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Zazvonilo...
Motto: „Buďte 

chytří, blbých je 
dost“

Asi největší „peckou“ 
tohoto týdne byl za-
čátek nového školního 
roku. A s ním se opět 
rozvířily debaty o úrov-
ni našich škol. Názory 
to nejsou nijak licho-
tivé. Panuje totiž vše-
obecné mínění, že české školství dlouhodobě stag-
nuje a děti si ze školy odnášejí čím dál míň. Často 
prý mají  dokonce víc informací než jejich učitelé. 
Nevím, zda bohudík, či bohužel, ale je to tak. Školy 
prostě přišly o monopol na informace. Šestileté děti 
už nevstupují do prvních tříd jako duté nádobky. 
Díky  informační globalizaci si rozšiřují obzor pro-
střednictvím internetu, tabletů a sociálních sítí. 
Už i předškolní děti mají obdivuhodný všeobecný 
přehled, na který se někteří dospělí sotva hrabou. 
Když jsem vedla ve středu malou dceru do školy, 
zaslechla jsem  zajímavou debatu - v hloučku ro-
dičů si jeden tatínek posteskl, že tradiční školství je 
přece jen tradiční školství a internet nikdy nemů-
že dětem nahradit to, co jim dá škola. Asi těmto 
steskům  částečně rozumím. Jenže s novou generací 
přichází nový přístup ke vzdělání. Vždyť i moud-
ří lidé šíří v současnosti své vědomí do světa skrz 
moderní technologie. A jak ostatně jedna známá 
poučka říká: „nejlépe se děti učí, když nevědí, že se 
učí“. Přesto všechno jsem ale ráda, že pro moji ma-
lou dceru (která moderní technologie rovněž vehe-
mentně využívá), stále zůstává důležitou studnicí 
vědění paní učitelka a že pořád ještě existuje dost 
otázek, na které ani Google odpovědět nedokáže. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka9 771212 397004 53

Při mimořádných 

událostech budou varovat 

SMSky

Varovnou SMS o hrozícím nebezpečí 

by hromadně mohli dostávat lidé na 

území Mostu.
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Každá škola v Litvínově 

má své asistenty prevence 

kriminality

Na bezpečí litvínovských školáků dbá 

osm nových asistentů prevence krimi-

nality.
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HC Verva rozjíždí novou 

sezónu s novými nadějemi

Rozhovor s  generálním manažerem 

HC Verva Litvínov Robertem Kyselou.
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Na TRUCKY přišlo 

97 000 lidí

Poslední srpnový víkend na mostec-

kém autodromu patřil vrcholu motori-

stické sezóny, závodům trucků.
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V Mostě asi bude platit 
zákaz vysedávání na zídkách
MOST – Už v  září by měli mostečtí zastupitelé 
schvalovat novou vyhlášku o zákazu vysedávání 
na zídkách, koších, betonových zábranách a ji-
ných stavebních částech. 

K  novým pořádkům v  kontroverzní lokalitě 
u Stovky přibudou další. Novinky by se měly 
uplatňovat i v jiných lokalitách města, kde jsou 
problémy s nepřizpůsobivými. Radnice hodlá to-
tiž zavést novou vyhlášku o zákazu vysedávání 
občanů na stavebních částech, předmětech a za-
řízeních, které k takovému účelu nejsou určeny. 
Jsou to například palisády, zděné a betonové 
zídky a zábrany, odpadkové koše apod. „Obecně 
závaznou vyhlášku máme již připravenou. Mo-
mentálně její znění leží na ministerstvu a věříme, 
že se k ní vyjádří kladně. Byl bych rád, abychom 
ji následně stihli 3. září projednat v  radě města 

a poté ji měli připravenou ke schválení zastupite-
lům 10. září,“ věří primátor Jan Paparega. Město 
Most by tak mohlo vyhláškou získat další účin-
ný nástroj v boji s nepřizpůsobivými a se všemi, 
kteří ve městě způsobují nadměrný hluk a ne-
pořádek. Takových lokalit v  poslední době při-
bývá jako hub po dešti. Stěžovat si na cikánské 
rodiny, které dělají obyvatelům a sousedům ze 
života peklo, začali lidé i v  okolí ulice Pionýrů. 
Horké chvíle zažívají lidé z domů nedaleko hřiště 
a parkoviště u Vysoké školy fi nanční a správní. 
Nepořádek a hluk je tu prý na denním pořádku. 
Hrozí dokonce, že hřiště, které tu je, bude brzy 
zničeno a rozebráno. Lidé, kterým už praskají 
nervy, požadují alespoň kontrolu oblasti kame-
rou městské policie.

(Dokončení na straně 2)

MOST - Nejen Mostem se začaly šířit informace, že během několika příštích měsíců má skončit zdejší 
hobbymarket Baumax. Bude v Mostě další pomník? Zjišťovali jsme přímo u zdroje.

Informace o tom, že by se měl Baumax uzavřít 
a údajně by ho měla odkoupit německá síť hobbymar-
ketů OBI a developerská Supernova, se objevily ne-
dávno i v médiích. „Baumax je už několik let v hluboké 
krizi, fi rmu vyčerpala hlavně expanze do východní Ev-

ropy. V roce 2013 společnost prohloubila čistou ztrátu 
na 189 milionů eur ze 126 milionů eur o rok dříve,“ 
informoval například server iDnes.cz  O konci sítě 
Baumax informovala v těchto dnech také zahraniční 
média. Tyto informace ale vedení Baumaxu vyvrací. 

„Tyto informace se nezakládají na pravdě a nepotvrzuji 
je. Nevíme o tom, že bychom měli naši prodejnu Bau-
maxu v Mostě uzavřít. Proto jsou i další otázky v tomto 
směru bezpředmětné,“ vyjádřil se vedoucí marketingu 
Baumax pro Českou a Slovenskou republiku Miroslav 
Chmelár. Zda se tvrzení ze strany společnosti Baumax 
zakládá na pravdě, a nebo se naplní fámy, které kolují 
městem, se jistě brzo ukáže.  (sol)

Baumax v Mostě se zavře! Fáma, nebo pravda? 

Baumax prý zůstává... zatím.

Až zastupitelstvo vyhlášku schválí, Až zastupitelstvo vyhlášku schválí, 
v Mostě už si sednete jen na lavičku. v Mostě už si sednete jen na lavičku. 

Pokud ovšem nějakou najdete...Pokud ovšem nějakou najdete...
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MOST – Budova kulturního domu Repre mění vlastníka! Padl tím i 
dlouhodobě avizovaný a velkolepý záměr celkové rekonstrukce ob-
jektu a přilehlého okolí. Společnost Crestyl, která Repre odkoupila 
od města v  roce 2010, totiž odstoupila od kupní smlouvy. Objekt 
v samotném centru tak znovu připadne městu Most. O vlastníkovi 
ještě musí rozhodnout rozhodčí soud. 

Mostecká radnice obdržela 
od společnosti Crestyl žádost 
o odstoupení od smlouvy už 
v červnu. „Věc jsme předali naší 
právní kanceláři již s předstihem, 
protože jsme chtěli znát právní 
názor na možnost odstoupení od 
smlouvy a celkově k problema-
tice Repre už od uzavření kupní 
smlouvy,“ informoval náměstek 
primátora města Mostu Ma-
rek Hrvol. Město Most navíc 
již v červenci podalo žalobu na 
určení vlastnického práva ne-
movitosti k rozhodčímu soudu. 
„V předchozích dnech byl jmeno-
ván rozhodčí senát a nyní bude-
me čekat na rozhodnutí soudu. 
Předpokládáme, že rozhodnutí 

by mohlo padnout někdy v  říj-
nu,“ domnívá se primátor Jan 
Paparega a dodává: „Ať situace 
dopadne jakkoliv, je jasné, že 
se staneme vlastníkem budo-
vy Repre a přilehlých pozemků. 
Bude záležet, jakým způsobem 
bude vypořádáno peněžní plně-
ní, které v souvislosti s prodejem 
budovy proběhlo.“ Jedná se o vy-
pořádání částky deseti milionů 
korun, které Crestyl už za Repre 
zaplatil. Letos do konce června 
měla společnost ještě doplatit 
kupní cenu za Repre, a to ve výši 
18 milionů korun. „Ještě před 
tím, než tuto povinnost měla mít 
společnost splněnou, ale zaslali 
odstoupení od smlouvy, což bylo 

podle smluvních podmínek mož-
né. V případě, že půjde o platné 
odstoupení, tak je vzájemná po-
vinnost plnění. Tedy společnost 
Crestyl městu vrátí nemovitost 
a my jim fi nanční prostředky,“ 
podotkl k vypořádání primátor 
Paparega. 

Hlavním důvodem, proč se 
společnost Crestyl rozhodla od 
kupní smlouvy odstoupit, jsou 
podle vedení města dlouhodo-
bé spory o přilehlé pozemky. 
„Společnost se odkazovala dlou-
hodobě na problém realizace 
svého záměru kvůli sporům 
o  pozemky s Řádem minoritů. 
Z  dostupných informací, kte-
ré máme, byl spor již ukončen 
a obdobné potíže by tak městu 
do budoucna hrozit neměly,“ 
sdělil náměstek Hrvol. 

…CO S NÍM?
S vrácením budovy Repre zá-

roveň ale padl i záměr Crestylu 

budovu kompletně rekonstru-
ovat a modernizovat přilehlé 
okolí. V  současné době zatím 
vedení města nechce spekulo-
vat, jak by s budovou dál nalo-
žilo a k  jakému účelu by měla 
sloužit. „Co s  Repre dál, mů-
žeme řešit až v  momentě, kdy 
se staneme jistým vlastníkem. 
Teprve poté se mohou zadávat 
studie či projekty a můžeme 
se bavit o budoucím využití. 
Vyčkáme na rozhodnutí roz-
hodčího soudu, které padne 
ještě letos,“ ujistil primátor Jan 
Paparega. Město ale v  případě 
určení do svého vlastnictví má 
v plánu nenechat objekt v cen-
tru dál chátrat. „S  ohledem na 
tvorbu rozpočtu plánujeme, že 
již do roku 2016 zařadíme pro-
středky na projekční projekto-
vou přípravu na rekonstrukci 
REPRE,“ doplnil ještě náměstek 
primátora Hrvol. 

(sol)

MOST – Na špatné dopravní spojení MHD k nákupní zóně v okolí TE-
SCA a Kaufl andu si stěžují zejména starší obyvatelé z tak zvaných 
pětistovek. Občané, kteří se chtěli dostat k nákupní zóně, využívali 
dříve spoj číslo 20 a 5. Ty už ale k marketům nezajíždějí.

Nedostatečné dopravní spo-
jení autobusy MHD dělá vrásky 
na čele obyvatelům hustě obyd-
lené lokality panelových domů 
nedaleko Aquadromu, tak zva-
ných pětistovek. V oblasti bydlí 
většinou postarší lidé a sídlo tu 
mají i pečovatelské domy. Řada 
lidí i odtud byla dříve zvyklá 
jezdit nakupovat do TESCA 
a Kaufl andu autobusovými 
linkami, které jim stavěly v do-

cházkové vzdálenosti. „K TE-
SCU jsme jezdívali buď dvacít-
kou nebo pětkou. Ty sem už ale 
nezajíždějí. My starší a už hůře 
mohoucí se tak do nákupní zóny 
dostáváme přes spoje, které tady 
máme, jen velmi špatně. Buď na 
sebe vůbec nenavazují. Když by-
chom chtěli jet tramvají, je to pro 
nás odtud daleko, a nebo bychom 
museli několikrát přestupovat. 
S  těžkými taškami je to pro nás 

důchodce náročné,“ uvedla jed-
na z obyvatelek bloku 566. 

Vedení mostecké radnice na 
prosby obyvatel reaguje tím, že 
k TESCU zajíždí kromě tramva-
je i autobusový spoj linky č. 16. 
„Problém je v tom, že v minulosti 
spoje k obchodnímu centru hra-
dilo TESCO. Od roku 2013 to 
ale tak již není. V současné době 
přímo k  TESCU jezdí linka č. 
16, a to co půl hodiny v pracovní 
dny. V sobotu, neděli a o svátky 
pak každou hodinu. Je možné 
dostat se sem i tramvají. Domní-
váme se, že doprava je do této 
oblasti zajištěna,“ je přesvědčen 

primátor Jan Paparega. Zastáv-
ku linky č. 16 mají ale obyvatelé 
pětistovek „z ruky“ stejně jako 
tramvaj. Linka č. 16 má ale trasu 
jen v omezené části města, a to 
ze stanice Nádraží ulicí Rudo-
lickou kolem TESCA, Chomu-
tovskou a dále do ulice Kostelní 
a zpět. Primátor ale předeslal, že 
na toto téma bude v nejbližších 
dnech jednat ještě s  vedením 
dopravního podniku. „Budu mít 
schůzku s  ředitelem dopravního 
podniku, předloží mi celou trasu 
linky č.16 a také ekonomickou 
analýzu,“ přislíbil primátor Pa-
parega.  (sol) 

(Pokračování ze strany 1)
Primátor Jan Paparega slíbil, 

že bude věnovat problému po-
zornost a jednat o případných 
opatřeních s  vedením městské 
policie. „Je potřeba, pokud se zde 
dějí takovéto věci, aby lidé dávali 
podněty na městskou policii, a ne 
jen sepisovali petice na papír. Po-
kud budou mít strážníci podněty, 
budou do oblasti také zajíždět 
a kontrolovat ji,“ radí obyvate-
lům náměstek primátora Marek 
Hrvol.

Na začátku prázdnin zavedlo 
město Most zvláštní bezpeč-
nostní opatření pro oblast ko-
lem Stovky. Zda byla účinná, by 
mělo vyplynout už během září. 
V  lokalitě od třídy Budovatelů 
až po ulici J. Skupy došlo k posí-
lení hlídek městské policie, kte-
ré působí v této lokalitě 24 hod 

denně, 7 dní v  týdnu. Kromě 
pěších jsou zde i cyklohlídky. 
Strážníci na kolech, která vyfa-
sovali od města, mají totiž rych-

lejší přesun a stejně tak i dobu 
dojezdu. V rámci Stovky bylo 
vyčleněno 12 strážníků jen pro 
tuto oblast. Jeden z operátorů 

kamerového systému má na sta-
rosti sledovat právě tuto lokali-
tu. Působí zde také dva asistenti, 
kteří komunikují s  místními 

a předávají si informace. Asis-
tenti dohlížejí především na děti 
a mladistvé. Funguje zde i přímý 
kontakt strážník – předseda by-
tového společenství. „Budeme 
tato opatření vyhodnocovat, a to 
již během září,“ uvedl mostecký 
primátor Jan Paparega. 

V centru hlídkují i 
státní policisté

Hlídky v okolí Stovky a dále 
i v centru města posílila i státní 
policie. „Výkonem pěších hlídek 
vedení mostecké policie reagova-
lo na zvýšený počet krádeží na 
osobách a pouliční kriminalitu, 
zejména na projevy vandalství 
a výtržnictví. Prioritou pro po-
licii je centrum města Mostu 
a lokalita kolem Stovky,“ uvedla 
mluvčí severočeské policie Lud-

mila Světláková. Podle potřeby 
mohou být policisté veleni i do 
jednotlivých sídlišť. Výběr loka-
lity je vždy řešen operativně na 
základě analýz trestné činnosti 
ve městě. V pěších hlídkách se 
střídají policisté obvodního od-
dělení Most a policisté hlídkové 
služby. Pěší hlídky jsou v ulicích 
jak ve dne, tak i v nočních hodi-
nách. „Občané se na policisty 
v pěších hlídkách mohou kdy-
koliv obrátit v případě potřeby. 
Hlídky jsou vybaveny potřebný-
mi tiskopisy i pomůckami pro 
výkon služby. Pokud je zapotře-
bí, jsou schopni přivolat posily 
motohlídek,“ informuje obča-
ny mostecká policejní mluvčí 
Světláková. Pěší výkon bude 
ve městě pokračovat i v dalším 
podzimním a zimním období.
 (sol) 

V Mostě asi bude platit zákaz vysedávání na zídkách

Rekonstrukce Repre? Zapomeňte!

