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 � Trénování paměTi 

MOST – Městská knihov-

na Most připravila 6. 5. od 

17 hodin přednášku  Eveliny 

Dvořákové Příklady efektiv-

ního trénování mozku a pro-

cvičení paměti.

 � KorálKování pro ma-

minKu 

MOST – V Centralu, před 

Klenoty Autum, budou 12. 5. 

 od 14 do 17 hodin probí-

hat tvořivé dílničky pro děti 

„Korálkování pro maminku 

k svátku“.

 � povídání s panenKou

PATOKRYJE – V Obecním 

domě v Patokryjích si může-

te 13. 5. od 18 hodin popoví-

dat s legendárními fotbalisty 

Antonínem Panenkou  

a   Karolom Dobiašem. 

Vstupné 80 Kč.
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Vážení čtenáři,  
příští vydání týdeníku 
Homér vyjde v pátek  
17. května. Sledujte 
www.homerlive.cz.  

Redakce

ÚSTECKÝ KRAJ - Skiareál, bobová dráha či naučná stezka? Do konce 
června mohou občané Ústeckého kraje hlasovat o nejlepší novinku 
turistické sezony roku 2018 v mikroregionu Krušné hory. Výherce 
získá titul Krušnohorské NEJ. Soutěž vyhlásila SPO-NA.

Hlasování probíhá na sociálních sítích nebo na webu krusnehory.
eu. Možné je také poslat hlas e-mailem na adresu info@krusneho-
ry.org. Soutěž pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka je vyhlá-
šena vůbec poprvé a pouze na české straně. „V příštím roce ji chce-
me rozšířit i za hranice do Saska. Ceny by pak při společném setká-
ní všech nominovaných byly uděleny dvě,“ uvedla Eva Maříková, ře-
ditelka Destinační agentury Krušné hory. Výsledky budou známé 
v červenci. O zisk titulu se uchází dvanáct subjektů. Je mezi nimi 
například unikátní vyhlídka z Elektrárny Ledvice na Teplicku. Ta 
je v provozu teprve od dubna loňského roku a návštěvníkům nabízí 
nádherný výhled do okolí z ochozu ve výšce 144 metrů na nejvyšší 
průmyslové stavbě v České republice. 

Nominované novinky:
 � Vyhlídka Elektrárny Ledvice - prosklená vyhlídka s přístupným 
ochozem ve výšce 144 metrů na nejvyšší průmyslové stavbě 
v České republice.

 � Naučná stezka „Zaniklá důlní díla Lomu a Loučné“ - je věnova-
ná hornické historii a zaniklým důlním dílům. Je dlouhá 11 km 
a má patnáct zastavení.

 �Offroadsafari - stezky uhlí – těžba zblízka. Tak se jmenuje ne-
všední turistický zážitek společnosti Offroadsafari.

 � Bobová dráha na Klínech - bobová dráha ve Sport areálu Klíny. 
dlouhá necelých 900 m, s převýšením 130 m. Vede lesem, přes 
sjezdovku a křižuje místní komunikaci, kterou překoná ve výš-
ce čtyř metrů mostem dlouhým 50 metrů.

Boj o titul nejúspěšnější turistické novinky
Rozhodněte, kdo ho získá v Krušných horách

VESMÍRNÝ RECYKULT
Festival pro všechny generace

MOST - Repre, jeho okolí a  planetárium ožije ve státní svátek  
8. května hudbou, divadlem a uměním v originální podobě rodin-
ného festivalu Recykult. Akce se koná se pod záštitou města Most. 

Po loňském úspěchu nultého ročníku festivalu se organizátoři 
rozhodli akci zopakovat pod přívlastkem vesmírný. Bude se totiž 
odehrávat i  v  planetáriu. Představí se „časopis pro děti chytrých 
rodičů Raketa“ a  umělci, z  jejichž tvorby si budete moci pořídit 
i nějaký originální kousek domů.

Na Recykultu se určitě nikdo nudit nebude. Planetárium v rám-
ci festivalu nabídne prohlídky a promítání pro děti. Vedle hudby, 
divadla, tance se můžete těšit například na tiskařskou dílnu s ves-
mírnou kolekcí recyklovaného oblečení. Dozvíte se, jak ze staré-
ho oblečení vytvořit zcela neopakovatelný model. Inspirací bude 
jistě liberecká výtvarnice šijící z  upcyklovaných triček pohodlné 
trenýrky. Součástí festivalu budou dílničky a workshopy. Zakou-
pením bižuterie můžete podpořit mosteckou Diakonii nebo při-
spět do charitativní sbírky. Samozřejmě nebude chybět ani dob-
ré občerstvení od místních prodejců a výrobců, pochutnají si i ve-
getariáni.

Recykult je skvělá příležitost, kde se mohou lidé všech generací 
potkat a v dnešní uspěchané době strávit příjemný den. Program 
je naplánován od 11 do 19 hodin, celý najdete v odkazu: Recykult 
program.                                                                                             (nov)

Mezi nominovanými novinkami je i bobová dráha na Klínech.
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Fotosoutěž „Most!“
Má své vítěze

MOST - Fotosoutěž pro fanoušky seriálu Most! má své vítěze. Do 
soutěže, kterou vyhlásilo město Most, přišlo celkem 117 fotografií. 

Jednoho vítěze vybrala porota, druhého určili lidé svými „lajky“ 
na Facebooku města. Porotu složenou z náměstků primátora Mar-
kéty Staré a Marka Hrvola nejvíce zaujal snímek Luďanova domu od 
Martina Bureše z Ústí nad Labem. Výherce získal poukaz pro dvě 
osoby na Offroad safari. Facebookoví fanoušci přidělili nejvíc „laj-
ků“ snímku od Lukáše Materny z Mostu. Ten získal dárkový balíček 
s motivem seriálu Most! Vítězům obou kategorií předal ceny a bla-
hopřál mostecký primátor Jan Paparega.                                                                                    

(nov)

Zleva:  Martin Bureš, primátor Jan Paparega, Lukáš Materna.

Vítání ptačího zpěvu
MOST - Česká společnost ornitologická a Oblastní muzeum a ga-
lerie v Mostě zvou na komentovanou ornitologickou vycházku 
„Vítání ptačího zpěvu“.

Pozorování a poslouchání ptáků průmyslové krajiny, mokřadů, 
úhorů a rekultivací. S trochou štěstí se podaří vidět i ptáka roku 
2019, hrdličku divokou. Vítání ptačího zpěvu se uskuteční v býva-
lých Kopistech. Sraz účastníků je 4. května v 8.20 hodin u tramva-
jové zastávky Most rozcestí Kopisty. Průvodcem akce bude Jaroslav 
Bažant z Oblastního muzea a galerie v Mostě. Po absolvování pozo-
rovací trasy čeká účastníky ukázka kroužkování ptáků manželi Va-
níkovými. Dalekohled, svačinu a dobrou náladu s sebou! Kontakt 
a info.: bazant@muzeum-most.cz.                                              

  (nov)

MOST – Zasedání mohli obča-
né sledovat bez větších zádrhe-
lů, i když technika občas zlobi-
la. V sále bylo dusno, a tak i ten-
tokrát se páni zastupitelé  dá-
mám omluvili a odložili saka. 
Diskuse politiků nebraly konce 
a jednání se  protáhlo na dlou-
hé hodiny. 

Politici schválili primátora 
Jana Paparegu do dozorčí ra-
dy společnosti Severočeská vo-
dárenská. Zastupitelka Bere-
nika Peštová za ANO vznesla 
protinávrh na delegování stra-
nické kolegyně Lubomíry Mej-
stříkové, a to pro její zkušenos-
ti a dlouhodobou činnost ve 
společnosti SČVaK. Protiná-
vrh hlasováním neprošel.  Pro-
blém měli někteří zastupite-
lé se zvolením Petra Formán-
ka (ProMOST) jako zastupitele 
pro spolupráci s pořizovatelem 
Územního plánu města Mos-
tu. Jiří Kraus za Piráty a Zele-
né vznesl protinávrh na jmeno-
vání do této funkce stranického 
kolegu Jana Hrubeše. Protiná-
vrh nezískal potřebnou větši-
nu. Hlasováním prošel původní 
návrh a jmenován byl zastupitel 
Petr Formánek 

Na vědomí vzali zastupite-
lé záměr uspořádat Olympij-
ský festival v  roce 2024 v  are-
álu jezera Most. „Ministerstvo 
průmyslu připravuje vládní ná-
vrh, který by se měl týkat těch-
to hydrických jezer. Jednotlivá 
jezera by měla být mezi sebou 
propojena a mělo by dojít k  je-

jich energetickému využití. Je zá-
měr města s  festivalem v  soula-
du s tím, co se připravuje?“ zají-
malo zastupitelku Bereniku Pe-
štovou. „Festival je připravován 
zatím jako záměr. Vedeme ty-
to věci v patrnosti do doby, než 
se bude olympijský park budo-
vat. Budeme komunikovat s do-
tčenými organizacemi, abychom 
byli v souladu a nevznikaly pro-
blémy,“ uvedla náměstkyně pri-
mátora Markéta Stará.   Hlaso-
váním prošel návrh obecně zá-
vazné vyhlášky, kterou se na zá-
kladě nálezu Ústavního soudu 

ruší  „protivysedávací vyhláš-
ka“. Zastupitelé vzali na vědo-
mí  přehled pohledávek města  
k  31. 12. 2018. V  porovnání 
s pohledávkami z roku 2017 do-
šlo ke snížení a to zhruba o 15 
milionů korun. Důvodem byl 
prodej pozemků v  průmyslové 
zóně Joseph. 

Politici vzali také na vědomí 
zprávy o činnosti Městské poli-
ce v Mostě a Policie ČR, územ-
ního odboru Most. „V roce 2018 
při kontrolních akcích zaměře-
ných na zákaz podávání alkoho-
lických nápojů mladistvým a do-

držování zákona o hazardních 
hrách i v  rámci běžné hlídkové 
činnosti bylo zjištěno pouze 12 
osob mladších 18 let. To už tady 
nemáme žádné problémy s  mla-
distvými a alkoholem?“ dotazo-
vala se zastupitelka za SMM Ire-
na Čapková. Ředitel městské po-
licie ji ujistil, že jde o zkreslené 
číslo. „Městská policie 80 procent 
velkých akcí provádí ve spoluprá-
ci s  PČR, a proto eviduje tento 
stav PČR, územní odbor v Mostě. 
Toto číslo je proto několikanásob-
ně vyšší,“ doplnil ředitel strážní-
ků Jaroslav Hrvol.                (sol)  

Zastupitelé poprvé on-line
Rokovalo se v přímém přenosu

Jednání mosteckých zastupitelů mohli občané poprvé sledovat v přímém přenosu. Kdo on-line záznam nesti-
hl, bude si ho mít možnost pustit ze záznamu na webu města Mostu.

 „V  roce 2011 se začalo s  vý-
stavbou inženýrských sítí. Par-
cely byly nabídnuty následně 
k prodeji. Nikdo z nás tehdy ne-
věděl o plánovaném záměru spo-
lečnosti Change for you posta-
vit zde na zhruba 46 parcelách 
dvoupodlažní bytové domy, pře-
vážně o třech bytových jednot-
kách určených k pronájmu. Spo-
lečnost předložila záměr na vý-
stavbu těchto domů v roce 2018. 
Z  naší strany panují důvodné 
obavy se stavbou domů a násled-

ným pronájmem bytů,“ postěžo-
vala si na zastupitelstvu Jarmi-
la Fuchsová, která mluvila i za 
ostatní obyvatele lokality Bene-
dikt - východ. Připomněla, že 
se obyvatelé obrátili i na vede-
ní města, které je ujistilo, že se 
tato lokalita zachová pro klidné 
bydlení. „Bohužel společnost ale 
letos předložila záměr na výstav-
bu čtyř domů. Dvoupodlažní do-
my budou situovány v místě, kde 
je členitý terén. Stavba architek-
tonicky a urbanisticky nezapa-

dá svým rozsahem a zastavěnos-
tí do charakteru stávající zástav-
by, kde jsou domy převážně typu 
bungalovy. Dvoupodlažní dům 
svou rozlohou zabere téměř celý 
pozemek. V místě nebude dosta-
tečný výhled z komunikace a dá-
le dojde k  výraznému překroče-
ní počtu obyvatel. Vznikne znač-
né dopravní zatížení, a tím bude 
ohrožena bezpečnost našich dětí, 
které si běžně hrají na komuni-
kaci,“ vyjmenovala negativa no-
vé výstavby stěžovatelka. Oby-
vatelům se také nelíbí, že v mís-
tě nejsou vybudovány chodníky 
a šířka stávající komunikace ne-
ní dostatečná pro budoucí vel-
kou zatíženost. Parkovací místa 

jsou již nyní neúměrně vytížena 
a dochází k porušování doprav-
ních předpisů, včetně překračo-
vání rychlosti. „Zástupce spo-
lečnosti nám sdělil, že domy bu-
dou k prodeji a ostatní k proná-
jmu. Pokud ale nebude zájem, 
pronajmou se zahraničním za-
městnancům z nedaleké průmy-
slové zóny. S  tím nesouhlasíme! 
Lidé si tuto lokalitu vybírali jako 
poklidnou pro život. Společnosti 
jde však o plánovaný ekonomic-
ký záměr bez respektu k životu 
stávajících obyvatel. Přihlédněte, 
prosím, k našim obavám! Věří-
me, že se plánovaná výstavba ne-
uskuteční,“ uvedla Jarmila Fuch-
sová.                                        (sol)     

Občané protestují: S výstavbou 
na Benediktu nesouhlasíme!

MOST – Obyvatelé lokality Benedikt východ protestují  proti pláno-
vané výstavbě nových dvoupodlažních rodinných domků, které tu 
má vybudovat a poté pronajímat soukromá společnost. Svůj nesou-
hlas přišli vyjádřit na zastupitelstvo.

Ostrá kritika padla na umis-
ťování zelených sloupků - balise-
tů. Ty se objevují zejména v kři-
žovatkách, ale i na dalších mís-
tech v Mostě. Na jejich nadměrné 
množství  upozornila už poněko-
likáté zastupitelka Alena Derne-
rová. „V  celém městě je obrovské 
množství zelených baliset a je to 
katastrofa. Prý jsou pro větší bez-
pečnost. Ale například u haly už 
několik řidičů, a to cizích, vjelo do 
protisměru. Balisety jsou mnoh-
dy matoucí a především pro jejich 
nadbytek se  může stát, že napří-
klad až místy pojede záchranka, 
nebude kam uhnout! Účinek je te-
dy opačný. Nedalo by se s tím něco 
dělat a jejich stav redukovat?“ pta-

la se. Primátor slíbil situaci pro-
věřit. „Také nejsem z těchto prv-
ků nadšený. Uložíme naší doprav-
ní komisi, aby zrevidovala stávající 
stav a přijala opatření a omezení, 
bude-li to důvodné,“ přislíbil Jan 
Paparega. 

Zastupitelka se také dotazova-
la na vybudování dvou okružních 
křižovatek. Nově plánovaný kru-
hový objezd nad Aquadromem, 
který kritizovali i další zastupitelé, 
bude podle zastupitelky proble-
matický v zimním období.  Zají-
mala se ale i o záměr kruhového 
objezdu v lokalitě Resslu. „Je to lo-
kalita, která je v klidném režimu, 
proč tu má být kruhový objezd? 
Doprava se tu bude spíš kompliko-

vat než lepšit. Prostor je zde široký, 
a pokud tu má být nový kulaťák, 
bude to podle mne zcela zbytečné,“ 
je přesvědčena. „Kruhák u koupa-
liště se už začíná realizovat, berme 

to jako fakt. Co se týče kruhového 
objezdu na Resslu, ten je navrho-
ván, ale ne klasický, nýbrž ve tvaru 
oválu,“ podotkl ke křižovatkám 
primátor.                                     (sol)  

Zelené sloupky na komunikacích schytaly kritiku

Zelené sloupky – balisety rozeseté po městě řidiče mnohdy matou.

