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Milí čtenáři
Už jen pár dnů a provoz 

kolem mostecké nemocnice 
se vrátí do „starých kolejí“. 
Rekonstrukci poškozeného 
mostu se konečně podařilo 
dokončit a k velké ra-
dosti pacientů a ostat-
ních návštěvníků ne-
mocnice jej otevřít. 
Tato zpráva z kate-
gorie pozitivních má 
ale bohužel i druhou 
stranu mince. Most to-
tiž nezůstane otevřený 
dlouho, neb potřebuje 
mnohem důkladnější opravu. Kdy se k nemocni-
ci dostanete a co se bude s mostem ještě dít, čtěte 
v úvodním článku. Mostecká porodnice bývala na 
špici komfortu a odbornosti. V posledních letech 
však svůj kredit pomalu, ale jistě ztrácí. Podaří se 
zdejšímu oddělení získat díky „uhelným“ penězům 
ztracenou prestiž zpátky? To a mnohem více zjistíte 
uvnitř čísla v povídání s ředitelem Krajské zdravot-
ní Petrem Fialou. Rozčiluje vás auto projíždějící 
město šnečím tempem a s ohlušující zvukovou 
reklamou? Tak už nebude! Mostečtí konšelé totiž 
tento typ reklamy zatrhli a to velmi rázně. Proč se 
tak rada usnesla a co hrozí tomu, kdo zákaz po-
ruší, čtěte v článku „Za zvukovou reklamu vysoká 
pokuta“. Mostecký autodrom láká nejen závodní-
ky a ostatní milovníky rychlých kol, ale také fi l-
mové kamery. Před pár dny se tu natáčel další díl 
oblíbeného pořadu Autosalon s ještě oblíbenějším 
moderátorem Zbyňkem Merunkou. Pod titulkem 
„Televize PRIMA natáčela v Mostě AUTOSALON“ 
se dozvíte ještě jednu důležitou informaci. Na mos-
teckém autodromu se bude natáčet soutěžní seriál, 
kterého se účastní řidiči amatéři. V tomto vydání 
se ještě ohlížíme za tím, co se odehrálo v Litvíno-
vě. Na posledním jednání zastupitelů vyzvala opo-
zice starostku, aby odstoupila z funkce. Jaké důvody 
k tak ráznému apelu politiky vedly, zjistíte v člán-
ku: „Už nejste naše starostka, rezignujte!“.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Silniční most v ulici J. E. Purkyně se již za pár dní zprůjezdní. Obnoví se tak provoz k nemocnici a vše se vrátí ke starým pořádkům. Nejlepší česká škola 
pomáhá se záchranou tygrů

Žáci ze 7. základní školy v Mostě sbíra-
li sběr. Peníze, které uspořili, věnovali 
na výstavbu Tygří školy na Sumatře. 
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Mostecká porodnice míří 
mezi špičku

Porodnice v Mostě směřuje mílovými 
kroky do supertřídy, kam dříve patřila. 
Prochází totiž celkovou rekonstrukcí, 
za kterou stojí dar Vršanské uhelné, a.s.
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MOST – Komplikace na mostě u nemocnice, které nastaly při jeho opravě, se už vyřešily. Po mostě bu-
dou moci řidiči znovu jezdit už za týden. Oprava se dokončuje a schází už jen nový asfaltový koberec.    

Pacienti a řidiči, kteří směřují do mostecké ne-
mocnice, se po více než roce konečně dočkali. Už 
příští týden by se totiž měl opět zprovoznit most 
v ulici J. E. Purkyně, který musel být kvůli havárii 

mostního závěru uzavřen již v únoru 2014. Město 
avizovalo jeho otevření už dříve, a to již v průbě-
hu dubna. Vyskytly se ale komplikace, které ce-
lou opravu ještě protáhly. „V současné době už je 

vše vyřešené. Mostní závěra je ukotvena na místě 
a ještě se na mostě betonuje. Bylo nutné tu obnažit 
zhruba metr a půl asfaltu a vybrat beton. Ten byl 
ve velmi špatném stavu a drolil se. Zhotovitel proto 
rozhodl, že bude lepší beton zcela vyměnit a vylít ho 
nově,“ popsal současný stav na mostě primátor Jan 
Paparega.  (Pokračování na straně 3)

Most u nemocnice se otevře za týden

NOVÁ  VES  V  HORÁCH – Na nelegální pobyt ci-
zinců, drogy, padělky a další trestnou činnost 
se zaměřila první letošní velká společná česko-
-německá  akce na horských tržnicích v Brando-
vě a na Mníšku. Úderem jedenácté hodiny vtrhli 
policisté z  obou stran hranic, cizinecká policie, 
celní správa a psovodi mezi prodejce a začali 
s hledáním nelegálního zboží a kontrolami. Pro-
dejci vzali akci v  klidu a s  úsměvem. Po několi-
kahodinové akci se podařilo objevit neoznačené 
cigarety a padělky CD a DVD v celkové hodnotě 
přes 140 tisíc korun.

Razie na tržnicích byla jednou z  plánovaných 
akcí, kterými chtějí muži zákona na česko-němec-
kém pomezí udržet pořádek. „Spolupráce mezi 

českou a německou policií trvá už déle než rok. 
Kontrola na tržnicích byla plánovanou akcí, kte-
rou můžeme v letošním roce zařadit mezi největší,“ 
uvedla Alena Bartošová, policejní mluvčí. Obě 
tržnice si vzalo do parády přes čtyřicet zaměst-
nanců Policie ČR, Služby cizinecké policie a celní 
správy a policistů z Freibergu a Marienbergu. Ve 
skupině byli i kriminalisté z mosteckého proti-
drogového Toxi týmu. Akce byla úspěšná hlavně 
díky policejním psům, kteří dokonale odvedli 
svou práci. Policejní pes Niron na Mníšku odhalil 
i neokolkované cigarety schované nedaleko tržni-
ce pod smrkem. Hodnota nalezených cigaret byla 
kolem 30 tisíc korun. 

(Pokračování na straně 5)

Policejní razie na tržnicích 
odhalila černotu a drogy

První letošní společná česko-německá  akce proběhla První letošní společná česko-německá  akce proběhla 
na horských tržnicích v Brandově a na Mníšku.na horských tržnicích v Brandově a na Mníšku.
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z Rady města Mostu

Radní u kulatého 
stolu

MOST – Mostečtí konšelé si 
schválili termíny schůzí Rady 
města Mostu na druhé pololetí 
letošního roku. Konšelé se u ku-
latého stolu sejdou 22. 7., 19. 8., 
2. a 16. 9., 7. a 21. 10., 11. 11. a 9. 
12. 2015. Dále radní doporuči-
li zastupitelům vzít na vědomí 
primátorem stanovené termíny 
zasedání zastupitelstva ve dnech 
24. 9., 26. 11. a 7. 12. 2015.

Kdo povede fi nance 
a majetek?

MOST – Radní jmenovali do 
funkce vedoucího fi nančního 
odboru Petra Krupičku a do 
funkce vedoucího odboru měst-
ského majetku Františka Svobo-
du. Oba nastoupí do funkce 1. 
června 2015. 

Hřiště softbalu čeká 
oprava

MOST – Od 13. do 18. čer-
vence se bude v  Mostě konat 
Mistrovství Evropy juniorů 
v  soft balu. Proto byla schvále-
na dostavba střídaček, dozdění 
obvodových stěn a vybudování 
chodníku v areálu hřiště. Radní 
schválili cenovou nabídku fi rmy 
Metall Quatro na uvedené práce 
za cenu zhruba 682 tisíc korun 
včetně DPH. 

Miliony na odpis
MOST – Odpis z  účetnictví 

a likvidaci zpracovaných pro-
jektových dokumentací a studií, 
které jsou neaktuální, schválili 
mostečtí radní.  Celková hodno-
ta odepsaných studií činí zhru-
ba 1,5 milionu korun. 

Sociální služby za 
půl milionu

MOST – Město vyhlásilo ve-
řejnou zakázku na poskytování 
některých sociálních služeb. 
Radní schválili vítěze. Terénní 
sociální práci v  lokalitě Stovek 
a sedmistovek bude vykonávat 
Oblastní charita Most za na-
bídkovou cenu 217 tisíc korun. 
Odborné sociální poradenství  
s  akcentem na dluhovou pro-
blematiku bude poskytovat Dia-
konie ČCE – Středisko sociální 
pomoci v Mostě za nabídkovou 
cenu  220 tisíc korun a Program 

prevence ztráty bydlení bude za-
jišťovat Oblastní charita Most za 
cenu  zhruba 97 tisíc korun.  

Konkurz na ředitele 
MŠ znova

MOST – Město Most zno-
vu vyhlásí konkurzní řízení na 
obsazení vedoucí pracovnice 
pozice ředitele/ředitelky Ma-
teřské školy v  ulici A. Sochora. 
„Do prvního kola se přihlásili tři 
uchazeči, ale žádný z nich nevy-
hověl podmínkám. Proto budeme 
vyhlašovat nový konkurz,“ uved-
la náměstkyně primátora Mar-
kéta Stará. 

Předzahrádky 
otevřeny déle

MOST – Předzahrádky 
u Mosteckého kahanu a před 
restaurací Pivnice Kosmos bu-
dou mít prodlouženou otevíra-
cí dobu, a to až do 23 hodin do 
konce října tohoto roku. Rozší-
ření provozní doby odsouhlasili 
radní na posledním zasedání. 

Zateplení penzionu
MOST – Vítězem veřejné 

zakázky na Snížení energetic-
ké náročnosti budovy penzio-
nu pro seniory v  Komořanské 
ulici se stala fi rma Euromont 
Group, a.s., s  nabíkovou cenou 
9 003 942,37 korun včetně DPH.  

Parkoviště 
v Okružní se 
prodraží

MOST – Parkoviště v Okruž-
ní ulici si vyžádá další peníze. 
Oproti původnímu plánu tam 
totiž bude stanoviště městské 
policie vybaveno klasickým WC 
a umyvadlem a nainstalována 
bude také chránička a IT kabely 
pro zařazení parkoviště do dato-
vé struktury magistrátu. Více-
práce si vyžádají 211 tisíc korun.    

Klimatizace 
zkolabovala 

MOST – Výjimku z  pravi-
del pro zadávání a průběh ve-
řejných zakázek, kdy je třeba 
řešit havarijní stav klimatizace 
v technické místnosti magistrá-
tu, schválili mostečtí radní. Na 
magistrát se pořídí klimatizace 
za odhadovanou cenu 250 tisíc 
korun. (sol)

MOST – Mostečané si přejí na 1. náměstí více kulturních akcí. Pře-
devším pak  hudební akce a koncerty, ale také promítání fi lmů a 
sportovních přenosů.  Výsledky vyplynuly z  ankety, kterou město 
vyhlásilo v březnu na svém facebooku, webu a v Mosteckých listech. 

Anketa „Jak oživit 1. náměs-
tí v Mostě?“ byla zveřejněna na 
facebooku města již 4. 3. 2015, 
dále také na internetových 
stránkách a v  Mosteckých lis-
tech. Anketa skončila 20. dub-
na. Zapojilo se do ní přes sto 
respondentů. Lidé posílali také 
anketní lístky.  „Rada vzala vý-
sledky ankety na vědomí. Oži-
vení náměstí budeme řešit tak, 
abychom vyhověli většině, která 
se vyslovila pro sportovní utkání. 
I když je to věc aktuální s  ohle-
dem na úspěch Vervy a s  ohle-
dem na probíhající mistrovství 
světa,“ uvedl primátor města 
Jan Paparega, zároveň ale dodal: 

„Rozhodně si nepředstavujeme, 
že zde budeme promítat fotbalo-
vá utkání první ligy a utkání to-
hoto typu.“ Radnice bere v potaz 
také zájem lidí o pořádání trhů 
na náměstí. Chce proto do cen-
tra přivést farmářské trhy. První 
farmářská slavnost se bude ko-
nat už 30. května a bude v  du-
chu jahod a jahodových dobrot 
a soutěží. Město chce oživit i vá-
noční trhy. „Chceme zatraktivnit 
trhy na náměstí. Vyhlásili jsme 
proto nyní aktuálně anketu, kde 
se dotazujeme našich občanů na 
podněty pro oživení vánočních 
trhů. Myslíme si, že byly několik 
let ve stejném trendu, což hod-

láme změnit a vylepšit,“ slibuje 
primátor.  

Open Air festivaly, které ob-
sadily v  anketě rovněž přední 
místa, budou ale muset obyva-
telé v centru nejspíš oželet. „Je to 
sice hezká myšlenka, nicméně toto 

místo není vzhledem k  bytovým 
jednotkám zcela vhodné,“ nechal 
se slyšet první muž města. Slíbil 
ale, že s  hudebními produkcemi 

zde město přesto počítá. „V rám-
ci akcí na příští rok se tu budou 
pořádat nové koncerty. Chystáme 
například koncerty dechové hud-
by, abychom uspokojili i naše starší 
občany,“ prozradil Jan Paparega. 

Nové kulturní akce 
i jinde

Novinky při pořádání kultur-
ních akcí chystá radnice i jinde 
ve městě. Především slibuje ob-
čanům sladit termíny akcí tak, 
aby se nekonaly dvě významněj-
ší v  jeden den. Zapojit do dění 
by chtělo město i jiné subjekty. 
„Akce v  Mostě sladíme a oži-
víme. Věříme také, že se zapojí 
i jiné subjekty, které mají našim 
lidem určitě co nabídnout,“ je 
přesvědčen primátor Paparega. 
Radnice již sladila například 
termín pro závody dračích lodí. 
Ty se letos již nebudou konat 
ve stejný den jako Den magist-
ra Kelleyho. Dračí lodě připlují 
na Matyldu 13. června. Svo-
ji loď zde budou mít i městští 
úředníci. Na Matyldě se konaly 
nedávno také závody ve spor-
tovní kanoistice. „Akci pořádala 
chomutovská společnost a měla 
nebývalý úspěch. Do areálu do-
razilo neuvěřitelné množství lidí 
a Matyldu si velmi pochvalovali. 
Nečekali, že sem přijde tolik lidí. 
V příštích letech chceme tuto akci 
proto lépe medializovat a oslovit 
naše partnery, kteří zajišťují ob-
čerstvení a další servis služeb,“ 
ubezpečil primátor.  Pro Matyl-
du město navíc slibuje i vybudo-
vání nového hřiště. To zde zatím 
chybí. „Je to jedna z  lokalit, kde 
bychom chtěli vybudovat i něja-
ké větší hřiště. Naším záměrem 
proto bude oslovit naše donátory 
a doufám, že se nám to podaří,“ 
věří první muž města.  

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Od 1. června letošního roku začíná platit nové nařízení, 
kterým se zakazuje šíření zvukové reklamy dopravními prostředky 
na veřejně přístupných místech. Nově se toto nařízení vztahuje na 
všechny osoby. 