Cestující žádají lepší spojení k Tescu

Velkolepý záměr Crestylu na Velkolepý záměr Crestylu na 
rekonstrukci Repre defi nitivně padl.rekonstrukci Repre defi nitivně padl.

Hlídky v okolí Stovky a v centru Hlídky v okolí Stovky a v centru 
města posílila i státní policie.města posílila i státní policie.
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MOST – Zpoplatnění celé ulice Skupy se stane pro řidiče nepříjem-
nou realitou. Platit se bude už brzy za parkování i na druhé části 
bulváru, který byl dosud zdarma. Mostečané by se v centru zároveň 
také ale měli dočkat omezené doby parkování zdarma. 

Není to dlouho, kdy město 
nechalo plně zpoplatnit parko-
vání na třídě Budovatelů a také 
i v ulici Josefa Skupy. Dřívější 
benevolence parkování hodi-
ny zdarma tak pominuly. Na 
Skupovce ale platili dosud jen 
ti řidiči, kteří zaparkovali po 
pravé straně ulice ve směru od 
Luny do centra. Druhá stra-
na zpoplatněna nebyla, jelikož 
parkovací místa tu vznikla nově 
po rekonstrukci bulváru a chy-
běly zde parkovací hodiny. To 
se ale už za několik málo týdnů 
změní. „Na srpnovém zasedání 

vydala Rada města Mostu na-
řízení, které se týká placeného 
parkování ve městě. Před časem 
jsme avizovali, že budeme chtít 
zpoplatnit i druhou stranu ulice 
Josefa Skupy. A to se nyní také 
stane,“ potvrdil náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. Platit za 
parkování celé ulice se bude, 
jakmile nainstalují technické 
služby nový parkomat. „Troufnu 
si říci, že ještě během září by tu 
mohl být,“ domnívá se náměstek 
Hrvol.

Nové parkovací automaty ale 
budou mít pro řidiče, a také 

i pro místní podnikatele, kteří 
na bulváru provozují obchody 
a další služby pro občany, i po-
zitivní přínos. Mělo by zde fun-
govat městem slibované časově 
omezené parkování zdarma. 
„Technické služby přibližně před 
měsícem vysoutěžily nové par-
kovací automaty, které se budou 
instalovat po celém městě. Ty 
budou mít tu výhodu, že na nich 
bude možné nastavit již také 
avizovanou půlhodinu zdarma, 
aby si mohli občané vyřídit nej-
důležitější věci a nebo si zajít do 
cukrárny pro chlebíček nebo pro 
dort,“ slibuje náměstek primáto-
ra. I s novými parkovacími auto-
maty budou moci řidiči rovněž 
platit parkovné prostřednictvím 
SMS zpráv.  (sol)

Parkování na Skupovce se 
zpoplatní z obou stran

MOST – Slavnostní přivítání studentů prvních ročníků včetně primá-
nů Podkušnohorského gymnázia v Mostě se uskutečnilo v auditoriu 
na mosteckém magistrátu. Studenty tu přivítali nejen kantoři školy 
v čele s ředitelem Karlem Vackem, ale také primátor Jan Paparega  
a zástupci Vršanské uhelné, kteří škole předali šek na čtyři sta tisíc 
korun v rámci projektu Chytrých hlav.   

Slavnostně přivítat a popřát 
čerstvým studentům gymnázia 
mnoho štěstí a úspěchů přišli 
kantoři školy, ale také primátor 
města Mostu Jan Paparega, kte-
rý studium na mosteckém gym-
náziu v minulosti rovněž absol-
voval. „Vítám vás za město Most 
v těchto slavnostních prostorách. 
Chtěl bych vám popřát, aby se 
vám při studiu na gymnáziu vše 
dařilo a abyste skloubili povin-
nosti s milou zábavou a užili si 

vaše studium přinejmenším tak, 
jako jsem si jej kdysi užil já. Ať se 
vám daří,“ obrátil se směrem ke 
studentům primátor Paparega. 
Popřát studentům přišli také zá-
stupci společnosti Vršanská uh-
lená, generální ředitel Vladimír 
Rouček a ředitelka pro regionál-
ní komunikaci Liběna Novotná. 
Během slavnostní akce došlo 
i na předávání šeku na čtyři sta 
tisíc korun z rukou generálního 
ředitele Vršanské uhelné Vladi-

míra Roučka. „Chtěl bych prváky 
a primány oslovit s tím, aby měli 
vstup do nového školního roku 
na počátku trochu lehčí, připra-
vili jsme pro ně milé pozornosti. 
Za Vršanskou uhelnou bych si 
také dovolil všem popřát báječná 
studentská léta a užijte si je,“ po-
přál Vladimír Rouček. 

Mostecké gymnázium vznik-
lo již v roce 1919. Je jednou 
z páteřních škol Ústeckého kra-
je a patří s nynějšími více než 
800 žáky k největším v regionu. 
Své studenty přivítal pochopi-
telně také i ředitel školy Karel 
Vacek, který mimo jiné vyjádřil 
i naději klidného a úspěšného 
roku. „Popřál bych vám, aby se 
vám na škole líbilo a splnila se 
všechna vaše očekávání. Záro-
veň si ale přeji, abyste i vy splnili 
očekávání svých rodičů a učite-
lů,“ zmínil ve svém proslovu 
ředitel gymnázia a zároveň 
připomněl, že o výrazný rozvoj 
školy se zasloužil nejen zřizova-
tel, kterým je Ústecký kraj, ale 
také generální partner, společ-
nost Vršanská uhelná. „Díky 
podpoře našich partnerů se škola 
dynamicky rozvíjí. Byla dokon-
čena oprava sportovního areálu, 
vznikla nová centra přírodověd-
ných předmětů. Záhájili jsme 
i modernizaci prostor výpočetní 
techniky. Za to, že se takto mů-
žeme rozvíjet, vděčíme zejména 
našemu generálnímu partne-
rovi, Vršanské uhelné, která se 
o nás příkladně stará a chtěl 
bych jim tímto poděkovat,“ do-
dal Karel Vacek. (sol) 

Těžaři přivítali studenty 
prvních ročníků šekem

TŘEBÍVLICE - Víno, které se pilo naposledy před 100 lety, ochutna-
jí návštěvníci Třebívlic na Litoměřicku už tento víkend, 5. a 6. září. 
Místní obnovené vinařství totiž otevírá brány a od začátku září na-
bízí prohlídky pro veřejnost o sobotách a nedělích. 

Za jedním z  největších vi-
nařských projektů v  Čechách 
poslední doby stojí podnikatel 
a místní patriot Jan Dienstl, 
který vrátil do malebného Čes-
kého středohoří 35 hektarů kva-
litních vinic, a navázal tak na 
téměř tisíciletou tradici. „V 90. 
letech jsem jezdil po evropských 
vinicích a po návratu jsem vždy 
pátral v  historických dokumen-
tech po někdejší slávě českých 
vín. Naprosto mě fascinovala je-
jich gloriola před válkou či v 19. 

století. Je neuvěřitelné, jaký vě-
hlas tehdy mělo víno roudnické, 
mělnické či žernosecké! Tak jsem 
si říkal, kam se ta sláva poděla? 
Pod tímto dojmem jsem se rozho-
dl vybudovat Zámecké vinařství 
Třebívlice a teď konečně nastala 
doba, kdy se všichni můžeme 
společně podílet na jeho novo-
dobém příběhu,“ řekl vlastník 
vinařství Jan Dienstl. „Prohlídky 
vinařství jsou koncipovány jako 
Cesty vína. Provedeme vás celým 
procesem výroby od příjmu hroz-

nů až po lahvování.  Každý z ná-
vštěvníků se tak stane na chvíli 
vinařem, a to v nejmodernějším 
vinařství ČR. Kromě toho pozná 
i tajemství příběhu o poslední 
lásce Johanna Wolfganga Goe-
theho, jíž jsme vinařství zasvě-
tili,“ vysvětluje ředitel vinařství 
Tomáš Loukota.

Vinařství bude o víkendech 
otevřeno od 10 do 22 hodin, 
přičemž prohlídky budou za-
čínat od 11, 13, 15 a 17 hodin. 
Pro větší skupiny lze uspořádat 
exkurzi i mimo tento harmo-
nogram. Návštěvníci ochutnají 
kromě vína rovněž to nejlepší 
od farmářů z Českého středo-
hoří.  (red)

 Zámecké vinařství 
Třebívlice otevírá brány

MOST – S parkem ve Vtelně, který město slibovalo vybudovat ne-
daleko špejcharu, se začne ještě letos. Celá akce se zdržela, protože 
město usilovalo o dotaci na jeho vybudování. Tu ale nakonec nedo-
stane, a tak oddychová zóna vznikne z městských peněz. 

Snahy o získání dotačních 
peněz na realizaci nového 
parku ve Vtelně ztroskotaly 
na podmínkách výzvy, kte-
ré projekt nesplňoval. „Veřej-
nou zakázku na tuto akci jsme 
před časem stáhli, protože byla 
možnost sáhnout si na dotační 
prostředky. Ty jsme ale bohu-
žel nedostali,“ sdělil primátor 
Jan Paparega. Park ale i přesto 
vznikne a obyvatelé se na něj 
mohou těšit už brzy. „Zakázka 
je připravena, bylo s ní počítáno 
a fi nancovat ji budeme z rozpoč-
tu města. Je nanejvýš vhodné, 

aby se toto prostranství zkultur-
nilo. Proto jsme se rozhodli, že ji 
zrealizujeme, byť i za vlastní pe-
níze,“ doplnil první muž města. 
Z městské kasy by tak mělo na 
akci plynout, podle předpoklá-
daných nákladů, zhruba 32 mi-
lionů korun. 

Park by měl sloužit jako od-
dychová zóna a také jako pro-
stor, kde budou mít vyžití i děti. 
Do nové odpočinkové oázy by 
se měly přestěhovat také so-
chařské artefakty z prostranství 
u vtelenského kostela. „Tato akce 
se plánovala už v minulém voleb-

ním období, ale nebyly na ni fi -
nanční prostředky. Projekt město 
má už od roku 2012,“ připomněl 
primátor. 

Park jako takový bude rozdě-
len chodníčky z  mlatu. V místě 
jejich křížení vznikne kruhový 
prostor s kamennou dlažbou, na 
který bude po restaurování po-
sazen fundament od vtelenského 
kostela stejně jako i smírčí kříže. 
Prostor bude osvětlen a dopl-
něn několika dětskými herními 
prvky. Přemístění a restaurování 
fundamentu a tří smírčích křížů 
zajistí restaurátor Radomil Šolc 
za nabídkovou cenu 368 tisíc Kč. 
Souhlas s přemístěním kulturních 
památek odsouhlasil už Krajský 
úřad Ústeckého kraje.  

(sol) 

Park ve Vtelně se postaví i bez dotací

Generální ředitel Vladimír Rouček (vlevo) předal Generální ředitel Vladimír Rouček (vlevo) předal 
šek do rukou ředitele gymnázia Karla Vacka.šek do rukou ředitele gymnázia Karla Vacka.



Se stavbou pravoslavného kostela se začalo v roce 2005. Se stavbou pravoslavného kostela se začalo v roce 2005. 
Dosud nebyla dokončená a veřejnost k ní nemá přístup.Dosud nebyla dokončená a veřejnost k ní nemá přístup.

zpravodajství4. září 20154

MOST – Rumunský pravoslavný kostel, který stojí v okolí děkanské-
ho kostela, je stále pro veřejnost uzavřený. A zdá se, že to tak zůsta-
ne i nadále. 

Pravoslavný kostel v  Mostě, 
který tu nechali vybudovat Ru-
muni zhruba před deseti roky, 
je stále nedokončený, a tudíž 
i neprovozovatelný. Veřejnost 
k  němu proto nemůže mít pří-
stup, a to i přes to, že stavba stojí 
na pozemcích statutárního měs-
ta. Problémem jsou vlastnické 
vztahy k  duchovní stavbě. „Si-
tuace není jednoduchá. Stavba 
je uzavřená a probíhá zde cizí 
stavba na našem pozemku, a to 
do doby, než se vypořádáme se 
samotným dokončením. Do té 
doby přístup ke kostelu otevřít 
nemůžeme,“ zkonstatoval ná-
městek primátora Marek Hrvol 
s tím, že jediné, co město může, 
je údržba okolí a přilehlé zeleně. 
Vedení města ale tvrdí, že jak-
mile se otevře kostel a zprovoz-
ní se, bude vše přístupné také 
veřejnosti. 

Se stavbou pravoslavného 
kostela se začalo v  roce 2005 
a není zdaleka dokončená. 
Kostel byl v  roce 2006 vysvě-
cen. Chybí zde ale ještě dosta-
vět zázemí pro jeptišky v zadní 
části komplexu. Tato budova 
před lety vyhořela. Celý kostel 
se musí také opatřit ochran-
nými nátěry a impregnací. 
Nejdůležitější při dokončení 
celé stavby ale představují in-
ženýrské sítě, které sem musí 
být přivedeny. Město v  mi-
nulosti investovalo nemalé 
prostředky do základových 
desek, které měli Rumuni ve 

výpůjčce. „Tato záležitost bude 
také předmětem majetkového 
vypořádání s  vlastníkem,“ po-
dotkl primátor Jan Paparega. 
Město Most dosud nemá kvůli 
nevyřešenému vlastnictví kos-
tela uzavřený nájemní vztah 
a ani užívací právo pozemku. 
V  současné době jedná s  ru-

munským velvyslanectvím. 
Zatím ne ale příliš úspěšně. 
„V posledních týdnech jednáme 
s  rumunskou stranou inten-
zivněji a snažíme se posunout 
věci kupředu. Celá záležitost 
se sice hýbe, ale ne zase tak 
rychle, jak bychom si předsta-

vovali,“ připustil náměstek 
Hrvol. Podle radnice je jednou 
z  priorit v  rámci dokončení 
pravoslavného kostela vyřešit 
dofinancování inženýrských 
sítí. Realizace si vyžádá čtyři 
miliony korun. „Velvyslanec-
tví nám avizovalo, že peníze 
sežene a zafinancuje. Před 14 
dny ale odvolali velvyslankyni 

i s  tajemníkem. Proto čeká-
me na nového partnera, 

s kterým budeme v jed-
náních pokračovat,“ 
uvedl k nekonečným 

průtahům náměstek Hr-
vol. 

Vlastnictví staveb je na-
víc nyní na základě darovací 
smlouvy v  rukou občanského 
sdružení Pravoslavní křesťané 
v Mostě. „Toto sdružení je nyní 
ofi ciálním vlastníkem dřevěných 
staveb. Město proto bude jednat 
s oběma subjekty,“ upřesnil ještě 
Marek Hrvol a uzavřel: „Z  hle-
diska vlastnictví je to pro nás vel-
mi nepřehledné. Doufám, že se 
co nejdříve domluvíme na tom, 
že kostel i přilehlé stavby budou 
dostavěny, zprovozněny a otevře-
ny veřejnosti.“  (sol)

MOST – Nad budoucností fungování Mostecké psí školy Rastava na 
Matyldě visí zatím velký otazník. Ačkoliv totiž občanské sdružení 
nabídnulo městu jako majiteli pozemků za pronájem pozemku vyš-
ší cenu, než byla stanovena, teď se to zdá radnici málo. Chce vyhlásit 
nový záměr pronájmu a to za výrazně dražší cenu. 