MOST – Dopravní situace ve městě a zejména okružní křižovatky se 
staly hojně diskutovaným tématem na posledním jednání zastupi-
telů. 

SYSTEMS s.r.o.

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA 
BŘÍZA, BUK | CENA OD 800 Kč/prms

602 620 305
Litvínov
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P tejte se politiků
 Vzhledem k tomu, že na úze-

mí města Mostu je vyhlášeno 
opatření obecné povahy, žá-
dám o odpovědi na otázky:   
1. Zaslalo vedení města na pří-
slušný úřad žádost o informace?
2. Pokud ano, kdy?
3. Pokud ano, žádám informa-
ce lokality věžových domů ul. 
Dobnera a ulice Javorová bl. 
525 po měsících od měsíce říj-
na 2018 do měsíce března 2019.

Hodnocením vydaného  Opat-
ření obecné povahy  se vedení 
města zabývá. O uvedená data žá-
dá Úřad práce České republiky - 
kontaktní pracoviště Most. O da-
ta žádá průběžně, aktuálně bude 
probíhat vyhodnocení za obdo-
bí 6/2018 - 5/2019.  Dle poslední-
ho sdělení Úřadu práce ČR zasla-
ného počátkem dubna 2019 po-
čet vyplacených dávek doplatku 
na bydlení mírně klesl, nicméně 
nelze tvrdit, že se tak stalo pou-
ze v důsledku vydaného Opatření 
obecné povahy. K odejmutí dávek 
mohlo dle stanoviska Úřadu prá-
ce ČR dojít rovněž z důvodu no-
vely zákona o hmotné nouzi, kte-
rý zakotvil „zastropování“ jednot-
livých položek nákladů na bydle-
ní. Stejně tak ke snížení mohlo 
dojít vlivem např. změny pobytu, 
či nástupem do zaměstnání.

Ze statistik Magistrátu města 
Mostu vyplývá, že v roce 2018 
byl v rámci evidence obyvatel 
zaznamenán úbytek osob při-

hlášených k trvalému pobytu, 
nárůst osob odhlášených z trva-
lého pobytu a výrazný úbytek 
osob přestěhovaných v rámci 
města.

Název lokality: M. G. Dobnera
červenec 2017 – 46, prosinec 

2017 – 44, leden 2018 – 38, únor 
2018 – 36, březen 2018 – 35, du-
ben 2018 – 29, květen 2018 - 29

Název lokality: Javorová
červenec 2017 – 48, prosinec 

2017 – 51, leden 2018 – 51, únor 
2018 – 50, březen 2018 -  40, du-
ben 2018 – 33, květen 2018 - 26

Odpovídá primátor města 
Mostu Mgr. 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 

MOST – Zastupitelé vzali na vě-
domí, že v  době rekonstruk-
ce velké zasedací místnosti 
na magistrátu se budou zase-
dání konat v  náhradních pro-
storách v  hotelu Cascade, a to  
25. června, 24. září, 19. listopadu  
a 15. prosince 2020. 

Politiky zajímalo, v  jakém 
rozsahu se rekonstrukce usku-
teční a které součásti a umělec-
ké prvky zůstanou v nové zase-
dačce zachovány. „Původní pro-
jekt je třináct let starý a dost ne-
aktuální. Chtěl bych vědět, zda 
by se měl zrušit tento skvostný 
kazetový strop, lustr, průhled-
né okno a pískovcové oblože-
ní, popřípadě co dalšího? Podle 
mne firma, která má zakázku 
provádět, není vhodná pro tuto 
vzácnou místnost. Není to kan-
celář, ale reprezentativní pro-
stor a všechny tyto věci, včetně 
pískovcového obložení k  tomu 
patří,“ vystoupil v  diskusi za-
stupitel za Piráty a Zelené Lu-
děk Prošek. Primátor ho ujistil, 
že projekt starý třináct let ne-
ní a byl aktualizován. „Pod ve-
dením architekta a urbanistic-
ké pracovní skupiny jsme se tě-
mito prvky zabývali a budeme je 
řešit,“ reagoval primátor. Radní 
Jiří Nedvěd (ProMOST) ujistil, 
že pracovní skupina radě měs-
ta doporučila zachovat jak ka-
zetový strop, tak i lustr. „Co se 
týče pískovcového obložení, ten-
to prvek prostupuje celou budo-
vou, takže je navrženo jeho čás-
tečné zachování do určité výšky. 
Ještě se jedná o zachování čel-
ního prosklení, které v  původní 
dokumentaci bylo navrženo za-
zdít kvůli promítání a tepelným 

ztrátám,“ uvedl. Právě skleněný 
lustr zajímal zastupitele nejví-
ce. „Kazetový strop a lustr je pro 
mě také dost zásadní, proto pod-
poruji stanovisko pana Proška 
i Nedvěda,“ uvedla zastupitelka 
Alena Dernerová. „Lustr je ze 
sady, z níž jeden je v knihovně, 
jeden se naštěstí zachoval a visí 
ve sportovní hale. Chceme, aby 
se zachoval i tady,“ poznamenal 
Martin Domín ze SMM a ptal 
se, zda bude poskytnuta k  na-
hlédnutí projektová dokumen-
tace. „Ten sál není jen pro nás, 
ale je pro reprezentativní úče-
ly města. Sedmdesátitisícové 
město by si zasloužilo zajíma-
vou a historicky dobře laděnou 
místnost pro zasedání zastupi-
telstva. Můžeme být rádi, že ta-
kovou místnost máme. V jiných 
městech zasedají v tělocvičnách, 

v  různých halách, a proto by-
chom si toho měli vážit,“ řekl 
ještě. „Uděláme pro zastupite-
le prezentaci, abychom společ-
ně prodiskutovali případné pod-
něty a dotazy. Myslím, že je to 
namístě,“ ujistil zastupitele pri-
mátor Paparega. 

V náhradních 
prostorách bez  
on-line přenosů

V diskusi k rekonstrukci za-
sedacího sálu padl také dotaz, 
zda se budou pořizovat on-line 
přenosy i z  náhradních pro-
stor. „Konečně když už jsme se 
dočkali on-line přenosů zastu-
pitelstva, tak už v  příštím ro-
ce by mělo být pořizování těch-
to záznamů přerušeno. Proč by 

to nešlo v  náhradních prosto-
rách, když zde bude instalová-
no i audio zařízení?“ nechápal 
Adam Komenda (Piráti a Zele-
ní). Primátor vysvětlil, že hlav-
ním důvodem je technická 
i ekonomická náročnost. „Pro-
story jsou vždy v době zasedání 
pronajaty na dva dny. Instalo-
vání zařízení pro on-line přeno-
sy by podle propočtů vyšlo zby-
tečně draho. Jsme názoru, že tři 
zasedání by se mohla bez tohoto 
zařízení obejít. On-line přeno-
sy nebudou zrušeny, jen dočas-
ně přerušeny, za což se předem 
občanům omlouvám,“ žádal 
o shovívavost primátor a připo-
mněl, že prosincový termín je 
zamluven s rezervou. „Věřím, 
že v  tuto dobu bychom už mě-
li zasedat zde na magistrátu,“ 
uzavřel.                                (sol)

Politici požadují  v zasedačce  
zachovat skvosty

„Lustr je ze sady, z níž jeden je v knihovně, jeden se naštěstí zachoval a visí ve sportovní hale. Chceme, aby se 
zachoval i tady,“ bránili zastupitelé jeden ze skvostů magistrátní zasedačky.

K nově vysazeným stromům 
v centru města zaměstnan-
ci technických služeb umisťují 
v  těchto dnech speciální zavla-
žovací vaky. Jsou vhodné nejen 
pro novou výsadbu, ale i k zalé-
vání starších stromů v době su-
cha.

Obsluha vaku je navíc veli-
ce jednoduchá. Nová technolo-
gie by měla být efektivnější než 
klasické zalévání. „Vak není zá-
vislý na stálém vodním zdroji a je 
opakovatelně použitelný. Funguje 
jako určitá forma kapkové závla-
hy, obepne se kolem stromu, na-

pustí se 57 litry vody a ta potom 
po dobu 5 až 9 hodin perforace-
mi ve dně vaku vytéká, vsakuje 
se do země a zavlažuje kořenový 
systém,” vysvětluje ředitel spo-
lečnosti Technické služby města 
Mostu Václav Zahradníček. 

Voda se bude do vaků po ur-
čité době doplňovat. Ne však 
každodenně, aby stromy neby-
ly přemokřené. Náklady na po-
řízení třiceti vaků přišly město 
na 30 tisíc korun. Výhoda opro-
ti klasickému zalévání je v tom, 
že se voda neodpařuje, ale po-
stupně se uvolňuje. Město ušet-

ří nejen spotřebu vody, 
ale i peníze, např. za 
náklady spojené s ob-
novou uschlých stro-
mů, pohonné hmo-
ty a čas zaměstnanců, 
kteří se mohou věno-
vat jiným činnostem. 
„Hadicí nikdy nedoká-
žete dát stromu tolik 
vody najednou, voda 
se bez užitku roztéká 
a vypařuje se. Věřím, 
že se vaky nestanou ter-
čem vandalů nebo ne-
nechavců, a zůstanou 
tam, kde mají být,“ 
doufá ředitel Zahrad-
níček.

(sol)

Technické služby mají zlepšovák 
MOST – Most zkouší nové způsoby zavlažování zeleně, zejména 
stromů ve městě. Souvisí to s dlouhodobými suchy během jarních 
a letních měsíců. 

Speciální vaky fungují systémem kapko-
vé závlahy.

Zastupitelé upozorňovali na 
to, že okružní křižovatka ne-
ní nejvhodnější variantou a ta-
ké na problémy, které zde mo-
hou nastat především v zimním 
období. „Proč rada schválila vy-
budování kruhového objezdu 
nad koupalištěm, když odborní-
ci na dopravu tvrdili, že zde bu-
de lepší styková křižovatka? Tuto 
stavbu by měla realizovat společ-
nost Herkul za 7 milionů?“ do-
tazoval se Luděk Prošek za Pi-
ráty a Zelené. O okružní křižo-
vatce na křížení ulic Lipová, To-
polová a Zd. Štěpánka rozhodli 
radní na základě diskuse s  do-
pravními inženýry a prezenta-
ce projektů různých variant ja-

ko o nejvhodnější možnosti. 
Na akci bylo následně vyhláše-
no výběrové řízení, které vyhrá-
la firma Herkul. „Byly navrže-
ny dvě varianty, přičemž každá 
má své pro i proti. Já osobně jsem 
byl pro stykovou křižovatku, ale 
nemám problém ani s  okružní. 
Komise dopravní se ale většino-
vě shodla a doporučila radě va-
riantu okružní křižovatky,“ do-
plnil radní Jiří Nedvěd. „Jestli 
je to dobrá varianta, nebo ne si-
ce neumím posoudit, ale kdo to 
umí posoudit, je zima. A pokud 
usoudí, že to nepůjde, tak jsem 
zvědavý, co budeme dělat…“ po-
znamenal zastupitel Martin Do-
mín (SMM).                         (sol) 

Kruhák nad Aquadromem prověří zima

Se stavbou kruhového objezdu u Aquadromu se začalo před dvěma 
týdny. Řidiči musejí sledovat značení objížděk.

MOST – Nový kruhový objezd nad Aquadromem, který by se měl 
začít budovat v nejbližší době, se stal předmětem kritiky některých 
opozičních zastupitelů. 

 � Chata Barbora v Českém Jiřetíně - nachází se v Krušných 
horách v klidné, malebné, slunné části Českého Jiřetína. 

 � Znovuzprovoznění Moldavské dráhy + I. symbolické spojení 
Moldava-Holzhau“ - v minulosti přeshraniční trať zvaná též ja-
ko Krušnohorská železnice je dnes využívána především turis-
ty. 

 � Propagační kreslené video Most -  propagační animované vi-
deo města Most.

 � Propojení skiareálů  KLÍNOVEC - NEKLID - BOŽÍ DAR -  propojení 
Skiareálu Klínovec se sousedícím skiareálem na Neklidu a pří-
mé lyžařské propojení s Božím Darem. Skiareál Klínovec se roz-
šířil z původních 18 na 31,5 km. 

 � Řemeslné a tvořivé dílničky v  zámku Valdštejnů v  Litvínově  - 
jedna z akcí pro veřejnost v litvínovském zámku Valdštejnů.

 � Informační turistické centrum Hornické krajiny Krušnohoří 
Krupka - informuje o hornické historii Krušných hor a památ-
kách, které jsou nominované na seznam UNESCO.

 � Thermálium Teplice -  největší a nejteplejší bazény s čistě ter-
mální vodou v Čechách  v Lázních Teplice. Komplex termálních 
bazénů a saun s léčivou termální minerální vodou z pramene 
Pravřídlo. 

(nov)
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PONDělí
Bramborová s houbami 35 Kč
150 g Samuraj z hovězí roštěné, smažené bramboráčky 125 Kč
150 g Kuřecí steak zapečený se šunkou, sýrem, opečený brambor,  
 tatarská omáčka 115 Kč
150 g Uzené maso, čočka na kyselo, kyselá okurka, sázené vejce 105 Kč

ÚTERÝ
Gulášová  35 Kč
150 g Pečená vepřová krkovice, červené zelí, houskový knedlík 125 Kč
150 g Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, citron 125 Kč
350 g Fusilli carbonara 105 Kč

STŘEDA
STÁTNÍ SVÁTEK

ČTVRTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
220 g Kološvárské pečené kuře, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
350 g Lívanečky s lesními plody, skořicí a šlehačkou 105 Kč

PÁTEK
Zelná s klobásou 35 Kč
150 g Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Kuřecí prso s fazolovými lusky, smetanové brambory se sýrem 115 Kč
350 g Zapečené těstoviny s uzeným masem 105 Kč

SPECIÁL 340 g PEČENÉ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM A 165 Kč
RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI

POlEDNí MENU
6. 5. – 10. 5. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

I    nterpelace zastupitelů

Více informací na 
www.jezeromilada.cz a FB Jezero Milada

sobota 18. 5. 2019 od 13 do 17 h
18. NAROZENINY VÍLY MILADY

ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA JEZEŘE MILADA

13:00 ZAHÁJENÍ PROGRAMU
• výroba dortu a květin pro vílu Miladu
• sportovní disciplíny • cesta válečníka

15:00 ODEMČENÍ JEZERA
• otužilci Trmice předávají vládu víle Miladě

• divadelní hrátky s vílou Miladou 
• ovocné překvapení

Během celého programu 
„ukázka práce záchranářů“

POHÁR PKÚ s. p.
závod v jízdě 

na kolečkových saních

LOUDA AUTO
přehlídka vozů

5. ročník Milada BURGERU

VÝLETNÍ VLÁČEK

Přijďte 

v kostýmech 

vodníků 
a víl

Poděkování Oblastního 
muzea a galerie v Mostě

MOST - Oblast-
ní muzeum a ga-
lerie v  Mostě, pří-
spěvková organi-
zace, děkuje Měst-
ské policii v  Mos-
tě za profesionální 
pomoc s ostrahou 
unikátní soupravy 
šperků baronky Ul-
riky von Levetzow, 
která byla prezen-
tována 14. března 
2019. Převoz šper-
ků i statická ostra-
ha při slavnost-
ní prezentaci by-
ly uskutečněny za 
asistence jednotky 
zvláštního nasaze-
ní Městské policie Most s naprostou profesionalitou a s nejpřísněj-
ším zabezpečením. Oblastní muzeum a galerie velice děkuje ředi-
teli městské policie Ing. Jaroslavu Hrvolovi, zástupci ředitele měst-
ské policie Františku Kynclovi a členu městské policie Miroslavu Po-
kornému. 

