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„Facebook není 
magor“

Nemám Facebook. Frčí 
na něm přes miliardu po-
lulace všeho věku. Já ne. 
Když jsem se před dvě-
ma lety s tímto komu-
nitním webem rozhodla 
seznámit, po zevrubné 
návštěve několika strá-
nek jsem si položila 
otázku: K čemu vlastně 
Facebook je a k čemu ho 
vůbec potřebuju. Nechci 
sdílet svoje pocity s virtuálními přáteli i nepřáteli 
a nechci číst převážně voloviny, kterými je tento 
novodobý Blesk zahlcen. Samozřejmě chápu, že fe-
nomén Facebook do současného života patří a že 
na všem je potřeba hledat to pozitivní. Před časem 
mi jeden reálný kamarád řekl: „Facebook není ma-
gor, magor je ten, kdo tam sděluje nesmysly“. I tak 
se bez Fb asi obejdu. Na pár užitečných výjimek 
v něm prostě výraznější informační přínos nevi-
dím. Přesto ony „fejsbukové“ exhibicionisty chápu 
a občas mě i tohle téma dokáže pobavit. Nedávno 
mi například na mail dorazila legrácka, která mě 
rozesmála. Možná pobaví i vás: „Pro ty dříve na-
rozené, kterým  možná není úplně jasné, na co 
je dobrý Facebook. Snažím se nyní získat přátele 
obdobným způsobem jako na Facebooku. Každý 
den chodím ven a vyprávím kolemjdoucím co 
jsem jedl, jak se cítím, co jsem dělal předchozí 
noc, co budu dělat zítra večer a že jsem zrovna ve 
statusu bez partnerky. Pak jim rozdávám fotky 
mé rodiny, mého psa a moje fotky ve vaně, na zá-
chodě, jak pracuji na zahradě a trávím čas v ba-
zénu. Také poslouchám jejich rozhovory a říkám 
jim, že je miluji. A funguje to! Už mám tři přátele 
– dva policisty a psychiatra.“ 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

rčí 
o-
 

9 771212 397004 63

  Kdo by to do studentů řekl: vyrábí si sami už i formule.

„Protivysedávací“ 

vyhláška je hotová

Nová vyhláška o zákazu vysedává-
ní na zídkách a dalších předmětech 
má už přesně vymezené lokality, kde 
bude platit, a přesná pravidla. Tento 
týden ji schvalovali mostečtí zastupi-
telé.   

3

Děkovačka na ledě

Na litvínovském stadionu Ivana Hlinky 
se před utkáním HC Verva s fi nským 
Espoo děkovalo záchranářům z celé-
ho Ústeckého kraje za zásah požáru 
v chemičce. 

7

Studenti předvedli 

formule, které vyrobili

Na mostecký polygon dorazilo na 
sedm set studentů vysokých technic-
kých škol z celé Evropy. Poměřovali 
síly v soutěži Formula Student.

8

Kraj slaví sladkou 

patnáctku! 

Jak si užívali na Ústecku oslavy výročí 
existence Ústeckého kraje přinášíme 
ve fotoreportáži.   

12

MOST – Mostečtí radní se znovu zabývali mostem 
u nemocnice. Most bude totiž nutné do budoucna 
celý opravit. Radnice v  té souvislosti uvažuje i o 
parkovacím domu.    

Most u nemocnice nechalo město letos zre-
konstruovat jen částečně. Na mostě se zatím jen 
vyměňovala mostovka, kvůli které byl provoz 
uzavřen přes jeden rok. Za opravu prvního most-
ního tělesa město 
zaplatilo přes mi-
lion korun. Revize 
a pravidelné kont-
roly mostu ale uká-
zaly, že most bude 
nutné do budoucna 
opravit komplexně. 
Generální oprava 
mostu  bude časově, 
technicky i fi nanč-
ně náročná a bude 
jí předcházet dů-
kladné zpracování 
projektové doku-
mentace. Zásadním 
podkladem pro tuto 
projektovou doku-
mentaci by měl být 
diagnostický prů-
zkum, který by měl 
ukázat nutný rozsah 
stavebních prací.

Radní v  souvis-
losti s  mostem ale 
zvažují i další  va-
rianty řešení. Prio-
ritou je parkování 
u nemocnice, které 
tu citelně chybí. 