Před časem vyhlásilo město 
Most záměr pronájmu pozem-
ků na Matyldě. Jedná se zhruba 
o 5 000 metrů čtverečných, kte-
ré v současnosti využívá formou 
výpůjčky Mostecká psí škola 
Rastava. „Zveřejnili jsme záměr 
pronájmu za dvacet tisíc korun. 
Čekali jsme, že se najdou zájemci 
a nabídnou nějakou cenu, kterou 
jsme schopni akceptovat. Dorazila 
ale pouze jediná nabídka od sou-
časného uživatele psí školy Rasta-
va, a to na částku 24 tisíc korun,“ 
informoval náměstek mostecké-
ho primátora Marek Hrvol a do-
dal: „Rozhodli jsme na radě, že 
za takto rozsáhlou plochu a také 
lukrativní lokalitu je pro nás tato 
částka nepřijatelná.“ Podle ve-
dení mostecké radnice se nyní 
připravuje na využití této plochy 
nový záměr. Mostecké psí škole 
Rastava končí smlouva o výpůjč-
ce 30. září 2015. Poté však bude 
její fungování v  těchto prosto-

rách značně nejisté. Je totiž otáz-
kou, zda bude občanské sdružení 
schopno nabídnout vyšší cenu, 

nebo zda o plochu projeví zájem 
i jiní zájemci. Pokud by o pro-
story na Matyldě nikdo nestál, 
město plochu prý využije jinak. 
„Je otázkou, zda znova zveřejní-
me pronájem za jiných tržních 
podmínek, nebo se domluvíme 
na zcela jiném záměru. Čekali 
jsme, že vzhledem k atraktivnosti 
pozemku bude o tuto plochu boj. 
V každém případě chceme v pří-
padě pronájmu podmínky zpřísnit 
a podražit,“ připustil náměstek 
Hrvol. 

Mostecká psí škola Rastava 
není jediným subjektem, který 
by si musel za pronájem měst-
ských pozemků sáhnout hlou-
běji do kapsy. Radnice totiž 
hodlá revokovat i další smlouvy 
o pronájmech. „Nutno podotk-
nout, že nyní si zveme všechny, 
ať jsou to sportovní organizace, 
bytová družstva a další právnic-
ké osoby v  souvislosti se smlou-
vami o výpůjčkách, které jsou již 
dlouhodobě uzavřeny. Pro nás 
jsou totiž z  hlediska daňového 
již neakceptovatelné. Psí škola je 
v balíku všech smluv, kde se revo-
kace provádějí,“ upozornil ještě 
Marek Hrvol.  (sol)

Hrozí Mostecké psí 
škole Rastava zánik? 

Pravoslavný kostel: Nejdřív sláva, 
teď ostuda zamčená na petlici

MOST – V  úterý 1. září zazvo-
nilo v mosteckých základních 
školách porvé pro 710 prvňáč-
ků. K  zápisům do prvních tříd 
se přitom dostavilo celkem 864 
dětí. Zbývající dostaly odklad. 
Vloni přišlo k  zápisům 909 dětí 
a do prvních tříd jich nastoupilo 
celkem 808. 

I když se počet budoucích 
prvňáčků snížil, stále ještě plní 
školy tak zvané silné ročníky. 
„Školní rok 2015/2016 by měl 
být ale podle statistik posledním 
‚silným‘ ročníkem. Poté by mělo 
dětí spíše ubývat, protože se jich 
rodí méně. Předpokládaný počet 
prvňáčků je pro letošní školní rok 
710. Přesné číslo budeme znát až 
v říjnu. Předpokládaný počet od-
kladů je pak 150,“ informovala 
tisková mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Alena Sedláčková. Sto-
procentně je naplněná jako již 
tradičně 7. ZŠ v ulici J. Arbesa. 
Minimální rezervu mají na 10. 
ZŠ v  ulici Z. Štěpánka. Stabilní 
zájem je o 4., 8., a 14. ZŠ v Mos-
tě. „V posledních letech sílí zájem 
o 1. ZŠ v  ulici Svážná. Vzrůstá 
lehce ale i o 18. ZŠ v ulici Okruž-

ní. Stabilní zájem je i o 11. ZŠ 
v ulici Obránců míru a to zejmé-
na pro děti, které mají hudeb-
ní nebo také výtvarné nadání, 
protože na této škole je rozšířená 
výuka těchto předmětů,“ uvedla 
dále Alena Sedláčková. 

V  rámci školní docházky 
nebývá v  posledních letech 
a i ničím zcela výjimečným, že 
do prvních tříd nastoupí i děti, 
kterým ještě není šest let. „V po-
čtu 864 dětí, které se dostavily 
k  letošním zápisům, jsou i děti, 
kterým ještě není šest let, ale ro-
diče chtěli, aby šly do první třídy. 
V  těchto případech bylo potřeba 
vyjádření o školní zralosti od 
pedagogicko-psychologické po-
radny a lékaře,“ upozornila ná-
městkyně primátora pro oblast 
školství Markéta Stará. Mos-
tecké školy také navštěvují děti 
z  okolních obcí. Letos se jich 
přišlo na mostecké školy zapsat 
60. K  zápisům měly povinnost 
se dostavit i děti, které v minu-
losti dostaly odklad školní do-
cházky. „Těchto dětí se k zápisům 
dostavilo na 160,“ doplnila ještě 
náměstkyně Stará.  (sol) 

Letos méně prvňáčků

Mostecká psí škola Ras-
tava byla založena v roce 
2005. V roce 2006 začalo 
občanské sdružení budo-
vat areál psí školy u vodní 
nádrže Matylda. Škola se 
zabývá výchovou a výcvi-
kem psů všech plemen 
a kříženců. Pro začátečníky 
je určena Školička základní 
poslušnosti – pro pejsky od 
3 měsíců. Ti, kteří projdou 
základním výcvikem, mo-
hou postoupit do Školičky 
pro pokročilé. Psí škola po-
řádá v letních měsících pro 
děti Stanování se psy a pro 
dospělé pak výcvikový po-
byt pro dospělé a soustře-
dění Záchranných brigád 
kynologů.

Ve středu 1. září měl svou Ve středu 1. září měl svou 
„premiéru“ i malý Matyáš.„premiéru“ i malý Matyáš.
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Ten silnější 

Na displeji jeho mobilního 
telefonu se zobrazilo číslo brat-
ra Michala. Nechal telefon zvo-
nit. Neměl na něj náladu. Na 
jeho nářky a prosby o pomoc. 
Michal byl srab. Jeho přesný 
opak. Jemný a zženštilý. Byl jen 
o dva roky starší než jeho bra-
tr. Přesto jakoby je 
dělila propast. Už 
jako kluk svého 
bratra chránil, jen 
když šlo opravdu 
o nejhorší. Větši-
nou nechal ostatní, 
ať se Michalovi vy-
smívají a šikanují 
ho pro jeho po-
vahu. Nikdy ale 
nikomu nedovolil, 
aby bratrovi oprav-
du ublížil. Uměl si 
zjednat pořádek. 
Spolužáci se ho báli. Byl rváč, 
který nešel pro ránu daleko. Už 
dávno nebyly děti, ale Michal 
se na něj stále spoléhal. Stu-
doval vysokou školu, chtěl být 
učitelem. Tomu se musel smát. 
Co je to za práci pro chlapa. 
Ale i tak dával bráchovi každý 
měsíc nějaké peníze, aby se na 
škole udržel. Vlastně mu to dě-
lalo dobře, že má Michal něco 
v hlavě, i když by si to nikdy ne-
přiznal. Sám skončil se školou 
hned, jak to šlo. Pak už se živil 
sám. Hlavně, aby nemusel žít 
doma. Jejich táta byl neustále 
opilý, mlátil jejich mámu, Mi-
chala, a dokud dost nevyrostl 
a nezesílil, tak i jeho. S vypitým 
alkoholikem si ale uměl poradit 
poměrně brzy. Když mu bylo 
dvanáct, měl postavu i sílu jako 
kluci o pár let starší. Nenechal 
se bít, do opilého otce se pustil 
sám. Skončil s  modřinami, ale 
jeho táta byl na tom hůř. Pak už 
byl otcových opileckých suro-
vostí ušetřen. Většinou nechal 
tátu, ať bratra a matku srovná 
podle svých představ. Občas 
zasáhl, když se mu zdálo, že ran 
už bylo dost. Jinak ho to pří-
liš nezajímalo. Trochu s  tátou 
i souhlasil. Ženský se podle něj 
musely neustále vychovávat. 
A máma nebyla nijak schopná 
hospodyně. Doma byl nepořá-
dek, k jídlu jen blafy a nedbala 
o sebe. Vypadala jako cuchta. 
O pár facek si přímo říkala. Te-
lefon vytrvale zvonil. Došla mu 
trpělivost a zvedl ho. Michal 
koktal rozčilením. Vždycky, 
když byl rozrušený, zadrhával. 
I proto se mu vždy děti vysmí-
valy. Prosil ho, aby hned přijel 
domů. Táta zase zbil mámu, ale 
tentokrát je to horší. Bil ji pěs-
tí, kopal ji do hlavy. Omdlela, 
z nosu i uší jí teče krev. Zamkl 
se s ní v pokoji, ale otec straš-
ně zuří. Bojí se, co bude, až se 
k nim dostane. Jestli nepřijede 
a nepomůže jim, zavolá policii. 
Pak tátu zavřou. Poslouchal 
Michala a narůstal v něm vztek. 
Na tátu, který jemu i bratro-
vi zničil dětství a připravil ho 
o možnost vyspět v  normální-
ho kluka, který vše nepřemě-
řuje jen svaly a není lhostejný 
k bolesti. Na mámu, která celé 
roky zůstávala s  tyranem, ne-
chávala se mlátit, nechránila 
své děti a spoléhala se na kluka, 
který tak předčasně dospěl. Na 
bráchu, který si bez něj s ničím 
neporadil. Vztekle sáhl po ko-
žené bundě a práskl za sebou 
dveřmi. Na motorce se řítil 
nočním městem. Když dorazil 
do domu, kde trávil dětství, 
slyšel tátu až na chodbu. Řval 
sprosté nadávky a do něčeho 
kopal. Zůstal stát mezi dveřmi. 
Trochu skloněnou hlavu, jako 
býk připravený k útoku. Dobře 
věděl, jak tento postoj působí 

na protivníky. Ohromný, silný, 
nebezpečný. Opilec při pohledu 
na svého staršího syna trochu 
vychladl. I tak ale na něj vyjel. 
Znovu začal nadávat. Z proudu 
sprosťáren pochopil, že otec 
podezírá matku z  nevěry. To 

ho překvapilo. Jak 
může věřit, že by 
o takovou trosku, 
jaká se po letech 
domácí tyranie 
z  jeho mámy stala, 
mohl nějaký chlap 
ještě stát. Zaslechl, 
jak za dveřmi po-
koje Michal vzlyká. 
To ho znovu roz-
zuřilo. Nesnášel, 
když brácha brečel 
jako ženská. Určitě 
si pustil do kalhot. 

Vždycky, když táta řádil, tak se 
Michal strachy pochcal. Měl 
jich všech dost. Srovná tátu do 
latě a pojede domů. Měl chuť 
zahulit si a doma měl kvalit-
ní materiál. Rozehnal se pěstí 
a dvakrát otce pořádně zasáhl 
do obličeje. Opilec padl na zem 
a zůstal ležet. Chvíli chrčel, pak 
začal chrápat. Kopl do dveří 
a zařval na Michala, aby vylezli. 
Michal opatrně vyhlédl z po-
koje. Když viděl, že otec leží 
na zemi a nejspíš tak i zůstane, 
trochu se uklidnil. Začal ho 
přesvědčovat, že musí zavolat 
doktora. Tentokrát je to váž-
né. To nedovolil. Kdyby přijel 
doktor, ohlásil by vše policii, 
tátu by zavřeli.  Řekl Michalo-
vi, ať mámu ošetří, dá jí nějaké 
prášky. Vylíže se z  toho jako 
vždy. Pak sedl na motorku a jel 
domů. Proč zrovna on musí 
mít na krku takovou rodinu. 
Doma si ubalil jointa a pustil 
svou rodinu z hlavy. Michal se 
zatím trochu uklidnil. Snažil 
se probrat matku z bezvědomí, 
ale marně. Se studem si uvědo-
mil, že se opět při otcově úto-
ku strachy počůral. Stávalo se 
mu to už od dětství. Prohlédl 
znovu na matku a uvědomil 
si, že tentokrát nemůže bratra 
poslechnout. Máma musí do 
nemocnice. Protáhl se kolem 
chrápajícího otce. Nejdřív se 
převlékne, pak zavolá lékařskou 
pomoc. Najednou si uvědomil, 
že je v pokoji ticho. Otec přestal 
chrápat. Otočil se. Otec stál, 
oko mu otékalo po zásahu brat-
rovy pěsti, z nosu mu tekla krev. 
Zařval na něj, že je oba zabije. 
Jeho i tu kurvu, co se válí vedle. 
Rozeběhl se do kuchyně a po-
padl nůž. Otec šel za ním. Za-
bořit nůž do otcova těla nebylo 
tak těžké, jak si představoval. 
Bodl jednou, pak znovu a zno-
vu. Nemyslet, jen bodat. Když 
se probral z  amoku, ležel otec 
na zemi mrtvý. V  šoku hleděl 
na jeho mrtvolu. Pomyslel si, že 
by tu měl být bratr. Měl tu být, 
pomáhat jim, chránit je. Pak 
opatrně setřel z nože své otisky 
a pohodil ho na zem vedle otce. 
Vytočil číslo policie. S  přeska-
kujícím hlasem ohlásil, že jeho 
i matku napadl opilý otec. Star-
ší bratr pak přijel a otce probo-
dl kuchyňským nožem. Policie 
i záchranka byly na místě téměř 
současně. Matku v  bezvědomí 
odvezli do nemocnice. Jeho 
k  výslechu. Všechno jim řekl. 
Jak je otec bil. Měl strach o mat-
ku. Zavolal bratra na pomoc. 
Ten přišel a pomohl jim. Na ru-
kou měl motorkářské rukavice, 
byl asi zfetovaný, a tak to ten-
tokrát přehnal. Otce probodl. 
Policie mladíka zastihla doma. 
V  chodbě ležely rukavice. By-
tem se šířila vůně marihuany. 
 (pur)

SOUDNIČKA

MOST – Varující „esemesku“ o hrozícím nebezpečí by hromadně 
mohli dostávat na své mobily lidé na území města Mostu. Radnice 
chce totiž vyjednávat s  operátorem o sjednání informačního SMS 
systému pro občany, aby se v budoucnu lidé vyvarovali panice. 

Nedávná havárie a následná 
evakuace lidí z  litvínovské che-
mičky prověřila místní systémy 
i samosprávy, jak fungují v kri-
zových situacích. Lidé si stěžo-
vali na nedostatečnou informo-
vanost a také na to, že dlouho 
od výbuchu pořádně nevěděli, 
co se vlastně děje. Zprávy, které 
se sice začaly po internetu rych-
le šířit, totiž valná část obyvatel 
nesledovala či sledovat nemoh-
la. Rozhlas ve městech nefun-
guje a megafony informující 
občany, aby v  některých oblas-
tech v okolí chemičky nevětrali 
a nevycházeli ven, slyšeli jen 
málokde. 

