červenka. Akce bu-
de probíhat ve třech etapách, během kterých bude zrekonstruová-
no zhruba 360 metrů kanalizace a 290 metrů vodovodu. Práce při 
rekonstrukci si vyžádá dopravní omezení nejen v ulici Potoční, ale 
i v přilehlých komunikacích. 

(pur)

na zeleň v  Litvínově de-
sítky let dohlížela Gizela Ci-
bulková, která vtiskla výsad-
bě ve městě určitý charakter. 
vloni ale odešla do penze. 
nebude zkušená zahradnice 
ve vašem týmu chybět?

Gizela Cibulková pracova-
la jako vedoucí veřejné zeleně 
čtyřicet let. Než odešla do pen-
ze, předala zkušenosti nové ve-
doucí Ivaně Čakové. Ta vystu-
dovala obor Zahradní a kra-
jinná tvorba na prestižní ško-
le v Mělníce. Získala praktické 
zkušenosti v soukromé oblas-
ti i v naší firmě a se svou před-
chůdkyní úzce spolupracovala. 
Zeleň v Litvínově je dál v dob-
rých rukou.

na jakou výsadbu květin se 
mohou Litvínovští letos těšit?

Na letní sezonu jsme při-
praveni. Máme v plánu vysadit  
6 000 letniček, různé typy šal-
vějí, voskovky, cinerárie, drá-
tovce, hledíky, afrikány, jiřinky, 
gazánie, třapatky a další dru-
hy. Do závěsných mís vysadí-
me pelargonie ve směsi se ze-
lencem, molicí, dvouzubcem 
a nemézií. Připravujeme vý-
sadbu nového trvalkového zá-
honu v ulici 9. května a dopl-
ňujeme trvalky ve stávajících 
záhonech. Celou sezonu probí-
há jejich pletí a údržba. 

Každoročním evergreenem 
je seč trávy. Podle některých 
sekáte málo, podle jiných 
moc. nikdy nejsou všich-
ni spokojeni. Máte novinky 
i v této oblasti?

Na seč trávy využíváme no-
vé, moderní stroje Spider. Je to 
svahová sekačka ovládaná dál-
kově. Vlastníme již tři a jsme 
velmi spokojeni.   Dále prová-
díme seč trávy sekačkami typu  
Rider, Etesia. I ostatní techni-
ka, jako jsou křovinořezy a ruč-
ně vedené sekačky, prochází 
obnovou. Velkou část náplně 
práce našich zaměstnanců tvo-

ří údržba živých plotů, zejmé-
na podél tramvajových pásů ve 
středu města. První seč plánu-
jeme tak, aby byly zelené plo-
chy v centru města připravené 
na Valdštejnskou slavnost. Za-
čneme sečí trávy v zámeckém 
parku, Voigtových sadech, be-
narské zahradě, středu města, 
Valdštejnské ulici a Podkruš-
nohorské ulici. 

v době vegetačního klidu 
probíhalo v  Litvínově kácení 
dřevin. Chystáte náhradní vý-
sadbu?

Letos to nebylo s  kácením 
dřeva nijak jednoduché. Vše 
jsme ale zvládli podle poža-
davků města a dokázali jsme 
se vypořádat i s následky neo-
čekávaných povětrnostních vli-
vů, jakými byly letošní i loň-
ské vichřice, kdy nám na úze-
mí města spadlo několik stro-
mů. V zimě  nejen kácíme, ale 

provádíme i zdravotní proře-
zy a obvodové redukce korun 
stromů. Naši zaměstnanci si 
dovedou poradit i s dřevinami 
rostoucími ve špatně přístup-
ných lokalitách. Nyní nás če-
ká výsadba nový dřevin. Vy-
sazovat budeme platany, javo-
ry, jeřáby, prunusy, habry, kte-
ré nahradí odstraněné dřevi-
ny. V důsledku klimatických 
změn rozšiřujeme druhové slo-
žení dřevin rostoucích ve měs-
tě o moruše, mišpule, dříny, li-
riodendrony, katalpy. 

Alfou a omegou jarní údrž-
by města je tedy seč trávy 
a výsadba rostlin?

Tyto práce jsou doplněny 
úpravami  terénu, odstraněním 
ruderálního porostu, náleto-
vých dřevin, frézování pařezů, 
výchovné řezy mladých strom-
ků, opravy kotvení, mulčování 
záhonů, hnojení rostlin, tvoře-
ní výzdob pro akce města Lit-
vínov, postřiky proti škůdcům. 
V současné době nás trápí zvý-
šený výskyt blánatky lipo-
vé, která se vyskytuje na kme-

nech lip. Stromy jsou stresová-
ny klimatickými podmínkami, 
což tomuto škůdci nahrává. Je-
ho množství ale bude omezeno 
chemickým postřikem a stro-
my budou následně přihnojeny 
a zvýší se u nich i zálivka, aby se 
zvýšila jejich obranyschopnost. 

Během jara je také důležitý 
úklid města po zimních mě-
sících. Máte nové pomocníky 
i na tento úkol?

Od srpna loňského roku 
využíváme elektrický vysa-
vač Glutton, který nám pomá-
há udržovat čistotu převážně 
v okolí centra města. Je  tichý, 
výkonný,  ekologický a nahra-
dí práci několika zaměstnan-
ců. Od května náš vozový park 
obohatí chodníkový zameta-
cí stroj City Cat 2020 od spo-
lečnosti Hanes.   Tento pracov-
ní stroj umí nejen čistit chod-
níky a úzké silnice, ale nabí-
zí také možnost čištění horkou 
vodou,  kterou využijeme pře-
devším na čištění autobu-
sových  zastávek či městské-
ho mobiliáře.                      (pur)

Zeleň v Litvínově je dál v dobrých rukou
LiTvínOv – v litvínovských technických službách mají na letní sezó-
nu hned několik novinek. O tom, kdo se bude starat o výsadbu a co 
ulehčí lidem práci, jsme si povídali s ředitelkou společnosti Marce-
lou Paškovou.

Požadavky: 
vyšší odborné vzdělání nebo střední 

vzdělání s maturitní zkouškou; 
organizační schopnosti, samostatnost, 
zodpovědnost a výborné komunikační 
schopnosti, znalost intravilánu města, 

řidičské oprávnění skupiny B.

Pracovní poměr na dobu určitou, 
zástup za MD a RD, nástup od  1. 7. 2019.

Lhůta pro podání přihlášky do 30. 4. 2019.