„Řešili jsme v  radě materiál jednotlivých variant. 
Týkají se buď opravy mostu v  několika možných 
způsobech, nebo postavení nového mostu,“ zmínil 
primátor města Jan Paparega. Jedním ze záměrů, 
který by mohl připadat v úvahu, je podle radnice 
ale také nový parkovací dům. Město by tak vyře-
šilo hned dva problémy najednou. Jednak druhý 
příjezd k nemocnici ulicí J. E Purkyně a zároveň 

by se tím řešilo i ne-
dostatečné parko-
vání u nemocnice. 
„Necháme zpracovat 
studii parkovacího 
domu. Ten by mohl 
most nahradit i ve 
vztahu příjezdu k ne-
mocnici. Uvidíme, 
co ze studie vzejde. 
Je to komplikovaná 
varianta i z hlediska 
pozemků, které jsou 
pod tímto mostem,“ 
zmínil primátor Pa-
parega. Podle něj 
ze studie vyplynou 
i orientační náklady 
na realizaci řešení 
parkovacího domu. 
„Bezesporu půjde 
o značnou částu, 
ale fi nančně velmi 
náročná by byla 
i varianta celkové 
rekonstrukce mostu 
či výstavba nového 
mostu,“ je přesvěd-
čen Jan Paparega. 

(sol)

MOST - Na 700 lidí obsadilo tento týden areál polygonu, který je součástí mosteckého autodromu. Na 
sever Čech totiž dorazilo 38 týmů studentů technických vysokých škol z celé Evropy, aby poměřily své 
síly v soutěži Formula Student. 

Česká republika hostila celosvětovou soutěž 
potřetí. První dva ročníky se uskutečnily na zá-
vodním okruhu CzechRing v Hradci Králové, 

v  Mostě měla premiéru. „Chceme se posunout 
v kvalitě i kvantitě, nabídnout co nejlepší zázemí. 
Polygon svou rozmanitostí a nabídkou různých tra-

tí plně vyhovuje našim požadavkům i parametrům 
soutěže, v  tuzemsku je to podle mě nejvhodnější 
areál. Jsem moc rád, že jsme se s vedením společ-
nosti Autodrom Most dohodli. Věřím, že se tu se-
tkáme i napřesrok,“ uvedl organizátor soutěže Mi-
chal Vašíček.

(Pokračování na straně 8)

Studenti předvedli „svoje“ formule

Místo mostu k nemocnici 
parkovací dům?

Vyroste u nemocnice podobný parkovací dům?Vyroste u nemocnice podobný parkovací dům?
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Novinky na 
zastupitelstvu

Zastupitelé schvalovali změny 
v  jednacím řádu Zastupitelstva 
města Mostu. Ty vyvolal nový 
systém přihlašování občanů do 
diskuse. „Občané se nyní musejí 
přihlašovat písemně, přihlašo-
vací lístek si vyzvednou u servi-
su zastupitelstva, kterému jej po 
vyplnění také vrátí,“ informo-
vala tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková.  
Další změna pak souvisela s po-
řízením nového hlasovacího 
zařízení.  

Odbory mají nové 
šéfy

Novou ředitelkou Městské 
správy sociálních služeb v Mos-
tě jmenovali radní s  účinností 
od 1. září letošního roku PhDr. 
Pavlu Radovou, kterou dopo-
ručila konkurzní komise. „Je to 
osoba, která není činná v  žád-
ných organizacích, nepracovala 
na magistrátu. Naposledy byla 
zaměstnána u probační a medi-
ační služby,“ uvedl primátor Jan 
Paparega.   Nového šéfa bude 
mít i odbor školství, kultury 
a sportu. Ranní jmenovali Ing. 
Tomáše Brzka a to s  účinností 
od 1. září letošního roku

Terénní práce 
prodloužena

Terénní sociální práci ve 
stovkách a sedmistovkách bude 
pro město Most zajišťovat Ob-
lastní charita Most za cenu 
1,8 milionu korun bez DPH. 
Společnost Naděje – M, o.p.s. 
zase bude poskytovat sociální 
poradenství se zaměřením na 
dluhovou problematiku, a to za 
cenu  zhruba 1,7 milionu korun 
bez DPH. „Tyto služby tu byly 
poskytovány už dříve. Smlouvy 
ale byly ukončeny, a bylo potře-
ba je vysoutěžit znova. V  první 
části byli dva uchazeči a v druhé 
části jeden,“ upřesnil primátor 
Jan Paparega.

Zakázka na 
mapování města

Radní schválili zakázku Geo-
portál Mostecka a integrace 
agend a systémů společnosti 
Georeal, spol. s r.o. za nabídko-
vou cenu 1 003 200 korun bez 
DPH. Akce bude fi nancována 
z  prostředků EU, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 

v rámci Integrovaného operač-
ního programu. „Zakázka se 
týká zmapování celého města, 
výškových bodů, tak abychom 
měli kompletní přehled v  rám-
ci GISu,“ komentoval zakázku 
náměstek primátora Marek 
Hrvol. 