Město Most se proto rozhod-
lo pro podobné případy zavést 
novou službu, která by poskyt-
la základní krizové informace 
valné většině lidí, a to prostřed-
nictvím varovné SMS. „Hovořili 

jsme o informačním SMS systé-
mu. Jednáme s operátorem, jestli 
by bylo možné sjednat pro pří-
padné mimořádné situace SMS 
zprávy  občanům a všem, kdo 
jsou na území města, abychom 
nemuseli vytvářet databázi, ale 
aby vše fungovalo automaticky 
podle lokace,“ prozradil primá-
tor Mostu Jan Paparega. Podle 
vedení radnice je tento způsob 
nejefektivnějším upozorněním 
a varováním v  případě, že by 
k  něčemu podobnému došlo 
i v budoucnu. „Bude namístě va-
rovat prostřednictvím SMS zpráv. 
Mobil dnes využívá devadesát 
procent lidí,“ je přesvědčen pri-
mátor. Otázkou ale zůstává, jaká 
bude cenová kalkulace za novou 
službu. Pokud by byla příliš dra-
há, město bude hledat jiné řeše-
ní. „Oslovili jsme mobilní operá-
tory a zjišťujeme náklady. Pokud 

by byly přiměřené, pak bychom 
k  tomuto opatření sáhli, protože 
si myslíme, že je to namístě. Po-

krytí by bylo zajištěno,“ dodává 
první muž města. Zvažovaly se 
i další varianty. Například běžný 
info kanál, prostřednictvím ně-
hož by SMS zprávy doputovaly 
na mobil registrovaným uživate-
lům. „Zvažovali jsme i variantu, 
že bychom vytvořili databázi, kde 
bychom naše občany anonymně 
vyzvali, aby nám dali k dispozici 
mobilní spojení, abychom je v ta-
kových případech informovali. 
Varianta bez vytváření databáze 
je ale lepším řešením,“ domnívá 
se Jan Paparega.  (sol)

Při mimořádných událostech 
budou varovat SMSky

MOST – Mostecký zimní stadion čekají změny. Rekonstruovat by se 
zde mělo chlazení ledové plochy. S novým ledem se počítá příští rok. 

Chlazení na zimním stadionu 
v  Mostě je technicky zastaralé 
a energeticky náročné. To je hlav-
ní důvod, proč město nechává 
zpracovat projekt na rekonstruk-
ci ledové plochy. Zpracování 
projektu provede Ivan Blažek za 
nabídkovou cenu 190 tisíc korun. 

„Zadávali jsme zpracování projek-
tové dokumentace, protože očeká-
váme, že výzvy by mohly být vy-
hlášeny od měsíce října a měly by 
trvat tři měsíce. Jde o opakované 
výzvy,“ uvedl mostecký primátor 
Jan Paparega a dodal: „Uvědomu-
jeme si, že technologie na zimním 

stadionu je letitá a poplatná své 
době.“ Stávající chlazení funguje 
na stadionu sedmnáct let. Rekon-
strukce samotná bude zařazena 
do rozpočtu na příští rok. Odha-
dované náklady na rekonstrukci 
se pohybují kolem 17 milionů 
korun. „Tuto částku je nutno je 
brát s  rezervou, protože náklady 
budou kalkulovány s ohledem na 
projektovou dokumentaci,“ dodal 

ještě primátor. Oprava ledové 
plochy by se tak měla realizovat 
teprve až v příštím roce s tím, že 
provoz na stadionu bude prav-
děpodobně omezen. „Budeme 
akci směřovat tak, aby byl provoz 
omezen co nejméně. Budeme-li 
úspěšní v dotacích, chtěli bychom 
rekonstrukci realizovat po dobu 
plánované odstávky,“ je přesvěd-
čen Jan Paparega.  (sol)

V Mostě si zabruslíme na novém ledě

Výbuch v chemičce: 

„Bylo velké štěstí, že 

nemusely zasahovat 

sanitky…“

V  souvislosti s  havárií 
v  chemičce se bude naléha-
věji jednat i o zkapacitnění 
silnice I/27 z Mostu do Litví-
nova. „Bylo velké štěstí, že při 
havárii nemusely v  chemičce 
zasahovat sanitní vozy. Silni-
ce na to není dimenzovaná. 
Nepomohlo ani to, že ihned 
v  prvopočátku havárie zača-
la platit opatření a omezení 
na této silnici pro řidiče, aby 
zde mohly integrované složky 
zasahovat,“ tvrdí primátor. 
Ten mimo jiné připomněl, 
že jednání ohledně zkapacit-
nění dvojpruhu na čtyřpruh 
již před pár měsíci proběhla 
s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR. „My jsme argumentovali 
vytížeností a stejně tak i tím, 
že provoz bude i nadále růst. 
Silnice prochází Chempar-
kem a z hlediska bezpečnosti 
je stávající silnice velmi ne-
vyhovující. Zástupci ŘSD ale 
oponovali, že se jedná o krát-
ký úsek a náklady na to jsou 
ohromné. Ekonomická vý-
hodnost je proto negativní,“ 
nastínil Jan Paparega. První 
muž města zároveň ale de-
klaroval, že využije příleži-
tosti, kdy vláda bude zasedat 
v Ústeckém kraji, a to již le-
tos na podzim. „Pevně věřím, 
že celá vláda i pan ministr 
ještě jednou vše zváží, a i to 
i s  ohledem na mimořádnou 
událost, která tady nastala,“ 
uzavřel primátor Paparega. 

Předseda vlády Bohuslav 
Sobotka odpověděl na do-
pis, jímž mostecký primátor 
Jan Paparega a ústecký hejt-
man Oldřich Bubeníček po-
žadují rozšíření silnice 1/27 
mezi městy Most a Litvínov. 
Premiér sdělil, že oslovil 
ministra dopravy a uložil 
mu vypracovat stanovisko 
k  okolnostem zkapacitnění 
uvedené silnice, případně 
navrhnout jiné řešení sil-
niční dopravy v daném úse-
ku. Současně premiér mini-
strovi uložil předložit o této 
záležitosti informaci na 
schůzi Bezpečnostní rady 
státu, která je naplánována 
na 30. září. Dopis s tímto 
zněním byl postoupen na 
vědomí také ministrům 
vnitra, životního prostředí, 
průmyslu a obchodu a prv-
nímu místopředsedovi vlá-
dy a ministru fi nancí.
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MEZIBOŘÍ/SAYDA – Dvacet let 
od uzavření partnerství sla-
ví Meziboří a německá Sayda. 
Starostové obou měst Petr Čer-
venka a Volher Kroenert pějí na 
spolupráci jen chválu. Pomohla 
prý sblížit starší generaci a sma-
zat předsudky z  poválečného 
období. Mladí, zejména škol-
ní mládež, si partnerství obou 
měst užívají zejména ve sportu. 
Partnerství mimo jiné přispělo i 
k prolomení jazykové bariéry.

U vzniku partnerství obou 
měst na česko - německé hra-
nici stál před dvaceti lety Fran-
tišek Bína, ředitel Euroregionu 
Krušnohoří. „Tenkrát mě po-
žádalo Meziboří, abych zpro-
středkoval navázání partnerství 
s  německým městem. Vybral 
jsem a nabídl Saydu. Vzhledem 
k tomu, že partnerství obě měs-
ta aktivně udržují už dvacet let, 
je jasné, že jsem nesáhl vedle,“ 
říká Frantiček Bína. Partnerství 
s  Mezibořím si velmi pochva-
luje také starosta Saydy Volher 
Kroenert. „Obě města jsou vel-
mi aktivní. Hlavně naši senioři. 
Organizují vzájemná setkáváí, 
návštěvy, poznávání regionů 
v okolí obou měst. Hodně spolu 
spolupracují obě základní školy. 
Děti se rovněž navštěvují, účast-
ní s  oslav Vánoc a samozřejmě 

pořádají přátelská sportovní 
utkání,“ říká starosta Sady. „Bě-
hem dvaceti let přátelství našich 
měst se uskutečnilo mnoho vel-
mi zajímavých akcí, kterých se 
účastní obyvatelé Saydy i Me-
ziboří. To, co před dvaceti lety 
vzklíčilo, postupně dozrává 
a sklízet budeme všichni,“ po-
chvaluje si také Petr Červen-
ka. Oba starostové zdůraznili, 
že partnerství zůstalo aktivní 
i v  době, kdy nebylo podporo-
váno dotacemi z Evropské unie. 
Má totiž pevný základ založený 
na přátelství lidí z  obou měst. 
Novinkou pro příští rok má 
být vznik nového sportovního 
kempu, kde se sejdou děti ze 
Saydy, Meziboří i spřáteleného 
italského Sogliana al Rubicone. 

Dvacet let partnerství oslavila 
obě města stylově. Němci po-
zvali své české přátele na oslavy 
do Saydy. Tančilo se, hrála česká 
kapela a pilo se německé pivo. 
Také se rozdávaly dárky. Petr 
Červenka přivezl starostovi Vol-
heru Kroenertovi dárkový koš 
a keramiku z dílny Energie. Po-
daroval také tajemníka Volkma-
ra Helkrotze. Sám si z Německa 
odvezl letecký snímek Saydy. 
Čeští senioři, kteří na oslavy 
přijeli, pak jako dárek dostali 
sud piva.  (pur)

MOST – Vláda uvažuje o zřízení uprchlického tábora v  Ústeckém 
kraji. Proti tomu se ale postavila jak Rada Ústeckého kraje, tak i 
okresní organizace ČSSD v  Mostě. Ta apeluje na „svého“ ministra 
vnitra Milana Chovance, aby kraj už dál nezatěžoval, ale naopak, 
aby kraji vláda pomohla ze svízelné situace.

Předseda OVV ČSSD Most 
Martin Klika na posledním 
jednání okresního výkonné-
ho výboru inicioval hlasování 
o prohlášení, kterým okresní 
výkonný výbor odmítl zřízení 
utečeneckého tábora v  Ústec-
kém kraji. „Ústecký kraj řeší dost 

svých problémů, máme nejvyšší 
nezaměstnanost, nejvíce sociálně 
vyloučených lokalit, řešíme soci-
ální problémy a nepokoje. Tábor 
pro uprchlíky by nijak nepřispěl 
ke zklidnění situace v  kraji. Po-
třebujeme od vlády pomoc, kte-
rou kraji dluží za roky, kdy jsme 

republiku zásobovali uhlím a po-
honnými hmotami. Utečenecký 
tábor si jako pomoc nepředstavu-
jeme,“ uvedl Martin Klika. Ob-
dobné usnesení, kterým odmítá 
zřízení záchytného tábora pro 
běžence, přijala také Rada Ús-
teckého kraje, jejímž je Martin 
Klika rovněž členem. 

Přijaté usnesení: 
OVV ČSSD Most o d m í t á 

záměr Ministerstva vnitra ČR 
zřídit v Ústeckém kraji tábor 

pro uprchlíky (jedním z důvo-
dů, je i fakt že Ústecký kraj vy-
kazuje nejvyšší počet tzv. soci-
álně-vyloučených lokalit v ČR) 
a v y z ý v á vládu ČR - mini-
stry za ČSSD prostřednictvím 
ÚVV, aby v rámci EU iniciovala 
zajištění dostatečné ochrany 
vnějších hranic schengenského 
prostoru před nekontrolovatel-
ným přílivem uprchlíků, popř. 
jednala o uzavření či zrušení 
tohoto prostoru. 

(pur)

LITVÍNOV – Od exploze v litvínovské chemičce uběhly tři týdny. 
Z bezpečnostních důvodů je přístup odborníkům Unipetrolu zatím 
umožněn jen do vybraných částí poškozených lokalit.

V areálu se nyní prověřuje, 
zda nedošlo k poškození sta-
tiky u některých konstrukcí 
a probíhá fi nální odstraňování 
zbytků uhlovodíků v technolo-
gických zařízeních, aby pohyb 
týmu údržby v  dané lokalitě 
byl naprosto bezpečný. „Tepr-

ve po umožnění plného přístu-
pu dojde našimi odborníky ke 
zmapování přesného rozsahu 
škod a naplánování nutných 
oprav, potažmo harmonogramu 
opětovného spuštění výroby,“ 
informoval mluvčí společnosti 
Jiří Hájek.

V místě nehody stále probíhá 
šetření speciálního týmu Policie 
ČR a Hasičského záchranného 
sboru.

Co se týká výroby v Chem-
parku Záluží, petrochemické 
provozy zůstávají v tuto chvíli 
odstaveny. V omezeném roz-
sahu vyrábí rafi nérie zejména 
benzín a naft u. V minimálním 
provozu je také výroba agroche-
mikálií. Mimořádnou událostí 

nebyla podle slov mluvčího 
ovlivněna rafi nérie v Kralu-
pech, která v tuto chvíli běží na 
plný výkon. „Výrobu v areálu 
chceme obnovit v nejkratším 
možném termínu. Co se týká pl-
ného obnovení provozu, řádově 
se stále bavíme spíše o horizontu 
měsíců než týdnů,“ dodal Jiří 
Hájek.

(red)

LITVÍNOV – Na hlavu starost-
ky města Kamily Bláhové se po 
událostech s výbuchem a ná-
sledným požárem v  Unipetrolu 
snesla vlna kritiky, že byli ob-
čané nedostatečně a pozdě in-
formováni. V souvislosti s tím se 
zastupitelstvo napříč všemi po-
litickými stranami shodlo na po-
třebě rozšířit informační systém 
varování obyvatelstva. Koneč-
ně. K  podobnému rozhodnutí 
už měli zástupci města dospět 
dávno. V  nedaleké horské obci 
už například systém varování 
prostřednictvím SMS funguje 
několik let.

O nutnosti rozšíření systému 
varování obyvatel města v  pří-
padě mimořádných událostí 
o další nezbytné prvky, jakými 
jsou městský rozhlas a systém 
varování SMS, se přesvědčili za-
stupitelé i sami občané. Varová-
ní a informace předávalo během 
havárie vedení města občanům 
prostřednictvím sociálních sítí 
a mobilního hlásiče městské 
policie. To ale většina obyvatel 
označila za nedostatečné. O za-
vedení SMS systému varování 
či zřízení městského rozhlasu 
mohli zastupitelé v  Litvínově 
rozhodnout už před několika 
lety. To se jim ale tehdy zdálo 
jako neopodstatněné. „Už v roce 

2005 jsem, ještě coby velitel Měst-
ské policie Litvínov, navrhoval 
jako součást městského kame-
rového systému také městský 
rozhlas. Později jsem ve funkci 
místostarosty města prosazo-
val zařazení do rozpočtu města 
také zavedení SMS systému va-
rování. Ani jeden z  návrhů ale 
neprošel koalicí a byl odmítnut 
jako neopodstatněný. Nyní po 
havárii v Unipetrolu se ukazuje, 
nakolik je systém hromadného 
varování ve městě v  blízkosti 
chemické továrny a etylénovodu 
nutný. Zároveň je potřeba apelo-
vat na Unipetrol RPA, aby více 
spolupracoval s městem v oblas-
ti bezpečnosti. I tímto by se měl 
zabývat Výbor pro bezpečnost 
a ochranu obyvatelstva, jehož 
vznik iniciovala ČSSD, a který 
bude projednávat zastupitelstvo 
na svém nejbližším jednání,“ 
uvedl Martin Klika. Zástupce 
Unipetrolu RPA vyzval na po-
sledním jednání zastupitelstva 
k fi nanční podpoře nového sys-
tému varování také místostaros-
ta Milan Šťovíček. Bez valného 
nadšení přislíbil člen předsta-
venstva Unipetrolu Łukasz Pio-
trowski fi nanční podporu, ale 
jen v případě, že se prokáže nut-
nost posílení systému varování 
ze strany IZS.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Slavnostně vkročili do nového školního roku studenti 
Střední školy Educhem v  Meziboří. Začátek studia jim zpříjemnilo 
vedení školy. Starosta města Meziboří, který je přijal v obřadní síni 
městského úřadu a nejslavnější absolvent školy, olympijský vítěz 
Robert Reichel.