Celé znění veřejné výzvy na 
www.mulitvinov.cz

REFERENT/KA 
ÚSEKU MĚSTSKÝCH 

SLUŽEB

Tajemník Městského úřadu Litvínov 
vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici

Novou sekačku Spider převzala ředitelka technických služeb Marcela Pašková.
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www.agenturadaniel.cz

DANIEL
REKLAMA A MARKETING

office@agenturadaniel.cz
@reklamniagentura.daniel

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

V Litvínově se představí 
Wannado Minifestival Spor-
ťáček v rámci Svatomichael-
ské slavnosti 28. září 2019 ve 
Voigtových sadech. Spolupořa-
datelem festivalu je SSK Litví-
nov. „Wannado festival je nej-
větší náborovou sportovní ak-
cí v republice. Hledá rovnová-
hu mezi rychle se šířícími láka-
dly digitálního světa a tolik po-
třebnou fyzickou aktivitou dneš-
ních dětí,“ uvedla starostka Ka-
mila Bláhová. Sporťáček je od-
pověď pro rodiče, kteří hledají 
sport pro své dítě. Děti si mo-
hou konkrétní sport vyzkou-
šet, seznámit se s  trenéry, najít 
sportovní klub, který v Litvíno-
vě je, ale rodiče o něm nevěděli. 
Na možnosti litvínovských dětí 
vybrat si  správný sport  jsme se 
zeptali předsedy SSK Litvínov 
Marka Tomčíka.

SSK Litvínov pořádá festi-
val sportovních klubů už ně-
kolik let, kdy jste takto před-
stavili všechny sportovní klu-
by pohromadě poprvé?

V roce 2012 jsme poprvé 
zorganizovali akci, kde se před-
stavili pohromadě téměř všech-
ny sporty v Litvínově. Bylo to 
v zámeckém parku ve spolu-
práci s obecně prospěšnou spo-
lečností Pro Litvínov. Od roku 
2016 jsme propojili minifesti-
val sportu s celoměstskou akcí 
a našli ideální místo ve Voigto-
vých sadech. Poslední dva roč-
níky jsme připravili společně 
se společností Wannado, která 
dodala akci profesionalismus 
a atraktivnost. Příprava i sa-
motná realizace je na dobrovol-
nících z řad sportovních klubů. 
Dnes je Sporťáček v Litvínově 
vnímán jako tradiční a neod-
myslitelnou akcí v rámci Svato-
michaelských slavností.   

Jak festival probíhá? Mo-
hou rodiče během festivalu 
své děti rovnou do klubu při-
hlásit?

Sportovní kluby, ale i zájmo-
vé kroužky, v posledním roč-
níku byl součástí například 
Skaut, mají připravena interak-
tivní stanoviště. Zde si mohou 
děti každý sport vyzkoušet. 
Rodiče mohou debatovat s tre-
néry o náročnosti sportu, jak 
fyzické, finanční tak i časové. 
Na jednom místě mají děti i je-
jich rodiče unikátní možnost 
poznat různé sportovní a vol-
nočasové aktivity a  rovnou je 
do nějakého kroužku přihlásit.

Pro jak staré děti je v sou-
časné době v Litvínově na-
bídka sportů?

Mezi více než dvacítkou 
sportovních klubů je řada 
možností se věnovat sportu již 
od školky. Řada sportů má tak-
zvané přípravky pro děti od 
4-5 let. Kluby jsou připrave-
ny přijímat  a rozvíjet děti i ve 
starším věku. Jsou případy, kdy 
dítě začne sportovat třeba ve  
12 nebo 13 letech a je úspěšné.

Máte variantu i pro děti, kte-
ré sportovat chtějí, ale nemají 
na sport nadání?

Paleta sportů v Litvínově je 
široká, vybere si každé dítě. Vět-
šina klubů nepracuje jen s ta-
lentovanou mládeží, věnují se 
i méně nadaným dětem. Znám 
většinu lidí kolem sportu v Lit-
vínově, kteří se vedle sportov-
ních výsledků zaměřují na utvá-
ření vztahů, týmovosti a kama-
rádství.

Co děti ze sociálně sla-
bých rodin? Máme v Litvíno-
vě i finančně dostupnější va-
rianty organizovaného spor-
tování?

Kromě pár finančně nároč-
ných sportů je sportování v Lit-

vínově dostupné. Některé kluby 
mají i program pro sourozence, 
kdy jsou zohledněny výše člen-
ských příspěvků. Cena není fak-
tor, který by odrazoval děti od 
sportu. Když vidím rodiče, který 
si stěžuje na finanční nedostup-
nost sportu a vedle toho vykou-
ří jednu krabičku cigaret den-
ně, nemyslím si, že je to o peně-
zích. Většina sportů má nastave-
ny měsíční příspěvky v hodnotě 
tří až čtyř krabiček cigaret.  

Kolik v současné době kluby 
SSK sdružují členů?

V jednotlivých klubech sdru-
žuje přes 2 300 lidí, z toho 1 400 
je sportujících dětí do 18 let. 

(pur)

Wannado aneb Litvínov sportu přeje
LiTvínOv – Děti, které mají chuť sportovat, mají v Litvínově velký 
výběr. Kromě pro město tradičního a největšího hokejového klubu, 
je tu dalších dvacet tři sportovních klubů, které se sdružují v SSK Lit-
vínov. Kompletní nabídku sportu pro děti představuje SSK Litvínov 
při Wannado Minifestivalu Sporťáček, nad kterým převzala záštitu 
starostka města Kamila Bláhová.

Goliáš ve filmovém klubu
LiTvínOv - Filmový klub Citadela promítne  23. dubna od 19.30 ho-
din švédské Krimi - drama GOLiÁŠ.

Pro sedmnáctiletého Kimmieho přichází dospělost až pří-
liš rychle. Jeho otec nastupuje do vězení, aby si odpykal trest, 
a od syna se očekává, že naváže na jeho kriminální činnost. Ki-
mmie ale není na něco podobného připravený. Drama zasaze-
né do neutěšeného průmyslového města kdesi ve Švédsku je zne-
klidňujícím obrazem společenských proměn země i rozpa-
du tradičních patriarchálních struktur. Hrají: Sebastian Ljung-
blad, Joakim Sällquist, Davina Robinson, Cornelia Andersson, 
Tuva Linghult.  Film je mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné  
100/80 Kč.                                                                                          (nov)

Zámek Červený Hrádek
zahájí kulturní sezónu

ČERvEnÝ HRÁDEK - Zámek Červený Hrádek zahájí v sobotu 27. 4. 
kulturní sezónu.