Hluk z  tlampačů vozidel, 
která propagovala reklamu na 
nejrůznější akce například v re-
stauračních zařízeních a podob-
ně, vadila obyvatelům města 
natolik, že ji město v  minulém 
volebním období částečně za-
kázalo .  Přesto docházelo ke 
zneužívání. Radnice se proto 
rozhodla nařízení zpřísnit a vy-
dala novelizovanou vyhlášku. 
„Zákaz o šíření zvukové reklamy 
se nově vztahuje i na ty, kteří 
nejsou podnikateli. Výjimkou 
jsou fyzické osoby, které veřejně 
šíří reklamu za účelem prode-

je nezpracovaných rostlinných 
a živočišných výrobků z  vlastní 
drobné pěstitelské a chovatelské 
činnosti,“ upřesnila mluvčí mos-
teckého magistrátu Alena Sed-
láčková. Zákaz platí denně od 
0 do 24 hodin ve všech ulicích 
města. Do nového nařízení jsou 
zahrnuty i nové ulice. „Během 
předchozí doby docházelo ke 
zneužívání v několika případech. 
Po městě se pohybovala vozidla 
s tlampačem, která navíc jezdila 
pomalu a způsobovala problémy 
v  dopravě. Abychom vyloučili 
obcházení vyhlášky o zákazu 

šíření zvukové reklamy, která se 
nevztahovala na všechny, roz-
hodli jsme se zákaz rozšířit i na 
fyzické osoby, které nejsou za-
psány v  živnostenském rejstří-
ku,“ komentoval nové nařízení 
primátor Mostu Jan Paparega. 
V případě, že by i přes zpřísněné 
opatření docházelo k  jeho po-
rušování, hrozí porušovatelům 
vysoké pokuty. „Sankce a jejich 
výše bude záležet na konkrétním 
provinění a jeho intenzitě. Podle 
zákona o obcích je možné uložit 
sankci až do výše dvou set tisíc 
korun. Podle přestupkového zá-
kona až do výše třiceti tisíc ko-
run. Institut správního uvážení 
tedy dává dost velký prostor,“ 
varuje před dalším zneužíváním 
primátor Paparega.   (sol)

MOST –  Nový majitel mosteckého autodromu chce ve spolupráci 
s městem Most a Ústeckým krajem více zpřístupnit závodiště lidem. 
Proto se s oběma subjekty dohodl na spolupráci.

Radní města uzavřeli memo-
randum o spolupráci s  Ústec-
kým krajem a společností Auto-
drom Most. 

Podstatou memoranda je 
dohoda  spočívající zejména 
v  koordinaci společných akti-
vit a vzájemné publicitě.  Me-
morandum vzniklo na podnět 
společnosti Autodrom Most, 
která před nedávnem změnila 
vlastníka. „Společnost Autodrom 

Most chce jít jinou cestou než bý-
valé vedení. Ať se zde totiž v mi-
nulosti konaly jakékoliv akce, 
běžný občan neměl šanci se sem 
dostat bez toho, aniž by zaplatil 
vstupné,“ připomněl primátor 
Jan Paparega. Ten také potvrdil, 
že autodrom se již v  této sezó-
ně více zpřístupní veřejnosti. 
„V plánu jsou dny otevřených 
dveří. Autodrom bude také spo-
lupracovat na projektech s  měs-

tem Most. Vznikne tak například 
možnost pro zájemce svézt se 
svým vozem, jako to bývalo kdysi 
dávno. Konat by se tu měly nej-
různější závody, ať cyklistické, na 
koloběžkách, in-line, motokáry 
a pod,“ vyjmenoval dále primá-
tor. Některé aktivity se budou 
konat ve spolupráci s Ústeckým 
krajem. Půjde například o pro-
pagaci časopisu Brána do Čech 
a volnočasové aktivity na pod-
poru cestovního ruchu. Cílem 
bude především přilákat  lidi 
z  okolí i občany města Mostu. 
Ti by měli mít možnost si pro-

hlédnout jak závodní okruh 
a zdejší areál, tak i polygon. 
„Společnost Autodrom Most má 
velkolepé plány a musím říci, že 
spousta z nich je velmi atraktiv-
ních. Například v  rámci vrchol-
né akce Czech Truck Prix, která 
bývá v závěru sezóny, se uskuteč-
ní spanilá jízda městem. Trucky 
si tak budou moci prohlédnout 
i lidé, kteří se z  nějakého důvo-
du rozhodnou na závody nejít. 
Budou totiž tady ve městě a slav-
nostní zakončení sezóny také,“ 
prozradil ještě Jan Paparega.

(sol)

Záchodky už fungují
MOST - Veřejné záchodky pod magistrátem, které byly nějaký 
čas zavřené, jsou opět v provozu. Záchodky dostaly znovu do 
správy technické služby, které je provozovaly do konce března. 
„Podařilo se nám však dosáhnout výrazného snížení nákladů ve 
srovnání s předchozím obdobím, kdy každoročně hradilo město 
Most technickým službám za provoz záchodků 575 000 Kč. Od 
května do konce roku město za tuto veřejnou službu zaplatí pou-
ze 159 200 Kč, tedy zhruba 20 000 Kč měsíčně,“ uvedl náměstek 
primátora Marek Hrvol.

Provozní doba: 
Po – Pá od 8 do 17 hodin, v sobotu  od 8 do 12 hodin. Popla-

tek za použití kabinky 5 Kč, za vykonání malé potřeby u pisoáru  
3 Kč.

Mostečané chtějí na náměstí víc kultury

Město, kraj i Autodrom chtějí 
přilákat lidi do závodního areálu  

Za zvukovou reklamu vysoká pokuta
Na co se zákaz zvukové 

reklamy dopravními pro-
středky nevztahuje:

Na veřejné sbírky pořáda-
né podle zvláštního právní-
ho předpisu

Na předvolební prezenta-
ce kandidujících subjektů

Na shromáždění, pouliční 
průvody a manifestace svola-
né podle zvláštního právní-
ho předpisu. 

Na akce pořádané nebo 
spolupořádané městem a na 
akce pořádané na základě 
smlouvy uzavřené mezi po-
řadatelem a městem Most. 

Co chtějí Mostečané na 
náměstí?

(Řazeno podle počtu nejví-
ce získaných hlasů) 
1.  Přenosy sportovních 

utkání
2. Promítání fi lmů
3. Open Air festivaly
4. Trhy

První náměstí ožilo První náměstí ožilo 
sportovními přenosy. Teď se sportovními přenosy. Teď se 

tu chystají trhy i koncerty.tu chystají trhy i koncerty.
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SIAD Czech spol. s r.o.
Jsme společnost působící v plynařském segmentu 

(technických, medicinálních, potravinářských a speciálních plynů) 
s působností po celém území ČR.

Hledáme: SEQ Managera

Požadujeme: - VŠ vzdělání chemického směru
 - znalost AJ
 - řidičský průkaz skupiny B
 - praxe v oboru min. 5 let
 
Rozsah činností:  -  řízení int. systémů ISO 9001, ISO 

14001, ISO 22 000,  OHSAS 18001
  -  kvalifi kovaná osoba pro výrobu 

a distribuci léčivých přípravků
 - vedení kontrolní a zkušební laboratoře
 - bilancování v oblasti životního prostředí
 - jednání s orgány státní správy

Nabízíme:  -  zajímavou práci v dynamicky se 
rozvíjející společnosti

 - profesionální kolektiv
 - zajímavé platové podmínky
 -  osobní automobil k služebním 

i soukromým účelům

Nástup: 3. - 4. čtvrtletí  roku 2015

V případě zájmu zašlete Váš profesní životopis na následující kontakt: 
sona_blechova@siad.eu, mob: 725 800 474

MOST – Ve městě se plánují nová dětská hřiště. V nejbližší době by 
měly vzniknout dvě herní plochy s  netradičními atrakcemi v  sed-
mistovkách. Další hřiště se plánují také na Skupovce či v  ulici E. 
Basse. Osud zdevastovaného centrálního hřiště u Stovky je zatím 
nejistý a rozhodnou o něm lidé v anketě.   

V  současné době mají děti 
a mládež v  Mostě padesát čtyři 
volně přístupných hracích ploch 
a dvacet herních plácků urče-
ných zejména pro míčové hry. 
V  příštích měsících by se měly 
tato hřiště ale ještě rozrůst o další 
plochy. „Chceme vytvořit novou 
strategii výstavby dětských hřišť 
a plácků. Počítáme v  ní s  budo-
váním nových volně přístupných 
hracích ploch a naopak již nechce-
me rozšiřovat další centrální hři-
ště, což byl původní plán radnice 
v  minulých volebních obdobích,“ 
zdůraznil náměstek primáto-
ra Marek Hrvol. Podle vedení 
města vzniknou tři nová volně 
přístupná hřiště v  lokalitě sed-
mistovek a jedno v ulici Albrech-
tická u bloku 630. Jejich počet se 
tak rozšíří ze stávajících 54 na 57 
hřišť. „Přišly dvě petice, v  nichž 

rodiče žádají o vybudování hřišť 
v  lokalitě sedmistovek, protože to 
mají v  této části daleko k  jiným 
herním pláckům. Hřiště  plánuje-
me u bloku 707 a 734,“ zkonsta-
toval dále náměstek Hrvol. Kon-
krétně okolí bloku 734 v  ulici 
Malíka bylo jedním z kandidátů 
na vybudování centrálního hřiště 
již v minulých letech. Vzhledem 
k tomu, že se ale zvedla nevole ze 
strany zejména postarších lidí, 
kteří si zde hřiště nepřáli, měs-
to nakonec od tohoto záměru 
ustoupilo. „Potřeba dětských hřišť 
je v této části skutečně velká. Pro-
to tady s oběma hřišti  počítáme. 
Chtěli bychom je navíc udělat tro-
chu inovativně a vybavit je i ne-
tradičními dětskými atrakcemi,“ 
prozradil primátor Jan Papare-
ga. Kromě volně přístupných 
herních ploch má město v  plá-

nu zřídit ještě dva herní plácky. 
Jedná se o asfaltová hřiště určená 
zejména k míčovým hrám. Jejich 
počet se tím v  Mostě rozroste 
na dvaadvacet. „Zpevněná hra-
cí plocha vznikne na ulici Skupy 
u bloku 200. I v tomto případě byl 
o hřiště zájem ze strany rodičů. 
Druhé takové hřiště pak vznikne 
ještě v ulici E. Basse u střední ško-
ly marketingu,“ vyjmenoval ná-
městek Hrvol. Stará a chátrající 
asfaltová hřiště a jejich pozůstat-
ky chce naopak město postupně 
zlikvidovat. „Projeli jsme všechna 
hřiště ve městě. Vyhodnotili jsme, 
že 57 volně přístupných hřišť by 
mělo být do budoucna dostaču-
jících, stejně jako i dvaadvacet 
zpevněných hracích ploch,“ zhod-
notil Marek Hrvol a ještě do-
dal: „Chceme postupně odstranit 
plácky, které jsou  zdevastované. 
Například v  ulici Pionýrů, kde 
jsou jen zbytky asfaltu. Naopak se 
soustředíme na vybudování hřišť 
podobných tomu, které vzniklo 
u kostela. Zde se vyměnily a ob-
novily herní atrakce. Máme navíc 

zkušenost, že právě takovéto typy 
hřišť jsou občany žádanější.“ 

Centrální hřiště 
dostala STOP

V budování centrálních hřišť 
zdejší radnice pokračovat ne-
hodlá. Stávající čtyři zachová 
a o pátém centrálním hřišti 
v  ulici Mozarta, které je nyní 
uzavřené, rozhodnou obyvatelé 
lokality u Stovky. Hřiště totiž 
muselo nedávno nechat město 
uzavřít kvůli řádění vandalů. 
Zdejší atrakce byly poničené 
a to do takové míry, že zde hro-
zily vážné úrazy. Radnice proto 
vyhlásila veřejnou anketu mezi 
zdejšími obyvateli, aby se vyjá-
dřili, zda hřiště v  této lokalitě 
chtějí. „V ulici Mozarta nyní pro-
bíhá anketa. Podle jejich výsled-
ků pak budeme rozhodovat, zda 
toto hřiště tady zůstane, nebo 
bychom dětské atrakce přemísti-
li na jiné místo,“ upozornil ná-
městek primátora Marek Hrvol. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Mostecká nemocnice, která prochází náročnou rekonstruk-
cí, nebude rušit žádná oddělení! Mostem se začaly šířit nepravdivé 
informace o zániku ortopedie a některých dalších oddělení. Poplaš-
né zprávy rezolutně odmítá vedení Krajské zdravotní, a.s. i mostec-
ká radnice.   

Mostem se šíří poplašné zprá-
vy, podle kterých se ruší kon-
krétní zdravotnická oddělení 
mostecké nemocnice.  Není to 
však pravda. „Během několika 
měsíců se v rámci probíhající 
rekonstrukce nemocničních pa-
vilonů řada oddělení stěhovala   
a další se ještě stěhovat budou. 
V nemocnici tedy tato oddělení 
jsou, některá však momentálně 

na jiných než obvyklých mís-
tech. Žádné z nich však neubylo. 
Tvrdí-li někdo něco jiného, pak 
z nedorozumění nebo se zámě-
rem,“ prohlašuje generální ře-
ditel Krajské zdravotní, a.s. Petr 
Fiala. Podle něj se jedná o fámy, 
které zbytečně klamou a znejiš-
ťují mosteckou veřejnost. 

Situací kolem nedůvodné 
paniky se zabývali také mos-

tečtí radní.  „Tyto fámy jsme 
zaznamenali a řešili jsme to 
i na radě. Jde o plošný problém. 
Předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a.s. Jiří Novák 
nás ujistil, že je to skutečně 
fáma. Žádné zavírání oddělení 
v  nemocnici se nechystá,“ zdů-
raznil primátor Jan Paparega. 
Podle něj se mezi mosteckou 
veřejností konkrétně mluví 
o uzavření oddělení ortopedie, 
ale i dalších. „Je to přesně na-
opak. Nejen, že se žádné zaví-
rání a rušení oddělení nechystá 
a neplánuje, ale bude se pokra-
čovat v  trendu modernizace 

nemocnice a jejího postupného 
dovybavení,“ podotkl primá-
tor. Jeho slova potvrdil i šéf 
Krajské zdravotní. „Spektrum 
poskytované zdravotní péče se 
rozšíří o nové oddělení, o němž 
budeme veřejnost včas informo-
vat. A také zcela ‚v novém‘ bude 
navíc i mostecká porodnice,“ 
uvedl Petr Fiala. Mostecká po-
rodnice obdržela v uplynulých 
dnech fi nanční dar těžařské 
společnosti Vršanská uhelná 
ve výši více než čtyři miliony 
korun. Peníze by měly putovat 
právě na porodnické oddělení. 

(sol)

(Dokončení ze strany 1)
Ten také potvrdil, že vše by 

mělo být hotovo do 22. května. 
„Beton bude ještě nějakou dobu 
zrát a pak se udělá nový asfal-
tový povrch. Provoz na mostě se 
obnoví hned poté,“ dodal pri-
mátor. Opravu Mostu, která si 

vyžádala zhruba dva miliony 
korun, prováděla fi rma Herkul.  

V  souvislosti s  obnovením 
provozu ale řidiči přijdou o par-
kovací místa, která provizorně 
na mostě vznikla. Parkovat bu-
dou moci na celém parkovišti 
vedle lékárny, které bylo z  po-

loviny uzavřeno a sloužilo jako 
otočka autobusů. Rozšíření 
parkování u nemocnice slíbila 
mostecká radnice ale řešit ještě 
v tomto volebním období.   

Most u nemocnice je zpro-
vozněn jen na určité časové ob-
dobí. Bude totiž nutné jej opra-

vit komplexně. V  rámci další 
etapy rekonstrukce se musí na 
mostě vyměnit i druhý mostní 
závěr. „V kratším časovém hori-
zontu nás nemine most u nemoc-
nice znovu uzavřít,“ připustil 
nedávno náměstek primátora 
Marek Hrvol.  (sol)

Děti dostanou pět nových hřišť

Most u nemocnice se otevře za týden

Rušení nemocničních oddělení?
Je to jen poplašná zpráva

Nová dětská hřiště s netradičními atrakcemi se postaví i v sedmistovkách.Nová dětská hřiště s netradičními atrakcemi se postaví i v sedmistovkách.

Soutěž o vstupenky na koncert Ondřeje Havelky: Kolik hudebníků tvoří 

orchestr Melody Makers?  Odpovědi zasílejte na 737 261 941.
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MOST – Mostecká radnice přehodnotila priority projektů, které by 
se měly v budoucnu realizovat u nově napuštěného  jezera. Do nej-
důležitějších projektů zařadilo město páteřní komunikaci a napo-
jení na inženýrské sítě, ale také projekt oddychové zóny s vodními 
pontony. MiniMost se naopak posunul do druhé řady projektů.  