Škola má od 1. července le-
tošního roku nového majitele. 
A to není jediná změna. Vedení 
školy se během letních prázd-
nin snažilo vyhovět všem při-

pomínkám a požadavkům stu-
dentů, se kterými se sešlo ještě 
na konci minulého školního 
roku. „Kdo z vás si všiml alespoň 
pěti změn?“ vyzvídal na studen-

tech výkonný ředitel školy Pa-
vel Prošek. Několik postřehů 
sice padlo, ale nakonec musel 
ředitel studentům napovědět. 
„Nové je sociální zařízení, la-
vičky, výzdoba školy, wifi , webo-
vé stránky, kantýna, facebook 
i pedagogický sbor. Připomínky 
studentů jsme se snažili vypo-
řádat. Uvítáme, když s  námi 
budete komunikovat, když si 

sami řeknete, co vám schází a co 
byste ve škole ještě chtěli mít. 
Chceme, abyste do školy chodili 
rádi a pravidelně. Uděláme vše 
pro to, aby se vám studovalo co 
nejlépe,“ slíbil studentům Pa-
vel Prošek. Noví majitelé školy 
chtějí vrátit Educhemu prestiž. 
„Chceme docílit toho, aby naši 
absolventi byli žádaní na trhu 
práce a našli uplatnění. V  mi-
nulosti to tak bylo,“ uvedla ře-
ditelka školy Renata Koulová. 
V  současné době má škola 78 
studentů. V prvním ročníku je 
dvacet studentů ve dvou obo-
rech, Informační technologie 
s maturitou a Elektromechanik 
pro stroje a zařízení bez ma-
turity. Už v  letošním školním 
roce hodlá vedení školy navázat 
spolupráci s velkými zaměstna-
vateli v  regionu a přizpůsobit 
nabídku studijních oborů jejich 
požadavkům. Tak, aby škola na 
trh práce posílala právě takové 
odborníky, o které je zájem. 
Do nového školního roku po-
přál studentům hodně úspěchů 
starosta Petr Červenka. Robert 
Reichel se studentům podepsal 
do jejich školních zápisníků. 

(pur)

S varováním obyvatel 
Litvínova zaspala už 

předchozí vláda

Sayda a Meziboří 
slaví kulaté výročí

ČSSD: Odmítáme utečenecký tábor v kraji!

Aktuální situace v Chemparku Záluží

Studentům Educhemu přál do 
školního roku olympijský vítěz

Pan Vlasta Oplt se narodil 
9. 4. 1955 a tento rok oslavil 
své 60. výročí. Celý svůj život 
strávil v dolech jako horník 
při těžbě uhlí. Od svého mlá-
dí vyrůstal a žil na Meziboří  
a jako většina malých kluků 
si vybral jako svůj první sport 
hokej. Jako žák působil v CHZ 
Litvínov. Po čase se skamará-
dil s fotbalem a začal kopat za 
Čechii Litvínov. V roce 1977 
se přestěhoval  trvale na Osa-
du do Litvínova a zde žije do-
dnes. Ve svém věku by mohl 
v klidu užívat starobního 
důchodu, ale to by nebyl pan 
Oplt. Na místo aktivit ve svůj 
prospěch se rozhodl věnovat 
svůj volný čas sportovcům 
ve svém okolí, a jelikož jeho 
byt je v těsné blízkosti nově 
zbudovaných volejbalových 

kurtů, rozhodl se o tento areál 
pečovat. Oslovil správce are-
álu pana Nemeše a předsedu 

volejbalového klubu pana Mi-
koláška se svou nabídkou po-
moci. Slovo dalo slovo a pan 

Oplt každé ráno od šesti do 
devíti hodin již od května do-
kazuje, že to   myslel opravdu 
vážně. Zametá, lajnuje, kropí, 
seká trávníky, uklízí a činí se 
tak, aby nový areál neztrácel 
na své kráse a byl chloubou 
města Litvínova. 

Není mnoho takových lidí, 
kteří by bez jakéhokoliv nároku 
na odměnu pracovali ve pro-
spěch města a zvelebovali ho 
pro ostatní jeho občany a děti. 
Pan Oplt si zaslouží obrovský 
obdiv, úctu a poděkování.

Dodatečně Vám, pane Opl-
te, za naše město a volejbalový 
klub gratulujeme k Vašemu 
kulatému jubileu a děkujeme 
Vám za Vaši ušlechtilou práci.

Předseda VK Litvínov
Miroslav Mikolášek

Příběh dobrovolníka Vlasty Oplta .

U soudku piva se sešli starosta Meziboří Petr U soudku piva se sešli starosta Meziboří Petr 
Červenka (vlevo) a starosta Saydy Volher Kroenert.Červenka (vlevo) a starosta Saydy Volher Kroenert.

Studenti střední školy Educhem zahájili školní rok slavnostně. Studenti střední školy Educhem zahájili školní rok slavnostně. 
V obřadní síni je přivítal starosta Meziboří Petr Červenka a V obřadní síni je přivítal starosta Meziboří Petr Červenka a 

nejslavnější absolvent školy Robert Reichel (vpravo).nejslavnější absolvent školy Robert Reichel (vpravo).

 Napsali jste nám...
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LITVÍNOV – Do nového školního roku dostaly děti z  Litvínova od 
města dárek. Na jejich bezpečí bude dbát osm nových asistentů 
prevence kriminality. 

„Komunikace bude pružnější 
a můžeme okamžitě reagovat 
na všechny podněty a potřeby 
školy. Asistenti prevence krimi-
nality budou provádět dohledo-
vou službu na přechodech u škol, 
pomáhat při školních akcích, ale 
také dohlížet na dění v  bezpro-
středním okolí školy a provádět 
klasickou prevenci kriminality. 
Volili jsme páry tak, aby noví 
asistenti měli na starosti školu 
a její okolí v  místě svého bydli-
ště a mohli tak vycházet z dobré 
místní znalosti. V Janově se nám 
osvědčilo, když lidé asistentky 
prevence kriminality znali i z ci-
vilu. V okolí svého bydliště také 
asistenti prevence kriminality 
budou vědět, na co se zaměřit, 
kde očekávat problémy. Znají 
alespoň od vidění lidi, se který-
mi se budou na ulici setkávat. 
S novými osmi asistenty preven-
ce kriminality pokryjeme celý 
Litvínov,“ uvedl velitel Městské 
policie Litvínov Zdeněk Ur-
ban. Noví asistenti prevence 
kriminality se měsíc zaučovali 
v  nové profesi. Od 1. září jsou 
připraveni pomáhat školám. 

„Budoucí úspěch nejvíce zále-
ží na prvotním výběru, a tak 
jsme si na něm dali velmi zále-
žet. Hleděli jsme na to, aby noví 
asistenti byli schopni pracovat 
v partě, měli zájem o novou prá-
ci a předpoklad, že ji zvládnou. 
Po měsíci si myslím, že jsme měli 
šťastnou ruku při výběru. Tým 
se povedl,“ chválí své svěřen-
ce mentor asistence prevence 
kriminality a zástupce velitele 
Městské policie Litvínov Karel 
Šefl . Během jediného měsíce 
museli noví asistenti zvlád-
nout a vstřebat mnoho nových 
informací a úkolů. Mimo jiné 
se seznámili s  chodem a čin-
ností Městské policie Litvínov, 
s  právním minimem, vyhláš-
kami města, trestním zákonem 
a všemi právy a povinnostmi 
strážníků. Podívali se na psí 
útulek i psinec městské policie, 
prošli ubytovnu UNO, Jaklík, 
na školení byli i na odboru so-
ciálních věcí na oddělení soci-
álně právní ochrany dětí. „Měli 
obrovskou výhodu, že máme 
čtyři zkušené a velmi schopné 
asistentky prevence kriminality. 

Žádná teorie nenahradí praxi. 
Noví asistenti proto doprovázeli 
své zkušené kolegyně při práci 
v Janově, pozorovali je a učili se 
přímo v  terénu. V  Janově mají 
díky dobré dlouholeté práci lidé 
k  asistentkám prevence krimi-
nality blíže než ke strážníkům. 

Svěřují se jim se svými problé-
my, hledají u nich pomoc. Je to 
také hodně o důvěře. Věřím, že 
se to novým osmi asistentům 
bude dařit stejně dobře,“ dopl-
nil Karel Šefl . Samotní asisten-
ti prevence kriminality mluví 
o své práci s nadšením. Většina 
z nich věděla, do čeho jde. Práci 
asistenta prevence kriminality 

znali z  tisku, nebo i z přímého 
kontaktu se svými zkušenější-
mi kolegyněmi. „Je to rozhodně 
zajímavá práce. Měla jsem mož-
nost vidět asistentky prevence 
kriminality při práci v  Mostě 
a zaujalo mě to. Jsem ráda, že 
mám nyní podobnou příležitost 
v Litvínově. Po měsíci zaučování 
ale musím konstatovat, že je to 
mnohem pestřejší a zajímavější 
práce, než jsem si původně my-
slela,“ říká Eva Deylová. „Vní-
mám, že prevenci kriminality 
potřebuje celý Litvínov. Už dáv-
no to není jen o Janově. Zajímá 
mě bezpečnost ve městě a jsem 
ráda, že k  ní můžu svou prací 
přispět,“ doplnila kolegyni Iva-
na Turková. Mezi sedmi ženami 
je i jeden muž. „Pracoval jsem 
často v Janově a měl možnost po-
zorovat asistentky prevence kri-
minality při práci, mluvit s nimi. 
Věděl jsem proto, do čeho jdu. 
Věděl jsem, že tato práce je pro 
mě zajímavá a že ji chci dělat,“ 
říká Vladimír Levit. O tom, že 
asistenta prevence kriminality 
může dělat každý, kdo má do 
této práce chuť a chce pomá-
hat, svědčí i původní profese 
nových asistentů. Nechybí mezi 
nimi dělní, účetní, pedagog, 
ekonom ani prodavačka.  (pur)

LITVÍNOV – Na problém si zadělali majitelé vozidel se statutem 
„v  polopřevodu“, kteří do července svůj vůz řádně nepřevedli a 
nepřihlásili. Podle zákona tato vozidla zanikla, ztratila technickou 
způsobilost a nesmí vyjet na pozemní komunikaci. Jen v Litvínově 
je jich v evidenci 2437.

Novelou zákona o podmín-
kách provozu motorových vozi-
del se od ledna letošního roku 
zjednodušil život všem, kdo 
auto prodávají nebo kupují. 
Přepis se totiž odehrává pouze 
na jednom registru s  jedinou 
žádostí a jediným úkonem. Tím 
dojde k  odhlášení i přihlášení 
vlastníka. Odpadl tak problém 
aut v  polopřevodu, kdy se pů-
vodní majitel odhlásil, ale nový 
nepřihlásil, byť auto užíval. Na 
nápravu měli majitelé takových 
vozidel celých šest měsíců. Před 
začátkem prázdnin tato lhůta 

na vyřízení všech zanedbaných 
náležitostí majitelům vozidel 
skončila. Jejich vozidla řádně 
nepřihlášená pro úřady zanikla. 
„Zánik vozidla ve svém důsled-
ku znamená ztrátu technické 
způsobilosti vozidla, provozová-
ní takového vozidla na pozem-
ní komunikaci není v souladu 
s platnou legislativou,“ upozor-
nila vedoucí odboru správních 
evidencí Eva Hojdarová. Vo-
zidlům, která jsou vyřazena 
z provozu a vozidlům zaniklým, 
zaniká také pojištění odpo-
vědnosti. A to se může řidiči 

značně prodražit při dopravní 
nehodě. Pokud zastaví při sil-
niční kontrole Policie ČR ta-
kové vozidlo, zakáže další jízdu 
a celý problém dál řeší místně 
příslušný správní orgán. 

Víte, jak funguje 
DEPOZIT?

Další povinnosti se týkají 
rovněž majitelů vozidel, která 
jsou v DEPOZITU. Tedy na čas, 
nejdéle na 18 měsíců, tak zvaně 
odložena k ledu Majitel ví, že je 
po tuto dobu nebude používat, 
nezaplatí tedy povinné pojištění 
odpovědnosti a poznávací znač-
ku vozidla uloží dočasně do de-
pozitu správního orgánu. I pro 
tyto majitele ale platí pravidla. 
Vlastníci vozidel, kteří mají vo-

zidla v DEPOZITU vyřazená 
z provozu déle než 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců, 
oznámí na registr vozidel adresu 
místa, kde je vyřazené silniční 
vozidlo umístěno a účel jeho vy-
užití, jinak se dopustí přestupku 
nebo správního deliktu. Pokud 
ve lhůtě 14 dnů od zániku po-
jištění odpovědnosti z provozu 
vozidla nebude uzavřena nová 
pojistná smlouva o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla, 
bude vozidlo vyřazeno z provo-
zu. Pokud je vozidlo v depozitu 
před 1. 7. 2013 a nebude do 31. 
12. 2015 oznámena na registru 
vozidel adresa místa, kde je vy-
řazené silniční vozidlo umístě-
no a účel jeho využití – vozidlo 
zanikne. 

(pur)

Každá škola v Litvínově má své 
asistenty prevence kriminality

Městská policie Litvínov 
rozšířila skupinu asistentů 
prevence kriminality ze čtyř 
na dvanáct. Nejzkušenější 
čtveřice, která v  Litvínově 
pracuje ke spokojenosti ob-
čanů i kolegů strážníků už 
několik let, zůstává v Jano-
vě. Každá škola v Litvínově 
pak dostala přidělený svůj 
nový pár asistentů preven-
ce kriminality, kteří budou 
komunikovat přímo s vede-
ním školy.

Nemáte převod? Nesmíte na silnici!

Osm nových asistentů prevence kriminality a jejich mentor Karel Šefl  (vlevo).Osm nových asistentů prevence kriminality a jejich mentor Karel Šefl  (vlevo).
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MOST – Víte, co je street workout? Trochu zvláštní posilovna a na-
víc pod širým nebem. Jak už název napovídá, jedná se o cvičení vý-
hradně ve venkovním prostředí pomocí různých cviků – kalisteniky. 
V překladu - cvičení s vlastní tělesnou vahou. 

Nové workoutové hřiště se 
otevřelo během srpna ve spor-
tovně-rekreačním areálu na 
Benediktu (za dětským hřištěm 
u břehu nádrže). Milovníci to-
hoto cvičení zde najdou nejrůz-
nější zařízení pro posilování. 
Jednotlivé cvičební prvky pro 
street workout jsou umístěny na 
betonové desce o rozměrech 10 
x 13 metrů opatřené z bezpeč-
nostních důvodů tartanovým 
povrchem. Nechybí tu speciál-
ní hrazdy pro cvičení s vahou 
vlastního těla, trojitá freestylová 
bradla, tyč na pole dance a další. 
Hřiště bude veřejně přístupné 
a každý na něm bude mít mož-
nost si zdarma zacvičit. Řídit 

se bude provozním řádem re-
kreačního areálu, kdy v letních 
měsících bude otevřené od 7 
do 22 hodin a v zimě pak od 8 
do 18 hodin. Vybudování hřiš-
tě stálo zhruba 700 tisíc korun 
a 250 tisíc korun na něj přispěla 
společnost Vršanská uhelná. Na 
otevření hřiště se přišel osobně 
podívat i generální ředitel spo-
lečnosti Vršanská uhelná, který 
se zájmem sledoval ukázky, jak 
se na tomto nářadí dá cvičit. 
„Okolí Benediktu je ideální ukáz-
kou sanace a rekultivace území 
po těžbě uhlí. Lidé nejen z Mostu 
si toto místo oblíbili, a i když je 
zde řada míst pro sportovní vy-
žití, stále zůstávají plochy, které 

lze dál využít. Pro Vršanskou 
uhelnou se proto jedná o další re-
vitalizační projekt, který pomůže 
toto místo pro obyvatele ještě více 
zatraktivnit,“ řekl ke zdařilému 
projektu.