Spolupráce 
s Trianglem

Město Most má zájem na 
spolupráci s příspěvkovou orga-
nizací SPZ Triangle, spravující 
stejnojmennou průmyslovou 
zónu. „Na Mostecku se setkává-
me s  nedostatkem pracovníků 
s technickým vzděláním. Na ten-
to problém si stěžují i investoři. 
Z toho důvodu bude město Most 
spolupracovat s SPZ Triangle na 
podpoře a propagaci technických 
škol,“ uvedla tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Podpora bude spo-
čívat v  přípravě a tvorbě od-
borných studií zaměřených na 
popularizaci technických oborů 
s  cílem snižování nezaměstna-
nosti. 

Mění se pokuty pro 
investory 

Zastupitelé jednali o nových 
zásadách investičních pobídek.  
Změna se týká výše smluvních 
pokut a některých změn v  ter-
minologii. 

Sedačky pro kostel
Město Most daruje Národ-

nímu památkovému ústavu se-
dáky v  hodnotě 25 tisíc korun. 
Čtyřicet jedna sedáků se použije 
pro mostecký kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie.  

Děti dostanou 
mašinku

Denní dětský rehabilitační 
stacionář v ulici F. Malíka bude 
mít novou atrakci. Do zahrady 
pořídí dětskou prolézačku ve 
tvaru mašinky. Odsouhlasili to 
mostečtí radní.

Penzion zateplí 
z dotací

Radní schválili smlouvu na 
poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 
na zateplení penzionu pro seni-
ory v Komořanské ulici. Projekt 
by měl být ukončen v listopadu 
letošního roku. 

(sol) 

MOST – Druhá polovina divadelní sezóny startuje tradičně po 
prázdninách Divadelním vinobraním. Letos se konalo již po osmé 
v pořadí. Součástí a vrcholem akce je i křest nových divadelních vín 
pojmenovaných po postavách divadelních představení, která získa-
la v anketě Ceny diváka největší počet hlasů.   

Letos se křtilo bílé víno - Ryz-
link rýnský (kabinetní víno 2014 
s přívlastkem bílé suché) a do-
stalo jméno po vítězné ženské 
roli v loňské anketě Cena divá-
ka - tedy Lina Lamontová. Cenu 
za tuto roli získala v kategorii 
nejlepší herečka Karolína Her-

zinová, která „své“ víno s radostí 
pokřtila. Stejné pocty se dosta-
lo i Janu Benešovi. Ten zvítězil 
v kategorii ankety pro nejlep-
šího herce sezony za roli Cos-
mo Browna, rovněž z muzikálu 
Zpívání v dešti. „Jeho“ červené 
víno je Svatovavřinecké 2013 

odrůdové, suché. Obě vína jsou 
z vinařství Chrámce Ivana Váni 
a během vinobraní bylo možné 
je ochutnat a též i koupit. Stejně 
tak jsou Lina a Cosmo k dostání 
i po celý rok v pokladně divadla 
či v divadelním klubu.

Divadelní vinobraní je i po-
zvánkou na začínající druhou 
část divadelní sezóny. První pre-
miérou Divadla rozmanitostí po 
prázdninách bude 10. října Krá-
sa nesmírná. Na premiéru Měst-
ského divadla v Mostě se pak di-

vadelní příznivci mohou těšit už 
tento pátek, 11. září. Řidič slečny 
Daisy se rozjede od 19.30 hodin. 
Slavná hra Alfreda Uhryho po-
jednává o stárnutí, složitém sbli-
žování dvou svébytných osob-
ností, samotě i tvrdohlavosti.  Za 
hru obdržel Pulitzerovu cenu 
a známé je i její fi lmové zpraco-
vání. V hlavních rolích se před-
staví Regina Razovová jako Dai-
sy, Marcel Rošetzký jako Boolie, 
její syn, a Stanislav Oubram jako 
Hoke Coleburn.   (sol)    

MOST – Mostečané, kteří vlastní nemovitosti, si mohou oddych-
nout. Radní jednali o novele vyhlášky o stanovení koefi cientů pro 
výpočet daně z  nemovitosti. Se zvyšováním daně ani koefi cientu 
prý nepočítají. 

O vydání nové vyhlášky roz-
hodli svým hlasováním zastu-
pitelé už tento týden. „Nebude-
me zvyšovat daň z  nemovitosti 
a rovněž se nebude měnit ani ko-
efi cient pro výpočet daně,“ ujiš-
ťuje náměstkyně primátora pro 
ekonomickou oblast Vladimíra 
Ilievová. Radní udělali prů-
zkum výše daně z  nemovitosti, 
zda je spravedlivý přístup mezi 
jednotlivými byty, domy a koe-
fi cienty na území města Mostu. 
Zmapovali a porovnali situaci 
v  celé ČR a také zvažovali, co 
by případné zvýšení přineslo 
městu a občanům. Most má 
v  současné době koefi cient 2. 
Avšak ne zcela ve všech oblas-
tech. Výše koefi cientu a daně 
z  nemovitosti v  Mostě ale ne-