„Přehodnotili jsme priority 
projektů a části, která se týká 
projektu MiniMost. Domníváme 
se, že nejprve by se měly vybudo-
vat inženýrské sítě a  infrastruk-
tura k Jezeru Most, abychom ho 
mohli co nejdříve a co nejvíce 
otevřít našim občanům,“ uvedl 
mostecký primátor Jan Papa-
rega s  tím, že přehodnocení 
priorit je reakcí na soutěžení 
zakázky na vybudování silni-
ce Most – Mariánské Radčice, 
kterou zajišťuje stát. Ten na její 
výstavbu alokoval prostředky ve 
výši více než šesti set milionů 
korun. Vítěz zakázky ale nabídl 
cenu o více než polovinu niž-
ší, a to za 290 milionů korun. 
Zbývající alokované peníze chce 
město Most proto požadovat na 
státu, aby vynaložil na další pro-

jekty, s nimiž se u jezera počítá. 
„Pokud připustíme možnost, že 
by se nakonec uplatnil vítěz, kte-
rý skončil na druhém či třetím 
místě, pořád se cena za silnici 
pohybuje v  řádu tří set milionů 

korun. Tedy za polovinu toho, co 
se předpokládalo. Je tedy na nás, 
abychom tlačili na ministerstvo 
fi nancí, aby zbylých tři sta mili-
onů dalo na realizaci projektů, 
zejména na napojení na komu-
nikace a inženýrské sítě, pláže 
a dovybavení přístaviště ponto-
ny,“ vysvětlil primátor. Kromě 
komunikací a inženýrských sítí 
totiž do projektů v  prioritě 1 
zařadilo město i břehové linie 

a pláže u jezera. Jejich součástí 
by měly být i pontony a plo-
voucí mola, které by  měly být 
umístěné na hladině jezera. „Po-
stupovat budeme v  součinnosti 
s  jezerem Milada a Palivovým 
kombinátem, který na své nákla-
dy zajistí studii na Oddychovou 
pobřežní zónu, jejíž součástí jsou 
i vodní mola a pontony,“ doplnil 
ještě Jan Paparega. Přehodnoce-
ním priorit v  balíčku projektů 
z  15 ekomiliard se na druhou 
kolej naopak posunul projekt 
MiniMostu. „MiniMost byl pro 
nás prioritní zejména kvůli sítím 
a páteřní komunikaci, které byly 
součástí tohoto projektu. Proto 
jsme tuto část z  MiniMostu vy-
jmuli. MiniMost tedy zůstává 
v projektech, ale posunul se do 
priority 2,“ doplnil primátora 
jeho náměstek Marek Hrvol. 
Změny v  projektech nyní bude 
prostřednictvím žádosti poda-
né Ústeckým krajem řešit me-
ziresortní komise ministerstva 
fi nancí.  (sol)

MOST – Šek v hodnotě téměř čtyř tisíc korun předali žáci se svými 
učiteli ze 7. ZŠ v  ulici J. Arbesa v  Mostě zástupcům spolku Prales 
patří dětem, který je součástí česko-indonéského projektu Green 
Life. Peníze žáci nastřádali za sběr a podpořili tak výstavbu Tygřího 
domu na Sumatře.  

Žáci ze sedmé základní školy 
v  Mostě spolupracují se spol-
kem Prales patří dětem z Green 
Life již pár roků. V rámci jedné 
z  návštěv členů Green Life se 
dozvěděli i o projektu Tygřího 
domu, který vzniká na Sumatře 
a jehož cílem je záchrana Tygra 
Sumatránského. Protože zdejší 
škola podporuje aktivity Green 
Life, chtěli zdejší školáci pomoc 
i s  projektem tzv. Tygří školy. 
Rozhodli se proto sbírat sběr 
a nastřádané peníze věnovat na 
její výstavbu.  „Na podzim jsme 
se o projektu Tygří školy dozvě-
děli a hned nás zaujal. Protože 
ale děti nejsou výdělečné, nosit 
peníze nám přišlo hloupé, a tak 
naše třída vymyslela, že začneme 
sbírat sběr a půjdeme příkladem. 
Připojila se k  nám ihned i celá 
naše škola,“ popisuje zaujetí 
dětí třídní učitelka žáků z 5.A ze 
Základní školy v  Mostě v  ulici 
J. Arbesa Pavlína Havelková. 
Sběru se podařilo školákům 
mostecké Nejlepší školy v  ČR 
nashromáždit a odevzdat po-
žehnaně. Celková suma, kterou 
za sběr obdrželi, činila 3 900 ko-
run. „Sběr nosili všichni. Babič-
ky, dědové, ale samozřejmě hlav-
ně děti a nasbírali jsme opravdu 
hodně. Částka 3 900 korun je 
úžasná. Navíc nešlo jen o sběr. 
Bylo to celé pro naše žáky moti-
vační. Jednak že tímto způsobem 
chrání naše pralesy a také, že 
přispějí na Tygří školu. Budeme 
teď se zájmem sledovat průběh 
celé stavby,“ uvedla dále Pavlína 
Havelková, která se svou třídou 
již předala šek zástupcům spol-
ku Prales patří dětem. Ti přijeli 
na školu v rámci svých pravidel-
ných návštěv a přednášek, které 
na škole pořádají zpravidla dva-
krát ročně.   

Projekt Tygřího domu (nebo 
také Tygří školy) je v počátcích. 
„Podle informací, které od členů 
spolku z Green Life máme, by už 
měla být vylitá základová deska 
pro Tygří školu. V  lednu by pak 
měla být celá stavba hotova,“ 

informovala dále o zajímavém 
projektu Pavlína Havelková. Na 
Tygří dům je potřeba naspo-
řit zhruba 500  000 korun. Část 
peněz už se aktivistům podaři-
lo nashromáždit. S  podporou 
pomáhá totiž nejen 7. ZŠ škola 
v Mostě, jakožto jediná na Mos-
tecku, ale i dalších 60 spřáte-
lených škol po celé republice, 
včetně škol středních i vysokých. 

Tygří škola už má 
desítky zájemců  

Myšlenka Tygřího domu pro-
pojuje aktivní záchranu pralesa, 
protipytlácké hlídky Green Pat-
rol a spolupráci s domorodými 
obyvateli. Spolek Prales patří 
dětem oslovil děti a mládež po 
celé ČR. Mladá generace se, 
včetně 7. ZŠ v  Mostě, zapojila 

do projektu na výstavbu Tyg-
řího domu, který bude první 
environmentální školou s vý-
ukou angličtiny, se zaměřením 
na ochranu deštných pralesů 
a kriticky ohrožených druhů 
zvířat ekosystému Leuser na 
Sumatře. Místo, kde bude Tyg-
ří dům stát, je na pravém břehu 
řeky Berkail, jen 5 minut pěšky 

za vesnicí Batu Katak, přímo 
u stezky směřující k hranicím 
NP Gunung Leuser. V současné 
době je nahlášeno 37 zájemců 
o vzdělávání z řad dětí, mláde-
že i dospělých z vesnice Batu 
Katak. Roční rozpočet Tygřího 
domu by se měl vejít do 120.000 
– 150.000 Kč.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Nejlepší česká škola v Mostě 
pomáhá Tygří škole na Sumatře

Plánovaná výstavba MiniMostu 
se odsouvá „na druhou kolej“

Učitelka Pavlína Učitelka Pavlína 
Havelková Havelková 

předala šek předala šek 
Milanu Jeglíkovi z Milanu Jeglíkovi z 

Green Life.Green Life.

Děti ze 7. ZŠ nashromáždily Děti ze 7. ZŠ nashromáždily 
sběr za téměř čtyři tisíce korun, sběr za téměř čtyři tisíce korun, 
aby podpořily Tygří školu.aby podpořily Tygří školu.

Park miniatur v německém Oederanu. Park miniatur v německém Oederanu. 
Obdobou by měl být MiniMost.Obdobou by měl být MiniMost.
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Otcovská láska

Tomáše milovala od pr-
váku. Byl to třídní krasavec, 
každá holka z ročníku o něm 
snila. Byl vtipný, určoval 
módní směr v  jejich ško-
le. Prostě v  každém ohledu 
školní jednička. Jí si za celé 
tři roky ani nevšiml. Možná 
ani nevěděl, že s  ním chodí 
do třídy. Přehlí-
žel ji, jakoby ani 
nebyla. O to víc 
ho ona milovala. 
Čekala před ško-
lou, jen aby ho vi-
děla, když odchá-
zel po tréninku. 
Potloukala se ko-
lem jeho domu, 
aby ho viděla, 
když přicházel. 
Před maturitou 
se ale všechno změnilo. To-
máš s ní na maturitním plese 
protančil celý večer a skon-
čili u něj doma v prázdném 
bytě. Byl to její první kluk, 
on už měl hodně zkušeností. 
Druhý den mu hned volala, 
ale Tomáš s ní nechtěl mlu-
vit. Šla za ním, on ji ale od-
byl. Nemá prý zájem. Užili 
si, ale víc s ní nic nechce mít. 
Proplakala několik nocí, než 
si přiznala, že miluje špatné-
ho kluka. Rozhodla se, že už 
na Tomáše nebude myslet. 
Za několik týdnů zjistila, že 
je těhotná. Když se vzpama-
tovala, šla opět za Tomášem. 
Řekla mu, že s ním čeká dítě 
a chtěla od něj pomoc. Ten 
se jí ale vysmál. Neuváže si 
na krk holku, o kterou nesto-
jí. Dá jí peníze na potrat, ale 
nechce s  tím nic mít. Měla 
říct, že nemá antikoncepci. 
Rozhodně nehodlá vycho-
vávat dítě, když má před 
sebou budoucnost. Odešla 
domů a dlouho přemýšle-
la. Nakonec se rozhodla, že 
bude dítě vychovávat sama. 
Nemůže za to, že ona udělala 
ve svém životě tak zásadní 
chybu. Připraví pro své dítě 
pěkné dětství a postará se, 
aby mu jeho táta nikdy ne-
chyběl. Přestala na Tomáše 
myslet a soustředila se jen 
na sebe a na své dítě. Od ro-
dičů dostala peníze, které jí 
odkázala babička. Zařídila si 
malý byt, ve kterém bude se 
svým dítětem žít, dokud ne-
začne pracovat a vydělávat. 
Chodila na procházky, hod-
ně četla, poslouchala vážnou 
hudbu. Koupila si předplat-
né do divadla. Termín poro-
du se blížil a ona byla klidná 
a spokojená. Tehdy potkala 
Milana. Kluka, kterého si pa-
matovala jen matně ze ško-
ly. Studoval medicínu a byl 
hrozně milý. Bavily ho stejné 
věci jako ji. Začali se scházet, 
jemu nevadilo, že čeká dítě. 
Vyprávěla mu o tom, jak se 
k ní Tomáš zachoval a řekla 
mu, že to byla jen její chyba. 
Špatně volila. Když se naro-
dila Julinka, byl to Tomáš, 
který spěchal do porodnice 
s kyticí. Od začátku jí byl po 
boku. Kdykoliv měl volný 
čas a nemusel být ve škole, 
byl u ní. Nakonec se k ní na-
stěhoval. Začátky byly hod-
ně těžké. Měli málo peněz. 
Ona byla na mateřské, on 
studoval a po nocích chodil 
na brigády vybalovat zbo-
ží. Milovali se ale a všechny 
překážky spolu překonali. 
Julinka  byla krásné a spoko-
jené dítě vyrůstající v  lásce. 
Když dokončil studia a na-
stoupil do nemocnice, už to 
bylo mnohem lepší. Oba 
pracovali a vydělávali pení-

ze, Julinka měla před sebou 
první třídu. Zdálo se, že je-
jich život bude krásný a spo-
kojený. Pak ale přišlo neče-
kané. Julinka onemocněla. 
Nejdříve mysleli, že je to jen 
banální viróza. Postupně se 
ale Julinčin stav zhoršoval. 

Milan zalarmoval 
své kolegy v  ne-
mocnici, Julinka 
měla tu nejlepší 
péči. Nakonec se 
holčička dostala 
až na samý práh 
smrti. Mohla 
ji zachránit jen 
nová játra. Nej-
vhodnějším dár-
cem byli biolo-
gičtí rodiče. Měli 

ale smůlu. Julinka měla ji-
nou krevní skupinu než její 
máma. Potřebovala játra od 
svého otce. Milan neváhal 
ani chvíli. Vypravil se za 
Tomášem. Vylíčil mu vše 
o jeho dceři. Jak je krásná 
a nadaná, a že umírá. To-
máš ale nechtěl o dítěti nic 
slyšet. Nehodlal holčičce 
pomáhat. Pokud by už své 
orgány nepotřeboval, pak ať 
je má, kdo chce. Ale dřív nic. 
Milan odešel s nepořízenou. 
S  Julinkou to bylo čím dál 
horší. Ležela na bílém ne-
mocničním lůžku, ztracená, 
drobná, opuštěná. Kolegové 
s  Milanem mluvili profesi-
onální řečí, počítali Julinčin 
život na týdny. Její máma 
brečela. Když se v noci pro-
budil a její místo vedle něj 
bylo opět prázdné a slyšel 
ji z  koupelny plakat, bylo 
mu jasné, že se stane jen to, 
co udělá. Nezáleželo mu na 
ničem jiném než na životě 
malé Julie a štěstí její mámy. 
Zavolal do nemocnice a řekl 
kolegům, ať připraví Julii na 
transplantaci. Její biologický 
otec se rozhodl, že svému 
dítěti pomůže. Také řekl, že 
už ho do nemocnice veze. 
Pak se rozjel za Tomášem 
domů. Po jejich posledním 
rozhovoru Tomáš podepsal 
souhlas s darováním orgánů 
v  případě své smrti. Toho 
hodlal Milan využít. Zazvo-
nil, Tomáš mu otevřel ro-
zespalý až po dlouhé chvíli. 
Chtěl hned zavřít, Milan mu 
ale vstrčil nohu mezi dveře. 
Vecpal se k  němu do bytu. 
Tomáš se naštval a chtěl 
Milana vyhodit. Vyhrožoval 
policií. Milan ale věděl, co 
dělá a co chce. Vrhl se na 
Tomáše a omráčil ho para-
lyzérem. Pak ho odtáhl do 
auta. Ujížděl s ním k nemoc-
nici. Věděl, že za to, co udělá, 
skončí ve vězení. Bylo mu to 
ale jedno. Před nemocnicí 
vytáhl Tomáše z  auta. Po-
ložil ho na zem a autem na 
ležící tělo najel. Opatrně, tak 
aby přejel hlavu, ale nezasáhl 
trup. Chtěl uchovat všechny 
orgány, které se Tomáš roz-
hodl po své smrti darovat. 
Jeho Julie dostane játra. Čer-
stvá a zdravá. Tomáš nedý-
chal, ale jeho srdce ještě bilo. 
Udržoval masáží jeho srdce 
v  chodu a volal o pomoc. 
Bylo jasné, že Tomáše už ni-
kdo nezachrání. Jeho mozek 
byl natolik poškozený, že už 
mu nemohlo nic pomoci. 
Když odváželi umírajícího 
Tomáše na sál, zavolal po-
licii. Chtěl jim říci sám, co 
udělal. Doufal jen, že Julii 
játra jejího otce pomůžou. 
On sám už pro ni víc udělat 
nemohl.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST – Mostecká porodnice míří mílovými kroky do supertřídy, 
kam dříve dlouhé roky patřila. V  posledních letech se zub času 
podepsal na vybavení i samotné budově.  Na první pohled porod-
nice nesplňovala požadavky rodiček na zdravotní zařízení v roce 
2015. To se ale podle ředitele Krajské zdravotní Petra Fialy  během 
několika týdnů zásadně změní. Mostecká porodnice totiž prochá-
zí celkovou rekonstrukcí, za kterou stojí fi nanční dar Vršanské 
uhelné, a.s.