Za Oblastní muzeum a galerii v Mostě
Mgr. Michal Soukup, 

ředitel příspěvkové organizace

Měření prašnosti
Lubomíra Mejstříková 

(ANO) - Dotazovala se na mě-
ření prašnosti. „V posledních le-
tech sucha prudce stoupá i praš-
nost. Ta je v Mostě monitorová-
na u stadionu. Domnívám se, 
že nemusí ale odpovídat praš-
nosti a hodnotám ve všech čás-
tech města. Lze předpokládat, že 
v lokalitách poblíž vršanského lo-
mu je prašnost vyšší. Zazname-
návám stížnosti v této lokalitě 
od tamních obyvatel, a proto by 
mě zajímalo, zda by bylo mož-
né zajistit měření prašnosti a ja-
ká opatření zde šachta provádí?“ 
Primátor Jan Paparega informo-
val, že Vršanská uhelná provádí 
v této lokalitě měření. „Zjistíme, 
zda jsou prováděna. Vyžádám 
k této problematice potřebné do-
kumenty, podněty s nimi projed-
nám a se závěry vás seznámím,“ 
dodal primátor. 

Rekonstrukce Repre
Zastupitel za Piráty a Zele-

né Luděk Prošek - Opětovně se 
dotazoval na prezentaci rekon-
strukce Repre. „Slíbili jste, že se 
připravuje prezentace pro zastu-
pitele, tak by mě zajímalo, kdy 
přesně? Dozvěděl jsem se také, že 
jeho vzácná kamenná fasáda pů-
jde dolů a zřejmě nahradit nepů-
jde. Můžete to potvrdit?“ dota-
zoval se. Dále požadoval odpo-
věď na výdaje města na městské-
ho a externího architekta a kolik 
uchazečů se přihlásilo do výbě-
rového řízení na post ředitele 
technických služeb. 

Komu svěřit 3D 
bludiště…

Jiří Kraus za Piráty a Zele-
né - Interpeloval vedení města, 
proč bude 3D bludiště spravovat 
společnost Sportovní hala Most 
namísto technických služeb, 
které se starají o údržbu celého 

parku. „Technické služby sice na 
Šibeníku dělají udržovací práce, 
ale skatepark spravuje sportov-
ní hala, stejně jako areál netra-
dičních sportů, areál v  Čepiro-
zích, a tak je přirozené, že i blu-
diště bude spravovat tato společ-
nost, která s tím má na rozdíl od 
technických služeb své zkušenos-
ti,“ reagoval primátor. 

Senioři chtějí oplocení 
a posilovací stroje

Patricie Prokešová (ANO) - 
Položila dotaz, který se týkal se-
niorů z pečovatelských domů 
v  ulici U Parku. „Nedalo by se 
zde zajistit oplocení celého are-
álu se seniory? Ti zároveň poža-
dují odstranit houpačky, kde se 
shlukuje problematická mládež 
a narušují zde klid. Místo toho 
by tu přivítali workoutové posilo-
vací stroje…“. Vedení města slí-
bilo situaci prověřit, ale oplo-
cení by prý bylo technicky ne-
proveditelné. „Jedná se o veřejné 
prostranství, které je využíváno 
i mezi panelovými domy. Chys-
tají se zde úpravy laviček. Někte-
ré se odstraní a jiné se dají blíže,“ 
uvedla náměstkyně. 

Málo jeslí a kam s 
dětmi s postižením? 
Jaroslava Puntová (ANO) - 

Chtěla vědět, zda má město va-
riantu zvýšeného zájmu o umís-
tění dětí v  jeslích. „Počítá se 
s dalšími prostory pro menší dě-
ti v Albrechtické, přičemž by se 
mohlo jeslím odlehčit a nabírat 
sem děti mladšího věku, zhruba 
dvouleté. Chtěl by s námi spolu-
pracovat také kojenecký ústav, 
který nabízí své prostory,“ uved-
la náměstkyně primátora Mar-
kéta Stará. Zastupitelku také za-
jímalo, zda je v Mostě možnost, 
kam umístit školou povinné dě-
ti s postižením během letních 
prázdnin, kdy jsou školy za-

vřené. Dotazovala se i na roz-
šíření parkování v  ulici Pioný-
rů. „V  místě, kde sídlí VŠFS od 
pondělí do soboty převážně par-
kují studenti školy. Občané z blo-
ků 330 a 327 zde hledají mar-
ně místo k  zaparkování,“ uved-
la. Primátor připomněl, že v této 
ulici se nachází velké parkoviš-
tě, které sice není podél komu-
nikace, nicméně je v docházko-
vé vzdálenosti. „Toto parkoviště 
není zcela využíváno. Myslím, že 
tato lokalita má dostatečnou ab-
sorpční kapacitu, i když souhla-
sím, že parkování podél komuni-
kace je problém. Prověříme, zda 
nejsou i jiné možnosti,“ uvedl 
první muž města. 

Podpora Baníku
Berenika Peštová (ANO) - 

Zjišťovala, zda-li nemá město 
zájem přispět TJ Baníku Souš 
na oslavy výročí sto let fungo-
vání klubu. „TJ Baník Souš jsme 
v  rámci rozpočtu pro tento rok 
podpořili v  řádech milionů. Je 
to jedna z  největších dotací pro 
sportovní oddíly v Mostě a mys-
lím, že si prostředky z těchto pe-
něz mohou na oslavy vzít,“ od-
pověděl ji náměstek primátora 
Marek Hrvol. 

Přechod na Pražské
Adam Komenda – Zajímal 

se o přechod u zastávky Severo-
grafia a jeho bezpečnost. „Nyní 

zde přechází mnoho lidí při cestě 
do práce a z práce. Je tu rychlost 
70 km/hodině. Na přechod neu-
pozorňuje značka a pásy na vo-
zovce jsou už několik let vybled-
lé. Před pár lety tu zemřel i člověk 
na následky srážky s  automobi-
lem. Chci vědět, jestli budou uči-
něny nějaké kroky k  nápravě?“ 
Dostal ale odpověď, že přechod 
není v majetku města, a proto je 
záležitost v kompetenci vlastní-
ka, kterým je Ústecký kraj. 

Co bude s knihovnou?
Tomáš Ondrášek (SMM) – 

Ptal se, jak hodlá město nalo-
žit s  budovou městské knihov-
ny poté, co se přestěhuje do Re-
pre. „S pýchou musím konstato-
vat, že mostecká knihovna svou 
funkčností patří mezi pět nejlep-
ších v celé republice. Z médií čtu, 
že se brzy přestěhuje do Repre. 
Kdy bude zveřejněno, jak naloží-
me s touto budovou knihovny po 
přestěhování. Prosím o písemnou 
odpověď,“ uvedl zastupitel. 

Jak bude vypadat 
nádraží?

Jan Hrubeš (Piráti a Zelení) 
- Interpeloval vedení města, zda 
bude zveřejněna studie provedi-
telnosti autobusového nádraží. 
Primátor přislíbil, že zjistí aktu-
ální stav, a pokud je studie k dis-
pozici, není problém s ní sezná-
mit i veřejnost.                      (sol)

Během února a března se 
uskutečnila schůzka obyvatel ži-
jících v okolí autodromu s vede-
ním města a zástupci autodromu. 
„Autodrom představil akce, které 
chystá, ale o protihlukových opat-
řeních jsme se nedozvěděli nic. To, 
že se autodrom bude snažit o změ-
nu legislativy, nás neuspokoju-
je. Sice padly informace o opatře-
ních, která autodrom udělal, ale 

na výsledcích to není znát. Doklá-
dají to výstupy z měřicího zaříze-
ní, z nichž je patrné, že limity jsou 
stále porušovány. A město se k ce-
lé věci staví tak, že navíc povolu-
je výjimky pro konání akcí. Proč 
se nekonají jen tradiční závody 
a proč město tyto výjimky udělu-
je? Je snad pro město přednější do-
minanta autodrom a pomíjivý vliv 
turismu oproti klidnému žití obča-

nů, kteří žijí blízko autodromu?“ 
ptal se i za ostatní dotčené obča-
ny Martin Martinovský. Primátor 
města vysvětlil, že žádost o udě-
lení výjimek město Most obdrže-
lo, a tudíž ji muselo řešit. „Žádost 
jsme projednali v radě města, kte-
rá dospěla k tomu, že ne všechny 
akce schválila. U některých upra-
vila čas a podobně. Ani my ne-
souhlasíme, že je ze strany auto-
dromu porušován zákon. Zatím 
však nevidím efektivní opatření, 
prostřednictvím nichž bychom 
mohli na autodrom tlačit,“ sdě-
lil primátor. 

Některé politiky zajímalo, proč 
město výjimky uděluje. „Rada 
schválila výjimky na závody, které 
byly i v minulém roce, tedy s kon-
cem akcí maximálně do 18 hodin. 
Stejně tak i loňskému roku odpo-
vídá počet výjimek. Řešili jsme i to, 
že bychom změnili obecně závaz-
nou vyhlášku, která se týká pro-
jednání výjimek, a to tak, že by-
chom tuto kompetenci do příští-
ho roku přenesli na zastupitelstvo. 
Rozhodnout by o nich tak mohl 
vrcholný orgán,“ komentoval pri-
mátor Jan Paparega. 

(sol)

Občané nesouhlasili s výjimkami pro autodrom 
MOST – Překračování limitů hlučnosti na autodromu kritizovali 
obyvatelé města v diskusi na zastupitelstvu. Občany zajímal postoj 
města a  také proč udělilo autodromu výjimky na pořádání někte-
rých akcí na závodním okruhu.   

MOST -  Divadlo rozmanitostí 
v Mostě uvedlo premiéru nové 
hudební pohádky pro malé i vel-
ké diváky O princezně a hrášku. 

Děti i jejich rodiče si uži-
jí příběh  plný napětí, nadhle-
du i vtipu. Jak se pozná oprav-
dová princezna? Nemůže v no-
ci usnout kvůli jedinému malé-
mu hrášku, který cítí i přes deset 
prachových peřin. A jak se po-
zná správný princ? Nenechá se 
zviklat svým okolím a věří, že 
právě jeho princezna je pro něj 
ta pravá.

Hrají: Václav Hoskovec, Tere-
za Karásková, Josef Weisner, Jit-
ka Raková, Kamila Raková, Pa-
vel Zikmund, Tomáš Alferi, Ema 
Turnová, Quido Kublák. Pohád-
ka je určena pro děti od 4 let. Re-
prízu pro veřejnost uvede diva-
dlo 4. května  v 10 hodin.   (nov)

Rozmáňo uvedlo premiéru pohádky O princezně a hrášku

Veselá pohádka se zpěvy o tom, jak podvodník podvodníka napálí a pravá láska na prachovém peří líhá…

Zastupitelé se zajímali například o rekonstrukci Repre.



Tématem jubilejního dvacáté-
ho ročníku kadeřnické žákovské 
soutěže byly Čtyři živly. O prven-
ství bojovalo 26 kadeřníků a ka-
deřnic ze dvanácti škol, včetně 
hamerské. „Soutěžící kadeřni-
ce a kadeřníci každý rok vytvá-
ří kreativní a mnohdy i výstřed-
ní účesy, které se čistotou zpraco-
vání a originalitou dají srovnávat 
s tvorbou profesionálů,“ uvedla 
ředitelka školy Jitka Francírková. 
Účesy ohodnotila odborná po-
rota, ve které zasedly špičky své-
ho oboru. Jako speciálního hos-

ta si hamerská škola pozvala Ja-
nu Burdovou, několikanásobnou 
vítězku Hairdressing Awards, 
majitelku úspěšného salonu Ja-
na Burdová v Teplicích a amba-
sadorku vlasové kosmetiky Red-
ken. V odborné porotě zasedla 
také Jana Škudrnová, několika-
násobná mistryně a vicemistry-
ně republiky v účesové tvorbě, 
Michal Sladký, přední kadeřník 
salonu Petry Měchurové v Pra-
ze, a David Sýkora, majitel zná-
mého kadeřnického ateliéru Da-
vid v Mostě. V neposlední řadě 

pak Marta Moravcová, majitelka 
úspěšného kadeřnického Salonu 
Marta Moravcová v Teplicích, 
vítězka mnoha soutěží. 

Krejčovská soutěž se nesla 
pod názvem Slet krásných ča-
rodějnic. Rozdělena byla do tří 
kategorií – Textilní hračka, Ze 
starého nové, Z pohádky do 
pohádky. Na módní přehlídce 
se představili modelky a autoři 
modelů ze čtyř škol, nechyběla 
ani domácí škola. Modely krej-
čích jsou tradičně divácky vel-
mi úspěšné. V první kategorii 
s názvem Textilní hračka moh-
li vedle odborné poroty nově 
hodnotit i všichni návštěvníci 

soutěže. Druhá kategorie s eko-
logickým podtónem Ze staré-
ho nové nabídla pohled na kre-
ativní recyklaci starých oděvů. 
V poslední kategorii Z pohád-
ky do pohádky autoři popusti-
li uzdu své fantazie a představili 
kostýmy pohádkových bytostí.

Škola přivítala v odborné po-
rotě krejčovské soutěže Jiřího 
Moravce, majitele známého ate-
liéru Moravec v Teplicích, Jiří-
ho Smékala, prokuristu výrob-
ního provozu závodu Triola a.s. 
Horní Jiřetín, a Kristýnu Re-
ňákovou, odbornici v krejčov-
ském oboru.