Těšit se můžete na bohatý program pro děti i dospělé. Akce vy-
pukne na nádvoří zámku. Ve 13 hodin zahraje Big band Zdeňka 
Tölga, ve 14.30 hodin vystoupí dětský folklórní soubor Krušno-
hor. V 15 hodin se můžou děti těšit na pohádku Zlatovláska a od  
16 hodin začne koncert folkové kapely Spolektiv. Vstupné 50 Kč/dě-
ti zdarma.                                                                                          (nov)

P orušené paragrafy

Řidiči měli kritické dny 
ve čtvrtek a v pátek
MOST - Na Mostecku došlo 

za I. čtvrtletí letošního roku 
ke  295 dopravním nehodám. 
Je to o 15 méně než vloni.

Jedna osoba při nehodě přišla 
o život v únoru na silnici I/27 za 
obcí Havraň, nikdo nebyl těžce 
zraněn a 51 lidí vyvázlo s  leh-
kým poraněním. Škody přesáh-
ly 11 307 tisíc korun. U devíti 
osob byl zjištěn alkohol. V obci 

se stalo 205 kolizí, na silnicích I. 
třídy řidiči havarovali v 65 pří-
padech. Nejčastěji motoristé 
bourali ve čtvrtek a pátek. Nej-
více nehod policisté řešili v led-
nu, a to 105. Kritická doba pro 
řidiče byla mezi 6. a 8. hodi-
nou, kdy policie registrovala  
50 dopravních střetů. U šesti vi-
níků bylo zjištěno, že mají v de-
chu více jak 1,5 promile alko-
holu. Muži se na nehodách po-
díleli v 137 případech, ženy ha-

varovaly 42krát. S lesní zvěří se 
střetlo 39 řidičů. 

Dopravní policie často ře-
ší i alkohol a drogy za volan-
tem. V  ulici Česká kontrolo-
vali  řidiče, který měl pozitiv-
ní test na THC. Další motoris-
ta narazil na policisty v Bečově. 
Jeho test ukázal amfetamin. Na-
víc řídil přes soudní zákaz říze-
ní. U třetího muže  v Tržní uli-
ci  vyšel pozitivně test na cana-
bis. Další dva řidiči byli ve stej-

ný den přistiženi při řízení, ač 
mají oba platné zákazy. 

Řidič z  Chomutova byl kon-
trolován na silnici I/13. Hlíd-
ka zjistila, že má tři platné zá-
kazy řízení, poslední až do roku 
2022. Dalšího řidiče hlídka za-
stavila v centru Mostu dopoled-
ne a vyšlo najevo, že Žatečan má 
také zákaz  řízení. Oběma poli-
cisté sdělili podezření z maře-
ní výkonu úředního rozhodnu-
tí a vykázání.                        (pur)

Děti, které mají chuť sportovat, mají v Litvínově velký výběr.

přijme do pracovního
poměru pracovníka

na pozici

FYZIOTERAPEUT
DO JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU - RANNÍ SMĚNY

POŽADUJEME: 
odborná způsobilost k výkonu povolání 

v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §24
aktivní zájem o obor

schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

KONTAKT: 
Bc. Jana Mackovčinová, Krajská zdravotní, a.s., 

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

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

5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou
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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. 

Muž byl v  únoru z  bytu 
v Mostě vykázán kvůli domácí-
mu násilí - verbálnímu i fyzické-
mu. Policisté rozhodli o vykázá-
ní z bytu. Soud dobu prodloužil 
s povinností opustit obydlí, zdr-
žet se styku s poškozenou a na-

vazovat s ní kontakty. Muž však 
opatření nerespektoval a měl že-
nu opakovaně kontaktovat. Zvo-
nil na ni, pokřikoval na ni na 
ulici, chodil za ní ve městě. Po-
licisté mu proto minulý týden 
sdělili ve zkráceném příprav-

ném řízení podezření z  maře-
ní výkonu úředního rozhodnu-
tí a okresní soud ho hned poslal 
do vazby. Už v březnu si převzal 
záznam o sdělení podezření ze 
spáchání stejného přečinu. 

Co je dobré vědět  
o vykázání ze společné 

domácnosti

 �Možnost, jak domácí nási-
lí řešit a ochránit jeho oběť bez 
dlouhé administrativy a průtahů 
dala Policii ČR novela zákona 
o policii, která vstoupila v plat-
nost už před deseti lety. Policis-
ta má oprávnění při zásahu oka-
mžitě vykázat násilnou osobu ze 
společné domácnosti, a to v  si-
tuaci, kdy lze důvodně předpo-
kládat, že by se dopustila další-
ho útoku. Policista  jednoduše 
zabrání dalším útokům. Agresor 
dostane prostor, aby mu vychlad-
la hlava a oběť čas v bezpečí svou 
situaci dále řešit bez obav z dal-
ších útoků. 

 �Vykázání trvá 10 dnů. Je však 
možné ho postupně prodlužovat 

až na půl roku. Zkrátit vykázání 
není možné ani na základě žá-
dosti oběti, což se paradoxně čas-
to stává. Policista může násilníka 
vykázat i v jeho nepřítomnosti. Je 
písemně informován a jsou mu 
sdělena práva a povinnosti a ja-
kékoli porušení je mařením vý-
konu úředního rozhodnutí.

 �Násilníkem není vždy muž. 
Někdy jsou policisté nuceni z do-
mácnosti vykázat ženu. Vykáza-
ná násilná osoba musí okamži-
tě opustit prostor, kam se nesmí 
vracet. Musí  odevzdat všechny 
klíče od společného obydlí a ne-
smí kontaktovat oběť. Vykáza-
ná osoba má právo si vzít osob-
ní věci nebo věci, které potřebuje 
pro výkon povolání. Oběť polici-
sta informuje o možnosti podá-
ní žádosti předběžného opatření 
na prodloužení vykázání soudní 
cestou. Od roku 2009 počet vy-
kázaných osob narůstá. Na za-
čátku  to byla zhruba tisícovka za 
rok. V současné době je to o ně-
kolik set osob víc. Nejvíce vyká-
zání v republice se eviduje kaž-
doročně v Ústeckém kraji.                                          

(pur)                            

Když násilník nebo násilnice musí z bytu pryč
MOST – násilník, který nerespektuje vykázání ze společné domác-
nosti a zákaz kontaktování partnera, může v krajním případě skon-
čit ve vazbě. To se stalo i dvaačtyřicetiletému muži z Mostu.

MOST - Jezero Most, vodní plo-
cha, která již neodmyslitelně 
patří k  současné tváři města 
Mostu. 