patří k  horní hranici v  rámci 
ČR. Město Most ale o žádném 
„stropu“ pro daň a koefi cient 
prý neuvažuje. „Pokud bychom 
s koefi cientem hýbali, z hlediska 
daňové výtěžnosti a plnění roz-
počtu je to částka nikoli zane-
dbatelná, ale ne primární,“ uvedl 
mostecký primátor Jan Papare-
ga. Novela vyhlášky o stanovení 
koefi cientů pro výpočet daně 
z nemovitosti přišla na „přetřes“ 
radních v souvislosti se změnou 
občanského zákoníku. „Měnil 
se občanský zákoník, měnilo se 
pojmosloví, takže se vracíme 
k  původnímu modelu. Nebudou 
následovat žádné změny ohled-
ně výše daně a koefi cient rovněž 
zůstává stejný,“ dodala ještě ná-
městkyně Ilievová.  (sol) 

MOST – Správu zrekonstruovaného sportoviště v  Chanově bude 
nově provádět spolek Aver Roma (jiní Romové). Dosud spravovala 
hřiště společnost Dům romské kultury. 

Mostečtí konšelé již začátkem 
letošního roku schválili ukon-
čení smlouvy o správě sportovi-
ště ve Zlatnické ulici, která byla 
uzavřena se společností Dům 
romské kultury. Důvod byl je-
diný: správa hřiště se zdála být 
městu příliš drahá. Nyní už ale 
radnice našla nového správce, 
který odpovídá představám. 
„Ave Roma je schopno správu 
pro město provádět za deset ti-
síc korun, což je pro nás úspora 
proti předchozímu správci zhru-

ba o šedesát tisíc korun. Je to 
také jeden z  hlavních faktů, ke 
kterému jsme přihlíželi, nikoliv 
však jediný,“ uvedl náměstek 
primátora města Mostu Marek 
Hrvol. Spolek Aver Roma navíc 
využívá chanovské hřiště (které 
nechalo město Most v roce 2013 
zrekonstruovat z  evropských 
dotací zhruba za šest a půl mi-
lionu korun) i k aktivitám stej-
nojmenného fotbalového týmu. 
To byl další důvod, proč se rad-
ní rozhodli svěřit správu spor-

toviště právě tomuto spolku. 
„Hřiště je specifi cké a nemohli 
jsme si dovolit vyvěsit tento zá-
měr na úřední desku, aby se při-
hlásil například někdo z  jiného 
města. Musejí ho spravovat lidé, 
kteří mají k tomuto hřišti v této  
lokalitě  bližší vztah. Sdružení 
Ave Roma ke sportovišti vztah 
má a tím pádem k  věci bude 
přistupovat svědomitě a domní-
váme se, že to bude fungovat,“ 
dodal na vysvětlenou náměstek 
Hrvol. Spolek „jiní Romové“ 
má navíc dlouhodobě problém 
s  fi nancováním klubu. „Jestli-
že se na správě a údržbě hřiště 
budou podílet na základě dobro-

volnictví i samotní hráči, může 
to fi nancování klubu pomoci,“ 
domnívá se náměstek. Se spol-
kem bude ještě vedení jednat, 
přičemž by si měly obě strany 
ujasnit vzájemné podmínky 
a možnosti, jakým způsobem 
by správa hřiště měla probíhat. 
„Spolek má správu hřiště svě-
řenou do konce příštího roku. 
Řekneme si, jak by to mohlo 
fungovat a jak by se mohlo hři-
ště zlepšit,“ podotkl dále Marek 
Hrvol. Hřiště by se totiž mohlo 
i oplotit, aby bylo lépe zabezpe-
čeno a majetek města tak zů-
stal v  problematickém sídlišti 
uchráněn.  (sol)     

Nová divadelní vína už mají jména

O hřiště se budou starat „jiní Romové“

Daň z nemovitosti Most nezvýší
MOST – Do redakce Homéru 
dorazilo poděkování od Policie 
České republiky. Dík patří třem 
turistům, kteří významně při 
rozsáhlé pátrací akci. O jaký pří-
pad šlo, popisuje mluvčí  Policie 
ČR v Mostě Ludmila Světláková:

„Policie České republiky pá-
trala minulý týden po muži ze 
západních Čech. Jeho auto bylo 
objeveno v lese poblíž obce Nová 
Ves v  Horách prázdné. Navíc 
policie měla informaci o tom, 
že kdosi spatřil ve středu 2. září 
neznámého muže, který se v lese 
pohyboval. Policisté násled-
ně šetřením zjistili, komu auto 
patří, kontaktovali příbuzné 
majitele auta a po muži pátrali 
v lesním porostu. Hlídky prově-
řovaly i ubytovací zařízení a re-
staurační provozovny. V  pátek 
byla provedena rozsáhlá pátrací 
akce za účasti policistů, krimi-
nalistů, psovodů. Muže hledali 