V České republice se začal 
street workout vyvíjet teprve 
nedávno. Zábavná a rychlá fi t-
ness výzva je výbornou cestou 
ke spalování tuků a budování 
fyzické i duševní kondice. Ka-
listhenika (street workout) je 
typ cvičení, při kterém jako zá-
těž používáte jen a pouze váhu 
vlastního těla. Jde v  ní přede-
vším o rozvoj síly, vytrvalosti, 
ale i ohebnosti. Nepotřebujete 
tedy žádné činky a podobně. 
To však samozřejmě není je-
diná výhoda kalistheniky. Při 
kalisthenice jde především 
o získání absolutní kontroly 
nad svým tělem – naučit se 
tedy tělo perfektně ovládat, 
zvládnout při každém cviku 
zapojit přesně ty správné svaly 
a maximálně tak využít jejich 
potenciál.  (red)

MEZIBOŘÍ – Mezibořští si mo-
hou užívat zkrášleného centra 
města. Slavnostně totiž byla 
uvedena do provozu nově zrevi-
talizovaná parková část náměstí 
8. května a otevřena po rekon-
strukci budova Městského kul-
turního zařízení Meziboří. 

S revitalizací náměstí 8. květ-
na se začalo v březnu letošního 
roku. Na akci získalo město 
dotaci z Regionálního operač-
ního programu soudržnosti 
Severozápad ve výši 2 600 tisíc 
korun. Součástí byla obnova 
parkové zeleně. Rekonstruo-
valy se chodníky, vyměněn byl 
mobiliář a autobusová zastávka. 
Celkové náklady činily 3 600 
798 Kč. Dokončeno bylo také 

zateplení objektu Městského 
kulturního zařízení Meziboří. 
V  rámci akce bylo provedeno 
nejen zateplení obvodního pláš-
tě, ale také střechy a výměna 
oken. Doplněno bylo osvětlení 
a vyměněny hromosvody. Cel-
kové náklady činily 6 034 261 
Kč, z části byla akce hrazena 
z OPŽP ve výši 2  795 465 Kč. 
„Meziboří je rok od roku krás-
nější, toto je další krok. Poděko-
vání patří nejen poskytovatelům 
dotace a zhotovitelům, ale také 
zaměstnancům městského úřa-
du, kteří se podíleli na přípravě 
investiční akce a Technickým 
službám Meziboří za jejich podíl 
na realizaci,“ uvedl starosta Petr 
Červenka.  (pur)

Mezibořští si užívají 
„nový“ park

„Tak trochu zvláštní posilovna“
Street workout funguje na Benediktu

LITVÍNOV – V souvislosti s havárií v Unipetrolu navrhla ČSSD v Lit-
vínově na mimořádném jednání zastupitelů zřízení nového výboru 
zastupitelstva města, a to Výbor pro bezpečnost a ochranu obyva-
telstva. O novém výboru budou zastupitelé rozhodovat na řádném 
zářijovém jednání. Zatím se shodli na tom, že je nutné vylepšit sys-
tém varování obyvatel.

Zřízení výboru navrhl Patrik 
Cmorej. „Výbor pro bezpečnost 
a ochranu obyvatelstva navrhu-
jeme zřídit, jakožto iniciativní 
a poradní orgán ZM Litvínova 
v oblastech prevence kriminality 
a připravenosti obce na řešení 
mimořádných událostí a krizo-
vých situací,“ uvedl Patrik Cmo-
rej. Výbor by se měl zabývat 
nejen řešením krizových a mi-
mořádných událostí, hledáním 
fi nančních zdrojů na zvýšení 
bezpečnosti ve městě, zlepše-
ním připravenosti města pro 
případ mimořádných událostí, 
ale také snížením kriminality ve 
městě. Výbor by měl být devíti-
členný, opozice žádá čtyři členy 

a předsednictví. Rozhodování 
o zřízení výboru pro bezpečnost 
a ochranu obyvatelstva odsunu-
lo zastupitelstvo na své řádné 
zářijové jednání. Shodlo se ale 
na usnesení, které ukládá sta-
rostce města vyzvat kompetent-
ní orgány IZS a Unipetrolu ke 
změně systému ve vztahu k  in-
formovanosti občanů. Dále ini-
ciovat změnu krizového plánu 
Unipetrolu, prosadit možnost 
lokálního vstupu do informač-
ního systému IZS v případě, kdy 
není defi nováno ohrožení Litví-
nova ze strany IZS, ale vyžaduje 
to mimořádnost situace, vyzvat 
vládu k  okamžitému řešení 
zkapacitnění komunikace 1/27 

a zabezpečení objízdných tras 
a požádat orgány státní správy 
o výsledky měření proběhlých 
při události 13. 8. 2015.

Zaměstnanci 
Unipetrolu mají 
obavy

Žádost zaměstnanců Uni-
petrolu tlumočil zastupitelům 
Patrik Cmorej. Z  obavy o svou 
práci nepřednesli své dotazy 
a připomínky zaměstnanci che-
mické fi rmy sami. Zastupitelé 
ale jejich obavy vzali za své a od-
povědi a řešení žádají od Unipe-
trolu RPA. Mimo jiné zaměst-
nanci Unipetrolu žádají, aby se 
vyšetřování výbuchu zúčastnil 
také zástupce města, aby Uni-
petrol RPA zveřejnil informaci 
o tom, co by se stalo při přene-
sení požáru do prostoru nízko-
teplotních skladů, chtěli vědět, 
co obyvatelům skutečně hrozilo 

a jak velké je pásmo úmrtnosti 
při podobné havárii. 

Zastupitelé schválili 
dotace

Na mimořádném jednání jen 
tak mimochodem schválili zastu-
pitelé přijetí pěti dotací v celkové 
výši 34 mil Kč na investiční akce 
za 45,5 mil. Kč. Po zbytek jednání 
se diskutovalo o nedávné havá-
rii v  Unipetrolu. Občané se ptali 
především na to, proč nebyli včas 
informováni o události. Na jejich 
otázky odpovídala nejen Kamila 
Bláhová, starostka Litvínova, ale 
také člen představenstva Unipet-
rolu Łukasz Piotrowski, vedoucí 
územního odboru Most Policie 
ČR Jiří Volprecht a ředitel HZS ÚK 
Roman Vyskočil. Nechyběly emo-
ce i výzva starostce, aby odstoupila 
z funkce. Na jednání také zaznělo 
poděkování a uznání zasahujícím 
policistům i hasičům.  (pur)

Mimořádné zastupitelstvo: 
O varování, obavách a emocích
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
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Most, Hipodrom Most, dopravní 
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Litvínov a okolí
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Ostatní města a obce
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čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Po uplynulé nejúspěšnější 
sezoně v historii litvínovského 
hokeje to už v  pátek 11. září 
HC Verva rozjíždí všechno na-
novo. Startuje totiž první kolo 
naší nejvyšší hokejové soutěže 
a Litvínov se na domácím ledě 
potká se Zlínem. Ještě před 
zahájením zápasu se fanoušci 
mohou těšit na Martina Ručin-
ského, který se přijde ofi ciálně 
rozloučit se svou hokejovou 
kariérou. 

Jak se odehrávala příprava 
týmu na novou sezónu, k  ja-
kým změnám došlo ve složení 
klubu po odchodu klíčových 
hráčů a trenérů a jakou nabra-
la Verva v  přípravách formu, 
jsme se zeptali generálního 
manažera HC Verva Litvínov 
Roberta Kysely. 

Během posledních týdnů 
a měsíců se odehrála příprav-
ná část mužstva na novou se-
zónu. Jakou se podařilo klubu 
nastartovat formu?

„Kromě tréninků a soustředě-
ní, kde se kluci připravovali, se 
odehrálo i několik přípravných 
zápasů. Největší formu předvedl 
tým při posledních třech zápa-
sech Ligy mistrů. Třemi vítěz-
stvími v  řadě nad Grenoblem 
a Blues Espoo jsme tak vybojo-
vali postup do dalšího kola. 

Během prázdnin jsme také 
doma porazili tým KHL Chaba-
rovsk 4:2. Hráli jsme v Drážďa-
nech, kde jsme jednou prohráli 
na penalty s  Wolfsburgem, ale 
Drážďany porazili 6:5. A také 
jsme absolvovali zápas se Znoj-
mem, kde jsme podlehli těsným 
výsledkem 2:3.“ 

Jaké jsou ambice litvínov-
ského týmu v soutěži Ligy mi-
strů… 

„Rozhodně bereme Ligu 
mistrů jako prestižní soutěž, 
i když z  ekonomického hledis-
ka žádným přínosem není, jako 
je tomu například ve fotbalové 
Lize mistrů. Bereme tuto soutěž 
jako určité srovnání se soupeři 
západní Evropy, se Švýcary, Švé-
dy, Finy… Vzhledem k tomu, že 
nejsme vlastníci licence – Ligu 
mistrů hrajeme jakožto vítěz ex-
traligy, stejně jako Třinec jakož-
to vítěz základní části, chceme 
v Lize mistrů hrát, co nejdál to 
půjde a mít co nejlepší výsle-
dek.“ 

V  klubu došlo k  zásadním 
personálním změnám a pře-
sunům. Legenda Martin Ru-
činský ukončil kariéru, Pavel 
Francouz odešel do KHL do 
Čeljabinsku, stejně tak bude 
chybět v  týmu Jakub Petru-
žálek…Dokonce ani trenér 
Miloslav Hořava neprodloužil 
smlouvu… 

„Přivedli jsme dva zkuše-
né gólmany. Jaroslava Januse 
z  pražské Sparty, který je papí-
rově zkušenější, starší a má toho 
více za sebou. Druhým gólma-
nem je pak Michael Petrásek. 
Je mladší, chytal jedničku v Ústí 
nad Labem tři sezóny. Myslím, 
že jsou rovnocenní. Pravděpo-
dobně jako jednička začne se-
zónu zkušenější Janus. Během 
sezony ale dostane příležitosti 

i Michael Petrásek. Oba jsou 
kvalitní a motivovaní hráči, kte-
ří by mohli Francouze do jisté 
míry nahradit. Je otázka, zda 
budou mít takovou formu, jako 
měl Francouz, a odvedou po-
dobnou práci.“ 

Jak velká ztráta bude pro 
klub odchod tří útočníků?

„Budou nám velmi chybět. 
Ruča dával důležité a rozho-
dující góly. Bude nám ale chy-
bět hlavně zkušenostmi, svou 
osobností. Hráči díku němu 
i ve vypjatých okamžicích zů-
stávali v klidu a věřili mu. Je to 
jejich guru, ke kterému vzhlížejí 
a čekají, že „to“ rozhodne. Jeho 
největší úloha je v tom, že dodá 
sebedůvěru ostatním, a nakonec 
zápas otočí i oni sami. 

Jakub Petružálek byl zase ex-
celentní střelec. Byli jsme muž-
stvo, které nastřílelo snad nejvíc 
gólů, a to i díky tomu, že k nám 
přibyl tento hráč, který dával ka-
ždý druhý zápas gól. Nechci tím 
ale říci, že tady střelce nemáme. 
Franta Lukeš je také rozený stře-

lec, máme tu Petera Jánského, 
Viktora Hubla, Hanzla, Martyn-
ka, Trávníčka…To jsou všechno 
hráči, kteří umějí dát gól. 

Po zralé úvaze s trenéry jsme 
se také rozhodli neprodloužit 
spolupráci s  Jurajem Majda-
nem. Byl tu pět let a poslední 
jeho sezóny nebyly podle našich 
představ.“

Kdo tyto persony tedy na-
hradí? 

„Snažili jsme se rozumně 
mužstvo doplnit. Gólmany jsme 
nahradili v  co možná nejlepší 
míře. Z  útočníků jsme přivedli 
například zkušenějšího Milo-
še Hořavu mladšího. Odehrál 
s námi i fi nále a loňskou sezónu 
tu zažil. Je to poctivý, pracovitý 
a schopný hráč – umí dávat góly. 
Má za sebou nároďák, sezónu 
v  KHL. Má nejblíž k  tomu na-
hradit Kubu Petružálka.

Vsadili jsme ale i na mladé 
hráče, přišel k  nám Richard 
Mráz ze Slovenska nebo Adam 
Chlapík ze Sparty. Jsou to oba 
nadějnější hráči. Myslím, že by 
měli dostat větší prostor spolu 
s  ostatními mladými litvínov-
skými odchovanci. 

Z  obránců jsme se na spo-
lupráci dohodli s  Tomášem 
Frolem. Hrál tu také loňskou 
sezónu. V  obraně podal velmi 
dobré výkony. Dohodli jsme se 
na dvouleté smlouvě.“ 

Jaká je nová koncepce muž-
stva, na čem budete stavět?

„Chtěli bychom pokračovat 
v práci mužstva a zejména v tre-
nérské, která tady byla v loňské 
sezóně. Největší ztrátou je pro 
nás, že jsme se nedohodli na 
prodloužení smlouvy s  Milo-
šem Hořavou st. Byl duchem 
týmu, hráči ho měli hodně 
rádi. Chtěli bychom pokračovat 
v  tom, co zavedli trenéři a co 
jsme praktikovali - tedy aktiv-
ní, celoplošný hokej, kdy hráči 
doplňují jeden druhého. Je to 
náročný hokej. Hráči musí být 
komplexní, musí umět zahrát 
všechno, musejí to zvládat ve 
vysoké rychlosti, nevztekat se…
Práci chceme stavět na morál-
něvolních a charakterových 

vlastnostech jednotlivců a na 
disciplíně především.“ 

Proč padla volba druhého 
trenéra na Ondřeje Weissman-
na?

„Ondra je místní trenér a má 

letité zkušenosti, má za sebou 
nároďák, byl asistentVládi Rů-
žičky. Podle nás je to kvalitní 
náhrada. Ale bude mít velmi 
těžkou úlohu. Nastoupil totiž do 
rozjetého vlaku. Přijít do muž-
stva, které udělalo titul… Je to 

trochu „trenér sebevrah“, proto-
že všichni očekávají, že budeme 
zase první, a tím pádem pak 
může být každé jiné umístění 
týmu neúspěchem. On je ale 
natolik zkušený trenér, že ví, 
co dělá a určitě si s tím poradí. 
Právě Ondra je ideální typ, aby 
hráče připravil na to, že sezóna 
začíná znova od nuly. Nejdůle-
žitější bude hráčům implanto-
vat, že mistři byli v  dubnu, ale 
teď je nová sezóna. I Olomouc, 
která hrála baráž, má teď stejně 
bodů jako my. “ 

Jaký jste si stanovili hlavní 
cíl pro startující sezónu?

„Držel bych se při zemi. 
Hlavním cílem je hrát atraktivní 

hokej, na který budou chodit di-
váci, vyhrávat zápasy. Z hledis-
ka konečných cílů by bylo po-
třeba hrát střed tabulky, dostat 
se do play-off , neudělat ostudu 
a dostat se tam co nejdál, i když 
výsledek v  play-off  je ovlivněn 
mnoha okolnostmi a dá se to 
jen těžko předpokládat. V  naší 
loňské úspěšné sezóně byly tě-
mito okolnostmi mimo jiné 
také příchod Petružálka, to, že 
se nikdo nezranil, Francouzova 
famózní forma, skutečnost, že 
hráči plně respektují trenéry…
Parta a kolektivní výkon dělají 
hrozně moc.“ 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

HC Verva rozjíždí novou sezónu… 
…s novými nadějemi

Robert Kysela: „Nejdůležitější bude 
hráčům vštípit, že mistry byli v dubnu, 

teď začínají od nuly…“

Verva při zápase doma s Grenoblem opět bodovala.Verva při zápase doma s Grenoblem opět bodovala.

„To nejde zastavit...“„To nejde zastavit...“

Rober KyselaRober Kysela
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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 33/34: „ŠAVLE“ Výherci: Petr Blažek (Most), Jan Stroček (Most), Jana Škuthanová (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
 ■ Sbírám a koupím starý porce-

lán a sklo. Nabídněte, rád přije-
du. Telefon: 725 552 967, e-mail: 
sp.111@seznam.cz

 ■ Hledám budoucí maminku, 
která by měla zájem pořídit levně 
výbavičku pro své miminko, ve-
likost 0-6 měsíců, s výhledem na 
zimu, dobírka možná. Telefon: 737 
843 626

 ■ Koupím staré hračky, Merkur, 
vláčky, auta na bovden a jiné. Te-
lefon: 608 224 183

 ■ Prodám dezertní soupravu 
porcelánu „cibulák“, originál. Cena 
dohodou. Telefon: 721 113 422

 ■ Prodám obraz od akademic-
kého malíře Jožka Floriana „Slu-

 NOVINKY

Jedna jediná noc – Davisova K.
Údolí úžasu – Tan A.
Pýthininy rady – Sund E.
Pegas – Steel D,
Ztracené – Urbaníková E.