Je větší než Máchovo jeze-
ro, jeho rozloha je 304 hekta-
rů. A svou maximální hloubkou  
75 metrů se vyrovná orlické pře-
hradě. Kolik z nás si ale ještě do-
káže vzpomenout na to, jak vy-
padalo toto území před několi-
ka desítkami let? A ještě méně 
z nás ví, co všechno předcházelo 
tomu, aby v krajině mezi stopa-
mi po těžbě hnědého uhlí vznik-
lo místo, které ukazuje, jak by 
mohla vypadat budoucnost regi-
onu. Dnešní podoba nového je-
zera je výsledkem činnosti PKÚ, 
státního podniku, který zajišťu-
je kromě jiného také komplex-
ní revitalizaci krajiny, ovlivněné 
hornickou činností.

Začalo to Richardem
Prvopočátky všeho se datu-

jí již do 18. století, kdy v oblas-
ti dnešního jezera začaly vzni-
kat první hnědouhelné hlubin-
né doly. Na počátku 20. století 
byla těžba, postupně přecházejí-
cí od hlubinné k povrchové, sou-
středěna do nově otevřeného lo-
mu Richard, který byl po II. svě-
tové válce přejmenován na lom 
Ležáky. Jeho pokračováním 
pak byl lom Most, kde byla těž-
ba zastavena v roce 1999. Právě  
v 90. letech minulého století by-
lo rozhodnuto o podobě celého 
území. Zelenou dostala vodní 
rekultivace. Jednak kvůli tomu, 
že nebyl k dispozici dostatek ze-
miny pro zasypání lomu a do-
voz by byl příliš finančně i časo-
vě náročný. A pak i proto, že šlo 
o další krůček k tomu, aby kra-
jina pod Krušnými horami by-
la jednou opět jezerní krajinou. 
V  roce 2004 dostal do své pé-
če oblast budoucího jezera prá-
vě PKÚ a byla zahájena rozsáhlá 
vodní rekultivace. 

Vodu chrání stěna 
Když chcete napustit vodu 

do umyvadla, stačí ho zašpun-
tovat. Ono „špuntování“ jeze-
ra však tak jednoduché nebylo. 
Utěsnit dno na tak rozlehlé plo-
še znamenalo navézt, rozprostřít 
a zhutnit obrovské množství jí-
lu a ještě celou plochu ochránit, 

než bude napuštěna, další vrst-
vou zeminy. K  udržení kvality 
vody v  jezeře slouží také pod-
zemní těsnící stěna, která brání 
průsaku podzemních vod z pro-
storu skládek nedalekých che-
mických závodů. Jedná se o pa-
sivní ochranný prvek, který je 
vybaven monitorovacím systé-
mem. Stavba podzemní těsnící 
stěny byla realizována ve  třech 
etapách, rozložených do let 2007 
až 2010.  

Pak přišla na řadu břehová li-
nie, přesněji řada náročných sta-
vebních opatření, která chrání 
břehy proti působení větrem vy-
volaných vln. Tzv. opevnění bře-
hu bylo ukončeno v roce 2008.

Osm set litrů za vteřinu 
Samotné napouštění jeze-

ra Most bylo zahájeno 24. říj-
na 2008 a trvalo šest let s dvou-
letým přerušením v letech 2012 
a 2013. Důvodem přerušení by-
la úprava břehové komunikace 
a  stabilizačních prvků břehové 
linie, vyplývajících z aktualizace 
vodohospodářské bilance jezera. 
Přepočítaná vodohospodářská 
bilance stanovila o 30 centimet-
rů vyšší maximální hladinu jeze-
ra, proto bylo nutno „přisypat“ 
opevnění břehů a zároveň s tím 
zvednout obvodovou komuni-
kaci, jejíž délka představuje více 
než 9 kilometrů. Jezero Most by-

lo dopuštěno na kótu provozní 
hladiny, tedy na 199 metrů v zá-
ří 2014. Hlavním zdrojem vody 
pro jeho napouštění byla voda 
z řeky Ohře, které za vteřinu při-
teklo do vznikající vodní plochy 
průměrně 800 litrů. 

Jen rekultivace nestačí 
PKÚ se postaral o realizaci za-

tím nejrozsáhlejší vodní rekul-
tivace v  podobě jezera v  Čes-
ké republice. Vodní plocha však 
představuje pouze zhruba čtvr-
tinu území, které státní podnik 
spravuje. Na stovkách dalších 
hektarů v  jejím okolí probíhají 
lesnické, zemědělské a tzv. ostat-
ní rekultivace, s jejichž ukonče-
ním se počítá v roce 2025. 

Jedna věc je rekultivovat, dru-
há taková místa oživit. K prvním 
projektům 
patří nauč-
ná stezka 
pro veřej-
nost, která 
byla otevře-
na v roce 2009. Začíná u areá-
lu „Nového hřbitova“, situova-
ného v  sousedství přesunutého 
kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie a pokračuje přes rekultivova-
né jižní svahy bývalého lomu až 
k místu, kde vyvěrá voda z při-
vaděče do jezera. V roce 2013, ve 
spolupráci se statutárním měs-
tem Most, byla vyznačena první 

cyklotrasa v prostoru Střimické 
výsypky v těsné blízkosti jezera. 
V jeho východní části  byl pak 
v  roce 2009 „položen“ základ-
ní kámen přístaviště v  podo-
bě opevněné sypané hráze, kte-
ré bude sloužit pro kotvení lodí. 

Kdy znovu pro 
veřejnost?

Nyní je řada na projektech, 
které realizuje samo město Most. 
Jde o úpravu přístaviště, výstav-
bu příjezdové komunikace s od-
stavnou plochou pro dovoz pla-
videl, dokončení komunikace 
mezi Mostem a Mariánskými 
Radčicemi, napojení na komu-
nikace a inženýrské sítě a vybu-
dování oddychové pobřežní zó-
ny v  jižní části jezera. V součas-
né době je jezero Most v režimu 

ověřovací-
ho provozu, 
zpřístupně-
ní celé ob-
lasti pro ve-
řejnost je 

plánováno po dokončení těchto 
hlavních revitalizačních projektů.

Je nepopiratelné, že povrchová 
těžba má na tvář krajiny nepříz-
nivý vliv, ale člověk jí dokáže opět 
vrátit tvář. Jezero Most je důka-
zem toho, že z tzv. měsíční kraji-
ny je možné vytvořit další místo, 
které bude znovu žít.          