i příbuzní a kamarádi. Do pátrá-
ní byl nasazen policejní vrtulník. 
V rámci pátrání oslovili policisté 
i náhodné turisty a předložili jim 
fotografi i pohřešovaného. Troji-
ce turistů z  Litvínova a Mostu 
v  pátek odpoledne zavolala na 
tísňovou linku policie a sdělila, 
že v oblasti kolem Medvědí ská-
ly slyší volání o pomoc. Policis-
té poté na udaném místě našli 
pohřešovaného muže a trojici 
turistů, která ho objevila. Dva 
muži a žena mu obětavě po-
skytli první pomoc a také svoje 
oblečení. Podchlazený muž ko-
munikoval, byl snesen policisty 
z  lesního terénu ke služebnímu 
vozidlu, poté převezen na místo, 
kde již čekala rychlá záchranná 
služba. Pohřešovaný muž byl 
nalezen díky aktivní spolupráci 
a obětavé pomoci tří občanů, 
kterým patří velké uznání a po-
děkování od policie.“ (red)

Policie ČR děkuje - Při 
pátrání pomohli turisté

Divadelní vína pokřtili (zleva): jednatel divadla Divadelní vína pokřtili (zleva): jednatel divadla 
Václav Hofmann, vinař Ivan Váňa, herci Karolína Václav Hofmann, vinař Ivan Váňa, herci Karolína 
Herzinová a Jan Beneš a nechyběl samozřejmě ani Herzinová a Jan Beneš a nechyběl samozřejmě ani 
primátor Jan Paparega.primátor Jan Paparega.



zpravodajství 11. září 2015 3

MOST – Vánoční výzdoba se letos vrátí do centra města v plné pará-
dě, jak na ni Mostečané byli zvyklí. Rozsvítí se znova stromy v cen-
tru podél třídy Budovatelů, které  vloni z úsporných důvodů město 
nenazdobilo. Stejně tak se rozzáří i lipky na 1. náměstí. 

Mostečané se mohou letos tě-
šit na advent více než v loňském 
roce. Město se totiž více rozzáří 
vánoční výzdobou. „Rozhodli 
jsme se jít maximalistickou ces-
tou. Chceme bohatou výzdobu,“ 
konstatoval první muž města 
Mostu Jan Paparega. Mimo jiné 
připustil, že v  loňském roce 
byla vánoční výzdoba města, 
která každoročně sklízí obdiv 
návštěvníků i z okolních měst, 
o poznání chudší. Dokonce se 
bjevily i výtky ze strany občanů. 

„Myslíme si, že výzdoba podél 
třídy Budovatelů citelně chyběla. 
Zaznamenali jsme i podněty od 
lidí, kteří se ptali, proč tu chy-
běla. Lidem se tu líbila a vždy 
ji pozitivně vnímali,“ připus-
til primátor Paparega a dodal: 
„Přitom nebyl dramatický rozdíl 
v  ceně. Myslíme si, že si to naši 
občané zaslouží.“ Letos se proto 
město rozhodlo instalovat vý-
zdobu v centru bohatší. Na ad-
vent, který připadá letos již na 
neděli 29. listopadu, se znovu 

rozsvítí také lipky na 1. náměstí. 
Vánoční osvětlení tu loni neby-
lo kvůli olamování větví při sní-
mání světel. „Letos tyto stromy 
znova ozdobíme. Je to i o tom, 
jak fi rma vánoční osvětlení de-
montuje. Zda k  tomu přistupu-
je citlivě, potom by to zásah do 
stromů být neměl,“ je přesvěd-
čen náměstek primátora Marek 
Hrvol. 

Shání se strom pro 
Vtelno

Novou světelnou vánoční 
atrakci město ještě pro tyto 
Vánoce nechystá. „Na vánoční 
výzdobu máme vysoutěženou 

společnost na tři roky, tedy až do 
roku 2016. Výzdobu mají stan-
dardní, a proto bude i ve stejném 
rozsahu, jako bývala,“ doplnil 
náměstek. Problém bude však 
s  nasvětlením některých smr-
ků, které letos  podlehly mšici 
a z valné většiny opadaly. „Jedná 
se o stromy u Kahanu a ve Vtel-
ně. Ty letos nazdobeny nebudou. 
Pro Vtelno hledáme nějakou 
alternativu pro vánoční strom,“ 
tvrdí Marek Hrvol. Město zva-
žuje, že zde nechá strom, kte-
rý by byl odolnější a vydržel 
by, nově vysadit, anebo dovézt 
a ukotvit. „Chceme, aby příměst-
ské oblasti měly svůj strom ozdo-
bený a řešení najdeme,“ potvrdil 
náměstek. 