(sol)

Dětství přes kopírák
Do malého bytu ve třetím pat-

ře činžovního domu se Kamil na-
stěhoval jednoho zimního dne. By-
lo to jeho první samostatné bydlení. 
Ve městě si našel práci, dělal kurý-
ra pro jednoho místního dopravce. 
Odstartovala mu nová etapa života. 
Za vším, co bylo před tím, chtěl udě-
lat tlustou čáru. Zapomenout a už 
se k těm rokům nikdy 
nevracet. Jako by ne-
byly. Na život v rodi-
ně, které vládl despo-
tický otec. Na slaboš-
skou matku, která se 
nikdy dětí neuměla za-
stat. Na staršího brat-
ra, který se dlouho bál 
a nakonec umřel. Na 
sestru, kterou měl Ka-
mil tolik rád a která 
umřela také. A na ži-
vot v dětském domově, 
kde sice neměl hlad, 
ale ke štěstí mu hodně chybělo. Teď 
měl byt a práci a mohl si žít takový 
život, jaký jen mohl chtít. V domě 
se s nikým neznal a ani o to nestál. 
Chtěl zůstat anonymní, nenápadný, 
nikoho si nevšímal. Na chodbě se 
občas potkal s rodinou z většího by-
tu odnaproti. Otec a malá holčička, 
tak sedmiletá. Párkrát se pozdravili. 
Holčička se jmenovala Linda a Ka-
milovi připomínala jeho sestřičku. 
Jednou ráno potkal ty dva. Otec za-
mykal byt a Linda brečela. A její otec 
ji neutěšoval. Bylo to zvláštní. Poz-
ději viděl holčičku od sousedů brečet 
ještě několikrát. Všechno se v něm 
naježilo. Byl ve střehu. Přesně takhle 
s pláčem odcházela do školy jeho se-
střička. Podezíravě si měřil Lindi-
na otce pokaždé, když ho na chod-
bě domu potkal. Když jednou slyšel 
přes zavřené dveře Lindu na tátu kři-
čet, že je hnusnej a že ho nenávidí, 
bylo mu jasné, co se u sousedů dě-
je. Přesně takhle to bývalo u nich. 
Najednou bylo všechno zpátky. Je-
ho dětství. Život v rodině, které vlá-
dl stejně hnusnej chlap, jako byl Lin-
din otec. Znovu to všechno prožíval. 
Ty dny, kdy se s matkou a sourozen-
ci krčili strachem, zatímco otec pro-
cházel byt s bílou rukavičkou na ruce 
a kontroloval, jestli je všude uklizeno 
do čista. Znovu měl před očima mat-
činy podlitiny a její křik, když ji otec 
trestal. A přímo fyzicky cítil tu hrů-
zu, když se v noci otevřely dveře je-
ho pokoje a otec vešel. Chtělo se mu 
zvracet, když v duchu znovu snášel 
to, co mu otec noc co noc dělal. Vě-
děl, že někdy chodí i za bratrem, ně-
kdy za sestrou. On byl ale jeho ob-
líbené dítě. Jeho si vybíral ke svým 
nočním návštěvám nejčastěji. Ně-
kdy ho přitom zranil tak, že nemo-
hl jít druhý den do školy. Celé noci 
nespal, nechtěl jíst. Byl malý a sla-
bý a právě takový se otci líbil. Mat-
ka neřekla nikdy nic. Jen se na něj 
ráno dívala provinilýma očima. Ne-
náviděl ji snad víc než tátu. Měla ho 
bránit a neudělala nic. Starší bratr ho 
občas utěšoval, ale neměl to rád. Ne-
pomohlo to a příliš mu to připomí-
nalo, že v noci táta zase otevře dve-
ře jeho pokoje. Sestra o tom nikdy 
nemluvila. Věděl ale, že chodí i za 
ní. Chtěl ji bránit, ale byl příliš ma-
lý a slabý a nevěděl jak. Jednou v no-
ci byl u něj táta krátce a pak šel ješ-
tě vedle do pokoje za sestrou. Slyšel ji 
brečet a pak začala křičet. Krčil se ve 
své posteli, na uších přitisknuté dla-
ně. Nevěděl, jak dlouho takhle ležel. 
Ucítil kouř. V bytě začalo hořet. Bál 
se vylézt. Už byl kouř všude. Nemohl 
dýchat. Když ho vytáhli muži v dý-
chacích maskách z postele a odnes-
li ven, ještě nevěděl, že z rodiny zů-
stal živý sám. Později se dozvěděl, že 
matka a sestra se udusily. Bratr otce 
pobodal, když šel bránit sestru s no-
žem v ruce. Oheň způsobily svíčky, 
které si otec při svých nočních ná-
vštěvách dětských pokojů vždy zapa-
loval a které při rvačce syn s otcem 
shodili. Ohořelé tělo bratra našli ha-
siči s rozbitou lebkou. Byl mrtvý dřív, 

než se požár rozhořel. Skončil v dět-
ském domově. Jeho život už nikdy 
nebude normální. Noc co noc se bu-
de krčit v posteli a čekat, až dveřmi 
pokoje vstoupí jeho otec. I když už 
je dávno mrtvý. Teď ta holčička to-
lik podobná jeho sestře prožívá ně-

co podobného. Dob-
ře si všiml, jak je hube-
ná a bledá a jejích čer-
vených ubrečených očí. 
Sledoval ty dva a Linda 
brečela snad každé rá-
no. V bytě s nimi nikdo 
nebydlel. Neměla mat-
ku, která by se jí zasta-
la. Neměla bratra, kte-
rý by ji šel v noci s no-
žem v ruce bránit. Ka-
milo bylo jasné, že 
Lindě nikdo nepomů-
že. Musí to udělat sám. 

Teď už není malý bezmocný kluk. Je 
muž. V noci poslouchal s uchem při-
tisknutým na zeď svého pokoje, jak 
Linda na druhé straně ve svém po-
koji pláče. Druhý den ráno, když otec 
s dcerou odešli z bytu, vydal se za ni-
mi ve své služební dodávce, ve které 
rozvážel zboží. Viděl, jak se před ško-
lou loučí. Jak se muž sehnul, aby dí-
tě políbil a Linda uhnula. Pak odešel 
a Linda se loudala k otevřeným dve-
řím školy. Byla to šance. Využil ji. Při-
jel blíž, otevřel dveře dodávky a po-
padl holčičku. Nestačila ani vykřik-
nout. Strčil ji do nákladního prostoru 
auta a vyrazil od školy. Slyšel ji vza-
du křičet a bušit do stěny dodávky. 
Jel co nejrychleji pryč. Odvezl Lindu 
za město na lesní cestu. Teprve tady 
auto otevřel. Holčička se krčila mezi 
balíky. Brečela. Snažil se ji uklidnit. 
Mluvil na ni. Nic jí neudělá. Pomů-
že jí. Odveze ji od otce pryč. Nepo-
slouchala ho. Viděl v jejích očích ten 
šílený strach, který celé dětství pro-
žíval sám. Pro Lindu je příliš poz-
dě. Najednou se mu holčička vytrh-
la a rozběhla se lesní cestou zpět k sil-
nici. Dostihl ji a znovu chytil za ruce. 
Křičela, ať ji nechá být, že to na něj 
všechno poví. Její táta ho zabije. Zno-
vu se mu vytrhla a chtěla utíkat. Str-
hl ji na zem a sáhl po velkém kameni, 
který na cestě ležel. Jediným úderem 
Lindě rozbil lebku. Uložil mrtvé dítě 
do trávy. Uhladil jí šaty a vlasy kolem 
tváře. Lehl si vedle ní. Musel jí pomo-
ci. Lepší smrt, než aby ji otec zneu-
žíval každou noc. A dítě si samo na 
život sáhnout neumí. Vytáhl z kapsy 
nůž a otevřel si žíly na zápěstích. Le-
žel vedle mrtvé dívky a díval se na ne-
be. Svět se s ním pomalu začal točit. 
Zavřel oči. Jeho ztýraná duše odchá-
zela. Lindin otec zatím prožíval pek-
lo. Ze školy se ozvala učitelka, že Lin-
da nedorazila do třídy. Nejdřív tam 
jel sám, pak zburcoval policii. Někte-
ré děti si vzpomněly, že Lindu naložil 
nějaký člověk do velkého bílého au-
ta. Zatímco policie pátrala po únos-
ci, seděl s hlavou v dlaních. Kolik ne-
štěstí se na jeho holčičku ještě sne-
se. Před půl rokem je opustila Lindi-
na matka. Začala si románek se svým 
kolegou. Jednoho dne si sbalila kuf-
ry, políbila Lindu a odletěla s ním do 
Maroka. Navždy. Lidna to nechápa-
la. Jak to, že ji maminka opustila. Ka-
ždou noc ji slyšel brečet. Ať se sna-
žil sebevíc, holčička nejedla a nespa-
la. Chřadla před očima. Jeho žena za-
tím na dálku požádala o rozvod. Dítě 
si má prý nechat, ať vyrůstá v zemi, 
kde se narodila. To už nezvládl. Ne-
věděl, jak Lindě řekne, že ji matka ne-
chce ani vidět. Ráno, když se Linda 
ptala jako každý den, kdy se vrátí má-
ma, řekl jí pravdu. Linda na něj křiče-
la, že je hnusnej a zlej a brečela celou 
cestu do školy. Udělal by pro své dí-
tě všechno, ale s touhle zradou jí ne-
uměl pomoci. A teď je pryč. Modlil 
se, aby jeho Lindu našli. Co nejdří-
ve. Obě těla našla žena, která na les-
ní cestu chodila venčit psa za něko-
lik hodin po únosu.                                             

(pur)
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Kadeřnická soutěž JUNIOR 2019:
LAICKÁ POROTA
Vaňová Sabina, Střední odborná škola Litvínov – Hamr
Fáberová Eliška, Střední odborná škola Litvínov – Hamr
Pikalová Kateřina, Střední škola – Centrum odborné pří-
pravy technickohospodářské, Praha 9 Vysočany
ODBORNÁ POROTA
Pikalová Kateřina, Střední škola – Centrum odborné pří-
pravy technickohospodářské, Praha 9 Vysočany
Fáberová Eliška, Střední odborná škola Litvínov – Hamr
Holcknechtová Michaela, Střední škola gastronomie 
a služeb Liberec
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ JANY BURDOVÉ
Fáberová Eliška, Střední odborná škola Litvínov – Hamr

Divoké účesy a originální  
krejčovina vládly  hamerské škole

Vítězný účes Kateřiny Pikalové.
Prestižní ocenění získal účes  
Elišky Fáberové.

lITVíNOV/HAMR - Střední odborná škola v litvínově – Hamru tradič-
ně připravila prestižní regionální soutěž Junior 2019. Svůj um před-
vedli žáci oboru kadeřník a krejčí. I letos slavila pořadatelská škola 
velké úspěchy. Na bedny vítězů dosáhli její žáci obou soutěží. 

MOST - V areálu mosteckého au-
todromu znovu ožil Navara Off-
road Park, přírodní plocha s růz-
nými druhy povrchu pro nácvik 
bezpečné jízdy v terénu. Zájemci 
zde v praktické části kurzu pod 
vedením zkušeného instruktora 
získají základní cit pro vůz kate-
gorie SUV a off-road a následně 
se naučí zvládat všechny nástra-
hy spojené s jízdou v lehkém, ale 
i těžkém terénu. Mohou zvolit 
svůj vlastní vůz, nebo si zapůjčit 
pick-up Nissan Navara. 

Autodrom získal čtyři zcela 
nové vozy Nissan Navara s  vy-
spělým pohonem 4x4. „Auta 
vedle kurzů bezpečné jízdy obo-
hatí také nabídku doprovodných 
programů našich stěžejních zá-
vodních víkendů. Návštěvníci si 
mohou vyzkoušet, s  jakou suve-
renitou, nadhledem a hlavně bez-
pečně si tato elegantní monstra 
poradí s  jakoukoli nástrahou te-
rénu včetně hluboké vody či str-
mého blátivého kopce,“ upřesnila 
obchodní a marketingová ředi-

telka společnosti AUTODROM 
MOST Jana Svobodová.

V Navara Offroad Parku si ři-
diči vyzkoušejí jízdu v orné a jí-
lovité půdě, setkají se s kombi-
nací sypkého materiálu s hlínou 
a kamením. Dráha je vybavena 
umělými překážkami, jako je že-
lezniční svršek či položené klá-
dy. Disponuje ale zejména pří-
rodními překážkami, a to sjezdy, 
výjezdy, bočním náklonem, bro-

dy a dalšími. V  teoretické čás-
ti kurzu vedle informací o osvo-
jení správných řidičských návy-
ků či novinek v zákoně o pozem-
ních komunikacích instruktoři 
seznámí majitele SUV či offroa-
dového vozu podrobně s jeho 
výbavou a systémy. Při praxi 
v  terénu si pak jako řidiči vy-
zkoušejí, co všechno jim výba-
va a systémy umožňují. „Ukáže-
me si to například při  prudkých 

sjezdech a výjezdech, při jízdě ve 
velkém bočním náklonu, při  jíz-
dě po velmi nerovném povrchu, 
kdy dochází ke křížení náprav 
nebo při jízdě šikmo svahem. Vel-
kou pozornost samozřejmě věnu-
jeme bezpečnosti při jízdě v teré-
nu a také eliminaci či minimali-
zaci poškození vozu,“ vyjmeno-
val hlavní instruktor autodromu 
Marek Kohoutek.

(nov)

Offroad areál láká na zážitek ve  špičkovém pick-upu 

Dobrodružnější povahy si mo-
hou o prázdninách vyzkoušet pří-
městský tábor s názvem Vojákem 
na Kočičáku. Děti si vloni tábor 
i přes panující vedra, oblečené do 
vojenských maskáčů, skvěle uži-
ly. Stejně jako minulé léto, i letos 
se naučí základy táboření, zákla-
dy první pomoci, poznají historii 
a přírodu, budou pracovat s ma-
pou a kompasem, prozkoumají 
vojenské kryty, užijí si stolování 
v polní kuchyni u ohně a z ešusů. 
To všechno a mnohem víc při-
pravili pro kluky i holky členové 
spolku Muzea čs. opevnění z let 
1936 - 1938 "Na Kočičáku" (na 

Chomutovsku) spolu s Oblast-
ním muzeem a galerií Most. Mu-
zeum Na Kočičáku oslovuje svou 
ojedinělou koncepcí zrekonstru-
ovaných objektů lehkého opev-
nění, určených původně pro bez-
prostřední obranu Českosloven-
ské republiky, všechny generace 
od dětí až po dospělé. 

Tábor je určen pro děti od  
7 let. Ranní srazy jsou v 7.30 ho-
din u mosteckého muzea, návra-
ty cca v 16.30 hodin tamtéž. Ce-
na 2 600 Kč zahrnuje celoden-
ní program, dopravu autobusem, 
2x svačinu, oběd, pitný režim 
a odborný dohled. Termín tábo-

ra je od 5. do 9. 8. Více informa-
cí najdete na www.tabory-kadan.
webnode.cz nebo na e-mailu: si-

lova@kultura-kadan.cz, 775 035 
968 (Jana Šílová, Městské muze-
um v Kadani).                     (nov)

Vojákem na Kočičáku aneb
Příměstský tábor nabitý dobrodružstvím

MOST – Po loňském velkém úspěchu také letos proběhne příměst-
ský tábor „Vojákem na Kočičáku“. Zájemci se mohou hlásit, ještě 
jsou volná místa.

Offroadový areál je přístupný veřejnosti každý den od 9 do 18 hodin, zajezdit si v terénu tak může po dohodě 
s personálem polygonu každý. 

Kočičák oslovuje svou ojedinělou koncepcí všechny generace.
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V Litvínově pokračují  
přípravné třídy

lITVíNOV – V litvínově budou pokračovat přípravné třídy i v příštím 
školním roce. Schválili to  litvínovští radní.

V základní škole v Ruské ulici bude v příštím školním roce pokra-
čovat výuka v jedné přípravné třídě, v janovské ZŠ ve dvou. Příprav-
né třídy jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povin-
né školní docházky, u kterých je předpoklad, že přípravná třída vy-
rovná jejich vývoj, přednostně dětem, kterým byl povolen odklad. 
Přípravnou třídu lze zřídit, pokud v ní bude nejméně 10 dětí. K její-
mu zřízení je nezbytný souhlas krajského úřadu.                         (pur)

 

Sev.en Energy  
uzavřela v Číně dohodu

PEKINg - Představitelé energetické skupiny Sev.en Energy se před 
několika dny vrátili z Čínské lidové republiky. V Pekingu uzavřeli 
dohodu s jednou z nejvýznamnějších čínských energetických spo-
lečností China Huaneng group. Za Sev.en Energy smlouvu podepsal 
generální ředitel skupiny luboš Pavlas. 

Čínu navštívil také majitel  Sev.en Energy Pavel  Tykač, který se 
při příležitosti podpisu setkal s prezidentem China Huaneng Group 
(CHG) Šu Jin-piaoem. „Pavel Tykač byl i součástí delegace, která v den 
podpisu doprovodila prezidenta Miloše Zemana k čínskému preziden-
tovi Si Ťin-pchingovi,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabrie-
la Sáričková Benešová a dodala: „V dohodě obě strany potvrzují roz-
hodnutí společně efektivně řídit a rozvíjet spoluvlastněný InterGen. Zá-
roveň dohoda umožňuje, aby Sev.en Energy mohla využít know how 
CHG v oblasti moderních energetických řešení. Partnerství otevírá mož-
nosti využití nejmodernějších energetických technologií CHG v Evro-
pě.“ Cílem návštěvy byly kromě dohod v oblasti energetiky také mož-
nosti využití nejnovějších energetických technologií. Účast v misi na-
vazuje na nákup 50 % nadnárodní britsko-australské společnosti In-
terGen od kanadského penzijního fondu Ontario Teachers’ Pension 
Plan. Díky této akvizici se Sev.en Energy stala partnerem dalšího vý-
znamného spoluvlastníka InterGenu, čínského koncernu Huaneng. 
Oba partneři nyní jednají o možnostech, jak InterGen celosvětově 
rozvíjet. „Sev.en Energy se soustředí na strategický přechod mezi kon-
venční energetikou a moderními zdroji energie. Chceme být součástí té-
to změny jako ti, kteří zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek, a přitom 
využívají nová moderní řešení,“ řekl krátce před odjezdem do Číny 
Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.en Energy.  