Mostecká porodnice pomalu 
přicházela o svou vynikající po-
věst, kterou si dlouhé roky drže-
la. Ženy hledaly porodnice v ji-
ných městech. „Já osobně mohu 
uvést opačné případy, kdy ženy 
z  jiných měst vyhledaly porod-
nici v Mostě. Hlavním důvodem 
je velmi vstřícný a profesionální 
přístup zdravotnického perso-
nálu. A samozřejmě vyhlášené 
perinatologické centrum pod 
vedením primáře Jiřího Biolka. 
I když samozřejmě prostředí po-
rodnice zasloužilo výrazné zlep-
šení. Porodnice v  Mostě existuje 
v podstatě v původním stavu už 
čtyřicet let. Jiné porodnice nabízí 
rodičkám příjemnější prostředí. 
To se ale nyní změní,“ říká gene-
rální ředitel Krajské zdravotní, 
a.s. Petr Fiala a dodal, že dispo-
ziční uspořádání, technický stav 
i vybavení mostecké porodnice 

odpovídalo standardům z doby 
výstavby, tedy ze 70. let minulé-
ho století. Finanční dar Vršan-
ské uhelné, a.s. přišel v  pravý 
čas. V mostecké nemocnici totiž 
momentálně probíhá komplet-
ní zateplování a výměna oken 
a gynekologicko-porodnické 
oddělení je přestěhováno do 
provizorních prostor. Porodnice 
se změní tak, že bude svým vy-
bavením odpovídat standardům 
současných moderních zdra-
votnických zařízení. „V rámci 
rekonstrukce bude provedena 
optimalizace dispozičního uspo-
řádání. Ve vstupní části vznikne 
odbavovací fi ltr pro zdravotní 
personál i nastávající otce - do-
provod rodiček. Zde budou zajiš-
těny převlékací kabiny, sociální 
zařízení a sprchy. V zádveří bude 
umístěna čekárna pro otce, vstup 
do porodní části oddělení bude 

zajištěn automatickými dveřmi. 
V lůžkové části před porodními 
sály budou rozšířena stávající 
sociální zařízení. Rekonstrukcí 
projdou všechny svislé i vodorov-
né povrchy, budou osazeny nové 
zařizovací předměty – umyvadla 
se samočisticím povrchem, kloze-
ty, sprchové vaničky s protisklu-
zovou úpravou. Budou osazeny 
nové interiérové dveře, okna již 
byla vyměněna v rámci probí-
hající rekonstrukce nemocnice. 
Veškeré instalační rozvody bu-
dou vyměněny za nové, bude 
nainstalována samostatná 
vzduchotechnická jednotka pro 
úpravu kvality vzduchu, s mož-
ností regulace průtoku vzduchu. 
Na operačním sále bude zřízena 
soustava IT s oddělovacím trans-
formátorem, na všech sálech 
bude položena elektrostaticky 
vodivá podlaha. Na operačním 
sále bude instalován speciální 
stropní podhled s antibakteri-
ální úpravou do čistých prostor 
a osazena tři výkonná operační 
svítidla,“ popsal chystané změ-
ny Petr Fiala.  Při rekonstrukci 
porodnice myslelo vedení Kraj-
ské zdravotní také na doplnění 
přístrojového vybavení, kde je 

to aktuálně potřebné. Vedení 
nemocnice také věří, že nové 
moderní pracoviště bude láka-
vým místem pro uplatnění pro 
mladé lékaře. „Nedostatek kvali-
fi kovaných lékařů je obecným je-
vem českého zdravotnictví, který 
se nevyhýbá ani naší nemocnici. 
Je třeba s tím počítat. V současné 
době máme dostatek kvalifi kova-
ných gynekologů, ale chybí nám 
lékaři, kteří by měli v budoucnu 
nahradit ty současné. Takové 
si nyní vychováváme,“ věří ve 
skvělou budoucnost mostec-
ké porodnice generální ředitel 
Krajské zdravotní. Rekonstruk-
ce se nedotkne oddělení šes-
tinedělí. „Oddělení šestinedělí 
dostane nová okna, stejně jako 
celá nemocnice. Samozřejmě by 
si zasloužilo i rekonstrukci inte-
riéru, to je další krok ke zlepšení. 
Mohu přislíbit, že budeme jednat 
o získání fi nančních prostředků 
na rekonstrukci i tohoto oddě-
lení. Není vyloučeno, že se bude 
jednat o další spolupráci s těžeb-
ní společností, která už mostecké 
porodnici pomohla. Nevylučuji 
ale ani fi nancování ze strany 
Krajské zdravotní, a.s.,“ uzavřel 
Petr Fiala.  (pur)

Mosteckou porodnici vystřelí 
rekonstrukce do supertřídy

(Dokončení ze strany 1)
V Brandově kontroloři ob-

jevili v restauraci obdobné 
množství cigaret bez platných 
kolků za 32 tisíc korun. Na trž-
nici celníci zabavili padělky, 40 
kusů CD a 80 kusů DVD v hod-

notě 84 tisíc korun. Prověřeno 
bylo 37 cizinců a osm vozidel. 
Dva cizinci byli testováni na 
drogy bez pozitivního výsled-
ku. 

Více než roční spoluprá-
ci české a německé policie si 

chválí také starosta Nové Vsi 
v  Horách David Kádner. „Jsem 
velmi spokojen, že se podařilo 
spolupráci navázat a úspěšně 
v ní také pokračovat. Minimálně 
jednou měsíčně se konají společ-
né kontroly smíšenými hlídkami 

na obou stranách hranic. Poli-
cisté spolupracují také při mi-
mořádných událostech a větších 
plánovaných akcích, jako byla 
i kontrola tržnic,“ uvedl David 
Kádner. 

(pur)

Policejní razie na tržnicích odhalila...

„Jiné porodnice nabízí rodičkám „Jiné porodnice nabízí rodičkám 
příjemnější prostředí. To se ale nyní příjemnější prostředí. To se ale nyní 
změní,“ říká generální ředitel Krajské změní,“ říká generální ředitel Krajské 
zdravotní, a.s. Petr Fiala.zdravotní, a.s. Petr Fiala.
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LITVÍNOV – K  rezignaci vyzval na posledním jednání zastupitelů 
starostku Kamilu Bláhovou (ANO) zastupitel Daniel Volák (Otevře-
ná radnice). Prohlásil, že starostka dělá městu ostudu. Ztratila také 
podporu opozičních zastupitelů, kteří pro ni hlasovali na ustavují-
cím zastupitelstvu.  „Už nejste naše starostka, vyzývám vás, abyste 
rezignovala,“ prohlásil Daniel Volák. Na obranu starostky města vy-
stoupil Jiří Fedoriška (ANO). Uvedl, že stojí za starostkou a že nega-
tivní reakce opozice i regionálních médií svědčí o tom, že starostka 
dělá svou práci dobře. 

Opozice hned v úvodu mno-
hahodinového jednání podro-
bila starostku města Kamilu 
Bláhovou ostré kritice. „Dlouho-
době jsme starostku podporovali, 
ale koalice nám v ničem nevyšla 
vstříc. Žádali jsme přísedící-
ho v radě, což bylo v  minulosti 
zvykem, nedostali jsme ho. Žá-
dali jsme většinu v  kontrolním 
orgánu, nemáme ji. Chtěli jsme 
do pracovních skupin experty, 
jsou tam politici. Chtěli jsme 
schůzky vedení města s předsedy 
zastupitelských klubů, nekonají 
se. Podávali jsme třináct po-
změňovacích návrhů k  rozpočtu 
města, koalice neschválila ani 
jediný. V  Litvínově v  poslední 
době byli dva ministři, aby řešili 
situaci v Janově. Nikdo z opozič-
ních zastupitelů nebyl k  jednání 
přizván,“ uvedl Daniel Volák. 
Jiří Šlégr (SNK – ED) zkritizoval 
starostku za její přístup k hokeji, 
který podle jeho mínění měs-
to nepodporuje. Martin Klika 
(ČSSD) se pozastavil nad způ-
sobem, jakým byla v  Litvínově 
nejprve vybrána tajemnice, ná-
sledně výběrové řízení zrušeno. 
Při projednávání penalizací pro 
fi rmy ji označil za nekompe-
tentní. Hana Žihlová (Sdružení 
LITVÍNOVÁCI) kritizovala sta-
rostku za organizaci posledních 

dvou ministerských návštěv. 
Zdůraznila především to, že 
s Michalelou Marksovou Tomi-
novou chtělo vedení města jed-
nat přednostně o jejím postoji 
k prolomení limitů, zatímco mi-
nistryně přijela řešit situaci v Ja-
nově. Jiří Dienstbier si pak podle 
Hany Žihlové prohlédl v Janově 
jen to fungující a pěkné, ale 
problémové domy mu starostka 
města neukázala, diskuzi s  ob-
čany nezorganizovala a petiční 
výbor, který měl s  ministrem 
jednat přednostně o petici zasla-
né předsedovi vlády, k  jednání 
nepřizvala. Starostka Kamila 
Bláhová přijala kritiku opozi-
ce s  ledovým klidem. K  výzvě 

k  rezignaci se nevyjádřila. Dal-
ší kritiku odmítla. „Plně stojím 
za svým výběrem tajemníka, ale 

po spekulacích v médiích jsem se 
rozhodla výběrové řízení zrušit, 
aby už nikdo nemohl říci, že jsem 
jednala podjatě,“ komentovala 
nařčení z klientelismu po výbě-
ru kandidátky ANO na post ta-
jemníka.   Dále uvedla, že uvítá-
ní hokejistů po jejich vítězném 
utkání v  Třinci se nezúčastnila 
z  osobních důvodů. Ministry-
ni Tominovou pozvala dvakrát 

a jednat s ní chtěla nejen o situ-
aci v Janově, ale také o limitech 
těžby. Program ministra Dienst-
biera připravila kancelář minis-
tra. „Nesouhlasím s tím, že bych 
dělala městu ostudu,“ prohlásila 

starostka. Tím veškerou kritiku 
opozice smetla z programu dne. 
 (pur)

Opozice: Už nejste naše 
starostka, rezignujte!

Kritiku v  médiích i veřejnosti si starostka města Kamila 
Bláhová vysloužila v  poslední době zejména svým výběrem 
nové tajemnice města. Ignorovala doporučení výběrové komi-
se a do funkce chtěla jmenovat svou stranickou kolegyni, která 
byla rovněž na kandidátce ANO, a to s číslem sedm. Po kritice 
výběrové řízení zrušila. V souvislosti s kritikou médií také od 
koalice zaznělo, že někteří novináři použili názor z facebooku 
neexistující postavy Petra Václavíka. Ten byl osobně na jed-
nání zastupitelstva přítomen, písemně se přihlásil do diskuze, 
aby se zastupitelům představil a o své existenci je ujistil. Do 
diskuze ale nebyl připuštěn, přestože se jedná o občana Lit-
vínova.

Opozice starostce vyčítá, 
že nevyhověla žádné poža-
davku na spolupráci, ne-
podporuje litvínovský ho-
kej, nezvládla dvě poslední 
ministerské návštěvy a její 
pojetí výběrového řízení 
na tajemníka města bylo 
netransparentní a kliente-
listický.

Koalice ustoupila jen v Koalice ustoupila jen v 
jediném bodě. Penalizaci jediném bodě. Penalizaci 
fi rem odložila do příště.fi rem odložila do příště.

Na nekonečně dlouhém Na nekonečně dlouhém 
jednání litvínovského jednání litvínovského 
zastupitelstva se pustila zastupitelstva se pustila 
opozice do starostky města.opozice do starostky města.
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Oprava 
etylenovodu je 
terčem kritiky

Na posledním jednání litví-
novských zastupitelů zkritizoval 
postup vedení města při podpi-
su dohody o vstupu Unipetrolu 
RPA na pozemky města v rámci 
opravy etylenovodu  koaliční 
zastupitel Jiří Biolek. „Město 
podepsalo souhlasná stanoviska 
na vstup na pozemky města bez 
dalších podmínek, které by hájily 
zájmy obyvatel Litvínova. Město 
v  minulosti podmiňovalo vstup 
Unipetrolu na pozemky přelo-
žením etylenovodu v  Chudeří-
ně. To se nestalo. Město mohlo 
mít řadu podmínek. Zmenšení 
ochranného pásma, poplatek za 
omezení užívání pozemků, větší 
ochranu obyvatel města. Jednejte 
v zájmu občanů města a ne v zá-
jmu zahraničních fi rem,“ vyzval 
starostku města Kamilu Blá-
hovou Jiří Biolek. Dále vyzval 

starostku, aby zahájila jednání 
s chemickou fi rmou o omezení 
ochranného pásma. Dostalo se 
mu příslibu, že jednání budou 
zahájena.

Divadlo Spejbla a 
Hurvínka město 
nezaplatí

Na vedení města se obrátil 
zastupitel Robert Kysela (SNK 
– ED) s  výzvou, aby našlo 
v  rozpočtu peníze na fi nan-
cování představení Divadla 
Spejbla a Hurvínka. „Starostka 
města Kamila Bláhová přijala 
záštitu nad vystoupením Diva-
dla Spejbla a Hurvínka v Litví-
nově, ale v rozpočtu nenašla ani 

korunu, aby vystoupení fi nanč-
ně podpořila. Navrhuji, aby za-
stupitelstvo schválilo rozpočto-
vou změnu, dvě vystoupení 
zaplatilo celé a ponížilo rozpo-
čet na audity. Děti z  Litvínova 
si zaslouží vidět divadlo tohoto 
formátu,“ vyzval zastupitel-
stvo Robert Kysela. Koaliční 
zastupitelé ale měli jiný názor. 
Podporu vystoupení Divadla 
Spejbla a Hurvínka neschváli-
li s  tím, že v rozpočtu není na 
takové akce rezerva a v  regio-
nu jsou jiná kvalitní divadla. 
„Vidím nulovou vůli koalice, 
pokusím se proto zajistit fi nan-
cování divadla z jiných zdrojů,“ 
uzavřel Robert Kysela. 

Přehnané penále 
město ještě znovu 
posoudí

Dlouhá diskuze se rozpouta-
la při projednávání penalizace 
fi rem, které nedodržely termí-

ny dokončení realizací. Firmě 
R-test vyměřilo město pokutu 
bezmála 65 tis. za zateplení dru-
žiny ZŠ Janov, Stavební společ-
nosti Jaroslav Oršuliak 611 tis. 
Kč za rekonstrukci ulic u 3. ZŠ 
Litvínov, fi rmě Allkon  3 790 tis. 
Kč za rekonstrukci ZŠS Šafaří-
kova a fi rmě Tomovy parky 185 
tis. Kč za dětské hřiště v Čapko-
vě ulici. Vypsané pokuty se ale 
zdály opozičním i některým ko-
aličním zastupitelům přehnané 
a pro fi rmy likvidační. Opozi-
ce navíc žádala stažení bodu 
z  programu jednání, protože 
materiály nedostali zastupite-
lé k  prostudování v  zákonném 
termínu. „Firmy jsou pokutová-
ny za nedodržení termínů, ale 

alespoň v  případech, se kterými 
jsme obeznámeni, není pochybe-
ní jednoznačně pouze na straně 
dodavatelů. Město mělo možnost 
termíny dokončení prodloužit, 
pokud by k  tomu byly vážné 
důvody, to ale město neudělalo. 
Pokud fi rmy půjdou s  městem 
do sporu, pak nás čeká prohra 
a město může přijít o celou do-
taci,“ upozornil Martin Klika 
(ČSSD).  Penalizaci přišel brá-
nit přímo na jednání zastupi-
telů také zástupce fi rmy Allkon 
Václav Kvasnička. „V  případě 
rekonstrukce ZSŠ Šafaříkova 
jsme podepsali s městem smlou-
vu v červnu 2013, ale k samotné 
realizaci nás město povolalo až 
o rok později v  září 2014. Ne-
mohl jsem rok držet zaměstnan-
ce a čekat. Firma už měla jiné 
zakázky.  Navíc jsme měli začít 
v  termínu pro venkovní práce 
nevhodném. Koncem září jsme 
byli povoláni městem, v říjnu za-
čalo pršet. Přesto jsme na práci 

nastoupili, protože jinak hrozilo, 
že město přijde o dotaci. Muse-
li jsme se vyrovnat s  desítkami 
změn v  zadávací dokumentaci. 
Zcela změnit v  některých pří-
padech navrženou technologii. 
Dokonce se nám podařilo měs-
tu peníze ušetřit. Žádali jsme 
město o prodloužení termínu, 
ale nedostali žádnou odpověď. 
Nyní máme zaplatit pro nás 
likvidační pokutu,“ vysvětlil 
zastupitelům důvody, proč se 
stavba zpozdila a proč fi rma 
nesouhlasí s  pokutou, Václav 
Kvasnička. „Na udělení pokuty 
má město čas do konce letošní-
ho roku. Je možné případ znovu 
posoudit, prozkoumat veškeré 
možnosti,“ připomněl Martin 

Klika. Bod penalizace fi rem sice 
koalice z  programu nestáhla, 
ale po dlouhé diskuzi při jeho 
projednávání se nakonec za-
stupitelé dohodli, že penalizaci 
znovu projednají a prozkoumá 
ji i kontrolní výbor. 