Vánoční 
překvapení

Mostečané se mohou přesto 
na nějaké novinky o Vánocích 
těšit. Nebudou souviset s  vá-
noční výzdobou, ale s vánoční-
mi trhy. „Chceme jinak uchopit 
koncept vánočních trhů. Budou 
například trvat déle, letos do 
23. prosince,“ upřesnil primá-
tor. Chybět by tu ale neměla ani 
překvapení, která vedení města 
nechtělo dopředu prozrazovat. 
Souviset bude s  nápady Mos-
tečanů samotných, které mohli 
lidé posílat do veřejné ankety. 
„Podněty od obyvatel jsme již vy-
hodnotili. Některé byly zajíma-
vé a pro některé jsme se možná 
i rozhodli,“ naznačil Jan Papare-
ga. (sol)

MOST – Město Most má novou vyhlášku o zákazu posedávání na zíd-
kách a jiných prvcích. Tento týden ji schvalovali zastupitelé města. 
Vyhláška by měla platit v centru města, v okolí Stovky, Kaufl andu, 
ale také u Kahanu a přilehlých sídlištích nebo také v přednádražních 
prostorách a dalších místech.   

Celkem jedenáct lokalit 
v Mostě pro začátek vytipovala 
mostecká radnice, kde by měl 
platit, patnáct dnů po vyvěšení 
na úřední desce, zákaz pose-
dávání na zídkách, palisádách 
a podobných prvcích na veřej-
ném prostranství. Ve vytipova-
ných oblastech bude zakázáno 
také sem umisťovat předměty, 
jako jsou lavice, křesla, grily, va-
řiče a podobně. 

Nová vyhláška by měla před-
cházet vzniku vyhrocených 
situací, kdy někteří obyvatelé 
posilněni alkoholem nebo dro-
gami posedávají na veřejných 
prostranstvích a verbálně nebo 

jinak obtěžují a napadají ostat-
ní. „Vycházeli jsme z  podnětů, 
které zazněly na zastupitelstvu, 
reagovali jsme také na mnohé 
stížnosti, podněty a petice obča-
nů. Chtěli jsme tím dát do ruky 
nástroj naší městské policii, tak 
aby mohla regulovat podobné 
negativní jednání,“ uvedl primá-
tor Mostu Jan Paparega s tím, že 
se však nejedná o plošnou zále-
žitost. „Máme detekované lokali-
ty, kde by měla tato vyhláška pla-
tit. Zhruba odpovídají modelu 
a lokalitám, kde platí také zákaz 
požívání alkoholu na veřejnos-
ti, jak stanoví tzv. alkoholová 
vyhláška. Některé lokality jsme 

sem ještě ale přidávali,“ uvedl 
dále primátor. Celkem obsa-
huje obecně závazná vyhláš-
ka jedenáct lokalit, které jsou 
přesně vymezeny a zakresleny 
na katastrální mapě. Jedná se 
o oblasti například v okolí cen-
tra, u Stovky včetně nákupního 
střediska Kaufl and, okolí Kaha-
nu, ulice Topolová, Javorová či 
přednádražní prostory a další. 
Návrh znění vyhlášky byl úzce 
konzultován s městskou policií, 
která má poznatky o problémo-
vých lokalitách. „Připravit tuto 
vyhlášku dalo hodně práce. Pod-
kladů a podnětů bylo hodně. Jde 
však o jakýsi prvotní návrh. Jsme 
připraveni na to, že nám budou 
chodit v průběhu dalšího období 
podněty na rozšíření lokalit. Po-
čítáme s  tím, že po určité době 
vyhlášku vyhodnotíme a nebrá-
níme se do vyhlášky přidat i další 

lokality,“ ujistil náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. 

Do vyhlášky nebyla zařazena 
například oblast v  okolí ulice 
Pionýrů, kde sice tzv. alkoholo-
vá vyhláška platí, vyhláška o zá-
kazu posedávání na zídkách ale 
zatím tuto lokalitu nevymezuje, 
a to i přesto, že se zde začaly 
množit stížnosti na nepřizpůso-
bivé a cikány, kteří se tu srocují 
a dělají nepořádek a hluk.  

Podobná vyhláška funguje 
i v sousedním Litvínově. „Podle 
našich informací se v  Litvíno-
vě obdobná vyhláška osvědčila. 
Zdejší městská policie ji hodnotí 
jednoznačně pozitivně,“ podotkl 
ještě první muž města a dodal: 
„Městská policie zatím neměla 
šanci využít jiných účinných ná-
strojů, které by postihly toto ne-
gativní jednání. Vyhláška by to 
ale měla změnit.“  (sol)

Na cenu navržen 
lékař 

MOST – Radní doporučili za-
stupitelům ke schválení udělení 
Ceny města Mostu za loňský rok 
MUDr. Františku Rybářovi, jenž 
zasvětil celý svůj profesní život 
medicíně a vychoval další ge-
nerace traumatologů, kteří jsou 
zárukou, že tento obor v Mostě 
nezanikne. Celkem přišlo na 
magistrát 15 návrhů na udělení 
Ceny města Mostu. 