Čína je v  současnosti největším světovým investorem do výzku-
mu konvenčních zdrojů energie. Některé čínské technologie te-
dy mohou najít uplatnění i v  energetické praxi České republiky. 
„To nejmodernější, co můžete dnes v  konvenční energetice vidět, vy-
víjejí právě Číňané. Chceme se s  těmito novými postupy seznámit 
a zvážit možnosti jejich využití,“ vysvětluje Luboš Pavlas. Sev.en Ener-
gy  od loňska zastřešuje firmy Pavla Tykače  sdružené dříve ve sku-
pinách  Czech  Coal  a  Sev.en. V ČR skupina provozuje dva hnědo-
uhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky. Zaměstnává více než  
3 200 lidí.                                                                                                (nov)

lITVíNOV – Od příštího jednání 
v  květnu mohou lidé sledovat 
diskuze a hlasování litvínov-
ských zastupitelů v on-line pře-
nosu na webových stránkách 
města. Videopřenos je součástí 
nového Jednacího řádu Zastu-
pitelstva města litvínova. 

Kromě videopřenosů má jed-
nací řád i další změny. Délka 
diskuze se rozšířila ze třiceti 
na šedesát minut. Diskuzní pří-
spěvky jsou prodlouženy na pět 
minut, a to na návrh opozič-
ního zastupitele Daniela Urika 
(Litvínov DO TOHO). Občané 
také budou moci reagovat i na 
rozpravu zastupitelů i po vy-
čerpání svého diskuzního pří-
spěvku. 

Litvínov musí více 
třídit

Nejdelší diskuze se strh-
la u schvalování vyhodnoce-
ní Plánu odpadového hospo-
dářství. Diskutovat o odpadech 
přišli i občané. Plán odpadové-
ho hospodářství byl zpracován 
na období 2017-2021. Má zajis-
tit efektivní hospodaření s od-
pady na území města s účinnou 
prevencí, výchovou, osvětou 
i konkrétními kroky pro zlep-
šení životního prostředí a po-
kračovat ve využívání stávají-
cích systémů nakládání s od-
pady, které jsou v souladu se 
závaznou částí Plánu odpado-
vého hospodářství Ústeckého 
kraje. S  tím ale někteří zastu-
pitelé a ani občané nesouhla-
sí. „V plánu odpadového hos-
podářství je řečeno, že sto pro-
cent odpadů řešíme skládková-
ním. Plánuje město nějaké jiné 
řešení, například technické za-
řízení na likvidaci odpadu?“ do-
tazoval se na případné spalová-
ní odpadu či jiné využití občan 
Michal Vostárek. Upozornil na 
nevhodný systém pro třídění 
odpadů v Litvínově. „Mohu vy-
cházet jen z  toho, jaká situace 

panuje v naší lokalitě, tedy nad 
Citadelou směrem k  Loučkám. 
Občané musí jednotlivé nádo-
by na separovaný odpad sami 
svážet i sto dvacet metrů třikrát 
týdně k páteřní komunikaci. Ne-
ustále tak po lokalitě migrují ná-
doby na odpad a mění svá sta-
noviště,“ upozornil. Zajímal ho 
také záložní plán města pro pří-
pad, že nebude spokojeno s čin-
ností svozové firmy. „Cíl Litví-
nova je v  roce 2020 sedmde-
sát procent odpadů recyklovat,“ 
uvedla Hana Hoffmanová z od-
boru nakládání s majetkem. 

Občané Litvínova mohou 
zažádat o přidělení či výměnu 
nádoby na komunální odpad,  
duonádoby na separovaný od-
pad k rodinným domům, bio-
nádoby na biologicky rozlo-
žitelný odpad, domácí kom-

postér, mohou podat podnět 
k novému separačnímu hníz-
du. Vloni bylo obsluhováno 
300 duonádob a letos byl počet 
navýšen o 83. Byla vytvořena 4 
nová separační hnízda. V rámci 
zlepšení nakládání s komunál-
ními odpady hodlá město roz-
šiřovat možnosti separování, 
zintenzivnit osvětu a informo-
vanost občanů. Plán odpado-
vého hospodářství města pova-
žuje opozice za nedostačující. 
„Materiál má řadu nedostat-
ků. Měli bychom se v  odpado-
vém hospodářství chovat zod-
povědněji. Máme na to rok, aby-
chom zvýšili recyklaci odpadu 
na 70 procent a mě by zajímalo, 
jak to chcete dokázat,“ nešetřil 
vedení města Petr Globočník 
(Litvínov DO TOHO). Opozi-
ce upozorňovala, že svozy od-

padů probíhají i v době noční-
ho klidu a že by vedení města 
mělo svozové firmě a její čin-
nosti věnovat více pozornos-
ti. „Situace v oblasti odpadů nás 
tíží. Hledáme samozřejmě řeše-
ní, ale není to záležitost měsíců. 
V budoucnu je možné například 
i zřízení vlastní svozové firmy, 
ale není to jednoduchá záleži-
tost,“ informoval místostaros-
ta Karel Rosenbaum. Starost-
ka Kamila Bláhová doplnila, že 
nakládáním s odpady a společ-
ným postupem se zabývá i Sva-
zek obcí v  regionu Krušných 
hor. Pochvala směrem ke svo-
zové firmě naopak zazněla od 
Petra Buchy (Sdružení Litvíno-
váci). Uvedl, že je s firmou spo-
kojen, v  Janově vyváží odpad 
pravidelně a vždy je uklizeno 
i v okolí nádob na odpad. (pur)

Zastupitelé odhlasovali, že budou on-line

Kromě jednacího řádu schválili zastupitelé také plán odpadového hospodářství, ke kterému se strhla nejdel-
ší diskuze. Na programu byly i obecně závazné vyhlášky, financování projektů města nebo žádosti o dotace. 

NEZISKOVKY MOHOU 
ŽÁDAT O FINANČNÍ DARY

Druhé kolo přijímání žádostí o dar otevřeno

Společnosti  Severočeská teplárenská a United Energy 
vyhlásily druhé kolo přijímání žádostí o finanční dary 

v rámci projektu Teplená Pohoda.

Žádat o finanční příspěvek na své projekty mohou neziskové organizace až to do 30. června 2019. 
Bližší informace, formulář žádosti a termíny jsou k dispozici na www.tepelnapohoda.cz/regionu.

Městská policie vloni řeši-
la celkem 18 768 událostí. Z to-
ho v  Litvínově 13  522, v Jano-
vě 3 979, v Horním Jiřetíně 982 
a v Meziboří 285. Velitel Měst-
ské policie Litvínov Zdeněk Ur-
ban mluvil o stabilizaci celkové 
situace v Litvínově. Vloni se na 
celém území města nevyskyto-
valy žádné události, které by vý-
razně narušovaly veřejný pořá-
dek. Největší vrásky na čele dě-
lají strážníků ulice Albrechtická 
a Třebušická. „Oblast veřejné-

ho pořádku ve městě dlouhodobě 
ovlivňuje celkový stav a proměn-
livý vývoj problematiky sociálně 
vyloučené lokality Litvínov-Ja-
nov. Za hlavní problém lze ozna-
čit nepřehlednou situaci v oblas-
ti bydlení, která se projevila na-
plno v roce 2018. V  ulicích Al-
brechtická a Třebušická v souvis-
losti se změnami struktury vlast-
níků či správců bytových do-
mů byl stav krizový. V současné 
době nelze s jistotou předvídat, 
jak se bude v této oblasti situa-

ce v Janově vyvíjet. Bude proto 
nutné této lokalitě nadále věno-
vat zvýšenou pozornost. V Jano-
vě jsme zaznamenali také udá-
losti, které pozitivně ovlivní si-
tuaci v  lokalitě. Jedná se zejmé-
na o vyprázdnění ubytovny Ha-
merský mlýn. V předchozích le-
tech tu bydleli pracovníci zahra-
ničních firem a významnou mě-
rou se podíleli na porušování 
bezpečnosti a pořádku v Janově. 
Vloni jsme nemuseli řešit žádné 
oznámení týkající se ubytova-
ných v této ubytovně,“ konstato-
val Zdeněk Urban. 

Za stabilizovanou označil si-
tuaci v  Litvínově. „Za poziti-

vum můžeme považovat uza-
vření herny v ulici 9. května, kde 
jsme často řešili různá oznáme-
ní. Za negativum považuji feno-
mén dětských rvaček. Řešili jsme 
šest případů, kdy se děti svoláva-
jí prostřednictvím sociálních sítí 
a domlouvají si rvačky, kterým 
pak další skupina dětí prohlíží, 
nebo si je dokonce natáčí. Situ-
ace pokračuje i letos a je nutné jí 
věnovat mimořádnou pozornost. 
Tento problém řešíme v úzké 
spolupráci s odborem sociálních 
věcí a školství a prevencí krimi-
nality obecně,“ doplnil Zdeněk 
Urban. 

(pur)

Litvínov je bezpečnějším městem, kriminalita se snižuje
lITVíNOV – V litvínově, jako i na celém Mostecku a v celé České re-
publice, se v loňském roce oproti předchozím letům snížila krimina-
lita. Ve městě je bezpečněji, než bylo v roce 2017. 

Za drogy mu hrozí až pět let
MOST – Policie v Mostě zahájila stíhání 23letého muže z Mostu 

a obvinila ho z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy. Podle kriminalistů z toxi týmu měl 
Mostečan obstarat a posléze zdarma poskytnout přesně nezjištěné 
množství psychotropní látky metamfetamin jiné osobě na blíže 
neurčeném místě v Mostě. Obviněný je stíhán na svobodě a bude-li 
odsouzen, hrozí muži až pětiletý trest odnětí svobody.                 (sol)



„Cesta, kterou jsme urazili, by-
la trnitá. Je to zařízení, které sice 
přinese velké starosti a náklady, 
ale které velmi potřebujeme,“ uve-
dl předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní Jiří Novák s tím, že 
poslední záchytná stanice fun-
govala před osmnácti lety v Bí-
lině. Doposud se opilci vozili do 
nemocnic nebo na urgentní pří-
jem. „To ale není v pořádku. Za-
těžovalo to nejenom nemocniční 
personál, ale i pacienty,“ dodal Ji-
ří Novák. „Souhlasím, že je to vel-
ký problém. Opilí lidé jsou často 
agresivní, hluční a zatěžují per-
sonál. Mnohdy se stane, že jsou 
umístěni na pokoji, který je poblíž 
jiného pokoje s pacientem ohrože-
ným na životě. Na záchytku se už 
moc těšíme, pokud bude fungovat 
tak, jak si představujeme, budeme 
spokojení,“ uvedla lékařka ústec-
ké nemocnice Jana Bednářová. 

Vybudování záchytné stani-
ce hradil Ústecký kraj, který ta-
ké bude platit i ostatní náklady. 
Ty se předpokládají ročně ve výši  
22 milionů korun. Jeden pobyt 
na záchytce vyjde na  deset ti-
síc korun, přičemž „klientovi“ 
se budou účtovat tři tisíce ko-
run. Platit budou moci hotově, 
ale i kartou. 

Na záchytné stanici je kapacita 
deset lůžek, je zde místnost pro 
očistu, ošetřovna a zázemí pro 
personál. Fungovat zde budou na 
stálo dvě sestry a dva lékaři a dá-
le bude nápomocen nemocniční 
personál. Ačkoliv záchytná sta-
nice je v Teplicích, spádová bu-
de pro všechny kraje. „Z hledis-
ka prostor byla teplická nemocni-
ce nejvhodnějším řešením. V žád-
ném jiném nemocničním zařízení 
nebyly vhodné prostory k dispozi-
ci,“ vysvětlil Jiří Novák.        (nov)
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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

P orušené paragrafy

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

 Penzion U Bílého 
sloupu bude mít nový 

výtah
Zastupitelé schválili vyhod-

nocení akčního plánu za rok 
2018 a I. čtvrtletí roku 2019. 
Z plánu vyřadili rekonstruk-
ci chodníku mezi Loukou a Lit-
vínovem, protože se nepodaři-
lo kontaktovat všechny majitele 
pozemků. Nově do plánu zařa-
dili výtah v Penzionu pro seni-
ory v ul. U Bílého sloupu, kte-
rý by byl financován z Fondu 
oprav a modernizace bytové-
ho fondu na území Litvínova. 
K realizaci v roce 2018 bylo na-
plánováno 56 projektů. Z nich  
20 bylo úspěšně dokončeno,  
27 bude pokračovat letos, 7 pře-
vážnou částí přesahuje do ná-
sledujícího roku, 2 se  nereali-
zovaly z důvodu nepodpoření 
žádosti o dotaci.  Letos má od-
bor investic a regionálního roz-
voje naplánováno  61 investič-
ních i neinvestičních projektů 
převážně stavebního charakte-
ru. Většina projektů v prvním 
čtvrtletí pokračuje podle plánu. 

Litvínov požádá 
o dotaci na 

bezbariérovou školu

Zastupitelé schválili podá-
ní žádosti o dotaci na stavební 
úpravy bezbariérovosti  ZŠ spe-
ciální a Praktické školy v ulici Ša-

faříkova. Schválili podání žádosti 
o dotaci na regeneraci veřejného 
prostranství na sídlišti Koldům. 
Z dotace by mělo být na Koldo-
mu rozšířeno dětské hřiště.  Po-
třeba rozšíření  hřiště a mobiliá-
ře u Koldomu vzešla z dotazní-
kového šetření. Součástí žádos-
ti o dotaci bude i zřízení nových 
kamer, pomocí kterých se bude 
nově upravené území monitoro-
vat.  Předpokládané celkové ná-
klady akce činí 5, 5 mil. Kč vč. 
DPH, z toho  dotace činí 2,6 mil. 
Kč vč. DPH.

Litvínov má nové 
vyhlášky

Zastupitelé schválili čtyři 
obecně závazné vyhlášky - o po-
platku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, poplatku 
se psů, poplatku ze užívání ve-
řejného prostranství a o ome-
zení provozování některých ha-
zardních her. „Úpravy vyhlášek 
jen odkazují na novely zákonů 
tak, aby jim vyhovovaly a obsa-
hují jen formální změny,“ uvedla 
vedoucí finančního odboru Ja-
na Lanková s tím, že pro obča-
ny neznamenají úpravy v žádné 
změny, kromě vyhlášky o míst-
ním poplatku za veřejné pro-
stranství. V  té se mění lhůta 
splatnosti poplatku za zábor ve-
řejného prostranství ze dvou na 
sedm dnů. 