Při odvolání 
ředitele dopravního 
podniku stál 
Litvínov stranou

Při schvalování výkonu akci-
onářských práv ve společnosti 
Dopravní podnik měst Mostu 
a Litvínova se zastupitelé po-
zastavili nad způsobem, jakým 
představenstvo společnosti 
odvolalo ředitele. Na jednání 
představenstva nikdo zástup-
ce Litvínova nepozval a měs-
to Litvínov, coby akcionář, se 
o odvolání ředitele dozvědělo 
až poté, co ho schválili mostečtí 
zástupci v  představenstvu spo-
lečnosti. „Nebylo to v  rozporu 
se stanovami. Ředitel společnosti 
je volen prostou většinou, kterou 
Most má. Například pro fi nanční 
plán je nutný alespoň jeden hlas 
za Litvínov,“ uvedl radní Vlas-
timil Doležal (STAN) s  tím, že 
vedení města už kvůli tomuto 
postupu vstoupilo do jednání 
s  Mostem. „Vždy bylo slušností, 
že se města sešla a vše projed-
nala společně, i když rozhodla 
většina,“ komentoval způsob 
odvolání ředitele dopravního 
podniku Martin Klika (ČSSD). 
Zastupitelé schválili, že na valné 
hromadě společnosti 26. května 
bude město zastupovat starost-
ka Kamila Bláhová. 

Město rozdělilo 
v dotacích více 
než sedm miliónů 
korun

Zastupitelé schválili inves-
tiční a neinvestiční dotace pro 
rok 2015 za více než 7  700 tis. 
Kč. Neinvestiční dotaci získa-
ly mimo jiné HOSPIC Most ve 
výši 100 tis. Kč. Oblastní Cha-
rita Most 170 tis. Kč, Sdružení 
sportovních klubů 600 tis. Kč 
na nákup sportovního náčiní, 
Fotbalová škola Litvínov 500 tis. 
Kč na nákup sportovního vyba-
vení a HC Litvínov 135 tis. Kč na 
ubytování mládeže. Investiční 
dotaci od města dostaly napří-
klad Základní umělecká škola 
Litvínov 1 213 tis. Kč na pořízení 
koncertního křídla, HC Litvínov 
600 tis. Kč na rekonstrukci ka-
bin mladšího dorostu, Oblastní 
charita Most 600 tis. Kč na podíl 
k dotaci, SPORTaS 700 tis. Kč na 
dofi nancování dotace a dalších 
468 tis. Kč na nákup UV lampy 
pro plavecký bazén.  (pur)

První čtvrtletí 
skončilo v minusu

Saldo příjmů a výdajů za 
první kvartál letošního roku 
skončilo v  červených číslech. 
Výdaje překročily příjmy o 415 
tisíc korun. Podle vedení měs-
ta se nejedná o signál špatného 
hospodaření. Do rozpočtu měs-
ta se nenaplňují příjmy z  daní 
v  plánované výši. „Je to běžný 
jev v celé České republice. Stejný 
problém s  nenaplněnými příjmy 
mají i ostatní města,“ vysvětlil 
místostarosta Milan Šťovíček. 
„Rozpočet jsme plánovali stříd-
mě. Zatím nechystáme žádná 
úsporná opatření. Uvidíme 
v červnu, jestli bude trend nena-

plňování příjmů pokračovat, pak 
teprve rozhodneme,“ komen-
tovala saldo starostka Kamila 
Bláhová.

Kdo bude bydlet 
v ubytovnách? 
Rozhodne město

Podle novely zákona o hmot-
né nouzi uděluje město souhlas 
k pobytu osob v ubytovnách na 
svém katastru, a to v  případě, 
že ubytovaný žádá o doplatek 
na bydlení. Ubytovací zařízení 
musí splňovat podmínky dle 
zákona o ochraně veřejného 
zdraví, a to především ve smy-
slu schválení provozního řádu 
ubytovny krajskou hygienickou 
stanicí. „V rámci širší diskuze 

s pracovníky odboru sociálních 
věcí a školství se zástupci Úřadu 
práce ČR a s pracovníky uby-
tovacích zařízení, které působí 
v katastrálním území města 
Litvínova, jsme dospěli k závě-
ru, že posuzovanými kritérii při 
vydávání stanoviska k bydlení 
konkrétní osoby na ubytovně 
mohou být pouze místo trvalého 
pobytu a poznatky od Městské 
policie Litvínov o závadové čin-
nosti osoby za posledních šest 
měsíců od podání žádosti ÚP ČR 
o vydání stanoviska k obecnímu 
úřadu. Souhlasné stanovisko 
automaticky bude vystaveno 
pro osoby, které bydlely v uby-
tovacích zařízeních ve městě 
Litvínov před datem 1. 1. 2015, 
před účinností novely zákona 

o pomoci v hmotné nouzi,“ říká 
k opatření vedoucí OSVŠ Vero-
nika Knoblochová. 

Ve Valdštejnské se 
mění rychlost

Radní schválili změnu rych-
losti v  úseku Valdštejnské ulice 
od nákupního střediska Máj 
směrem ke křižovatce s  uli-
cí Mezibořskou. Nově se tudy 
jezdí pouze třicet kilometrů 
v hodině. „Změnu jsme schváli-
li na žádost místních obyvatel,“ 
uvedla starostka Kamila Blá-
hová. Další změnou v  dopravě 
v  Litvínově je zákaz zastavení 
na výjezdu z  Hamerské ulice, 
kde zaparkovaná auta brání ve 
výhledu.  (pur) 

  Z RADY MĚSTA LITVÍNOVA

Tajemník Valdemar Havela si Tajemník Valdemar Havela si 
své poslední zastupitelstvo své poslední zastupitelstvo 

užil. Trvalo totiž až do užil. Trvalo totiž až do 
pozdních večerních hodin.pozdních večerních hodin.

Krátce z jednání litvínovských zastupitelů
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MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní 
vzali na svém posledním jedná-
ní na vědomí zprávu o vyhod-
nocení nákladů na odpadové 
hospodářství města za loňský 
rok. Za odpad město každoroč-
ně doplácí ze své pokladny více 
než jeden milión korun.

Na odpadové hospodářství 
získává město Meziboří fi nanč-
ní prostředky od trvale žijících 
obyvatel města a od kolektiv-
ních systémů ASEKOL a ELEK-
TROWIN. Příjmy za loňský rok 
tak činily 2 557 tis. Kč. „Uvede-
né fi nanční prostředky ale ani 
zdaleka nepokryjí náklady na 
systém provozu shromažďování, 
sběru, svozu, přepravy, třídění 
a odstranění komunálních od-
padů. Z  toho důvodu je město 
každoročně nuceno doplácet 
z rozpočtu města na zabezpečení 
odpadového hospodářství nema-
lé částky. V  loňském roce činily 
veškeré výdaje spojené s  odpa-
dovým hospodářstvím 3  598 tis. 

Kč. Město Meziboří tak doplatilo 
ze svého rozpočtu 1 040 tis. Kč,“ 
uvedla vedoucí odboru výstavby, 
majetku a životního prostředí 
Gabriela Soukupová. Dále vzali 
radní na vědomí zprávu o plnění 
stanovených cílů Plánu odpado-
vého hospodářství. Z této zprávy 
vyplývá, že od 1. ledna letošní-
ho roku je obec povinna zajistit 
místa pro oddělené soustřeďo-
vání složek komunálního odpa-
du, minimálně nebezpečného 
odpadu, papíru, plastů, skla, 
kovů a biologicky rozložitelných 
odpadů. Ve zprávě se dále uvádí, 
že do roku 2016 by se měl zvýšit 
počet nádob na sběr skla, papíru 
a plastů na 23 nádob pro každý 
druh odpadu. O místech odděle-
ného sběru složek komunálního 
odpadu a využití sběrného dvora 
město občany pravidelně infor-
muje. Pravidelně město pořádá 
pro občany sběrové soboty, le-
tos se zapojilo do akce Ukliďme 
Česko.  (pur)

MOST – Studenti Střední průmyslové školy v Mostě dostali od Vršan-
ské uhelné dárek, který jim pomůže ve vzdělání. Díky grantu Chyt-
ré hlavy pro Sever vybavila škola zbrusu nové Projektové studio. 
Studenti technických oborů se nyní mohou na budoucí zaměstnání 
připravovat s pomocí moderní technologie a grafi ckých programů, 
se kterými pracují i mistři jejich profese. Ředitelka školy Hana Pra-
ženicová si od moderní učebny slibuje také vyšší zájem mladých lidí 
o technické obory, jejichž absolventi jsou na trhu práce v regionu 
stále žádanější. 

Nová učebna představuje 
výrazný posun ve výuce tech-
nických oborů. Chválí si ji 
nejen ředitelka školy, ale také 
autorka projektu Ivana Dušán-
ková. „Projekt jsme připravili 
společně s  kolegou Slavomírem 
Cábou. Studenti nyní mohou 
během jediné vyučovací hodiny 
nejen spočítat technické para-
metry navrhovaného předmětu, 
ale také hned mohou díky gra-
fi ckým programům AUTOCAD 
a INVENTOR ve 3D zobrazení 
ověřit, že je jejich práce správ-
ná. Mohou využívat barvy, vidí, 
zda jde skutečně sestavit dohro-
mady to, co navrhli. To není ve 
2D nikdy jednoznačné. O tomto 
projektovém studiu jsme snili už 
řadu let. Nyní se náš sen vyplnil. 
Pomůže nám při výuce, studenty 
práce mnohem více baví, a navíc 

se i lépe připraví na maturitu 
z  technických předmětů,“ po-
chvaluje si novou učebnu Ivana 
Dušková. 

Na Projektové studio zís-
kala střední průmyslová škola 
z grantu Chytré hlavy pro Sever 
517 tisíc korun. Slavnostního 
zahájení provozu studia se zú-
častnil také generální ředitel 
Vršanské uhelné Vladimír Rou-
ček. Ten hned v úvodu přiznal, 
že coby absolvent této školy má 
k  technice i ke škole samotné 
zvlášť dobrý vztah. „Jsem toho 
názoru, že když v tomto regionu 
působíme, musíme mu také po-
máhat a být regionu prospěšní. 
Když jsme před lety přemýšleli, 
kam cílenou pomoc směřovat, 
rozhodli jsme se pro vzdělání. 
Vzdělání je totiž pro region nej-
důležitější, bez vzdělání nemá 

region budoucnost. Tak vznikl 
projekt Chytré hlavy pro Sever. 
Jsem rád, že v minulém ročníku 
Chytrých hlav pro Sever získala 
podporu právě Střední průmy-
slová škola v  Mostě, která má 
obrovskou historii. Věřím, že 
uspěje i v dalších ročnících. Užij-
te si učebnu, jsme rádi, že jsme 
vám mohli pomoci,“ prohlásil 
při otevírání studia Vladimír 
Rouček. Se studenty si pak Vla-
dimír Rouček na vlastní kůži 
vyzkoušel, co vše nové vybavení 
dokáže, jak rychle jsou studenti 

schopni své myšlenky přenést 
do grafi ckých návrhů a tech-
nických výkresů a mohl se také 
přesvědčit, s  jakým zápalem 
a zájmem mladí lidé v Projekto-
vém studiu pracují. 

Chytré hlavy pro Sever 2015 
Vršanské uhelné, a.s. vstoupi-
ly letos už do šestého ročníku. 
Zúčastnit se mohou základní, 
střední a vysoké školy. Své pro-
jekty na vylepšení podmínek 
pro vzdělávání studentů mohly 
školy přihlásit do 14. května. 

(pur)

Meziboří doplácí 
na odpad přes 
milión korun

Chytré hlavy z průmyslovky 
dostaly dárek - Projektové studio

MOST – Mostecký hipodrom 
zahajuje sezónu tradiční Jarní 
cenou města Mostu. Záštitu pře-
vzala jako každý rok první dáma 
České republiky. Hipodrom se 
ale veřejnosti otevřel už mno-
hem dříve. Opět se griluje a své 
fanoušky má i fotbalgolf.

Grilovací sezónu zahájili na 
hipodromu s  prvními teplými 
jarními dny. „O grilování je tra-
dičně zájem. Lidé chodí hlavně 
v  pátek a v  sobotu. Už se nám 
několikrát stalo, že byly všechny 
grily obsazené. Předem ale mís-
to neobjednáváme, prostě kdo 
dřív přijde, ten griluje. Koupili 
jsme kasičku, kterou jsme u grilů 
umístili s tím, že pokud se podaří 
na další gril vybrat peníze, pak 
ho Mostečanům koupíme. Za tři 
měsíce jsme ale v  kasičce našli 
jen deset korun. Nový gril proto 
zatím nebude,“ říká Martin Ře-
žábek z  mosteckého hipodro-
mu. V  kurzu je také fotbalgolf. 
Hřiště na tuto netradiční hru 

otevřeli v Mostě loni, ale zájem 
neutichá. „První víkend v dubnu 
jsme měli dokonce plně obsaze-
no. Hřiště má osmnáct jamek, 
nechybí stánek se základním ob-
čerstvením. Na fotbalgolf je nut-
né se objednat,“ doplnil Martin 
Řežábek.

Jako každý rok i letos věnuje 
mostecký hipodrom velkou po-
zornost dětem a oslavám jejich 
dne. „S oslavami Mezinárodního 
dne dětí jsme spojili druhý dosti-
hový den 30. května. Kromě roz-
ličných atrakcí pro děti je na pro-
gramu také závod poníků. Vstup 
v tento den na hipodrom je zdar-
ma,“ říká dále Martin Řežábek. 
Kromě této oslavy připravili na 
hipodromu další oslavu urče-
nou pro děti z mateřských škol 
a I. stupně základních škol. Ty se 
na hipodromu sejdou 9. června. 
Dostihové dny oživí také další 
novinka letošní sezóny, a to ve-
selé focení ve fotokoutku Happy 
box.  (pur)

Hipodrom zahajuje 
sezónu

Generální ředitel Vršanské Generální ředitel Vršanské 
uhelné Vladimír Rouček si na uhelné Vladimír Rouček si na 
vlastní kůži vyzkoušel, co vše vlastní kůži vyzkoušel, co vše 

nové vybavení dokáže.nové vybavení dokáže.

Peníze na Peníze na 
Projektové studio Projektové studio 
získala střední získala střední 
průmyslová škola průmyslová škola 
z grantu Chytré z grantu Chytré 
hlavy pro Sever.hlavy pro Sever.
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Vlastníte nebo spravujete vozový park 
osobních či lehkých užitkových vozů?

PRÁVĚ PRO VÁS JE TU 
ODBORNÝ DEN S FLEETEM!