(nov)

Uhlí pomohlo vytvořit nové jezero

Jezero Most je důkazem, že z tak zvané „měsíční krajiny“ je možné vytvořit další místo, které bude znovu žít. 
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Během poslední sběrné so-
boty v Meziboří se nashromáž-
dilo více než 25 tun směsného 
odpadu, více než 8 tun dřeva, 
půl tuny kovu a padesát pneu-
matik. „Za jediný den se na uli-
cích města nashromáždilo vel-
ké množství odpadu, které za-
městnanci technických služeb li-
kvidovali celý týden. Náklady se 
vyšplhaly na desítky tisíc korun. 
A nejde jen o třídění a likvi-
daci odpadu. Všichni zaměst-
nanci technických služeb, kte-
ří mají na starosti údržbu měs-
ta, několik dnů nedělali nic ji-
ného, než uklízeli a třídili to, co 
lidé na ulice vyhodili. Po Mezi-
boří najezdili desítky kilomet-
rů. To vše představuje velmi vy-
soké finanční náklady. V Mezi-
boří funguje sběrný dvůr a lidé 
ho mohou využívat po celý rok,“ 

konstatoval starosta města Petr 
Červenka. 

Na svozu odpadu se podíle-
lo šest řidičů, dalších čtrnáct li-
dí odpad nakládalo, najezdilo se 
706 km, nakladače pracovaly 18 
hodin. Odpad třídilo od pondě-
lí do středy dalších 5 lidí. Všem 
patří obrovský dík za zvládnutí 
nájezdů sběračů odpadů v  pá-
tek a sobotu.  „Všem zaměstnan-
cům technických služeb, kteří se 
na akci sběrná sobota podíleli, 
a vedoucí odboru výstavby, ma-
jetku a životního prostředí Ga-
briele Soukupové za její organi-
zaci celé akce patří poděkování,“ 
uvedl starosta „Perfektní od na-
šich zaměstnanců bylo, že s pra-
cí v sobotu neskončili, dokud byl 
odpad na ulicích. Dělali až do ve-
černích hodin,“ pochválila Gab-
riela Soukupová.                 (pur) 

Sběrná sobota se prodražila
MEZiBOŘí – Po poslední sběrové sobotě zvažuje vedení Meziboří 
omezit termíny ze dvou v roce na jeden. Důvodem je neukázněnost 
obyvatel, kteří během roku nevyužívají sběrný dvůr. 

Nepořádek patří do sběrného dvora. Ten je umístěn na zpevněné plo-
še oploceného pozemku p.č. 225/170.  Obyvatelé zde mohou uložit od-
pad  po předložení občanského průkazu obsluze sběrného dvora. Ote-
vřeno: Po – Pá od 8.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. So a Ne od   
8 do 12 hodin.

První květinový záhon bu-
de vítat návštěvníky i obyvatele 
města na ostrůvku při vjezdu do 
Meziboří. Nahradí původní zele-
né keře. „Rozhodli jsme se odstra-
nit nevzhledné keře a vysázet kve-
toucí záhony. Při odstraňování 

drnu se objevil původní kruhový 
tvar záhonu, který tu v minulos-
ti byl,“ prozradila vedoucí odbo-
ru výstavby, majetku a životního 
prostředí Gabriela Soukupová. 
Ve středu záhonu  budou trvalky 
a kvetoucí keře, pomyslné okvět-

ní lístky budou osázeny letnička-
mi. Další  záhon vznikne u Para-
celsu. „Parčík doplníme i mobili-
ářem, lavičkami a odpadkovým 
košem,“ uvedla Gabriela Souku-
pová. Ve stejných místech město 
renovuje zastávku MHD. 

Meziboří už začalo s náhrad-
ní výsadbou po vykácených stro-
mech a keřích v  době vegetač-
ního klidu. Nové náměstí v  létě 

rozkvete růžovými záhony. Na 
lampách veřejného osvětlení bu-
dou opět letničky, jak se už v mi-
nulém roce osvědčilo. Letničko-
vou pyramidu plánuje Gabriela 
Soukupová umístit před radnici 
a sportovní halu. „Na léto připra-
vujeme i dětská hřiště. Doplňuje-
me herní prvky a ve všech písko-
vištích jsme vyměnili písek,“ uza-
vřela.                                        (pur)

Meziboří ozdobí květinové záhony
MEZiBOŘí – Léto plánuje Meziboří přivítat květinovou výzdobou. 
vzniknout mají dva nové  záhony. Přibudou i kvetoucí keře a nové 
stromy.

Hned tři zážitky v  jednu 
chvíli přinesla vernisáž výsta-
vy fotografií Jana Pimpera. Ga-
lerie JULIUS III, která vznikla 
v  bývalé elektrorozvodně stej-
nojmenného hlubinného do-
lu, nabízí surovou industriální 
atmosféru prostor, ve kterých 
o to více vyniknou umělecké 
fotografie. Velmi zajímavé pro-
středí galerie už samo o sobě 
vybízí k  návštěvě výstavy. „Vý-
stavu jsem připravoval dva roky. 
Nápad vznikl, když se mi začaly 
hromadit fotografie z mé práce, 
které už neměly žádné využití. 
Zajímavý byl ale jejich formát, 
dlouhý úzký, přesně na záložku 
do knihy. Tak jsem je vytiskl na 
textil a několik set záložek je na 
světě,“ říká o svém nápadu fo-
tograf. 

V  galerii můžete záložky vi-
dět přímo tak, jak mají sloužit 
– v zavěšených knihách, nebo 
jako pravé umělecké dílo zará-
mované a pověšené na zdi roz-
vodny. Motivy se střídají bez ja-
kékoliv pravidelnosti. Sportov-
ní peloton střídá letní nebe, na 
další je stádo skotu a hned ve-
dle rozvody vysokého napětí. 
Záložky nejsou ke koupi. Komu 
by se ale zalíbily, nemusí zoufat. 
„Mám jich dost. Jestli po záložce 
do knihy s fotografií někdo zatou-
ží, může ji mít. Rád mu ji dám,“ 
slíbil Jan Pimper. Třetí zážitek 
byl ryze poslechový a byl jen pro 
opravdové hudební gurmány, 
anebo pro silné povahy. Jan Pim-
per je totiž nejen novinář a foto-
graf, ale dělá také orginální hud-
bu.                                        (pur)

Záložky Jana Pimpera v Galerii JULIUS III
MOST – Originální výstavu můžete vidět v Galerii  JULiUS iii v Pod-
krušnohorském technickém muzeu. Žurnalista a fotograf Jan Pim-
per tu vystavuje své fotografie z regionu. nejsou to ale jen tak oby-
čejné fotografie. Jedná se o fotky tištěné na textil ve formátu kniž-
ních záložek.

Záložky do knih, které žurnalista a fotograf Jan Pimper v galerii vysta-
vuje, rozhodně stojí za vidění.