HC Litvínov žádá 
na rekonstrukci 

rehabilitace
Zastupitelé vzali na vědomí 

informaci o vyhlášení dotač-
ního titulu ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy - 
V3 Sport, investice 2019/2020. 
HC Litvínov bude žádat na re-
konstrukci rehabilitace ZS Iva-
na Hlinky. Zastupitelé schvá-
lili HC Litvínov investiční do-
taci z rozpočtu Litvínova pro 
rok 2019 ve výši 30 % z celko-
vých uznatelných nákladů pro-
jektu. Dotaci z  rozpočtu měs-
ta by sportovní spolek obdr-
žel jen v  případě, že mu dota-
ci poskytne MŠMT. Účelem 
projektu je rekonstrukce pro-

stor, včetně technického vyba-
vení, aby základní hygienické 
podmínky odpovídaly  součas-
ným standardům. Rekonstruk-
cí bude dosažena modernizace 
prostor sloužících k rehabilitaci 
a regeneraci sportovců. Celkové 
náklady projektu činí 7, 2 mil. 
Kč vč. DPH, z toho požadovaná 
dotace je 5 mil. Kč. Stejný po-
stup schválili zastupitelé i u Vo-
lejbalového klubu Chemopetrol 
Litvínov, který žádá o dotaci na 
rekonstrukci klubovny na volej-
balových kurtech. V areálu jsou  
čtyři nová hřiště a pouze dvě 
šatny se sociálním zařízením. 
Předpokládané celkové náklady 
projektu činí 16, 2 mil.Kč včet-
ně DPH, z toho maximální vý-
še dotace je 11, 3 mil. Kč.  (pur)

O čem jednali litvínovští zastupitelé

MOST - Spolupráce společnosti United Energy  s městy Most a litví-
nov bude letos pokračovat. Obě města dostanou na realizaci svých 
projektů stejnou částku jako v  posledních letech, tedy každé půl 
milionu korun. 

Primátor Mostu Jan Paparega a generální ředitel United Energy 
Milan Boháček podepsali v pořadí již šestnáctý dodatek k Dohodě 
o vzájemné spolupráci. Zahrnuje podporu sportu, kultury a volno-
časových aktivit dětí, mládeže i obyvatel v celkové výši 160 tisíc ko-
run. Vzdělávání a ostatní činnosti ve výši 130 tisíc  korun. Nejvý-
znamnější položkou v oblasti zdravotnictví je 170 tisíc korun na po-
řízení zvedáku s váhou pro imobilní uživatele Domova pro seniory 
v ulici  A. Dvořáka v Mostě. 

Spolupráci  stvrdil generální ředitel komořanské teplárny i se sta-
rostkou Litvínova Kamilou Bláhovou. Nejvíce podporovanou ob-
lastí bude letos vzdělávání (250 tis. Kč), kultura a volnočasové akti-
vity obyvatel (150 tis. Kč). Sto tisíc korun připadne na bezpečnost 
a prevenci kriminality ve městě. Největší položku, 200 tisíc korun, 
představuje vybavení zahrady a zahradní úpravy pro objekt MŠ La-
dova při Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Litvínov.                           

(nov)

Spolupráce United Energy 
s Mostem a Litvínovem 

bude pokračovat 

Krajská zdravotní představila novou záchytku
ÚSTECKÝ KRAJ – Společnost Krajská zdravotní slavnostně před-
stavila nově vybudovanou protialkoholní a protitoxikomanickou 
záchytnou stanici. Ta bude fungovat pro celý Ústecký kraj v teplic-
ké nemocnici. Investice do záchytky přišla na 18 milionů 100 tisíc 
korun.

Předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák při slavnostním 
otevření teplické záchytky.

O diskuzi se postarala především litvínovská opozice.

S kudlou napadl muže s dítětem 

LITVÍNOV – Šokující případ se odehrál koncem března v Lit-
vínově. Šestatřicetiletý agresor tu v dopoledních hodinách napadl 
29letého muže. Toho nejprve udeřil do zad, přičemž napadený ne-
sl na krku malé dítě, které předal ženě a poslal ji raději pryč. Pode-
zřelý následně vytáhl z bundy nůž. „Poškozený se dal na útěk a volal 
o pomoc. Pomoci se nedovolal, a tak běžel rovnou k policejní služebně, 
kde uviděl strážníky. Útočník, který poškozeného pronásledoval a vy-
hrožoval mu zabitím, chtěl poškozeného napadnout i v přítomnosti 
mužů v uniformě. Ti ho zpacifikovali, a při tom muži z oděvu vypa-
dl nůž. Ke zranění poškozeného nedošlo,“ informovala o případu po-
licejní mluvčí mostecké státní policie Ludmila Světláková. Podezře-
lému z nebezpečného vyhrožování hrozí za toto jednání až tříletý 
trest odnětí svobody.  Důvodem napadení bylo prý to, že se agreso-
rovi nelíbilo, jak se poškozený choval k jeho přítelkyni. 

Napadl ženu v bytě
MOST – Obvinění ze tří trestných činů má na svém kontě 39letý 

muž z Mostu. Ten si přišel do bytu poškozeného vyřídit s ním spor, 
který měla údajně mít jeho přítelkyně s přítelkyní poškozeného. Po-
škozený však nebyl doma. „Muž nejprve klepal na dveře, následně je 
vykopl a vnikl do bytu bez souhlasu přítomné ženy. Tu měl nejprve 
vulgárně napadat, pak ji měl udeřit pěstí do obličeje a následně jí z ru-
ky vytrhl mobil. Poté jí měl odcizit dvoje dámské kalhoty a dámskou 
kabelku. Při odchodu ženě vyhrožoval dalším násilím,“ informovala 
policejní mluvčí Ludmila Světláková. Napadená vyhledala lékařské 
ošeření, kdy utrpěla pohmožděniny a také hmotnou škodu ve výši 
2 100 korun. Policie muže obvinila z loupeže, porušování domovní 
svobody a vydírání. Telefon muž nechal při odchodu v bytě.

(sol)
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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. 

Vinařství Johann W 
opět zabodovalo v USA

TŘEBíVlICE - V  Rochesteru ve státě New York skončil další ročník 
známé a oblíbené soutěže Finger lakes International Wine Compe-
tition. Zúčastnilo se jej na dva a půl tisíce vzorků z osmnácti zemí 
světa. Mezi oceněnými je také Johann W - Zámecké vinařství Třebí-
vlice, které tak pokračuje ve svém úspěšném americkém tažení.

„Jako již tradičně, i letos zaznamenala naše vína významné úspě-
chy. Na východním pobřeží USA jsou velmi oblíbená, téměř slavná! 
Odrůdy, které se tu pěstují a jsou známé, dokážeme udělat jemněj-
ším a lahodnějším způsobem,“ uvedl ředitel Zámeckého vinařství Jo-
hann W Martin Jaroš.

Nejúspěšnějším ze 42 vinařství z České republiky, která se soutěže 
zúčastnila, se stalo se svým Ryzlinkem rýnským 2015 (pozdní sběr 
z Modrého sklepa) Agrodružstvo Nový Šaldorf u Znojma. O dalších 
devět Double Gold medailí se podělili Pavel Binder rodinné vinař-
ství, Johann W - Zámecké vinařství Třebívlice (které tak pokraču-
je ve svém úspěšném americkém tažení), Štěpán Maňák, Vinařství 
LAHOFER, Vinařství U Kapličky, Víno Marcinčák, Vinselekt Mich-
lovsky a.s., Vladimir Tetur a Zámecké vinařství Bzenec. 

Soutěže se zúčastnilo 248 vín z České republiky. Kuriozitou by-
lo 6 vín z Aljašky, kde byl dovezený hroznový základ doplněn lesní-
mi plody.                                                                                             (nov)

Bronze Johann W - Zam. vinarstvi 
Trebivlice Pinot Gris 2015

Bronze Johann W - Zam. vinarstvi 
Trebivlice Riesling 2015

Bronze Johann W - Zam. vinarstvi 
Trebivlice Johann W White 2014

Silver Johann W - Zam. vinarstvi 
Trebivlice Pinot Blanc 2015

Silver Johann W - Zam. vinarstvi 
Trebivlice Müller Thurgau 2017

Double 
Gold

Johann W - Zam. vinarstvi 
Trebivlice Gewurztraminer 2016

E kocentrum informuje

Teplárna vyrábí elektřinu 
a teplo pro technologické účely, 
otop nebo pro ohřev vody. Fun-
guje tak, že uhlí putuje po do-
pravníku nejprve do mlýna, kte-
rý ho drtí na uhelný prášek. Ten 
je pak přiváděn do kotle, ve kte-
rém se při hoření mění energie 
obsažená v palivu na energii te-
pelnou za přívodu vzduchu a od-
vodu spalin. Současně se voda 
mění ve vodní páru, která je ve-
dena do parní turbíny poháněné 
elektrickým generátorem. V tur-
bíně proudí pára přes rozvaděče, 
oběžná kola a jejich lopatky, a tím 
roztáčí turbosoustrojí. Tepelná 
energie obsažená v páře se zde 
přemění na mechanickou - toči-
vou energii. V  generátoru vzni-
ká střídavý elektrický proud, kte-
rý je buďto spotřebován v místě 
výroby, nebo je dodáván do ve-
řejné elektrorozvodné sítě. Záro-
veň je získávána také technolo-

gická a topná pára. Teplem jsou 
obvykle zásobována města, obce, 
ale také průmyslové závody.

Při spalování uhlí v kotli vzni-
ká pevný odpad – popel a strus-
ka. Struska bývá jako druhotná 
surovina využívána ve stavebnic-
tví. Popílek je odlučován ze spa-

lin elektrostaticky a využití na-
chází také ve stavebnictví. 

Zdrojem energie u nás je větši-
nou hnědé nebo černé uhlí, zem-
ní plyn nebo mazut, v malé míře 
pak biomasa, geotermální ener-
gie či odpad. Ačkoliv v  průbě-
hu spalování dochází k  několi-

kastupňovému čištění 
spalin, nezůstává pro-
voz teplárny bez vli-
vu na životní prostře-
dí, a proto je přísně 
hlídáno plnění povin-
ných emisních limitů. 

Jednu z  velkých 
elektráren najdeme 
i v  Chemparku Zálu-
ží. Teplárna T700, kte-
rá je základním pro-
ducentem elektric-
ké energie a páry pro 
celý chemický are-
ál v Litvínově, nahra-
dila původní teplárnu 

T200, která byla v  provozu me-
zi lety 1942 až 2011. V kotelně 
T700 je instalováno osm identic-
kých vysokotlakých parních kot-
lů s práškovým topením s pří-
mým foukáním uhelného prášku 
a zapalováním topným plynem. 
Snížení obsahu škodlivin ve spa-
linách je prováděno pomocí vá-
penného mléka a suspenze pro-
duktu. Vzniklé pevné reakční 
produkty jsou následně zachy-
ceny ve tkaninovém filtru. T700 
prošla v devadesátých letech zá-
sadní rekonstrukcí a moderni-
zací, bylo také postaveno zaříze-
ní na odsíření spalin. Další vel-
ká modernizace teplárny bude 
dokončena v polovině letošního 
roku. Díky sníženému objemu 
emitovaných oxidů dusíku a oxi-
dů síry o více než polovinu Uni-
petrol splní nové přísné limity 
platné od druhé poloviny roku 
2020.                                      (nov)

Víte, jak funguje uhelná teplárna?

Ekologické centrum Most:
 � zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, veřejnou 
správou a veřejností

 � analyzuje informace o stavu životního prostředí na Mostecku
 � poskytuje aktuální informace o životním prostředí veřejnosti
 � informuje obyvatele o stavu životního prostředí
 � propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména dětmi a mlá-
deží

 � pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
 � poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí a pl-
nění legislativních povinností

Zelená linka: 800 195 342, ecmost@vuhu.cz, www.ecmost.cz

Magazín s podtitulem Časo-
pis plný energie bude vycházet 
čtyřikrát ročně. „Měl by přinášet 
jasné informace přímo od zdro-
je, a to doslova,“ říká v úvodním 
rozhovoru prvního čísla ředi-
tel Severočeské teplárenské Pe-
tr Horák. První číslo se věnuje 
letním odstávkám v dodávkách 
teplé vody a aktuálnímu téma-
tu bakterie Legionella. „Cílem 
DoTeKu je ale přinášet i užiteč-
né rady a tipy pro naše odběrate-
le. Tentokrát jsme se zaměřili na 

úspory vody,“ dodává marketin-
gová specialistka firmy Radka 
Bišická. Čtenáři najdou v časo-
pisu i oddechová témata – roz-
hovory či informace ze spole-
čenského dění  v regionu. První 
vydání proto přináší například 
informace o chystaných Komo-
řanských hrách pro děti na Ma-
tyldě či cestě protidrogového 
vlaku Ústeckým krajem. Další 
číslo DoTeKu vyjde na začátku 
prázdnin. 

(nov)

VELKÁ ODSTÁVKA
LETOS NEBUDE 
Celoplošné odstávky teplé vody jsou minulostí

STRANA 4

Mýty a fakta:
STRAŠÁK JMÉNEM 
LEGIONELLA?
STRANA 7

Přijíždí
REVOLUTION TRAIN
Podpořili jsme turné 
protidrogového vlaku
STRANA 8

KDE A JAK UŠETŘIT 
ZA TEPLOU VODU?
Poradíme Vám!                 STRANA 5

SÁZÍME NA KOMFORT
A ROZUMNOU CENU
Rozhovor s ředitelem Severočeské teplárenské Petrem 
Horákem

STRANA 3

ČASOPIS PLNÝ ENERGIE   1/2019

Vychází první číslo magazínu DoTek 
MOST - Do poštovních schránek obyvatel Mostu a litvínova v těchto 
dnech dorazil zcela nový časopis. Pod názvem DoTeK, nebo-li Do-
mácnostem Teplo z Komořan, ho budou vydávat společnosti United 
Energy a Severočeská teplárenská, tedy firmy, které zajišťují obyva-
telům těchto měst tepelnou pohodu.

Jedná se o revolvingový úvěr 
200 miliónů pro období čerpá-
ní od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2022 
a investiční úvěr 300 milionů od 
1. 7. 2020 do 31. 12. 2022. Roz-
hodujícím kritériem bude nej-
nižší cena za oba úvěry dohro-
mady. 

Z  aktualizovaného středně-
dobého výhledu rozpočtu vy-
plynulo, že plány města jsou 
finančně reálné v  období let 
2020-2024 v případě, že investi-
ce nebudou mít negativní dopa-
dy na celkové hospodaření měs-
ta. Maximálně doporučená hra-
nice čerpání všech úvěrů pro 
Litvínov je 500 milionů. Z úvě-
rů a  dotací plánuje město hra-
dit například  plavecký bazén za 
288 mil. Kč, most na Podkruš-
nohorské ulici za 115 mil. Kč, 

dopravní terminál za 75 mil. Kč, 
smuteční síň za 60 mil. Kč, re-
vitalizaci Pilařského rybníka dle 
vybrané varianty od 30 – 70 mil. 
Kč, adaptaci a  zateplení čp. 12 
za 30 mil. Kč, demolici tří byto-
vých domů v Janově za 115 mil. 
Kč a přístavbu zázemí pro JSDH 
Litvínov za 10 mil. Kč. 

Výše úvěru se nelíbila opo-
zici. „Plánujeme se zadlužit na 
dvacet let. Dostáváme se na hra-
nici rozpočtové odpovědnosti,“ 
upozornil Filip Marko (Litvínov 
DO TOHO). „Rizika plynou-
cí z  úvěrů si uvědomujeme a  je 
na nás, abychom je pravidelně 
před každou akcí znovu vyhod-
notili dřív, než rozhodneme o je-
jím financování,“ uvedla starost-
ka Kamila Bláhová (ANO). Fi-
nancování každé  akce z  úvěru 

budou zastupitelé před každou 
realizací schvalovat zvlášť a  ce-
lý úvěr  město čerpat nemusí. 
„I  kdybychom čerpali celý úvěr, 
budeme rozhodně splňovat pod-
mínky dané zákonem pro roz-
počtovou odpovědnost,“ doplni-
la vedoucí finančního odboru 
Jana Lanková. Další dotaz opo-
zice  směřoval k revitalizaci Pi-

lařského rybníka, která je naplá-
novaná až na další roky. „Snaží-
me se Pilařský rybník řešit už 
letos. Odstraňují se nálety z ná-
drže. Našli a  zkontrolovali jsme 
přívod vody. Nyní řešíme odtok 
vody a  prověřujeme stav břehů, 
které musí být sanovány,“ uza-
vřela starostka. 