Datum: středa 20. května 2015
Místo: Polygon Most
začátek: 9,00 hod.

Čekají vás odborné workshopy a až stovka automobilů 
k osobnímu otestování! 

Soutěže o hodnotné ceny, každý účastník obdrží dárek.

ÚČAST ZDARMA. 
Pro účast nutná registrace na www.ifleet.cz,

nebo volejte 261 221 953, nebo pište na info@ifleet.cz.
Pořádá odborný časopis FLEET firemní automobily, 

pořadatel ankety ALD Automotive Fleet Awards 2015 a Hankook firemní auto roku 2015.

ÚSTECKÝ KRAJ – Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje opa-
kovaně vyjadřuje obavy z toho, že případné neprolomení těžebních 
limitů a ukončení těžby hnědého uhlí na Mostecku bude mít zásadní 
vliv nejen na ekonomickou a sociální situaci v regionu. Oslovila pro-
to tři sta fi rem z regionu, aby zjistila, jaké konkrétní dopady by měl 
útlum těžby na jejich podnikání.

Na tři sta fi rem z regionu, kte-
ré jsou partnery společnosti Se-
verní energetická, a.s., má mož-
nost písemně se vyjádřit, do jaké 
míry by je ovlivnilo ukončení 
spolupráce s těžební společnos-
tí. O důsledcích ukončení těžby 
diskutovali zástupci fi rem také 
na půdě Krajské hospodářské 
komory Ústeckého kraje. Místo-
předseda krajské komory Rudolf 
Jung představil aktuální studii 
dopadů útlumu těžby zejména 
na zaměstnanost a ekonomiku. 
„Výsledkem diskuze s  fi rmami 
a shrnutí jejich písemných stano-

visek bude informace určená pro 
ministrestvo průmyslu a vládu, 
kterou budou muset vzít obě in-
stituce v úvahu při svém rozhodo-
vání o těžebních limitech,“ uvedl 
během setkání Rudolf Jung. 
Setkání se zúčastnil také před-
seda hornických odborů Czech 
Coalu Jaromír Franta. „Všechny 
politické reprezentace vědí, že 
uhlí potřebujeme. Chybí jim ale 
odvaha k  rozhodnutí. Ze studie 
přitom jasně vyplývá, že diskuze 
o limitech je diskuze o dvanácti 
tisících pracovních místech. To 
je součet toho, kolik lidí by v pří-

padě neprolomení o práci přišlo, 
v opačném případě práci získalo,“ 
uvedl na setkání šéf hornických 
odborů. Přítomní zástupci fi rem 
většinově potvrdili, že ukončení 
těžby ohrozí i jejich podnikání. 
S připomínkami se ozvaly fi rmy 
z  Litvínova. Přítomné zástupce 
zajímalo, zda existuje projekt, 
jak bude Litvínov vypadat v pří-
padě pokračování těžby, zda se 
počítá také s  kompenzací pro 
fi rmy, které mohou být zasaže-
ny vlivem pokračování těžby 
v Horním Jiřetíně. „Měli byste se 
zeptat vaší starostky. Obec musí 
o důsledcích těžby a odškodnění 
pro Litvínov jednat. Zatím ale 
neříká nic. Nestačí jen striktně 
postavit bariéru,“ míní Rudolf 
Jung. Podnikatelé z  Litvínova 
pak projevili zájem o konkrét-
ní studii dopadů pokračování 
těžby na Litvínov. „Na Litvínov 
pokračování těžby žádný katas-
trofi cký dopad mít nebude. Ne-
bude omezeno silniční spojení, 
počítá se s odhlučňovací zónou,“ 
informovala členka předsta-
venstva KHK Ústí nad Labem 
Helena Veverková. Z  diskuze 
ale bylo patrné, že litvínovským 
podnikatelům chybí informace 
o důsledcích obou variant, pro-
lomení i neprolomení těžebních 
limitů. „Spojte se, nejúčinněji 
v Hospodářské komoře, a spo-
lečně žádejte všechny informace, 
které pro rozvoj svého podnikání 
do budoucnosti potřebujete,“ do-
poručil Rudlof Jung.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Mezibořští letos 
investují zejména do nových 
parkovacích ploch. Na nedosta-
tek parkovacích míst v  ulicích 
města si místní stěžují dlouho-
době. Nově by jich ale mělo při-
být hned několik desítek. Další 
investice plyne do zateplení 
kulturního centra. Zbrusu nové 
bude i mezibořské náměstí.

V Meziboří i v letošním roce 
pokračují s  rozšiřováním míst 

vhodných k  parkování. „Aktu-
álně jsme dokončili manipulač-
ní plochu v ulici Májová, kde je 
samozřejmě umožněno parko-
vání. V lednu jsme zkolaudovali 
nová parkovací místa v Okružní 
ulici a dále máme ještě v plánu 
realizaci  parkoviště v Hornické 
ulici,“ uvedla vedoucí odboru 
výstavby, majetku a životního 
prostředí Gabriela Soukupová. 
Celkem po dokončení všech 

prací přibude v  Meziboří čty-
řicet nových míst vhodných 
k parkování, které vyjdou město 
na více jak 4 mil. Kč. Další vý-
znamnou investiční akcí letoš-
ního roku je snížení energetické 
náročnosti budovy městského 
kulturního zařízení. Předpoklá-
dané náklady za tuto akci jsou 
5,5 mil. Kč. „Po splnění všech 
podmínek obdrží město dotaci 
ze SFŽP 2,7 mil. Kč. Součástí 
investiční akce je zateplení bu-
dovy, zateplení střechy objektu, 
výměna oken a dveří. Stavba 
bude dokončena v  měsíci červ-
nu,“ doplnila Gabriela Souku-
pová. Zároveň probíhá rekon-
strukce části náměstí 8. května. 
I na tuto akci získalo město 
dotaci. Z  předpokládaných 3,5 
mil. Kč za realizaci investiční 
akce představuje dotace z ROP 
Severozápad 2,6 mil. Kč. Letos 
se také v  Meziboří pokraču-
je s  rekonstrukcí areálu garáží 
Technických služeb Meziboří 
v  prostorách bývalé kotelny 
K13. V letošním roce se dokon-
čila oprava střechy přístavku, 
omítky na objektech doděla-
jí Technické služby Meziboří. 
„V letošním roce ještě plánujeme 
realizaci výtahu v budově měst-
ského úřadu. Díky bezbariérové-
mu výtahu bude celá meziboř-
ská radnice přístupná i osobám 
se sníženou schopností pohybu. 
Zapojením do Národního roz-
vojového programu mobility pro 
všechny můžeme v  budoucnos-
ti žádat o dotace z  programů 
podporující bezbariérové trasy,“ 
uzavřela Gabriela Soukupová. 

(pur) 

Co udělá útlum těžby 
s fi rmami v regionu? 

Své si k tomu řeknou fi rmy

Meziboří letos investuje 
hlavně do parkování

Hospodářská a sociální rada Hospodářská a sociální rada 
Ústeckého kraje oslovila fi rmy z Ústeckého kraje oslovila fi rmy z 

regionu, aby zjistila, jaké dopady by regionu, aby zjistila, jaké dopady by 
měl útlum těžby na jejich podnikání.měl útlum těžby na jejich podnikání.

  

I N T E R N AT I O N A L

www.icehockeyschool-panci.com

SLANY 2015
Skating - Stickhandling - Game & Fun

Woche 1 / Week 1 / týden 1 / неделю 1:

18. 07. 2015 – 24. 07. 2015
Geburtsjahr / year of  birth / Rok narození / год рождения

2001 – 2009 

Woche 2 / Week 2 / týden 2 / неделю 2:

25. 07. 2015 – 31. 07. 2015
Geburtsjahr / year of  birth / Rok narození / год рождения

2001 – 2009
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Knihkupectví u Knihomila
Odborná a naučná literatura,

učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,

OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00

Telefon 476 702 220, 775 657 662

uknihomila@volny.cz

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné 
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík, 
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem 
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 18: „DOBRÝCH PŘÁTEL“ Výherci: Jan Valenta (Most), Kateřina Koutníková (Most), Jana Bohmová (Most)

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

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám kruhový bazén AZU-

RO 400 DL, s příslušenstvím. Prů-
měr 3,6 metru, hloubka 110 cm, je 
cca 40 cm zapuštěn v zemi. Nutná 
demontáž v zahradkářské kolonii 
pod kurtama v Mostě. Cena 8 000 
Kč. Telefon: 737 106 868

 ■ Prodám hlavolamy – levně, 
koupím konferenční stolek, sedač-
ku, stěnu – jen zachovalé. Děkuji. 
Telefon: 720 618 359

 ■ Nabízím stepper s posilovací 
gumou, nastavitelná zátěž, nos-
nost 100 kg, model Insportline, PC 
– 2 200 Kč nyní 1 000 Kč. Telefon: 
724 126 835

 ■ V Mostě prodám 2 velké led-
nice s mrazákem, použité – cena 

 NOVINKY

Husitská epopej II – Vondruška V.   
Matčino srdce – Janouchová K. 
Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta 
putování – Murakami H. 
Dívka s hnědýma očima – Kleypas L.  
Děti, které přežily Mengeleho – Ko-
rová E.  

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Příliš mnoho Kateřin – Green J.  
Divočina – Strayedová Ch.
Kavky – Follett K. 
Věž – Toyne S.   
Tajemství Českého středohoří – Svo-
boda J. 

 ROZPIS NOVINEK

Matčino srdce  
Blíží se jaro a porodní asistentka Ceci-
lie Lundová je na mateřské dovolené 
s nejmladší dcerkou Ellen. To ale ne-
znamená, že nemá co na práci - péče 
o pět dětí včetně věčně nespokojené-
ho nemluvněte dává jí i jejímu manže-
lovi pořádně zabrat a únava se začíná 
projevovat. Snadné to však v tomto 
období nemají ani její matka a sestry.
To nejhorší Cecilii ale teprve čeká. 
Babičku Sonju srazí auto a řidič z 
místa činu ujede. Stará dáma leží v 
bezvědomí v nemocnici a nikdo neví, 
jestli se ještě probere. Postupně vy-
chází najevo, že byla kdysi zapletena 
do zločinu, který dlouho zůstal utajen 
a jehož odhalení by i dnes, po všech 
těch letech, mohlo někomu nepříjem-
ně zkřížit plány. A tak se Cecilie pou-
ští do pátrání, které ji zavádí do velmi 
nebezpečných vod. 

za ks – 2 800 Kč. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ V Mostě prodám 4 stoly spo-
jené s lavicemi jako posezení v 
přírodě, před hospůdku – celkem 
pro 40 lidí, cena za ks – 1 900 Kč. 
Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám 1 balení – 30 kg, čer-
no-bílý marmolit značky Weber 
– spotřeba do září. Cena 1 500 Kč – 
velká sleva, jsem z Mostu. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Prodám nenošené nové pán-
ské sako velikosti XL, na výšku 170 
cm a kalhoty ze salonu Koutný. PC 
3 800 Kč, nyní 2 500 Kč. Kvalitní a 
moderní. Nutno vidět a vyzkoušet. 
Telefon: 604 103 485

 ■ Knihy o vaření, myčku nádobí, 
rozdělovač cukroví – dobrý na Vá-
noce, chlebník, džbán, váza – sta-
rožitnost, prošívané deky – nové, 
BT 55 s ovladačem, rybářské vyba-
vení, videokamera + 3 pásky – ka-
bely – fi ltry, vysílačky – 10 km, klec 

pro drobné ptactvo, lednici + 3 fo-
chy mrazáku, horkovzdušnou trou-
bu, poštovní známky – nové i staré, 
fritovací hrnec a jiné další věci dle 
dotazu. Most. Telefon: 607 656 863

 ■ Sbírám a koupím starý porce-
lán a sklo. Nabídněte, rád přijedu. 
Tel. 725552967, e-mail: sp.111@
seznam.cz

 ■ Nabízím tašku oblečení na 
dítě kolem 6 měsíců od velikosti 
68 výše. Body, kalhotky, mikinky, 
trička, kombinézky, čepičky. 450 
Kč. Po dohodě lze zaslat. Telefon: 
737 586 243

 ■ Prodám obývací stěnu s pro-
sklenými skleníky, konferenční 
stolek, TV stolek. Při kompletním 
odběru možná sleva. Vše je velmi 
zachovalé. Cena dohodou. Tele-
fon: 774 409 202

BYTY, DOMY
 ■ Prodám 2+1, zvýšené přízemí, 

po rekonstrukci, poblíž nákupního 
střediska Máj. Možno volat kdy-
koliv. Cena 480 000 Kč. Dohoda 
možná. Telefon: 774 914 142. RK 
nevolat

 ■ Prodám byt 1+1 na Mezibo-
ří po celkové rekonstrukci. Cena 
160 000 Kč. Telefon: 602 837 788

 ■ V Mostě ve vile pronajmu 
pracujicím lidem velký byt 3+1 s 
velkou zahradou, terasou, 2 x per-
gola, gril – dlouhodobě. Nájem 
9 000 Kč. Elektrické topení, kach-
lová kamna. Telefon: 607 277 880 
– večer

SEZNÁMENÍ
 ■ 51letý, hledá pro život partner-

ku, jen vážně. Mám dvě dcery 16 
a 13 let. Do 51 let. Jsem z Kladna. 
Telefon: 723 591 974

 ■ Hledám kamaráda na vše hez-
ké, přírodu a kulturu, občas piveč-
ko, špacír, kino a divadlo, vše hez-
ké, co k životu patří. Ozvi se, já 38 
let, Most a okolí. Telefon: 792 206 
397. SMS

 ■ Rozvedený, bezdětný, ne-
kuřák, 62/164/72, hledá hodnou 
ženu z Mostu a okolí, vážný vztah. 
Telefon: 723 848 025

Úspěch mívá mnoho otců, 
neúspěch bývá (TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

16. 5. 2015 od 19 hodin PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET - 3 ČESKÉ KVARTETY

A. Dvořák: Slovanský koncert, V. Sommer: Černé zrcadlo, B. Smetana: Z mého života. 

Komponovaný večer, který představí 3 choreografy různých generací tvořící na hudbu 

význačných českých skladatelů, bude uveden při příležitosti uplynutí 50 let od založení 

souboru Balet Praha, předchůdce Pražského komorního baletu.  Choreografi e: Mário Ra-

dačovský - Hana Polanská. Velká scéna

19. 5. 2015 od 19 hodin SLUHA DVOU PÁNŮ

Hra o deseti obrazech napsaná v duchu komedie dell´arte je postavena na bláznivě 

komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Tru-

ffaldino. A právě postava Truffaldina je příčina toho, že Sluha dvou pánů patří k nejoblíbe-

nějším Goldoniho dramatickým dílům.  Velká scéna

CITADELA

20. 5. 2015  19.30 hod Klub Citadela KONCERT Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá 

Koncert pořádaný v rámci cyklu Hudební sklepy pod záštitou fi rmy Tullamore DEW. Dáša 

Vokatá je písničkářka a básnířka, která je svým osudem spjata s historií českého under-

groundu. Po úmrtí básníka a rockera Martina Jirouse Magora nachází uměleckou inspiraci 

ve známém herci a hudebníkovi Oldřichu Kaiserovi, s jehož pomocí se vrací na pódia a 

vytváří podobně nerozlučnou dvojici.                                                                                                                

25. 5. 2015  od 19 hodin VSTUPTE!

Divadelní představení Divadla na Vinohradech. Zvítězí profesionalita nad nevraživostí? 

Podaří se jim comeback? Dva komici, kteří celou kariéru bavili společně publikum, jež je 

vnímá pouze jako dvojici, nikoli jako dvě rozdílné osobnosti, se vzájemně hluboce lidsky 

nesnášejí. Hrají: Tomáš Töpfer, Viktor Preiss a další...

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

27. 5.  2015 od 19 hodin SBOROVNA

Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která řeší problematiku učňovské mláde-

že prostřednictvím učňovského sboru. Hrají Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina 

Kornová, Monika Fialková, Petra Jindrová, Hana Tunová a Zdeněk Havlas. Režie Pavel 

Trávníček.