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Čas odejít – Picoultová J.oultová J.
Zlověstný podzim – Mallietova G.
Skleněný trůn – Maasová  S.
Cristiano Ronaldo Cesta na vrchol – 
part M.
Ulička apple tree yard – Doughty L.

 ROZPIS NOVINEK

Pegas

Nicholas von Bingen a Alex von Hem-
merle jsou nerozluční přátelé, jejichž 
původ i osudy se vzájemně podobají. 
Svůj poklidný život tráví v blahobytu 
na bavorském venkově, kde jejich 
aristokratické rody už celé genera-
ce spravují rozsáhlá panství. Oba 
muži před lety ovdověli a snaží se 
být svým dětem těmi nejlepšími otci 
- Nick má dva neposedné chlapce a 
Alex půvabnou dospívající dceru. Za-
tímco Nick se dosud do správy své-
ho majetku příliš nehrne a raději se 
věnuje aristokratickým radovánkám, 
rozumnější Alex zasvětil svůj život 
chovu lipických koní, ušlechtilých a 
majestátných tvorů, kteří dokážou 
každého okouzlit svým půvabem 
a inteligencí. V té době se však k 
moci dostává Adolf Hitler a nikdo by 
se nenadál, jak strašný dopad bude 
mít zjištění, že Nick je židovského 
původu.

nečnice“ z roku 1973. Telefon: 721 
113 422

 ■ Prodám cihly z demolice, očiš-
těné, pálené, suché, 1 200 ks, cena 
za ks 3 Kč. Mohu dovézt. Telefon: 
607 279 297. Most

 ■ Nabízím výbavičku na mi-
minka – dvojčátka, oblečení od 
nejmenších velikostí do půl roku, 
dvojmo, hezké, větší balík. 1 000 
Kč. Dobírka možná. Info: redakce

 ■ Prodám obývací stěnu s pro-
sklenými skříňkami, konferenční 
stolek, TV stolek v barvě ořechu, 
vše zachovalé. Cena dohodou. Te-
lefon: 774 409 202

 ■ Prodám zánovní panely na to-
pení, 6 ks, různých velikostí. Také 
čerpadlo. Cena dohodou. Telefon: 
732 740 935

 ■ Do kojenecké postýlky nabí-
zím mantinely, 60 Kč, povlečení 
na peřinky – 60 Kč, dětskou deku s 
obrázky princezen – 60 Kč. Možno 
zaslat. Telefon: 739 981 462

 ■ Prodám vlek. Most. Telefon: 
607 656 863

 ■ Počítačová sestava Lynx Po-
wermedia XXL 256 MB Celeron330 
2,66 Ghz, včetně monitoru, klá-
vesnice, reproduktorů Boster, CD 

Windows XP, cena 999 Kč. Telefon: 
774 034 607

BYTY, DOMY
 ■ Pronajmu zařízenou garsonku 

v soukromém baráku u gymnázia 
v Mostě. Telefon: 607 681 434

 ■ Sháním pronájem 2+1, Most, 
do 5 000 Kč + kauce. Telefon: 607 
109 439

 ■ Prodám příjemný slunný byt 
1+1 v  Litvínově - Ruská ulice. Byt 
je v  prvním patře, rozloha 35 m2, 
samostatná koupelna a záchod. 
K bytu je balkón a sklepní prostor. 
Po částečné rekonstrukci, včetně 
plastových oken a zateplené fasá-
dy. Nízké náklady. Cena: 350 000 
Kč. Telefon : 775 351 975 

 ■ Vyměním byt 1+3 za byt 1+1 
v dobré lokalitě na Meziboří. Tele-
fon: 721 113 422

 ■ Prodám DB 1+1, 37 m2, v prv-
ním patře cihlového domu s výta-
hem, blízko středu města, v klid-
ném prostředí. Cena 183 000 Kč. 
Telefon: 721 828 879

 ■ Prodám byt 2+1 ve čtvrtém 
podlaží s výtahem v OV, o výměře 
56 m2 + sklep, dům je po celkové 
rekonstrukci. V bytě nová kuchyň-
ská linka. MHD za domem. Cena 
320 000 Kč. Telefon: 731 667 446

 ■ Prodám – vyměním panelový 

Věrná láska, sáňkování a 
(TAJENKA) netrvá nikdy dlouho.

CITADELA LITVÍNOV

24. 9. 2015 od 19 hodin PRACHY!!!  

Divadelní předplatné - Divadlo Palace. Plný kufr peněz, policie, narozeniny, záměna rolí a 

sexuální narážky, to všechno patří mezi nezbytné přísady koktejlu bláznivé komedie. Po-

někud netypická oslava narozenin v komedii z typicky anglického prostředí. Hrají: Ondřej 

Vetchý, Vanda Hybnerová, Nela Boudová a další… 

V září kino nehraje.

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ

9. 9. 2015 od 16 hodin JUNIOR BIG BAND 

pod vedením Františka Krtičky.

16. 9. 2015 od 16 hodin  SAX BAND 

pod vedením Pavla Macha. 

23. 9. 2015 od 16 hodin orchestr ZUŠ LITVÍNOV

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

9. 9. 2015 od 19 hodin POSTŘIŽINY

Dramatizace kultovní knihy Bohumila Hrabala. Poetické obrázky plné nostalgie a nezamě-

nitelného humoru jsou vzpomínkou na autorovo dětství prožité v nymburském pivovaru.

10. 9. 2015 od 19 hodin GOLEM

Autor: Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek. Hudební revue. Hra tato Golema se týče, 

veselá je a taky poučí.

11. 9. 2015 od 19.30 hodin ŘIDIČ PANÍ DAISY (Premiéra)

Slavná hra o stárnutí, složitém sbližování dvou svébytných osobností, samotě i tvrdohla-

vosti. Alfred Uhry obdržel za hru Pulitzerovu cenu a známé je rovněž její fi lmové zpraco-

vání.

OBLASTNÍ MUZEUM MOST

8. 9. 2015 od 17 hodin vernisáž výstavy Minerály Mostecké pánve ve fotografi ích 

Petra Fuchse

Výstava potrvá do konce roku 2015

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 

12. 9. 2015 od 10 hodin SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Pohádka o krásné Sněhurce, zlé královně - maceše, kouzelném zrcadle, otráveném jablku 

a sedmi malých človíčcích, kteří se o Sněhurku starají. Délka představení 60 min. Pro 

děti od tří let.... 

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 
Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)

Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina, 
plastová okna, rozvody vody, podlahy. 
Dům má novou střechu, je odizolován 
a zateplen. V bezprostřední blízkosti 

obchod, MHD, sportovní hala, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

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

byt v Liberci 2+1, 59 m2, po rekon-
strukci, balkon, klidné prostředí, 
škola, školka, dětské hřiště, veřej-
ná doprava, ČSD, ČSAD v dosahu. I 
za menší v Litvínově, pouze čestné 
jednání. Telefon: 608 719 158

 ■ Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1, blok 204 v přízemí, byt je za-
řízený – možno hned bydlet nebo 
prodám, jedná se o DB. Telefon: 
723 035 568

SEZNÁMENÍ
 ■ 50letý muž mladšího vzhledu, 

hledá sympatickou kamarádku, 
pokud možno menší postavy. 
Mostecko. Telefon: 702 917 726

 ■ Životem zklamaná a zraněná, 
39 let, menší 150 cm, silnější po-
stavy, hledá přítele z okolí Mostu, 
nekuřáka, na trvalý vztah. Najdu 
konečně své štěstí? Jen vážně. Te-
lefon: 721 464 015

 ■ K občasným schůzkám, hledá 
75/170, nekuřačka z Mostu, přítele 
nekuřáka, abstinenta, též z Mostu. 
Telefon: 731 389 028

 ■ Rozvedený 62/164/72 kg, hle-
dá hodnou ženu z Mostu a okolí. 
Vážný vztah. Telefon: 702 810 302

 ■ Pro přítele 69 let, seznámení, s 
vlastním bytem, bez závazku, ŘP 
vítán – není podmínkou. Most. Te-
lefon: 607 656 863

 ■ Rozvedený, bezdětný nekuřák 
62/164/72 kg, hledá hodnou ženu 
z Mostu a okolí, vážný vztah. Tele-
fon: 702 810 302

 ■ Modrooký rošťák 30 let, fi -
nančně zajištěn, pohodář, rád po-
zná milou, atraktivní slečnu nebo 
plnoštíhlou mamču, dej mi to, co 
mi schází a já na oplátku tobě. Na-
viděnou, napiš: 731 036 753

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Sháním brigádu nebo přivý-

dělek, ID, je mi 33 let. Telefon: 607 
109 439. Most a okolí

Prodám plastové poličky do provo-
zovny, vhodné na obuv nebo jiný sor-
timent. Polička: 31x10x6 cm – 26 ks, 
25,5x10x4,5 cm – 51 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 71 ks, 23x10,5x4 cm – 37 ks, 
12,7x8,5x3,5 cm – 6 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 4 ks, 22,5x7x2,5 cm – 6 ks. Poři-
zovací cena 200 Kč, nyní 100 Kč. Doho-
da jistá. Telefon: 737 566 479

Vybavení do provozovny: nástěnné pa-
nely, pulty, police (dřevěné, plastové), 
stojany, židle, stůl na PC (rohový, dřevě-
ný) – jako nový, chromové háčky, různé 
držáky atd. - nutné vidět. Možno odkou-
pit celé, nebo po jednotlivých dílech. 
Cena dohodou. Telefon: 737 566 479

Přijmu brigádníky 
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce. 

Nástup ihned. 

Tel. 608 112 122  Tel. 704 007 132

Do obchodní skupiny hledáme 
2 obchodníky pro správu 

stávajících klientů. 

Požadujeme SŠ vzdělání s maturitou 
a předpoklady pro obchodní jednání. 
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj 

životopis na emailovou adresu: 
profese@post.cz

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

- kdo levně prodá 
nebo daruje piano.
Kontakt: 602 617 617
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Tanečnice vybojovala 
bronz na Evropském 

poháru

Ještě ani nezačal pořádně 
školní rok a členka taneč-
ního studia Kamily Hlavá-
čikové Lenka Schejbalová 
nezahálela a hned po sou-
středění vyjela na soutěž, 
která se konala 29. 8. 2015 
v  Karlových Varech  pod 
názvem Evropský pohár 
2015. Na této soutěži v těž-
ké konkurenci vybojovala 
Lenka v kategorii B juniorky 
mladší bronzovou medaili. 
Je to krásný start pro taneční 
studio na taneční, twirlingo-
vou a mažoretkovou sezónu 
2015/2016. „Moc děkujeme 
Lence za úžasnou prezenta-
ci jak tanečního studia, tak 
Mostu jako Evropského měs-
ta sportu 2015, ale i rodného 
města Litvínov, odkud Lenka 
Schejbalová pochází,“ uvedla 
Kamila Hlaváčiková.

Fotbalisté Baníku 
hrají dvakrát doma
Fotbalisté třetiligového FK 

Baník Most se hned dvakrát 
po sobě představí na domá-
cím hřišti. Již ve středu změ-
řili síly s  celkem Benátek. 
V neděli 6. září pak nastoupí 
proti mužstvu FK Dobrovi-
ce. Utkání na Fotbalovém 
stadionu Josefa Masopusta 
začíná v 17.00 hodin. 

V neděli na fi nský 
celek Espoo

Hokejová CHL zakončí 
boje závěrečnými zápasy. 
Litvínov ve své skupině na-
stoupí naposledy v  neděli, 
kdy změří síly s  fi nským 
celkem Blues Espoo. Utkání 
na Zimním stadionu Ivana 
Hlinky začíná v netradičním 
čase, a to v 15.30 hodin. 

Nejstarší dorostenci 
jasně přehráli Náchod

Nejstarší tým dorostenců 
FK Baník Most 1909 U19 
v  dalším domácím vystou-
pení celkem jasně přehrál 
svého soupeře, kterým bylo 
mužstvo FK Náchod U19 
4:1, po poločase 1:0. Branky 
stříleli: Pečner, Zd. Weickert, 
Benda a Urban. 

Atletky AK Most si 
zajistily postup

Postup do I. ligy si zajisti-
ly svým triumfem ve 4. kole 
druholigové soutěže v Bílině 
závodnice Atletického klubu 
Most. Právem se tak dostaly 
na konečnou první příčku 
a v příští sezoně budou závo-
dit o soutěž výše. 
Fotbalistky v druhém 
kole hrály bez branek

Po úvodní kanonádě 
v prvním kole v Dubici (9:2) 
Divize A Čechy se fotbalistky 
Baníku Souš trochu střelecky 
uklidnily, když v  druhém 
utkání sezony uhrály na do-
mácím hřišti bezbrankovou 
remízu s celkem VČSA Ervě-
nice.  (jak)

MOST – Sobotní dostihový mítink na Hipodromu Most byl ve zna-
mení Velké letní ceny Ústeckého kraje. V rovině I. kategorie na 1 800 
metrů, s celkovou dotací 135 tisíc korun se stylem start – cíl prosadil 
slovenský host Sulman s žokejem Petrem Foretem v sedle. 

Čtyřletý Sulman reprezen-
tující stáj Honor Racing zvítě-
zil lehce o jeden a tři čtvrtiny 
délky před výborně jdoucí Sa-
psiree (ž. Chaloupka), která 
v  závěru o krk odolala fi niši 
tréninkového kolegy Honzika 
Chipery (ž. Rája). Těsno bylo 
i na dalších pozicích, když stej-
ný rozdíl dělil i čtvrtou Dally 
Hit (ž. Palík) a pátého Talara (ž. 
Murzabajev).

V druhém ze  sobotních vr-
cholů, Ceně společnosti Inelsev 
(I. kat. na 1 400 metrů, celková 
dotace 135  000 Kč), po škrtu 
druhé z  JCK Agnes Seice od-
startovalo osm koní, mezi nimiž 
byl tradičně nejrychlejší vete-
rán Tulum (Andrésová), avšak 

v  této konkurenci se silami vy-
držel jen do oblouku před cílo-
vou rovinou, kde začal slábnout 
a do vedení přešla trojice Prince 
Orpen (ž. Zatloukal), Henry-
theaeroplane (Ferhanov) a Ideal 
Approach (ž. Foret). 

Na začátku cílové roviny se 
z  podstatného dění vytratil 
i Henrytehaeroplane, naopak 
z vnějšku svůj táhlý fi niš rozba-
lil v  srpnu již počtvrté startují-
cí Everest Hill (ž. Havelková), 
jenž postupně minul všechny 

soupeře a zvítězil jistě o jeden 
a tři čtvrtiny délky před Ideal 
Approachem, třetí, s  odstupem 
o půl délky menším, fi nišoval 
Prince Orpen, více než půl dél-
ky vzdálené čtvrté místo fi nišem 
nestačil Echo Rules (ž. Verner) 
a tabuli s odstupem dvou a půl 
délky uzavřel Tycho Brahe s žo-
kejem Rájou.

Dostihový mítink v  hledišti 
sledovala ministryně práce a so-
ciálních věci Michaela Markso-
vá, která přijela na pozvání 
primátora Mostu Jana Paparegy 
a předávala společně s  hejtma-
nem Ústeckého kraje Oldři-
chem Bubeníčkem trofeje vítězi 
Velké letní ceny.  (jak) 

MOST – O víkendu se jel na Autodromu v  Mostě vrcholný podnik 
sezony, a sice Czech Truck Prix 2015, závod evropského šampionátu 
tahačů. V něm triumfovali domácí závodníci. 