(pur)

Litvínov si může půjčit až půl miliardy korun

Z  úvěrů a dotací plánuje město hradit například plavecký bazén za  
288 mil. Kč

lITVíNOV – Zastupitelé schválili vypsání poptávkového řízení na 
úvěry pro financování projektů litvínova III. Město si může půjčit 
až půl miliardy. 

Teplárna T700 prošla v devadesátých letech zásadní rekonstrukcí a modernizací, bylo také postaveno zaříze-
ní na odsíření spalin.
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SERVIS SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové 
ovladače. Servis autotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače, 
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

MEZIBOŘí – Slavnostní stavění 
májky a pálení čarodějnic v Me-
ziboří se navzdory nepříznivým 
předpovědím meteorologů vy-
dařilo. Sobota byla v  Meziboří 
plná jarních oslav. 

Mezibořské neodradila ani 
zatažená obloha. Už od dvou 
hodin odpoledne hlavně děti řá-
dily při animačním programu, 
při kterém nechyběly hry, ta-
nec a písničky. Součástí progra-
mu bylo i malování na obličej. 
Občerstvení nabízeli prodejci ve 
stáncích. V šestnáct hodin vyšel 
průvod s  májkou, kterou vezli 
mezibořští dobrovolní hasiči od 
požární zbrojnice. V čele průvo-
du šlo hejno čarodějnic, všech-
ny z  místních luhů a hájů. Ne-
chyběla hudba v podání Decho-
vanky Základní umělecké školy 
Litvínov, mažoretky a roztleská-
vačky. Májku hasiči za mohut-
ného povzbuzování a potlesku 
přihlížejících Mezibořských po-
stavili na první pokus do zelené-
ho cípu při vjezdu do Meziboří. 
Na akci nechyběli starosta Petr 
Červenka a oba místostarosto-
vé, Libuše Karbanová a Jan No-
vák.                                      (pur)

Stavění májky v Meziboří přihlížely stovky lidí

Stavění májky patří už k tradičním celoměstským akcím. Letos poprvé se konalo na prostranství nově zrekon-
struovaného náměstí 8. května. 

Lidé s hendikepem jsou ne-
zanedbatelnou součástí spo-
lečnosti. Jen během loňska 
přibylo v republice tři sta lidí, 
kteří se z různých důvodů, nej-
častěji však po úrazu, dostali 
na vozík. Život se jim během 
kratičkého okamžiku změnil. 
Vypořádat se se vším, co hen-
dikep přináší a pomoci dál ak-
tivně žít, je hlavním smyslem 
projektu „Česko – saské po-
hraničí bez bariér“. Hlavním 
výstupem projektu bude spo-
lečný česko-saský portál, na 
kterém hendikepovaní najdou 
informace o veřejně přístup-
ných místech a jejich bezbari-
érovosti. „Vytvořením portálu 
Ústecký kraj podporuje bezba-
riérovost. Vozíčkáři, kteří por-
tál budou využívat především, 
vítají ucelenost informací o ka-
ždém zadaném místě. Portál 

bude v červnu propojen se stej-
ným, který vzniká na německé 
straně. V dotazníku, který mo-
hou vyplnit zájemci o zobra-
zení své služby, provozovny, je  
67 kritérií. Zdá se to být hodně, 
ale jedná se o informace, kte-
ré vozíčkáři potřebují znát dří-
ve, než se na toto místo vypraví. 
Portál odhalí i to, kde má Ús-
tecký kraj v bezbariérovosti re-
zervy,“ představila hlavní akti-
vitu projektu manažerka Zu-
zana Savara. Zadání informací 
do portálu pro hendikepované 
uživatele je dobrovolné. A prá-
vě to je na české straně projek-
tu největší problém. „Oslovi-
li jsme patnáct set institucí, ale 
návratnost byla pouhých dva-
cet procent. Žádali jsme je o za-
pojení do portálu písemně, po-
sílali e-maily, kontaktovali jsme 
je telefonicky. Vyplnit dotaz-

ník zabere několik desítek mi-
nut, jedná se ale o velkou po-
moc a podporu hendikepova-
ným lidem. U našeho němec-
kého partnera tento problém 
neřeší. Tam byla reakce respon-
dentů téměř stoprocentní,“ do-
plnila Zuzana Savara. 

Portál hodnotili během 
konference i hendikepovaní. 
„U každého místa je na portálu 
zobrazeno dostatečné množství 
informací. To je pro nás důle-
žité. Nestačí jen informace na-
příklad, že je hotel bezbariéro-
vý. Bezbariérovost může každý 
chápat jinak a každý vozíčkář 
má také jiné požadavky a mož-
nosti,“ komentoval portál vo-
zíčkář Milan Turek. Že je na 
portálu projektu „Česko-sas-
ké pohraničí bez bariér“ více 
informací než na obdobných 
webech pro hendikepované, 
ohodnotil také ředitel Centra 
Paraple David Lukeš. Na kon-
ferenci dále zazněly informace 
o sociálním systému a pomo-

ci pro hendikepované, o mož-
nostech práce pro hendikepo-
vané a přednáška na téma Ná-
hrada na újmě na zdraví u nás 
i v Sasku. 

(pur)

Život s hendikepem ze  
zkušeností odborníků z Čech a Saska

ÚSTECKÝ KRAJ - Společný projekt Ústeckého kraje a Drážďan „Čes-
ko- saské pohraničí bez bariér“ pokračoval třetí konferencí. Tento-
krát se sociálně právní tématikou života s hendikepem. 
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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 novou tiskárnu Pix-

ma MG 2950, dříve 1 500 Kč, nyní  
800 Kč. Bílé dveře interiérové, pra-

vé, prosklená okénka. Za 400 Kč. 
Tel.: 736 164 363, Most.

 ■ Prodám obývací stěnu včetně 
skříně 3 500 Kč a věšákovou stě-
nu – dohodou. Vše v Mostě. Tel.:  
607 277 880 VEČER 

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

 ■ V Mostě z důvodu stěhování pro-
dám 2 použité lednice s mrazákem 
– 1 900 Kč/ks, šuplíkový mrazák –  
1 700 Kč. Telefon: 607 277 880 – 
večer

 ■ Prodám v Mostě rohovou seda-
cí soupravu a křeslo s úložným pro-

storem – rozkládací. Málo používa-
ná, moc pěkná – 3 500 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ V Mostě prodám 2 venkovní 
lavice spojené se stolem – 1 500 
Kč/ks, 10 kg kvalitní hřištní trávy – 
veliká sleva – 750 Kč – prodaná za-
hrada. Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ V Mostě prodám sporák s 10kg 
bombou na PB – dohodou – stěho-
vání. Telefon: 607 277 880 – večer

SEzNÁMENÍ
 ■ Muž 68/172, nekuřák hledá 

ženu do 65 let na chalupu, na vý-
let, na pokec a vše hezké. Telefon: 
607 545 877

 ■ 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 rozve-
dený 69letý/171 cm/80 kg, neku-
řák. Setkání napoví. Telefon: 705 
233 646

 ■ Muž hledá kamaráda – příte-
le na vše hezké, co život přináší, 
s vyřešenou minulostí a se svým 
zázemím – podmínka. Telefon: 
792 352 594 – SMS – případně 
volat

Byty, doMy
 ■ Sháním dlouhodobý pod-

nájem 1+1 nebo 1+KK  (se zaří-
zením) do 5 000 Kč s možností 
splátky kauce. Mám malého pej-
ska. Telefon: 732 403 132

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.

Slavnostnímu aktu přestřiže-
ní pásky ve vnitřních prostorech 
předcházelo odhalení pamět-
ní desky rodiny Wolfrumů. To-
ho se ujala krajská radní pro kul-
turu Jitka Sachetová a primátor 
Ústí nad Labem Petr Nedvědic-
ký. „Je mi ctí otevřít Wolfrumovu 
vilu společně se zástupcem zřizo-
vatele,“ řekla ředitelka knihovny 
Jana Linhartová. „Při mé posled-
ní návštěvě tu všude ještě panoval 
čilý stavební ruch. Když tu stojím 
v  tento slavnostní den dnes a vi-
dím tu krásu, chtěl bych hlavně 
popřát občanům Ústí a okolí, kte-
ří budou využívat služby knihov-
ny, aby tu byli spokojeni a rádi se 
sem vraceli,“ zkonstatoval Ladi-
slav Drlý, radní pro investice.

Pro veřejnost a návštěvníky 
knihovny byla dále otevřena ga-

lerie Maximka, kde se konala zá-
roveň i vernisáž a křest nové kni-
hy Dvacítky. „Pojednává o vý-
znamných ženách našeho měs-
ta. Jsou to ženy s velkým srdcem 
a velkou duší a je mi ctí, že tu mo-
hou být dnes s námi,“ dodala ře-
ditelka knihovny.

Slavnostního aktu se zúčast-
nil také bývalý dlouholetý ředi-
tel Severočeské vědecké knihov-
ny Aleš Brožek. „Jsem rád, že vila 
vypadá téměř identicky jako v ro-
ce 1915, kdy se stavěla. Jen ško-
da, že se toho Wolfrumové nedo-
žili. Stále jsme v kontaktu s pátou 
generací jejich rodu. Carl-Heinz 
Wolfrum je však momentálně ne-
mocný a mrzí ho, že nemohl do 
Ústí přijet,“ uvedl emeritní pro-
fesor. 

(nov)

Otevřeno! Severočeská vědecká knihovna  
prokoukla, nabídne kavárnu a moderní zázemí

Celkové náklady na opravu vily ve Velké Hradební činily 50 milionů ko-
run. Ústecký kraj přispěl k opravě částkou přes deset milionů, zbylých 
40 milionů byly dotace z evropských fondů.

Nová Ves v Horách je držitel-
kou titulu Vesnice roku z  roku 
2011. Díky tamní firmě se může 
Krušnohoří pyšnit posledním 
klasickým hračkářstvím. Hejt-
man Oldřich Bubeníček nejdří-
ve prodiskutoval se starostou 
Kádnerem zejména problema-
tiku předškolního vzdělávaní 
a základní školy. Dalším z  té-
mat byl také nárůst turistického 
ruchu v okolí obce. „Pro nás je 
kromě horské základní školy zá-
sadním tématem především ne-
dostatečná zimní údržba. Bě-
hem uplynulé zimní sezóny sně-
hové kalamity několikrát zavře-
ly přístupové komunikace do hor 
z obou směrů, tedy jak od Hor-
ního Jiřetína, tak od Klínů,“ in-
formoval David Kádner. Na kraj 
proto z Nové Vsi v Horách pu-
tovala žádost o zprovoznění ko-
munikace z  Mníšku na Křižat-
ky, která se běžně v zimě neudr-

žuje a je uzavřená. „Znamenalo 
by to sice značné posílení zimní 
údržby, ale hory jsou během zi-
my hodně navštěvované turis-
ty a také ve všech horských ob-
cích přibývá obyvatel. Už dáv-
no sem lidé nejezdí jen na rekre-
aci do chat a chalup, ale mají tu 
trvalý pobyt. Potřebují se dostat 
do práce, děti do školy. Náš po-
žadavek se setkal s pochopením,“ 
doplnil David Kádner. Vstříc-
ný postoj k požadavku horských 
obcí má podle něj také vedení 
Správy a údržby silnic. V Nové 
Vsi v  Horách hejtman navští-
vil také místní sokolovnu, kte-
rou obec rekonstruuje. „Využi-
li jsme k tomu právě prostředky, 
které jsme získali za titul Vesni-
ce roku,“ prozradil David Kád-
ner a dodal, že sokolovna se má 
stát komunitním centrem obce. 

Další zastávkou hejtma-
na se stala saská krušnohorská 

obec Deutschneudorf na hra-
nici s  Českem. Hejtman se se-
tkal se starostkou Claudií Kluge 
v Muzeu krušnohorských tra-
dic. Prohlédl si česko – němec-
kou školku Wichtelhäusel, kte-
rou navštěvuje 60 dětí. Násle-
dovala prohlídka obce včetně 
tří hraničních přechodů. Spo-
lu se starostkou prodiskutova-

li témata dopravy, opravy silnic, 
přeshraniční spolupráce hasi-
čů i předškolního vzdělávání. 
Poslední zastávkou se stala što-
la Fortuna, kde se k jednání při-
pojil také starosta nedaleké obce 
Olbernhau Heinz-Peter Haus-
tein, který byl do roku 2015 sta-
rostou právě obce Deutschneu-
dorf.                                       (pur)

Hejtman navštívil Krušné hory
NOVÁ VES V HORÁCH – O nedostatečné zimní údržbě v horských ob-
cích diskutoval starosta Nové Vsi v Horách a předseda SORKH David 
Kádner s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Ten 
Novou Ves v Horách a sousední Deutschneudorf navštívil při své 
cestě po Krušných horách.

ÚSTECKÝ KRAJ - Prostory Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 
labem jsou po rekonstrukci opět otevřeny veřejnosti. Oprava his-
torické budovy přilehlé Wolfrumovy vily, ve které má knihovna svá 
oddělení, zachovala rekonstrukcí své kulturní dědictví a zároveň 
nabízí návštěvníkům veškerý komfort a péči.

Zastávkou hejtmana se stala i saská krušnohorská obec Deutschneudorf.
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Házenkářky čeká 
druhé semifinále

V sobotu 4. května če-
ká házenkářky DHK Baník 
Most druhé semifinále s Ve-
selím nad Moravou. Jeho dě-
jištěm bude od 18.00 hodin 
palubovka mostecké spor-
tovní haly. Pokud se neroz-
hodne o finalistovi, následu-
je v neděli třetí semifinálový 
zápas, opět hraný v Mostě.

Hokejisté Vervy 
zahájili letní přípravu

V pondělí zahájil A tým 
extraligového HC Verva Lit-
vínov letní přípravu na no-
vou sezonu. Hráči se po 
měsíčním volnu opět sešli 
na Zimním stadionu Ivana 
Hlinky, kde zahájili suchou 
fázi letní přípravy. Tréninku 
se zúčastnil širší kádr, včet-
ně hráčů, kteří nastupova-
li v minulé sezoně v partner-
ských klubech.

Mostecký FK  
vyzve Ostrou

Jeden ze dvou našich zá-
stupců ve fotbalové divizní 
skupině B, Mostecký FK, se 
v sobotu 4. května představí 
na domácím hřišti. Od 10.15 
hodin na trávníku Fotbalo-
vého stadionu Josefa Maso-
pusta vyzve Sportovní sdru-
žení Ostrá. 

Baník Souš tentokrát 
hraje venku

Třetí tým divizní tabul-
ky, Baník Souš, se po domá-
cí výhře představí na hřišti 
soupeře. V  sobotu dopoled-
ne odehraje mistrovské utká-
ní na hřišti kombinovaného 
týmu Neratovice/Byškovice.

V Jiřetíně těsně 
vyhrály Modlany

Baník Modlany o víkendu 
loupil krajské body v  Hor-
ním Jiřetíně. Domácí kombi-
novaný tým v souboji s hosty 
padl brankou v poslední mi-
nutě utkání. Úspěch domá-
cích zaznamenal Fišer. 

Fan club slavil  
5. narozeniny

Ropáci on tour, oficiál-
ní fan club extraligového 
HC Verva Litvínov, v sobotu  
27. dubna oslavil 5. výro-
čí svého založení. Dějiš-
těm oslav byl hudební klub  
Attic Litvínov, kde byl pro-
stor pro všechny věkové ka-
tegorie. Na oslavu dorazili 
i někteří hráči A týmu. 