V+V Rock Bar MOST

15. 5. 2015 od 21 hodin ZZ - TOP Recycler - Liberec

Večer plnej boogie, jižanský texaský muziky a spontánního blues v jeho nejsyrovější 

podobě. 100% image, 100% sound a 100% vocal.

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A 
PROŘEZÁVKY STROMŮ, 

LEVNĚ! 
Tel: 774 931 796 

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

 ■ Osamělý 58/170, rozvedený, 
nekuřák, hledá touto cestou paní 
do 55 let (rozvedenou/vdanou), 
pro trvalý vztah, jen vážně. Nejlé-
pe Mo, Cv, Tp a okolí. Jen SMS: 792 
561 063

 ■ K občasným schůzkám hledá 
paní 75/170 z Mostu, pána z Mos-
tu, nekuřáka, abstinenta. Telefon: 
731 389 028

 ■ Je mi 64 let, 178/96 kg, nekou-
řím, nepiji, rád se hýbu – kolo, 
plavání, příroda, zahrada. Hledám 
přítelkyni s podobnými zájmy – 
Lounsko. Telefon: 728 827 380

 ■ Pro přítele 69, nekuřák, rybář, 
s vlastním bytem bez závazků atd. 
Ostatní ústně. Most. Telefon: 607 
656 863

 ■ 39/150 cm, baculka, hledá pří-

tele, kamaráda pro společně strá-
vené volné chvíle. Z okolí Mostu, 
nekuřáka, jen vážně, ne fl irt. Tele-
fon: 721 464 015

 ■ Důchodce 81/170, hledá ženu, 
nekuřačku, která je sama a chce 
dožít život ve dvou, z Mostu ŘP 
vítán, není podmínkou. Setkání 
napoví. Telefon: 732 561 282

 ■ Vdova z Mostu hledá partnera 
do 70 let, nekuřáka, najdu? Tele-
fon: 733 733 924

AUTO, MOTO
 ■ Prodám Peugeot 206 SW, rok 

výroby 2005, STK do 2016, barva 
černá, klimatizace, mlhovky, letní 
a zimní pneu. Cena 50 000 Kč. Te-
lefon: 723 559 090
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MOST - Kulaté výročí slaví v těchto dnech dialyzační středisko v ne-
mocnici v Mostě. Je tomu přesně deset let, co se začala psát novodo-
bá historie střediska s příchodem nového provozovatele a násled-
nou rozsáhlou rekonstrukcí. 

Dialyzační středisko v  mos-
tecké nemocnici začalo fungovat 
už v  roce 1984. Důležitým mil-
níkem byl rok 2005, kdy přešlo 
pod hlavičku společnosti Frese-
nius Medical Care a zařadilo se 
do sítě dialyzačních středisek 
NephroCare. „Středisko prošlo 
modernizací, bylo vybaveno nej-
modernějším přístrojovým vyba-

vením rozšíření počtu lůžek na 
stávajících 18,“  uvedl primář dia-
lyzačního střediska NephroCare 
v  Mostě Petr Machek. „V roce 
2006 jsme také zahájili program 
peritoneální dialýzy, pacienti se 
selháním ledvin tak mají mož-
nost léčit se v domácím prostředí. 
Díky rekonstrukci a modernizaci 
jsme také mohli k léčbě přijmout 

větší počet pacientů. Populace 
stárne, narůstá počet diabetiků, 
a tak i naše střediska dlouhodobě 
čelí nárůstu dialyzovaných paci-
entů, což nás nutí rozšiřovat ka-
pacity. V  současnosti se staráme 
celkem o 110 pacientů,“ doplňuje 
primář. Díky zázemí předního 
poskytovatele dialyzační péče 
v České republice mají mostečtí 
pacienti k  dispozici nejmoder-
nější technologie. Středisko dnes 
nabízí vysokoobjemovou he-
modiafi ltraci, která představuje 
bezpečnou a nejúčinnější meto-

du očišťování krve. Pacienti zde 
mají vysoký komfort – mohou 
sledovat televizi, vyu žít wi-fi  při-
pojení k internetu, své problémy 
mohou diskutovat s  psycholož-
kou nebo sociální pracovnicí, 
pro otázky kolem jídelníčku 
a pitného režimu je jim k  dis-
pozici nutriční sestra. Součástí 
střediska je i nefrologická ambu-
lance, která připravuje pacienty 
na dialýzu nebo k  transplantaci 
ledviny. Od roku 2005 jich bylo 
transplantováno již 59! 

(nov)

V roce 2000 založilo pět zakla-
datelů o.p.s. HOSPIC v MOSTĚ. 
Účelem bylo vybudovat kamen-
ný hospic s  cílem poskytovat 
pacientům lůžkovou hospicovou 
(paliativní péči). Do roku 2004 
bylo období shánění fi nančních 
prostředků na stavbu, projekt 
a územní rozhodnutí.

V  březnu 2004 jsem (jako 
nezaměstnaná) byla oslovena 
tehdejší paní ředitelkou Úřadu 
Práce v Mostě s nabídkou vybu-
dování hospice, vybavení a ná-
sledným uvedením do provozu. 
Tehdy jsem nevěděla, do čeho 
vstupuji. Po získání vědomostí, 
co je hospic a co nabízí, mě úkol 
velmi zaujal. Během krátkého 

časového úseku byla zahájena 
výstavba budovy hospice za fi -
nančního přispění státu a města 
Most. V únoru 2015, díky MZ, 
Ústeckému kraji, dotacím a da-
rům byl hospic postupně vyba-
vován vnitřním vybavením. 
Zároveň probíhala příprava vy-
braného personálu na budoucí 
pracovní pozice, informovanost 
lékařů a veřejnosti.

Dne 7. 7. 2005 byl provoz 
lůžkového hospice zahájen. Za 
dobu deseti let jsme společ-
ně ušli velký kus cesty, získali 
mnoho zkušeností a znalostí, 
které uplatňujeme ve prospěch 
klientů. Naši lékaři mají ates-
taci z  paliativní medicíny, po-

stupně získáváme vysokoškol-
sky vzdělané zdravotní sestry. 
Všichni pracovníci v přímé péči 
jsou pod supervizí psychologa. 
Hospic umožňuje praxi studen-
tům středních a vysokých škol, 
které mají zdravotní a sociální 
zaměření. V  rámci akreditace 
paliativní medicíny vykonáva-
jí stáž v  hospici lékaři, kteří se 
připravují na atestaci z paliativy. 
Máme celoročně otevřeny dveře 
pro zájemce o prohlídku hospi-
ce spojenou s prezentací našich 
služeb. Během roku projde hos-
picem cca 400 zájemců o infor-
mace o našich službách. Hospic 
je aktivně zapojen do Komunit-
ního plánu města Mostu. Aktiv-

ně propaguje hospicové služby 
a spolupracuje s členy KP. Hos-
picové služby jsou rovněž po-
skytovány v souladu se středně-
dobým plánem Ústeckého kraje. 
Ročně poskytneme péči 150 
nevyléčitelně nemocným klien-
tům, kteří se nacházejí v termi-
nálním stádiu onemocnění.

Společně s  nemocnými pro-
jde hospicem 450 jejich blíz-
kých, kteří je doprovázejí.

Velmi dobrou spolupráci má 
hospic s  MŠ U Cáchovny. Děti 
často navštěvují nemocné nebo si 
hrají na zahradě hospice. V blíz-
kosti je také spolupracující 1. ZŠ. 
S výzdobou hospice nám pomá-
há knihovna v Mostě. Nemalým 

úspěchem je dosažení spoluprá-
ce s  praktickými a odbornými 
lékaři, se kterými jsme neustále 
v  kontaktu. Přesto, že hospic 
poskytuje kvalitní péči, musí 
každoročně opatřit dostatek fi -
nančních prostředků k tomu, aby 
mohl poskytnout péči všem, kte-
ří ji potřebují. Během posledních 
čtyř let to je však velmi náročný 
úkol. Výše dotací a darů stále kle-
sají a tak musíme oslovovat stále 
více možných dárců, což je ča-
sově velmi náročné. Ještě nároč-
nější je pak vyúčtovávání těchto 
fi nancí. Pro hospice, které existu-
jí již 20 let, by bylo vhodné, aby 
se zákonodárci shodli paralelně, 
vedle Zákona o zdravotních a so-

ciálních službách, na defi nování 
zcela nového zákona o zdravot-
ně – sociálních službách (zákon 
o dlouhodobé péči). Není možné 
stále dělit péči o klienta na péči 
zdravotní a sociální a to do neko-
nečna! Jen díky dotacím, darům 
a pečujícímu personálu je mož-
né udržet poskytování péče na 
úrovni 21. století. 

Děkuji touto cestou všem, 
kteří v hospici pracovali, pracu-
jí, také těm, kteří nám pomáhají 
každoročně psychicky a fi nanč-
ně udržet kvalitu péče. Bez je-
jichž pomoci by nebylo možné 
hospic udržet v provozu.

Blanka Števicová, DiS,
ředitelka

Mostecká dialýza slaví 10 let, transplantaci absolvovalo již 59 pacientů

Hospic poskytuje tyto služby:

Lůžková hospicová péče - péče o nevyléčitelně 
nemocné klienty v terminální fázi onemocnění

Odlehčovací služby - odlehčení od péče peču-
jícím fyzickým osobám na nezbytně nutnou dobu 
k načerpání sil do další péče

Odborné sociální poradenství - je poskytováno 
se zaměřením na osoby se zdravotním postižením 
a seniory 

Půjčovna kompenzačních pomůcek - zapůjčení 
kompenzačních pomůcek veřejnosti 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče – pobytová sociální služ-
ba pro osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní 
péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ne-
jsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, 
a nemohou být proto propuštěny ze zdr. zařízení do 
doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou 
nebo jinou fyzickou osobou a zajištěno poskytování 
terénních, ambulantních nebo pobytových sociál-
ních služeb v zařízeních soc. péče. Desáté výročí HOSPICE v MOSTĚ
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MOST - Oblíbený televizní pořad na TV Prima Autosalon vrací na 
obrazovku soutěžní seriál, kterého se účastní řidiči amatéři. Le-
tošní soutěžní klání se bude natáčet na mosteckém autodromu, 
kde také TV Prima natáčela v uplynulých dnech další díl pořadu 
Autosalon.

Pro velký úspěch se soutěž 
bude pořádat opět, ale s tím roz-
dílem, že místo drift u se pojede 
rallye. „Zájem byl velký, přihlási-
lo se nám okolo pěti tisíc diváků, 
ačkoli drift  nepatří mezi běžný 
styl jízdy,“ uvedl jeden z  prota-
gonistů pořadu, Josef Vrtal.  

Model pořadu se nezmění. 
„Zájemci mohou posílat SMS 
zprávu v  hodnotě 10 korun ve 
tvaru a na číslo, které zveřejníme 
zřejmě 23 . května v pořadu Au-
tosalon. Navíc tu bude možnost 
získat divokou kartu,“ nastínil 
další variantu. Pro její získání 
se stačí zúčastnit některého ra-
llye podniku v České republice. 
Výherce se zúčastní rychlostní 
zkoušky během závodu, kde di-
vokou kartu získal. 

Změna bude pouze v tom, že 
rallye se pojede ve voze Škoda 
Fabia na Autodromu Most. „Pů-
jde o to, že Honza Kopecký, jako 
tovární jezdec Škody, nám s oby-
čejnou Fábií zajel na trati v Mos-
tě takzvaný zlatý čas a vyzve di-
váky, aby ho překonali,“ vysvětlil 
Vrtal hlavní podstatu soutěže, 
které se mohou zúčastnit vlast-

níci řidičského oprávnění a oso-
by starší 18 let. 

Zajíždět se budou dva časy. 
Jeden na suché a druhý na mok-
ré trase. Zlatý čas ještě doplní 
stříbrný a bronzový. Překonání 
zlatého času znamená výhru 
osobního vozu Škoda Fabia, 
stříbrný čas ceny v  hodnotě 5 
tisíc korun od sponzorů pořadu 
a bronzový čas certifi kát dob-
rého řidiče a fi nanční odměnu 
tisíc korun. „Bronzový čas by 
měl zajet každý dobrý, relativ-
ně zkušený řidič. Takže to bude 
i zkouška pro řidiče, jak na tom 
jsou a zda se nebojí podívat prav-
dě do očí,“ říká Josef Vrtal. 

Soutěž má také ukázat časový 
rozdíl mezi soutěžním jezdcem, 
který to opravdu umí, a dobrým 
řidičem. V pořadu se diváci do-
zvědí další informace o výzvě 
a v každém díle dostanou malou 
nápovědu. „Každá maličkost to-
tiž stojí vteřiny, takže je důležité 
jak startovat, jak správně sedět 
za volantem, jak ho držet nebo 
jak správně brzdit,“ upozor-
nil Josef Vrtal. „Pokud někdo 
ze soutěžících vyskočí z  trati, je 

automaticky diskvalifi kovaný, 
protože nejde ani o to, jak rychle 
to jednotliví řidiči zajedou, ale 
hlavně jak bezpečně,“ doplnil. 

Soutěž rallye s  Autosalonem 
bude probíhat v  areálu polygo-
nu, kde široká veřejnost najde 
sportovní vyžití FUN ARENY. 
„Otevřená je motokárová a off -

roadová dráha, kde si může kdo-
koli zajezdit na motorce nebo 
v autě.  K dispozici jsou i parko-
vací plochy pro trénování parko-
vání. Zatravněné plochy se dají 
využít pro piknik nebo oslavy,“ 
zve do FUN ARENY ředitelka 
polygonu Jana Svobodová. 

 (nov)

Televize PRIMA natáčela v Mostě AUTOSALON
Překonejte zlatý čas v rallye a vyhrajte auto

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE V MOSTĚ

MOST

1515–
65–
75–
15

(1)

P

Kytarové eso 
v knihovně
MOST – Dvouměsíční turné 

po Japonsku a Německu přijede 
do Mostu ukončit jediným kon-
certem v ČR newyorské kytaro-
vé eso Todd Wolfe. S kapelou 
Sheryl Crow objel dvanáctkrát 
zeměkouli. Hrál s nimi napří-
klad Eric Clapton, Bob Dylan.
Leslye West nebo Roling Stones. 

Roger Voss – bubny, zpěv, 
Todd Wolfe – kytary, zpěv, Jus-
tin „Bean“ Gardner – baskytara, 
zpěv. 

Jako předkapela vystoupí  ka-
pela Petr Kalandra Memory 
Band. Koncert se koná v úterý 
26. května v 19 hodin v Městské 
knihovně v Mostě. Vstupné je 
190 Kč, pro studenty 60 Kč. (red)

Po mosteckém autodromu se Po mosteckém autodromu se 
proháněl Zbyněk Merunka.proháněl Zbyněk Merunka.
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Soutěž o rodinné vstupné na pohádku Princezna se zlatou hvězdou15. květen 201514

Stačí vyluštit tajenku a zaslat ji do soboty 16. května do 
19 hodin na tel. číslo 737 261 941. Vylosovaný výherce 
získá čtyři vstupenky na představení Princezna se zlatou 
hvězdou na čele, které uvede Městské divadlo v Mostě 11. 
června 2015. Zde také proběhne slavnostní křest CD, na 
který je pozván zpěvák a herec Josef Zíma. 
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Francouz se stěhuje 
do ruské KHL

Hokejový gólman Pavel 
Francouz, čerstvý mistr ex-
traligy ČR, bude v přístí se-
zoně působit v  ruské KHL. 
Odchází do týmu Traktoru 
Čeljabinsk. 

Nejstarší dorostenci 
těsně prohráli

Dorostenci FK Baník Most 
1909 kategorie U19 hráli 
v  dalším kole České ligy na 
hřišti Dukly Praha, kde těsně 
prohráli 4:3. Branky Mostu 
v  utkání stříleli Němec, Kr-
zák a Kasal.