Jubilejní desáté vítězství 
na okruhu v  Mostě vybojoval 
v  sobotním závodu mistrovství 
Evropy tahačů David Vršecký. 
Bývalý dvojnásobný evropský 
šampion vyhrál druhou jízdu 
s  handicapovým startem o  ne-
celou půl sekundu před svým 
kolegou z  týmu Buggyra Ada-
mem Lackem.

V neděli zase zvítězil Lacko. 
Po sobotním příběhu o  tom, 
jak kulhavý David Vršecký k ví-
tězství přišel, nabídl druhý den 
víkendového mistrovství Evro-
py tahačů v Mostě možná ještě 
větší pikantérii.

Tentokrát byl v  hlavní roli 
druhý muž z  týmu Buggyra 
Adam Lacko. Rodák z  Čelad-
né získal v  posledním závodu 
víkendu prvenství před týmo-
vým kolegou, a když proťal 
šachovnicový prapor, pořádně 
si oddechl. Lackův motor totiž 
tři zatáčky před koncem vypo-

věděl službu a český tahač tak 
proplachtil cílem jen setrvač-
ností.

„Mám z  toho obrovskou ra-
dost, vždyť jsem dojel bez moto-
ru,“ smál se v  cíli Lacko, který 
se tak stal druhým mužem cel-
kového pořadí seriálu. Ten na-
víc získal pro svůj tým jubilejní 
250. výhru v evropském poháru 
tahačů. „Z Mostu mám komplet-
ní sbírku pohárů, to je víc, než 

jsem před víkendem čekal,“ ra-
doval se český závodník.Buggy-
ra stejně jako v  sobotu slavila 
i v  neděli týmové double, čímž 
si upevnila vedoucí postavení 
v  Poháru konstruktérů. Český 
sen sledovalo během celého ví-
kendu podle prvních odhadů 
téměř sto tisíc fanoušků. „Kdyby 
mi před víkendem někdo řekl, že 
to takhle dopadne, tak tomu ne-
budu věřit,“ nechal se slyšet Da-
vid Vršecký. Další závod jedou 
těžké tahače již o tomto víkendu 
na maďarském okruhu Hunga-
roring.  (jak)

LIPNO - Grand Prix lodní třídy Melges 24 se stala kořistí nejsehra-
nější české posádky na startu pod taktovkou Martina Kulíka a díky 
ostřílenému kormidelníkovi Martinu Trčkovi z  Baníku Most. Také 
v lodi na třetím místě byl v osádce závodník z Mostu, a sice Martin 
Záchvěj.

„Byli jsme nejsehranější po-
sádkou na startu. Máme najež-
děno  s  týmem nejvíce závodů, 
a to jak doma, tak i v  cizině. 
Na nedávném mistrovství svě-
ta, i když v  jiném složení, jsme 
dokonce po prvním dnu vedli. 
Takže ty zkušenosti musí být ně-
kde znát,“ vysvětloval tajemství 
vítězství Martin Trčka, který má 
i zkušenosti z olympijských her 
ve třídě Laser. 

Nad Lipnem, kde se závod 
jel, vydrželo solidně foukat po 
celý uplynulý týden a ani ví-
kend nebyl výjimkou. Jediné, co 
bylo jiné oproti minulosti, bylo 
kotvení a zázemí závodů. „V na-
šem tradičním kotvišti v Marině 
Lipno nad Vltavou nebylo letos 
místo, zájem o kajutový jach-
ting roste, a tak se již jen těžko 
shání nějaké bezpečné kotviště. 
Naštěstí nám vyšel vstříc Česťa 

Cais z  Mariny Hrdoňov, a tak 
jsme zakotvili u něj. Pomocnou 
ruku nám podal i YC Kovářov, 
kde jsme mohli lodě po závodě 
vytáhnout jeřábem z  vody,“ po-
chvaloval si spolupráci s někte-
rými lipenskými kluby technik 
a rozhodčí Miroslav Peterka.

„Závody jsme po ranním 
přípravném tréninku zahájili 
v podvečer a odjeli dvě rozjížďky. 
V sobotu jsme k dvěma již usku-
tečněným jízdám přidali další tři 
rozjížďky a stejně se nám vedlo 
i v neděli. Celkem jsme tedy od-
jeli osm kvalitních rozjížděk za 
severozápadního větru o síle 
4–5 m/s,“ byl s  průběhem zá-

vodu spokojený zkušený hlavní 
rozhodčí Marek Pavlovský. „Je 
pravdou, že všech osm rozjížděk 
vyhrála Kulíkova posádka. Ale 
jejich vítězství bylo vždy dost 
těsné. Vždyť lodě protínaly cíl 
v  rozmezí maximálně dvou mi-
nut. A to rozjížďky trvaly kolem 
čtyřiceti až pětačtyřiceti minut,“ 
dodal. 

Druhým letošním závodem 
pro třídu Melges 24 domácí se-
zona skončila. 

Proč pouze dva závody za 
dlouhou sezonu? „Pravděpo-
dobně je to tím, že provoz těchto 
nádherných sportovních speci-
álů je poměrně drahý, a když 

jde o pětičlenné posádky, těžko 
se dávají dohromady nejen lidé, 
ale i peníze. Protože máme málo 
lodí na startu pohárových zá-
vodů, nemůžeme mít ani mis-
trovství republiky. Tak máme 
alespoň Grand Prix,“ řekl svůj 
názor kormidelník vítězné lodi 
Martin Trčka. Výsledky závodu 
Melges 24 (jelo 7 lodí): 1. Mar-
tin Kulík, Martin Trčka, Tomáš 
Musil, Markéta Audyová, Anto-
nín Podzimek, 2. Tomáš Vika, 
Štěpán Novotný, Ondřej Vachel, 
Zgrya, 3. Martin Záchvěj, An-
tonín Solfronk, Albert Fikáček, 
Michal Kliment, Eva Matouško-
vá.  (jak)

MOST - Ve dnech 5. až 6. září 
proběhne v  areálu Golf Clubu 
Most druhý klubový šampionát. 
Po mistrech klubu ve hře dvojic 
tak budou korunováni další mi-
stři. 

Soutěž je určena hráčům všech 
hendikepů i výkonností, neboť se 
budou rozdělovat mistrovské ti-
tuly v řadě samostatných katego-
rií. Mistrovský charakter soutěže 
u některých evokuje zcela zby-
tečné obavy. V  Kombinovaném 
mistrovství klubu si 
svou kategorii na-
lezne skutečně kaž-
dý a každý má šanci 
stát se mistrem 1. 
GC Most pro rok 
2015.

Hru „na rány“ 
bez vyrovnání 
HCP budou ab-
solvovat výhradně 
hráči s HCP 0 až 
18. Hráče s HCP 
18,1 a vyšším pak 
čeká hra o mis-
trovské tituly v sa-
mostatných kategoriích a to vý-
hradně hrou na stablefordové 
body, tudíž se není třeba obávat.

Soutěž je záměrně koncipo-
vána tak, že mohou hrát všichni 

bez rozdílu výkonnosti, neboť 
do výsledků bude zohledněno 
úplné hendikepové vyrovnání. 

Pro upřesnění uvádíme pře-
hledně samostatné kategorie, 
v nichž soutěže proběhnou 
a které určí samostatné mistry 
a mistryně klubu:

Na rány (brutto): muži HCP 
0 - 18, ženy HCP 0 – 18. Sta-
bleford (netto): muži HCP 18,1 
- 36, ženy HCP 18,1 - 36, spo-
lečná HCP 37 - 54, dívky HCP 

0 - 36 (věk do 17 
let včetně), chlapci 
HCP 0 - 36 (věk 
do 17 let včetně), 
senioři HCP 0 - 36, 
seniorky HCP 0 - 
36 a supersenioři 
HCP 0 - 36 (věk 
70+). 

„Letošní ročník 
bude v jedné věci 
zvláštní,“ říkají 
pořadatelé. „Mis-
tři klubu ve hře na 
rány totiž získají 
naposledy historic-

ký pohár, který tuto soutěž pro-
vází v posledních 16 letech. Od 
příštího roku totiž bude soutěž 
provázet zcela nová trofej,“ do-
dávají.  (jak)

Grad Prix Melges 2015 vyhrál tým Martina Kulíka

Golfi sté si zahrají 
Kombinované 

mistrovství klubu

MOST - V  neděli se výběr Mos-
tu, složený z  hráčů Mostecké 
ligy malé kopané, postavil vý-
běru Příbrami. Zápas, který se 
odehrával za velmi slušného 
diváckého zájmu, nabídl velmi 
kvalitní hru podloženou vyso-
kou mírou bojovnosti, někdy až 
lehce za hranou. 

Silný výběr Mostu měl utká-
ní většinu času pod kontrolou 
a nakonec slavil přesvědčivou 
výhru 9:4.

Příbram, vítěz poslední gene-
rálky před Ligou malého fotbalu 
turnaje Zelencupu 2015, doká-
zala i přes jisté potíže s nomina-
cí postavit konkurenceschopný 
tým, tažený výborně hrajícími 
bratry Tomášem a Michalem 
Mackovými. Sestava Příbrami 
vypadala následovně – Vančat 
– Šperer, Smejkal, Chudý, Káňa, 
M. Macek, T. Macek, Čupr 
a Sandr.

Most však dokázal plně vy-
užít výhody domácího hřiště 
a připsal si první tři body v rám-
ci Ligy malého fotbalu. K zápa-
su nakonec nastoupil ve složení 
Bíro (Gamblers Most) - Mac-
ko (Gamblers Most), Karaus 

(Gamblers Most), M. Koudelka 
(Gamblers Most), Polák (Gam-
blers Most), Režný (Gamblers 
Most), Zd. Kopas (Inseminátors 
FC), Onuščák (Inseminátors 
FC), Braum (Inseminátors FC), 
Šlégr (FC Kanec) a Haspra (Old 
Bridge).

Most se přesvědčivým ví-
tězstvím uvedl v  Lize malého 
fotbalu více než skvěle. Jedno-
značnými tahouny na cestě za 
premiérovou výhrou byli Ja-
kub Polák (4+1), David Macko 
(3+1), Matěj Koudelka (2+1) či 
Tomáš Režný (0+3). 

„Narazili jsme na velmi kvalit-
ního soupeře a o to více je třeba 
si vítězství vážit. Je zřejmé, že 
utkání LMF se budou vyznačo-
vat vyšší mírou agresivity a na-
sazení, s  jakými se při běžných 
zápasech Mostecké ligy malé ko-
pané nesetkáváme. Každopádně 
tři body jsou skvělé a teď již mů-
žeme vyhlížet naše další utkání, 
které hrajeme 16. září v Milovi-
cích. To bude o to pikantnější, že 
je bude přímým přenosem vysílat 
kanál ČT4 Sport,“ řekl po skon-
čení zápasu trenér mosteckého 
výběru Vojtěch Benda.  (jak)

Mostecký výběr 
vkročil rázně do Ligy 

malého fotbalu

Na domácí trati triumfovali Češi

Velkou letní cenu Ústeckého 
kraje vyhrál slovenský Sulman

Ministryně Michaela Marksová předávala společně Ministryně Michaela Marksová předávala společně 
s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem 

(vpravo) trofeje vítězi Velké letní ceny.(vpravo) trofeje vítězi Velké letní ceny.

Lenka SchejbalováLenka Schejbalová
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MOST - Poslední srpnový ví-
kend na mosteckém autodromu 
tradičně patří vrcholu motoris-
tické sezóny – zavodům trucků. 
Letošní mistrovství Evropy ta-
hačů bylo mimořádné – spanilá 
jízda tahačů městem, přítomnost 
více než devadesáti sedmi tisíc 
návštěvníků a český tým na stup-
ních vítězů. To vše, a mnohem 
víc se odehrálo během čtyř dnů, 
které organizátoři hodnotí jako 
výjimečně vydařené. To nejdů-
ležitější, co se odehrávalo na 
mosteckém autodromu (i mimo 
něj), přibližujeme následujícími 
fotografi emi, které o atmosféře 
vypovídají asi nejvíc. 
V. ŠOLTYSOVÁ, P. SITTINGEROVÁ

Na TRUCKY přišlo 97 000 lidí

Provoz ve městě se při spanilé jízdě 
Provoz ve městě se při spanilé jízdě 

téměř zastavil. Řidiči i chodci nestíhali 
téměř zastavil. Řidiči i chodci nestíhali 

„valit oči“, co se to valí ulicemi.
„valit oči“, co se to valí ulicemi.

Diváci si užili své - napětí, kolize i létající plechy...Diváci si užili své - napětí, kolize i létající plechy...

Když se truck někde zadrhne, holky si s tím hravě poradí...

Když se truck někde zadrhne, holky si s tím hravě poradí...

Na vítězství, pánové! Primátor Jan Paparega (vlevo) a generální Na vítězství, pánové! Primátor Jan Paparega (vlevo) a generální 
ředitel autodromu Jiří Volovecký (v bílé košili) právě odstartovali ředitel autodromu Jiří Volovecký (v bílé košili) právě odstartovali 
23. ročník legendárních tahačů.23. ročník legendárních tahačů.

I tady se prý dají obdivovat ladné křivky. Ostatně, proč ne?I tady se prý dají obdivovat ladné křivky. Ostatně, proč ne?

Česká trucková legenda Frankie Vojtíšek, Česká trucková legenda Frankie Vojtíšek, 
alias úžasný frajer vždy s úsměvem na tváři.alias úžasný frajer vždy s úsměvem na tváři.

V pátek jste se v trucku mohli V pátek jste se v trucku mohli 
i projet. Ovšem, pokud jste se i projet. Ovšem, pokud jste se 
vešli do závodní kombinézy.vešli do závodní kombinézy.

Premiéra a ojedinělá záležitost, tak zvaný GRID WALK. Premiéra a ojedinělá záležitost, tak zvaný GRID WALK. 
Diváci se můžou kochat i přímo na startu.Diváci se můžou kochat i přímo na startu.

Náš truck vypadal po srážce Náš truck vypadal po srážce 
hrozivě, ale auto i jezdec to hrozivě, ale auto i jezdec to 
nakonec stejně „dali“. nakonec stejně „dali“. 

Další sportovní ozdoba velkého víkendu -Další sportovní ozdoba velkého víkendu -
- litvínovští hokejisté a jejich pohár.- litvínovští hokejisté a jejich pohár.

Ani vražedná teplota, která o víkendu Ani vražedná teplota, která o víkendu 
dosahovala 36 stupňů Celsia, neodradila dosahovala 36 stupňů Celsia, neodradila 
devadesát sedm tisíc návštěvníků, aby přišli devadesát sedm tisíc návštěvníků, aby přišli 
fandit.fandit.

Primátor Mostu (vpravo): „To mi neříkejte, Primátor Mostu (vpravo): „To mi neříkejte, 
pane Vršecký, že řídit kamion je těžší než pane Vršecký, že řídit kamion je těžší než 

zastupitelstvo“....zastupitelstvo“....

Nic se nesmí nechat náhodě – tyhle bariéry Nic se nesmí nechat náhodě – tyhle bariéry 
můžou zachránit život.můžou zachránit život.

Co dodat - prostě „RADOST!“ Co dodat - prostě „RADOST!“ 

Vítězný truck Adama Lacka si po průjezdu Vítězný truck Adama Lacka si po průjezdu 
cílem postavil hlavu. Do paddocku se jeho cílem postavil hlavu. Do paddocku se jeho 
jezdec musel dopravit náhradním vozítkem. jezdec musel dopravit náhradním vozítkem. 

Stačilo vyměnit „plechařinu“ a jelo se dál...Stačilo vyměnit „plechařinu“ a jelo se dál...