Badmintonisté 
hledají rodiče – 

dobrovolníky
Badmintonový klub Ba-

ník Most hledá dobrovolní-
ky z řad rodičů na výpomoc 
při pořádání turnaje dospě-
lých ve velké sportovní ha-
le ve dnech 15. a 16. června. 
Potřebuje pomoci především 
se stavbou mobilních kurtů. 
Pokládka badmintonových 
koberců bude probíhat v pá-
tek 14. června a úklid v ne-
děli 16. června. Více na webu 
klubu.                               (jak)

Tato prestižní přehlídka jezd-
ců v pěti kategoriích bude mít 
i letos české zastoupení, a to 
v  podobě sedmnáctiletého Da-
vida Kubáně v juniorské třídě 
Supersport 300 na stroji KTM 
RC390R. IDM má silnou tradi-
ci, letos si připomíná 95. výro-
čí premiéry na okruzích. Kromě 
německých se jezdí i v Belgii či 
Nizozemí, letos se po delší době 
vrací do České republiky. Most 
je přitom častým cílem motor-
kářů, a to nejen závodních jezd-
ců. Vyhledávanými jsou stále ve 
větší míře také kurzy bezpečné 
či sportovní jízdy a další zajíma-
vé aktivity pro začínající i zkuše-
né motocyklisty. Fanoušci sou-

bojů rychlých jednostopých vo-
zidel se mohou těšit na domácí 
závod seriálu IDM na okruhu 

mosteckého autodromu, kam 
šampionát zavítá o víkendu  
9. – 11. srpna. Zatím je do šam-
pionátu přihlášeno na 120 jezd-
ců, nejspíš jich ale ještě přibude. 
Vstupenky jsou již v prodeji. 

(nov)

Na mostecký okruh míří šampionát motocyklů
MOST - Už o víkendu 17. až 19. května zahajuje závodem na okruhu 
lausitzring letošní sezonu mezinárodní německý šampionát silnič-
ních motocyklů (IDM). 

„Tentokrát jsme za sebou mě-
li hodně turbulentní cestu, na mís-
to jsme díky nejrůznějším doprav-
ním omezením dorazili s hodino-
vým zpožděním oproti plánu, ale 
ani tahle drobná komplikace nás 
nijak nepoznamenala, celý tým byl 
na utkání hodně natěšený. Soupeř 
se nás pokusil zaskočit vysunutou 
obranou, ale my dokázali reagovat 
a už v prvním poločase si vytvo-
řili dostatečný náskok,“ informo-
val trenér mosteckého týmu Pe-
ter Dávid. 

Černí andělé se o přestávce při-
pravili i na očekávaný nápor sou-
peře ve druhé půli a koncentro-
vanou hrou a kolektivním výko-
nem dokázali svůj náskok udržet 
a v závěru rozdíl ve skóre ještě na-
výšit. „Těší mne, že jsme i v tak ex-
ponovaném zápase dokázali pro-
točit celou sestavu. Hodně jsme si 
od tohoto utkání slibovali a bylo 

znát, že se hráčky hodně snažily, 
abychom svou roli favorita v tom-
to utkání naplnili. Podali jsme sku-
tečně kolektivní výkon, za zmínku 
možná stojí výkon Jany Šustkové, 
které se podařilo prolomit prokle-
tí veselské palubovky. Zatímco na 
podzim byla na jejím výkonu na 
hřišti svého bývalého týmu znát 
určitá nejistota, tentokrát tomu 
bylo zcela naopak,“ doplnil trenér. 

Po nezbytném odpočinku za-
čali Černí andělé s přípravou na 
druhé semifinálové utkání, které 
se uskuteční v Mostě. 

SHK Veselí nad Moravou – 
DHK Baník Most 22:31 (10:16). 
Nejvíce branek: Boorová 7, Ku-
báčková 3, Veselková 3/2, Kuče-
rová 3/3 – Mikulčik 6, Šustková 
5, Zachová 4. Sedmimetrové ho-
dy: 6/6:0. Vyloučení: 1:5. Rozhod-
čí: Hanák, Pavlíček. 350 diváků.                           

(jak)

První semifinálové  
utkání Černí andělé zvládli

VESElí NAD MORAVOU - První semifinálový zápas zvládli Černí an-
dělé na výbornou a z Veselí si vezou výhru. 

Po analýze trhu s volnými tre-
néry se vedení Litvínova roz-
hodlo, že půjde cestou vlast-
ních odchovanců. U týmu tak 
v roli asistenta pokračuje bývalý 
obránce Radim Skuhrovec a no-
vě bude v realizačním týmu pů-
sobit i bývalý litvínovský útoč-
ník Jindřich Kotrla, který v loň-
ské sezoně vedl mistrovský tým 
osmé třídy. 

„Absolvoval jsem několik jed-
nání s potencionálními trené-
ry. S žádným z nich se nám však 

nepodařilo najít společnou ces-
tu při realizaci naší sportov-
ní koncepce, respektive vize klu-
bu a nezastírám, že s některými 
z nich jsme byli i zcela mimo re-
alitu ekonomickou. Vedení klu-
bu se proto rozhodlo pokračovat 
v cestě nastolené v samém závě-
ru sezony. Mužstvo tedy povedu 
já. Mými asistenty budou Radim 
Skuhrovec a nově Jindra Kotrla,“ 
řekl Jiří Šlégr. 

Změny se po neúspěšné se-
zoně dotkly i realizačního tý-

mu, kde končí po vzájemné do-
hodě kondiční trenér Ondřej Je-
žek. Klub bude nově v kondiční 
přípravě spolupracovat s firmou 
AndrleSport, kterou vede Josef 
Andrle. Firma pracuje s řadou 
reprezentačních sportovců. Ve 
spolupráci s AndrleSport se bu-
de zaměřovat na kondiční pří-
pravu i asistent trenéra Jind-
řich Kotrla. „Chtěl bych Ondrovi 
poděkovat za odvedenou práci, 
v klubu působil 4 roky, a popřát 
mu hodně úspěchů v jeho dal-
ší kariéře. Stejně jako u trenérů 
jsme provedli řadu jednání s od-
borníky na kondiční přípravu. 
Firma AndrleSport je renomova-
ná, připravuje profesionální klu-
by a reprezentační týmy v růz-
ných sportovních odvětvích. Úz-
ce spolupracovat s firmou Andr-
leSport bude především Jindra 
Kotrla, který bude mít za úkol 
koordinovat kondiční připrave-
nost a přenášet ji v rámci indivi-
duálních tréninků na led,“dodal 
na závěr nejvyšší muž litvínov-
ského hokeje.                         (jak)

Šlégr povede  
Litvínov jako hlavní kouč

LEON OPEN 2019
MOST - Ve sportovní hale Al-
brechtická v  Mostě se konal  
24. ročník mezinárodního turnaje 
a světového poháru lEON OPEN 
2019. Kickboxeři z SK leon vy-
bojovali 16 zlatých, 12 stříbrných 
a 10 bronzových medailí.

Pořadatelem turnaje byl SK 
LEON, z.s. společně s  Kung-
fu centrem. Sto soutěžících 
z  osmi klubů ze dvou zemí 
(Česko a Slovensko) se utkalo 
ve 188 zápasech. Soutěžilo se 
v  disciplínách Stužkovaná, Point 
Fighting, Lightcontact, Kick Light 
a sestavy Softstyle a Hardstyle.  
„S turnajem Leon Open jsme se po 
dvou letech vrátili do sportovního 
areálu Albrechtická. Byl jsem 
velmi překvapen změnou haly, 
která se díky rekonstrukci areálu 
jistě podepsala na spokojeností 
účastníků,“ uvedl pořadatel akce 
Petr Václavík.                           (nov)

Jan Kaščák zlatý a stříbrný
MOST - V Mladé Boleslavi se 
20. dubna konalo Mistrovství 
ČR mužů a žen v kulturistice, 
physique, bodyfitness a biki-
ny fitness 2019. 

V kategorii  Klasická kul-
turistika do 180 cm obsadil 
1. místo Jan Kaščák z Mos-
tu, který si odvezl titul mi-
str ČR. O týden později,  
27. dubna, získal na mist-
rovství ČR mužů, žen, pá-
rů a  masters v Lysé nad La-
bem ve stejné kategorii druhé 
místo a titul vicemistr ČR. Jan 
Kaščák se na závody připra-
vuje pod dohledem Martina 
Novotného v mosteckém fit-
ness Zimák. Cvičí pět let a zá-
vodí třetím rokem. „Příští rok 
bych chtěl zkusit některou z ev-
ropských soutěží,“ říká úspěš-
ný mostecký kulturista. 

(nov)

ADAC GT 
MASTERS 

AUTODROM MOST  17. - 19.5.19

Vstupenky v prodeji: adac.de/gt-masters

Partneři ADAC GT Masters:

  �Filip�Salaquarda�–�český�závodník 
�v�boji�o�stupně�vítězů�

  Fabien�Vettel�na�okruhu�v�MostělITVíNOV - Do nové sezony vstoupí extraligový HC Verva litvínov 
pod vedením trenérského tria Šlégr – Skuhrovec - Kotrla. generální 
ředitel a předseda představenstva klubu Jiří Šlégr tak zůstane hlav-
ním trenérem litvínova i v  nadcházejícím ročníku nejvyšší soutě-
že. Jeho asistenty budou Radim Skuhrovec a nově i bývalý útočník 
Jindřich Kotrla. U týmu po vzájemné dohodě končí kondiční trenér 
Ondřej Ježek. Klub bude v rámci kondiční přípravy spolupracovat 
s firmou AndrleSport. 

Jiří Šlégr (vpravo) zůstane 
hlavním trenérem 

Litvínova i v nadcházejícím 
ročníku nejvyšší soutěže.



Červený Hrádek
Pro milovníky romantiky a pohádek má Jirkov připraveno 

velké lákadlo v podobě zámku Červený Hrádek. Červený 
Hrádek je otevřen od května do září od 10 do 17 hodin.

Hrad Hněvín
Mostecký hrad byl postaven na Zámecké hoře 
(Hněvínu). Archeologický průzkum prokázal po-
zůstatky hradeb již v 9. století, ale kamenný hrad 
postavili zřejmě Hrabišicové, majitelé Mostu, ve 
12. století. Demolici hradu povolil císař Ferdinad 
III. v roce 1651. Později byl hrad znovu postaven. Na 
hradě je Dílna magistra Edwarda Kelleyho. Dílna je 

otevřena od 1. května do  
30. června od pátku do 

neděle od 11 do 12:30 
hodin a od 13 do 17 

hodin.

Zámek  
Duchcov

V  roce 2001 byl prohlášen 
za národní kulturní památ-
ku. Zámek nabízí celkem 
5 prohlídkových okruhů. 
V sezóně je otevřen od úte-
rý do neděle od 10 do 

16 hodin.

Hrad Hasištejn
Milovníci historie by si při 
návštěvě Chomutovska 
rozhodně neměli nechat ujít 
zříceninu gotického hradu 
Hasištejn. Najdeme ji na skále 
nad Prunéřovským potokem 
nedaleko obce Místo. Od  
1. dubna do konce května je 
hrad přístupný v pátek, sobo-
ta, neděle a svátky od 10 – 18 
hodin. Od června do konce 

září denně od 10 do 18 
hodin .

Zámek Valdštejnů  
Litvínov

Zámek je dnes využíván především jako 
galerie a v také v tomto roce zde nalezneme 

množství zajímavých výstav, jako například 
Hračky šlechtických rodin, Výstava mechanic-

kých hraček továrny HUSCH, Expozice sochařství 
od autora Stanislava Hanzíka, Expozice textilní 

manufaktury a další. Prohlídky zámku jsou možné 
celoročně od středy do neděle od 9 do 17 hodin.

Zámek Jezeří 
Zámek Jezeří je jednou z 

nejvýraznějších dominant 
Krušných hor. Zámek je až do 

září  otevřen od 10 do 18 hodin 
denně kromě pondělí a v říjnu o 
víkendech a svátcích od 10 do 16 

hodin. K vidění jsou tři prohlíd-
kové okruhy. 

Hrad Rýzmburk
Zřícenina hradu Rýzmburk 

ukrytá v lesích nad městem 
Osek je ideálním místem kam 
vyrazit na výlet. V českém pře-
kladu „Obří hrad“ byl jedním z 
největších gotických hradů v 

Čechách, první zmínky o tomto 
hradním komplexu se datují do 

roku 1230. Zřícenina hradu je 
celoročně přístupná.

fotoreportáž3. května 201912

Krušné hory a podhůří lákají především na turistiku spojenou s pohy-
bem, jízdou na kole, adrenalinem. Nechybí ale ani památky a poznávací tu-
ristika. Krušky jsou prostě od každého něco, stačí si jen vybrat.

Zážitková turistika v Krušných horách
Potěšení z jízdy na horském kole s adrenalinovou příchutí ochutnejte v Trail-

parku na Klínovci. Jakmile se dostanete lanovkou na vrchol Klínovce, čekají 
vás tři různě náročné lesní stezky, které jsou speciálně navrženy pro potěšení ze 
sjezdu 22 km pozvolně klesajících tratí. Odpovídající náročnost zde naleznou 
rodiny s dětmi, začínající cyklisté i zkušení bikeři. Nemáte vlastní kolo nebo ko-
loběžku? Nevadí. U nástupní i výstupní stanice lanové dráhy Prima Express (Já-
chymovská) vám půjčí vše potřebné, samozřejmostí jsou bezplatná parkoviště, 
servis a myčka kol a sprchy. www.trailpark.cz

  
Ještě více aktivit nabízí Sport areál Klíny. Sjezdovky a okolní lesy se v létě 

promění v bikepark, lanovka s držáky na kola vás opakovaně dopraví na start 
různě náročných singltreků od těch pro začátečníky až po zkušené borce, co se 
nebojí skoků a překážek. Sport areál Klíny půjčuje kompletní vybavení, takže 
kola nebo koloběžky můžete nechat doma, parkovat lze zdarma u hotelu Eme-
ran, kde výborně vaří. Místní lanové centrum a lezecká stěna je další možnou 
zábavou, a pokud navštívíte Klíny v zimě, kromě sjezdovek a snowparku si zde 
můžete vyzkoušet jízdu rolbou.

Bláznivou rychlost zažijete i na unikátní bobové dráze dlouhé necelých  
900 m, s převýšením 130 m. Díky své konstrukci je maximálně bezpečná. Trať 
vede lesem, přes sjezdovku a křižuje i místní komunikaci, kterou překoná ve 
výšce 4 m mostem dlouhým 50 m. Zpět nahoru vás vyveze lanovka, takže zá-
žitek se násobí..

www.kliny.cz

Dáváte-li přednost výškám, samozřejmě s bezpečným jištěním, návštěva la-
nových center nebo lezeckých stěn je pro vás to pravé. V Jirkově u Chomutova 
je největší lezecká aréna v širokém okolí. Na padesáti lezeckých liniích je po-
staveno 150 cest všech obtížností, které jsou pravidelně obměňovány. Ne jed-
nom z největších boulderů v republice s úžasnou 45° stěnou se každý měsíc po-
řádají závody pro veřejnost.

Nejenom malé spidermany nadchne Lanový park v Oseku u Duchcova. 
Pro děti i dospělé vzniklo bludiště zavěšené v korunách stromů, které má dvě 
trasy o celkové délce 110 metrů. 

V prvním patře najdete 15 úseků, které tvoří vyhlídkovou stromovou stez-
ku s vloženými několika prvky z 3D bludiště. První patro je nižší a jednodušší, 
troufnou si sem i aktivní důchodci.

Ve druhém patře najdeme 10 velmi dobrodružných úseků, lanových prvků, 
ve výšce až 7 m nad zemí, kde se vyřádí především děti a teenageři.            (pur)

Jaro láká zažít Krušky

Hrady a zámky  
pod Krušnými horami  

Sezóna hradů a zámku odstartovala už 1. dubna. Staré 
šlechtické rody měly Krušné hory ve velké oblibě, a tak tu 

po nich zbyla celá řada více či méně výstavných sídel.  

Foto: Martin Hozák