Přestupky na 
neurčito 

MOST – V roce 2010 uza-
vřelo město Most se všemi 14 
obcemi svého správního ob-
vodu obce s rozšířenou působ-
ností veřejnoprávní smlouvy 
o zabezpečení výkonu přenese-
né působnosti ve věci přestupků 
na úseku veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku. 
Platnost těchto smluv končí 
k 31. 12. 2015. Bylo proto nut-
né smlouvy na základě dodatku 
prodloužit. V dodatku se pro-
dlužuje doba platnosti na dobu 
neurčitou. Ostatní ujednání 
zůstávají nedotčená. Všech-
ny dodatky byly projednány 
a schváleny v zastupitelstvech 
dotčených obcí. 

V Ústí se poběží 
půlmaraton

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústí nad 
Labem se chystá na pátý ročník 
půlmaratonu, který je letos nově 
ověnčen zlatou známkou kva-
lity IAAF. Stejně tak se chystají 
i elitní atleti a dalších 3600 běž-
ců. Představí se česká běžecká 
vytrvalostní špička i vynikající 
světoví atleti. Rekord Mattoni 
½Maratonu Ústí nad Labem 
1:00:38 je od roku 2013 v držení 
Philemona Limo, letos se však 
na startu sejde hned pět mužů, 
kteří už dokázali běžet rychleji. 
Mezi elitními běžci číslo jedna 

zaujímá Masai Titus s osobním 
maximem 0:59:41. V těsném 
závěsu za ním se drží Daniel 
Chebii, jméno pro RunCzech 
běžeckou ligu daleko známější. 
Třetím nejrychlejším mužem 
startovní listiny je také Ke-
ňan - Gilbert Masai s výkonem 
0:59:57. Ženskému startovnímu 
poli vévodí zkušená Caroline 
Kilel. Celkem se představí elitní 
běžci ze 13 zemí.

Program sportovního dne, 
sobota 12. září 2015, Mírové ná-
městí - 12:00 závod handbikerů, 
13:30 DM Rodinný běh, 15:00 
½Maraton, 2Run, štafety.  

Handicapovaná 
zvířata mají stanici

CHOMUTUVSKO - V Pod-
krušnohorském zooparku se 
nedávno slavnostně otevřela 
nová záchranná stanice pro 
handicapované živočichy. Sta-
nice se skládá z nového zázemí, 
moderní veterinární ordinace 
s vytápěnými boxy pro zvířata 
a venkovních voliér. „Vzhledem 
k nákladnosti projektu jsme 
využili možnost získání dotace 
z operačního programu Životní 
prostředí na Zlepšování stavu 
krajiny a přírody,“ vysvětlila 
ředitelka zooparku Iveta Raba-
sová. „Celkem jsme získali 90 % 
nákladů na přestavbu. 8 539 
871 Kč činil příspěvek z Fondu 
Evropské unie, částkou 502 345 
Kč přispěl Státní fond životního 
prostředí České republiky. Zbylá 
částka byla hrazena z rozpočtu 
zooparku,“ dodala ředitelka. 
Projekt podpořil také Ústecký 
kraj. Záchranná stanice pro 
handicapované živočichy se na-
chází mimo areál Podkrušno-
horského zooparku nedaleko 
budovy Ekocentra. Je přístup-
ná po cyklostezce vedoucí od 
sídliště Písečná. Několik minut 
trvá cesta od vstupu do zoopar-
ku od silnice číslo 13, podél vý-
běhů pro koně a skanzenu Stará 
Ves. (sol)

„Protivysedávací“ vyhláška 
zakazuje sedět na zídkách, vynášet 

grily, vařiče, křesla a lavice

Vánoční světla v Mostě v plné parádě

krátce z regionu

Lipky na 1. náměstí budou letos opět svítit.Lipky na 1. náměstí budou letos opět svítit.

MOSTECKO – Po vědění určitě 
neprahl neznámý poberta, který 
přišel během uplynulých dnů 
krást do jednoho litvínovského 
knihkupectví. Zloděj se do pro-
dejny dostal za použití násilí. 

Uvnitř pak hledal peníze a našel 
přes tisíc korun. Kromě peněz 
odcizil i dárkové poukázky. Pří-
padem krádeže vloupání se nyní 
zabývají litvínovští policisté.