Eine Stunde Merzbauten představil experimental noise s prvky elektro-
niky, jazzu, industrialu a dalších žánrů. Motivy se střídají bez jakékoliv pravidelnosti.
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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-
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středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu 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

Prodám sadu alu kol originál 
Audi R17 s roztečí 5x112, včetně 
letních pneumatik. Pneu: 2x Go-
odride 225/45 ZH17 94W, dezén 
3 mm, 2x nankang 215/45 ZR17 
91W, dezén 7 mm. Cena: 9 000 
Kč - sleva dohodou. Telefon: 602 
687 393

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.

Dopravce nabízí vozy Regio- 
Sprinter se  70 místy k seze-
ní, nízkopodlažní nástup a vý-
stup, velká panoramatická okna, 
WC, systém pro snižování tep-
loty, systém vytápění a audiovi-
zuální informační systém. Spo-
lečnost Die Länderbahn se do-
hodla s  Ústeckým krajem na 
dvouletém přechodném obdo-
bí, během kterého projdou vozy 
postupnou modernizací. Od re-
konstrukce podlah, sedáků, ča-
lounění a doplnění opěrek hla-
vy, modernizace systému pro 
snížení teploty, úpravy audio-
vizuálního systému vozidla, 
úpravy konfigurace vnitřního 
prostoru vozidla tak, aby vzni-
kl větší víceúčelový prostor pro 
přepravu vozíčkářů, dětských 
kočárků nebo jízdních kol až 
po úpravu vnějšího vzhledu vo-
zidla (polepení folií) v barvách 
DÚK. „Podpisem smlouvy se Ús-
tecký kraj vydal vstříc soukro-
mým dopravcům na železnici. 
Slibujeme si od toho zdravé kon-
kurenční prostředí, které přispěje 
ke zvýšení kvality dopravy a spo-
kojenosti našich cestujících,“ řekl 
náměstek hejtmana pro dopra-
vu Jaroslav Komínek. Výkon-

ný ředitel společnosti Die Län-
derbahn   Wolfgang Pollety do-
dal: „Těší mne, že se nám poda-
řilo objednatele služeb přesvědčit 
naší dobrou nabídkou.“

Jednou z  podmínek smlou-
vy je bezpodmínečné plné za-
pojení dopravce do integrova-
ného dopravního systému Do-
prava Ústeckého kraje, včetně 

uznávání elektronických jízd-
ních dokladů uložených na či-
pových kartách DÚK, dále pak 
integrace v rámci PID a státního 
jednotného tarifu.                (nov)

Na Lounsku pojede RegioSprinter

Nové vlaky budou jezdit na  linkách U12 (Osek – Most – Louny – Rakovník), U14 (Jirkov – Chomutov – Žatec – 
Lužná u Rakovníka) a T7 (Chomutov – Vejprty).

ÚSTECKÝ KRAJ –  Letos v  prosin-
ci  vyjedou na trať na Lounsku 
vlaky společnosti Die Länder-
bahn.  Die Länderbahn zde na-
sadí sedm vozidel RegioSprinter.

V  domově náhle zkolaboval 
jeden ze zaměstnanců. Díky 
rychlé reakci kolegy a dalších 
spolupracovníků, kteří začali 
s okamžitou resuscitací i s po-
mocí AED přístroje, se podaři-
lo jej po 20 minutách vrátit do 
života. „Domov je vybavený pří-
strojem AED a po velmi osobní 
zkušenosti jsme rádi, že je na-
ším nenahraditelným pomocní-

kem. Personál je pravidelně pro-
školován a teoreticky ví, jak po-
stupovat, ale osobní zkušenost 
je něco úplně jiného. V  krizové 
situaci je vše jinak a nejen ško-
lený, zkušený zdravotník je rád, 
pokud má po ruce ‚parťáka‘ kte-
rým tento defibrilátor je,“ uvedl 
Jindřich Vinkler, ředitel Cent-
ra sociální pomoci Litoměřice.

Zdravotnická záchranná 
služba eviduje ve svém registru 
182 přístrojů. Celkem 86 je mo-
bilních a využívají je proškole-
ní příslušníci policie, strážníci, 
hasiči, dobrovolní hasiči, hor-
ští či vodní záchranáři. Dalších 
83 stacionárních defibrilátorů 
se nachází většinou v soukro-
mém sektoru. V rámci projek-
tu Časná defibrilace v  Ústec-
kém kraji byly přístroje rozdá-
ny i do vybraných domovů pro 
seniory, domovů sociální a pe-
čovatelské služby, magistrátů 
nebo úřadů.                       (nov)

Defibrilátor zachránil  
v Ústeckém kraji další život

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj dlouhodobě finančně podporuje 
projekt Časné defibrilace, který realizuje Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje. O tom, že včasné poskytnutí první pomoci 
zvyšuje výrazně šanci na přežití, se přesvědčili v Domově důchodců 
Milešov.

Automatizovaný Externí Defi-
brilátor (AED)  je přístroj, kte-
rý, pokud je dostupný, tvoří 
nedílnou součást základní ne-
odkladné resuscitace. 



sport 18. dubna 2019 11

Skončily turnaje 
Easter Cupu

V neděli udělal za děním 
letošního ročníku meziná-
rodní hokejové série defini-
tivní tečku Easter Cup. Ten 
měl v  programu celkem je-
denáct turnajů, na kterých 
se představila stovka týmů 
z šestnácti zemí světa.

Souš odehrála další 
derby utkání

Druhý tým divizní fotba-
lové skupiny B, celek Baníku 
Souš, se připravoval na další 
derby. Po městském s  MFK 
jej nyní čekal podobný du-
el s  nedalekým Chomuto-
vem. Proti místnímu FC hrá-
či Souše nastoupili ve čtvrtek 
večer od 19.00 hodin.

Mostecký FK  
hostí Polaban

Polaban Nymburk bude 
dalším soupeřem divizního 
Mosteckého FK. Utkání se 
odehraje v sobotu 20. dubna 
na hřišti Fotbalového stadio-
nu Josefa Masopusta v Mostě 
od 10.15 hodin. Nymburk je 
aktuálně dvanáctý, MFK po-
slední. 

Kombinovaný tým  
na Louny nevyzrál
Nepovedlo se. Domá-

cí utkání kombinovaný tým 
Sokol Horní Jiřetín/FK Litví-
nov nezvládl a duel s FK SE-
KO Louny prohrál 1:4. Čest-
ný úspěch domácích zazna-
menal Kopta. O víkendu 
hraje kombinovaný tým ve 
Vilémově.