V sobotu se v Mostě 
běží Cena první dámy 

ČR
Zahajovací dostihový mí-

tink má na programu v  so-
botu 16. května Hipodrom 
Most. Úvodním dostihem 
sezony je již tradičně Cena 
první dámy ČR a Jarní cena 
města Mostu. Poběží se ještě 
dalších pět dostihů. Program 
začíná ve 13.00 hodin.

Litvínov hostí Blšany, 
Horní Jiřetín hrál 

s Modrou
Oba naši zástupci v dalším 

kole krajského přeboru v ko-
pané dospělých se tentokrát 
představí na domácím hřišti. 
Oba hrají v sobotu 16. květ-
na. FK Litvínov, který bojuje 
o postup do divize, hostí od 
17 hodin FK Blšany. Sokol 
Horní Jiřetín nastoupil již 
ve středu 13. května proti TJ 
Modrá. 

Souš si zahraje derby 
s Lovosicemi

Divizní skupina B po-
kračuje o víkendu svým 26. 
kolem. Fotbalisté Baníku 
Souš, kteří jsou jediným na-
ším zástupcem v  soutěži, se 
představí doma. V  sobotu 
16. května jim bude soupe-
řem od 17.00 hodin, v derby 
utkání, celek FK Lovosice. 

Hokejisté Mostu 
začali pod novým 

trenérem
Nového kouče mají pro 

nadcházející sezonu hoke-
jisté prvoligového HC Most. 
Tím je Josef Řeháček, rodák 
z Podkrkonoší, který svou 
trenérskou kariéru začal 
v  Jablonci. Chvíli dokonce 
působil i v  Mostě, ale větši-
nou vedl druholigové celky. 
Střídá tak Václava Baďoučka, 
který odchází trénovat extra-
ligové Pardubice.

Odchází i  kondiční 
trenér Marián Voda
V extraligovém HC Verva 

Litvínov dochází ke změnám 
i mezi trenéry. Již avizovaný 
odchod kouče Miloše Hořa-
vy ještě doplňuje kondiční 
trenér Marián Voda. Ten od-
chází za další výzvou, tento-
krát do Hradce Králové. 

    (jak)

MOST - Mostecká palubovka 
ve sportovní hale patřila o pro-
dlouženém víkendu semifi nále 
play off  WHIL. Do Mostu k odve-
tě zavítala Olomouc.

Po výsledku z minulého utká-
ní, kde Černí andělé v Olomouci 
zvítězili o 10 branek, se potvrze-
ní postupu v domácím prostředí 
očekávalo. A také se tak stalo. 
DHK Baník Most bude hrát fi -
nále.

Od samého začátku byly do-
mácí hráčky lepší a držely si od 

soupeře dostatečný brankový 
odstup. Po změně stran se stav 
ještě navyšoval, a zápas se na-
konec změnil v  jednoznačnou 
záležitost domácího celku.

DHK Baník Most - DHK Zora 
Olomouc 38:23 (16:11). Branky 
Mostu: Szarková 8/2, Vítková 
6, Ryšánková, Súkenníková po 
5 – Salčáková 12/2, Jansová, Ku-
báčková, Gebre Selassieová po 2. 
Rozhodčí: Opava, Válek. Sedmi-
metrové hody: 2/2 – 2/2. Vylou-
čení: 3:1. Diváci: 752.  (jak)

MOST - Elektrokola pomalu, ale jistě získávají na popularitě i u nás 
a spolu s vývojem technologií, zmenšováním baterií a zvyšováním 
dojezdových hodnot se výrobci snaží proniknout i do lehčích terénů 
v přírodě.

Jelikož lidstvo je od nepa-
měti zvyklé soutěžit, byla jen 
otázka času, kdy v cyk-
listických závodech při-
bude nová kategorie 
– elektrokola. Několik 
závodů elektrokol u nás 
už v loňském roce pro-
běhlo, tak je nejvyšší 
čas nalézt historicky 
prvního mistra ČR. 
A proč tento závod neu-
spořádat právě v Mostě, 
navíc když Most letos 
získal titul Evropské 
město sportu? Stane se 
tak v rámci mistrovství 
ČR v MTB maratonu 
Extrém Bike Most 2015, 
které se uskuteční 6. 
června na mosteckém 
hipodromu. 

Po delším rozhodo-
vání a s přihlédnutím 
k současným konstruk-
cím e-biků padla volba 
na méně náročnou trať 

o délce 35km, vedoucí po ši-
rokých šotolinových cestách 

kolem jezera Matylda, kterou 
znají všichni účastníci závodu 
Hobby. 

Hlavním závodem ovšem 
bude jako vždy Extrém – 72 km, 
na němž se letos pojede o titul 
mistra ČR v MTB maratonu. 

Připraveny budou i krat-
ší tratě Extrém – 56 km 
a Hobby 35 km. Přímo 
v areálu mosteckého 
hipodromu budou na-
chystány i tratě pro děti. 

Závod Hobby, který 
se rok od roku těší vět-
šímu zájmu, je určen ka-
ždému, kdo chce udělat 
něco pro své tělo. Nená-
ročná 35 km dlouhá trať 
vede po zpevněných ces-
tách okolo vodní nádrže 
Matylda a je ideální pro 
všechny věkové katego-
rie. I na této trati vždy 
panuje nezapomenutel-
ná závodní atmosféra, 
připraveno je občerstve-
ní a pro vítěze samozřej-
mě také hodnotné ceny. 
Na této trati bude navíc 
probíhat soutěž o nejtěž-
ší tým Kolos.  (pe, jak)

CHEB - Na trati Ypsilonka u Chebu začala o víkendu kartingová 
sezona 2015. Mostecký HKC Racing Team tu nasadil hned několik 
jezdců. O kvalitě zimní přípravy závodníků i techniky jednoznačně 
vypovídají dvě druhá místa, která vybojovali Marek Boris Machulka 
ve třídě KF3 a debutující Valter Vlk ve Školní 50.

U Chebu se konal první 
podnik Poháru Autoklubu ČR 
a mostecká stáj nasadila celkem 
pět závodníků ve čtyřech kate-
goriích. V KF3 startoval Marek 
Boris Machulda. Po vítězství 
v měřeném tréninku jej čekaly 
dvě bodované jízdy a po nich 
superfi nále. Marek zajel dvakrát 
čtvrté místo a hodně záleželo 
na závěrečné jízdě. Ta byla ale 
po pěti kolech pro déšť zastave-
na. Po druhém startu se již na 
mokrém obutí povedlo odkrou-
žit celých třináct předepsaných 
kol a Marek skončil druhý, což 
mu vyneslo v celkovém součtu 
i druhé místo za celý podnik.

V nejnižší třídě Školní 50 
startoval Valter Vlk a hned ve 
svém prvním podniku o sobě 
dal vědět druhým místem v kva-
lifi kaci. Pak následovalo jedno 
třetí a jedno dvanácté místo. 
V superfi nále ovšem dojel opět 
druhý a bylo z toho celkové dru-
hé místo.

Do třídy Baby 60 byli nasaze-
ni hned dva školáci. Moskevský 
Matvej Sonkin, zahraniční frek-
ventant HKC Akademie motor-

sportu, zajel pátý nejrychlejší 
čas v měřeném tréninku a pak 
vybojoval sedmé a páté mís-
to v závodech. V superfi nále 
skončil opět pátý a celkově bral 
body za čtvrté místo. Sebastien 
Šťastný do této třídy přestoupil 
po loňských začátcích ve Školní 
50 a byl dvanáctý v kvalifi kaci, 
poté jedenáctý a dvanáctý v zá-
vodních jízdách a superfi nále 
dokončil na jedenáctém mís-
tě. Celkově mu patřila desátá 
příčka. Zmiňme ještě kategorii 

Národní KZ, kde barvy HKC 
reprezentoval Václav Šafář. 
V ostré konkurenci zaznamenal 
osmé místo z měřeného trénin-
ku a pak dojel devátý a šestý 
v bodovaných jízdách. Super-
fi nále dokončil desátý a za celý 
podnik byl vyhodnocen jako 
osmý.

„Letošní kalendář je opět na-
bitý a nezačali jsme rozhodně 
nejhůř,“ konstatoval po víkendu 
trenér Ivan Houzák. „Čekají nás 
trati v Písku, Sosnové, Vysokém 
Mýtě a zase v Chebu. Plánujeme 
letos i nějaké zahraniční star-
ty. Doufáme, že začátek sezony 
naznačil výsledky, které budeme 
domů vozit celý rok,“ uzavřel tre-
nér.  (dum, jak)

Černí andělé přejeli 
Olomouc i podruhé

Letošní Extrém Bike Most bude 
mít i kategorii elektrokol

Start motokárové sezony 
se dvěma stříbry

MOST - Série porážek druholigového týmu fotbalistů Baníku Most a 
šlamastika prostě neberou konce. Ve 26. kole přijel do Mostu k hor-
nickému derby dvou Baníků tým ze Sokolova. Tomu stačila k zisku 
tří bodů za vítězství jediná branka. Tu vsítil už ve 13. minutě Přeučil. 
Domácí nedokázali odpovědět, a tak se body stěhovaly na západ 
Čech. 

V týdnu pak fotbalisté Mostu 
absolvovali výslech na detekto-
ru lži, protože vedení klubu na-
bylo po zhlédnutí videozázna-
mu z  utkání proti Pardubicích 
(2:5) dojmu, že výsledek mohli 
někteří jeho hráči ovlivnit, tře-
ba sázkou. Tento neobvyklý 

krok, který nemá nejen v  his-
torii českého fotbalu obdoby, 
zaujal například i cizí sdělovací 
prostředky, takže se mu napří-
klad věnovala na internetu brit-
ská stanice BBC.

FK Baník Most 1909 - FK Ba-
ník Sokolov 0:1 (0:1). Branka: 

13. Přeučil. Rozhodčí: Jílek – 
Urban, Pilný. ŽK Wermke, Ve-
selinovič - Blažek, Kosak. 

Sestava Mostu: Mandous – 
Hanzlík, Řehák, Běloušek (58. 
Veselinovič), Šural – Werm-
ke (80. Chábera), Koukal (80. 
Schön), Schůt – Kurtaj, Pro-
cházka, Koudelka. 

Sestava Sokolova: Belaň – 
Dřížďal, Hoff man, Vondráček, 
Blažek – Urma (63. Vaněček), 
Machek, Vrtělka, Kosak – Dvo-
řák (82. Šamánek), Přeučil (65. 
Kratochvíl).  (jak)

Série porážek Baníku nebere konce, 
tentokrát prohrál hornické derby

LITVÍNOV - Po ukončení sezó-
ny 2014/15 krajského přeboru 
starších žákyň volejbalového 
klubu Litvínov, kde se děvča-
ta umístila na desátém místě z 
celkově dvanácti družstev, se 
vedení klubu rozhodlo pro zá-
sadní změnu v tréninkové kon-
cepci. Pro novou sezónu si chce 
stanovit daleko vyšší cíle.  

Ke stávajícímu trenérovi Mi-
roslavu Mikoláškovi a jeho asis-
tentce Míle Trollerové nyní nově 
přibyly dvě nové akvizice, které 
dávají litvínovskému volejbalu 
do budoucna obrovský příslib 
kvalitních tréninků a následně 
na to dosažených výsledků. Zá-
rukou jsou trenéři Leoš Chalupa 
a Zdeněk Vlk. 

Po dlouhých šesti letech se 
jejich cesty spojily. Chalupa se 
stal trenérem české reprezenta-
ce – kategorie Lvíčat (ročníky 
1996 a 1997) a jako asistenta si 
zvolil právě ústeckého kouče. 

Oba se nyní chtějí pokusit na-
vázat na úspěšnou spolupráci 
z  devadesátých let, kdy celek 
ústeckého SKP skončil na čtvrté 
příčce v nejvyšší soutěži.

„Chceme se pokusit v Litvíno-
vě o návrat kvalitního volejbalu, 
jaký v severočeském kraji dříve 
byl,“ říká odhodlaně Leoš Cha-
lupa. Základy budoucího úspěš-
ného týmu chtějí trenéři posta-
vit právě na družstvu starších 
žákyň, které by měly hrát v příští 
sezóně 2015/16 i soutěž kadetek 
a juniorek. „Potenciál máme, 
v  kádru máme 15 holek, které 
doplníme mladšími žákyněmi. 
Cílem je vyhrát do dvou let kraj-
ský přebor a postoupit do přeboru 
republiky,“ věří Zdeněk Vlk.

Děvčata nyní zahájila letní 
přípravu, při které je potřeba 
hlavně doplnit fyzickou kondi-
ci. Vyvrcholením před začátkem 
sezóny bude letní soustředění 
v Perštejně nad Ohří. (sol)

Litvínovské 
volejbalistky zahájily 

letní přípravu
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Na letošní rok připadlo 70. 
výročí od konce duhé světové 
války a Mostecko to náležitě 
oslavilo. Největší akce se konala 
přímo v Mostě. Velkolepé osla-
vy přilákaly k mosteckému je-
zeru tisíce lidí. Přišli se podívat 
na vojenskou techniku, pobavit 
se na doprovodných atrakcích, 
ale hlavně zhlédnout bitvu dvou 
armád u jezera. Nechyběla od-
vaha vojáků, výbuchy, střelba, 
a dokonce ani oheň. Ten nebyl 
tak úplně v plánu, a tak na scénu 
přišli i hasiči. Celé oslavy zahájil 
přelet gripenů. V Litvínově po-
kládali nejen věnec k  památní-
ku obětí války, ale také odhalili 
pamětní sochu Vojtěcha Tesaře 
na Naučné stezce Tesařova ces-
ta – Šumný důl. Ústecký kraj 
uspořádal pietní akt u Pomníku 
osvobození v Městských sadech 
v Ústí nad Labem ve spolupráci 
s městem Ústí nad Labem, Kraj-
ským vojenským velitelstvím 
a Československou obcí legio-
nářskou. V Mostě položil věnec 
primátor Jan Paparega u památ-
níku Rudé armády u Oblastního 
muzea v Mostě. (pur)

Jak Mostecko slavilo 70. výročí konce války

V Mostě se padlým bojovníkům poklonil primátor V Mostě se padlým bojovníkům poklonil primátor 
Jan Paparega a jeho náměstkyně Markéta Stará.Jan Paparega a jeho náměstkyně Markéta Stará.

Vojtěch Tesař byl jednou Vojtěch Tesař byl jednou 
z posledních obětí války z posledních obětí války 
v Litvínově. Na jeho památku v Litvínově. Na jeho památku 
stojí na naučné stezce socha.stojí na naučné stezce socha.

Za Ústecký kraj uctil památku Za Ústecký kraj uctil památku 
padlých hrdinů hejtman padlých hrdinů hejtman 

Oldřich Bubeníček.Oldřich Bubeníček.

Památce všem obětem 2. světové války se mimo Památce všem obětem 2. světové války se mimo 
jiné poklonili také místostarostka Litvínova jiné poklonili také místostarostka Litvínova 
Erika Sedláčková, starostka Litvínova Kamila Erika Sedláčková, starostka Litvínova Kamila 
Bláhová a starosta Meziboří Petr Červenka. Bláhová a starosta Meziboří Petr Červenka. 

Oslavy 70. výročí ukončení druhé Oslavy 70. výročí ukončení druhé 
světové války přilákaly tisíce lidí.světové války přilákaly tisíce lidí.

Návštěvníci oslav obdivovali Návštěvníci oslav obdivovali 
historickou vojenskou techniku.historickou vojenskou techniku.

U mosteckého jezera se odehrála U mosteckého jezera se odehrála 
velkolepá bitva dvou armád.velkolepá bitva dvou armád.

Děti se bavily nejen historií.Děti se bavily nejen historií.

Vojenská technika lákala děti i dospělé.
Vojenská technika lákala děti i dospělé.