Drama mladších 
dorostenek Baníku
Mladší dorostenky DHK 

Baník Most sehrály velmi 
tvrdý a nekompromisní sou-
boj o 2. místo v  tabulce pr-
voligové soutěže. Byl to sou-
boj čtrnácti mosteckých hrá-
ček proti dvěma kunovickým 
individualitám. Ten nakonec 
těsně, ale vítězně zvládl do-
mácí Most. Mladší Černí  an-
dělé zvítězili 26:25. 

Chystá se 
 Basket párty

Basketbalový klub Baník 
Most připravuje na začátek 
května Basket párty. Ta se 
uskuteční 4. května na sále 
centra Benedikt v  Mostě od 
20.00 hodin. K  tanci a po-
slechu budou hrát Retrose-
xuals. Bude bohatá tombo-
la a doprovodný program. 
Dress code – street wear. 

V SVČ Most se  
hrál maraton

Minimaraton ve volejba-
le hostilo z  pátku na sobo-
tu mostecké Středisko vol-
ného času. Zúčastnilo se jej 
celkem 29 hráčů. Minimara-
ton se uskutečnil už podeva-
tenácté. Původně se začínalo 
v ZŠ Litvínov – Janov.    (jak)

„My jsme se tento týden sku-
tečně velmi intenzivně zaměři-
li na obranné chování, spolu-
práci obrany s brankářem, a to 
se nám opravdu povedlo. Vyšlo 
nám to, protočili jsme praktic-
ky celý tým, každý si odvedl své 
penzum obranné činnosti. Nut-
ně jsme to potřebovali, toto posu-
nutí v obraně, a je to samozřej-
mě skvělé, co se týče sebevědomí 
před play off. A že máme plac-
ku na krku, je samozřejmě skvě-
lá věc a další ze splněných úko-
lů pro letošní rok,“ řekl po utkání 
domácí kouč Peter Dávid.

„Z naší strany to rozhodně ne-
byl povedený zápas, po celou do-
bu jsme se trápili v proměňová-
ní šancí. Obecně v útoku jsme se 
celkem protrápili a na druhou 
stranu jsme nebyli schopni po-

krýt kombinace, na které jsme se 
připravovali. Most byl jasný fa-
vorit, přece jen to byl souboj prv-
ního s prakticky posledním. Vy-
hrál zaslouženě a k vítězství mu 
gratuluji,“ reagovala na průběh 
utkání trenérka hostujícího tý-
mu Kateřina Keclíková.

Mostečanky si navíc po skon-
čení utkání mohly na krk pově-
sit stříbrné medaile, protože po 
základní části soutěže jim patří 
druhé místo.

DHK Baník Most – Sokol Pí-
sek 30:15 (16:7). Nejlepší střel-
ci: Šustková 7/2, Kovářová 6, 
Zachová 4 – Kvášová 9/1, Kubi-
šová 2. Rozhodčí: Milan Hájek, 
Michal Nezbeda. Sedmimetrové 
hody: 3/2 – 3/1. Vyloučení: 6-2 
navíc Jungová č.k. Diváci: 325.                                

 (jak)

Základní část zakončili Černí andělé vysokou výhrou
MOST – Konec základní části MOL ligy měli Černí andělé, tedy há-
zenkářky DHK Baník Most, famózní. Jednoznačně přejely hostující 
Písek. 

ÚSTí nAD LABEM – v  kraj-
ském městě se uskutečnil 6. roč-
ník velké ceny Ústí nad Labem 
v  plavání. A v  místním bazénu 
byla hodně divoká voda. 

Na závodech, kterých se zú-
častnilo 57 klubů i s meziná-
rodní účastí a velkou konku-
rencí včetně reprezentantů, kde 
mezi hlavní taháky patřila účast 
hvězdných českých plavkyň Si-
mony Kubové (rozené Baumr-
tové) a Petry Weber (rozené 
Chocové), se v  celkovém po-
čtu  účastníků 583 neztratili ani 
plavci z Plaveckého klubu Litví-
nov.

Kamila Javorková, Petr Ada-
mec, Martin Dolniak, Adam 
Brettschneider, Alexandra Le-
talíková, Adam Novák a Lucie 
Toušková si nejen zaplavali vý-
znamné osobní rekordy, ale vy-
bojovali si ve svých kategoriích 
i postavení na stupních vítězů.

V  prestižním závodě Me-
moriál Zdeňka Vaněčka, na 
200  metrů volným způsobem, 
se umístila ve velké konkuren-
ci hvězda litvínovského plavá-
ní Kamila Javorková na 3. mís-
tě (02:09,59 ). 

Další nejlepší umístění Litví-
novských: Adamec Petr, žáci D 
- 1. místo 50 VZ (00:29,76),1. 

místo 400 VZ (04:55,53), 3. mís-
to 50 Z (00:34,72), 4. místo 100 
znak (01:20,79). Kamila Javor-
ková ml. dorost - 1. místo 100 
motýl dorostenky (01:07,70), 
4. místo 100  prsa ml. dorost 
(01:19,98), 4. místo 50 P doros-

tenky (00:36,38). „Již tuto sobo-
tu se naši plavci utkají v  mezi-
městských přeborech v  Mělníku, 
kde je čeká konkurence kraje,“ 
prozradil další možnost k zisku 
medailí předseda klubu Zbyněk 
Vodák.                                   (jak)

Mezi elitou 6. ročníku Velké ceny Ústí  
nad Labem se litvínovští plavci neztratili

Play-off se hrálo na dvě ví-
tězná utkání. První utkání hrá-
li Mostečtí na domácích stolech. 
Také díky vysoké účasti fanouš-
ků, která byla nejvyšší v letošní 
sezóně, a jejich úžasné podpo-
ře domácí zvítězili nad Mladou 
Boleslaví vysoko 9:4. Do úvod-
ní čtyřhry nastoupil Jan Machá-

ček s Janem Holáňem, a i přes 
úvodní nervozitu porazili dvoji-
ci hostů Macela Petr a Vilímek 
Miroslav. Vedení si drželi od za-
čátku utkání a diktovali hru.

Na druhý zápas se pořadatel-
ství obrátilo. Mostečtí jeli ob-
hájit domácí vítězství do Mla-
dé Boleslavi. I zde se promítla 

atmosféra domácího prostředí 
a výhoda toho, že domácí mohli 
střídat, tým z Mostu hrál bohu-
žel díky zranění Milana Boříka 
pouze v základní sestavě. Utká-
ní bylo velmi napínavé, Mladá 
Boleslav dokázala s hosty držet 
krok až do stavu 7:7, kdy neměl 
v koncovce pátého setu štěs-
tí Miroslav Bíma a zápas pro-
hrál. Výborně svůj zápas zvlá-
dl již zmíněný Jan Holáň, který 
porazil Miroslava Vilímka 3:0 
na sety, a Filip Vondráček, kte-
rý pod tlakem vybojoval vítěz-
ství 3:1 nad Petrem Čeřovským. 
Tímto výkonem kluci potvrdili 
svou formu a můžou se tak ra-
dovat z postupu a návratu do  
2. celostátní ligy. 

Letošní sezóna byla celkově 
pro oddíl stolního tenisu Baník 
Most jedna z nejúspěšnějších. 
Divizní družstvo B si pod vede-
ním Petra Šťovíčka pohlídalo ke 
konci sezóny prvenství v tabul-
ce a díky losu, který určil, že se 
v této soutěži nebude play-off 
hrát, postoupilo do 3. ligy.

(hou, jak)

Stolní tenisté vrací do Mostu 2. ligu mužů
MOST - Celoroční dlouhodobá soutěž 3. ligy mužů ve stolním tenise 
vyvrcholila o uplynulém víkendu v mostecké sportovní hale. Muž-
stvo SKST Baníku Mostu hrálo finále play-off proti soupeřům z TJ AŠ 
Mladá Boleslav.

Souš je parádně rozjetá
MOST – v divizní skupině B se hrálo městské fotbalové derby mezi do-
mácím Baníkem Souš a hostujícím Mosteckým FK. Z výhry se opět ra-
dovali borci domácího celku, kteří vyhráli 2:1, navíc ještě vstřelili všech-
ny tři branky utkání. 

Už ve 2. minutě si totiž vstřelil „vlastňáka“ Matyáš. Na něj odpově-
děl po necelé čtvrthodině hry Prokop. Minutu před koncem sudí naří-
dil penaltu proti MFK a tu bezpečně proměnil kanonýr Nobst ve vítěz-
ný gól svého týmu.

Baník Souš - Mostecký FK 2:1 (1:1). Branky: 14. Prokop, 89. Nobst 
(z pen.) – 2. Matyáš. Rozhodčí: Mrkáček. Sestava Baníku Souš: Pettík – 
Hudec, Bohata, Pátek, Prokop, Matyáš, Chodora, Zd. Weickert, Zápo-
tocký, Nobst, Karlovec. Střídali: Štípek, Hlaváček, Popelka, Vávra. Se-
stava MFK: Nejedlý – Tancoš, Benda, Kocourek, Rilke, Králík, Kasal, 
Horský, Zigmund, Vait, Šípek. Střídali: Ducháček, Vaněk.                (jak)

Martin Doubek na bedně
vALEnCiE - Skvělým vý-
konem se při zahájení 
sezony nASCAR Whelen 
Euro Series o uplynulém 
víkendu ve španělské va-
lencii uvedl jediný český 
zástupce ve startovním 
poli jezdců, Martin Dou-
bek. v Mostě ho uvidíme 
na závodním okruhu   
28. - 30. června.

Za tým Hendriks Mo-
torsport s  vozem Ford 
Mustang nastupuje letos 
Martin Doubek v  obou 
třídách, tedy Elite 1 pro 
profesionální a polopro-
fesionální jezdce i Elite 
2 pro juniorskou věko-
vou kategorii. V juniorech Doubek dojel v sobotním závodě na skvělé 
bronzové příčce a v neděli na pátém místě, což mu zajistilo v celkovém 
hodnocení průběžné třetí místo. Špatně si ale nevedl ani v elitní třídě, 
po prvních dvou závodech mu patří sedmé místo. Na závodní víkend 
do Mostu na konci června se Martin Doubek těší, natrénováno ale pří-
liš nemá. „V Mostě jsem se svezl jen dvakrát, naposledy při testování s vo-
zem NASCAR v březnu. Pevně věřím, že se před samotným závodem ješ-
tě podaří nějaké jízdy dojednat. Bylo by samozřejmě fajn, blýsknout se 
na domácí dráze co nejlepším umístěním. Věřím, že mě přijde podpořit 
co nejvíce fanoušků,“ doplnil  jezdec.                                                  (nov)
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MOST – v mostecké sportovní hale byla zahájena výstava kres-
leného humoru místních autorů václava veverky, Karla Urbana 
a Jiřího Pirkla. vtipy se návštěvníci mohou bavit až do konce září. 
Poté tuto výstavu vystřídají další.    

Výstava kresleného humoru je zaměřena na aktuální témata, 
mezilidské vztahy a nechybí ani černý humor, i když původně 
měl být hlavním tématem jen sport. S nápadem uspořádat výsta-
vu kresleného humoru ve zdejších prostorách přišel jeden ze spo-
luautorů, Václav Veverka. Ten má kořeny přímo v Mostě, a proto 
se v jeho pracích objevují i témata z našeho města. Vedle karika-
tury hlavních protagonistů z televizního seriálu Most! a populár-
ní hlášky Dycky Most! je to třeba slogan: „Sportujeme pod Hně-
vínem a pak zapijem to vínem!“ 

  „Výstava zaznamenává velmi pozitivní ohlasy a myslím, že se 
ujala dobře. Už teď máme další nabídky od některých místních fo-
tografů, kteří mají zájem zde vystavovat. My bychom proto chtěli 
navázat a máme v plánu tu vystavovat následně další zajímavosti. 
Byla by škoda nevyužít tento prostor, který byl dříve hluchý,“ hod-
notí ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek. Výstava vypl-
ňuje volný čas mezi kulturními či sportovními akcemi. „Tím, že 
se v hale koná celá řada akcí, které mají nemalou návštěvnost, tak 
se k vystavovanému humoru dostane i hojný počet lidí. Výstava je 
vlastně stále živá, na rozdíl od vernisáží v  jiných zařízeních, kde 
většinou bývá početná návštěvnost v den vernisáže a potom už zá-
jem opadá. Myslím si, že lidé ocení i další nápady, které by se zde 
mohly po skončení této výstavy návazně objevit. Mělo by se jednat 
již o zmiňované fotografie umělců z  Mostecka,“ prozradil ředitel 
sportovní haly.  

(sol)

Ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek má mezi 
vystavovanými vtípky i své oblíbené. 

Na výstavě najdou návštěvníci také některá vydání 
humoristického časopisu Tapír, jehož šéfredaktor Mirek 

Vostrý se zúčastnil vernisáže a při té příležitosti věnoval 
vystavujícím kreslířům pastelky.

Kreslený humor ve sportovní hale se „chyt l“