(sol)

Zloděj knihomol
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MOST - Nejen děti v azylových 
domech Klokánek, ale také 
Dětský domov Most podpo-
řil Autodrom Most. Mostecký 
autodrom využil velké popula-
rity evropských závodů Czech 
Truck Prix 2015 a zorganizoval 
dražbu reklamního trička.  Ne-
jednalo se o jen tak ledajaké 
tričko, ale podepsali se na něj 
všichni jezdci, kteří se účastnili 
evropských závodů a startovali 
na mosteckém okruhu.  Tričko 
se podařilo vydražit za 12 tisíc 
korun.  K tomu osm tisíc korun 
přidal AUTODROM MOST a.s. 
Finanční částku ve výši 20 tisíc 
korun obdrží Dětský domov 
v  Mostě. „Chtěli bychom z  této 
akce udělat tradici a na každých 
významných závodech vydražit 
zajímavou věc s  tím, že vybrané 
peníze poskytneme na dobročin-
né účely,“ dodala ředitelka ob-
chodu a marketingu Jana Svo-
bodová. 

(nov)

ŽELENICE - Každoroční jarmark, konaný ve 
sportovním areálu v Želenicích, se tentokrát 
uskuteční v sobotu 12. září od 13 hodin. 

Návštěvníky  čeká stánkový prodej všeho dru-
hu, prodej a ukázka výroby řemeslných výrobků, 
sokolnictví, psovodi a dětské atrakce.  Pod širým 
nebem zahraje skupina Mini Band. Přejeme všem 
pěkné užití kratochvílí, nákupů, dobrého jídla 
i pití, veselé mysli a družné zábavy.

Program:
13 hodin - Zahájení jarmarku ve  sportovním 

areálu 
14– 14. 45 hodin - Ukázka sokolnictví
15 – 16 hodin-  Ukázka práce se psy Městské 

policie Most a ukázka psí školy „Punťa“

16 – 16. 45 hodin - Ukázka sokolnictví
18 hodin - Taneční zábava pod  širým nebem. 

Hraje skupina Mini Band

Doprovodný program:
Na jarmarku budou tradiční řemesla jako ko-

lovrátek, paličkování, tkaní na tkalcovském stavu 
a  jiná řemesla, výrobky z vlny, dílničky pro děti, 
malování na obličej.

Pro děti je připraveno zdarma: skákací hrad, 
jízda na koni, trampolína 

Zakoupit můžete víno, burčák z  Chrámců, 
cukrovou vatu, cukrovinky, mošty, med, Rače-
tickou cibuli, háčkované hračky, míchané nápoje, 
krušnohorské dekorace, uzeniny, potřeby pro psy 
a běžné občerstvení. (nov)

OBRNICE - Již deváté Obrnické slavnosti po-
řádá tento víkend obec Obrnice. Akce vypukne 
v sobotu 12. září od 13 hodin na místním fotba-
lovém hřišti. 

Program
13.00 hodin - Duhovka
14.00 hodin - Genny Ciatti + Tomáš Löbl
15.00 hodin - Zahájení
15.10 hodin - Vystoupení na chůdách
15.40 hodin - Taneční vystoupení - Charleston
15.45 hodin - Milan Pitkin 

16.15 hodin - Taneční vystoupení
16.20 hodin - vystoupení na chůdách
16.45 hodin - Miroslav Paleček
17.30 hodin - Dětská skupina HAPPY KIDS
18.00 hodin - Zdeněk Izer
18.30 hodin - Mamma Mia
Programem provází moderátor Radek Jirgl, pro 

děti je připravena nafukovací skluzavka, skákací 
hrad, malování na obličej, vláček, řetízkový kolo-
toč, paintballová střelnice a další. Zajištěno je pří-
jemné posezení a občerstvení. (nov)

Autodrom vydražil tričko 
pro dětský domov

Želenice se chystají na jarmark

Obrnické slavnosti tuto sobotu

ÚSTECKÝ KRAJ – Už za nece-
lých pět měsíců se stane Ústec-
ký kraj dějištěm VII. her zim-
ní olympiády dětí a mládeže. 
Sportovce i návštěvníky bude 
nejen po dobu celé olympiády, 
ale i před ní doprovázet maskot. 
Tomu už lidé vymysleli jméno. 
Jmenovat se bude Bambu. 

Návrhy mohli lidé posílat na 
krajský úřad v rámci veřejné 
ankety. Dorazilo na stovku ná-
vrhů. Nejvíce se porotě zalíbilo 
jméno Bambu. „Děkujeme tímto 
všem zúčastněným a věříme, že 
se brzy s naším maskotem opět 
setkají. Plánujeme hned několik 
akcí, kde se Bambu objeví. Zim-
ní olympiáda dětí a mládeže se 
koná 17. až 22. ledna. Přijďte 
fandit!,“ říká Lucie Dosedělová 
z kanceláře hejtmana Ústec-
kého kraje. Dějištěm VII. her 
zimní olympiády dětí a mládeže 
v Ústeckém kraji bude i Most 
a Litvínov. Na zimním stadionu 
v Mostě se v rámci olympijského 
zápolení budou konat závody 
krasobruslení a rychlobruslení, 

Maskot olympiády dostal jméno

zimní stadion v Litvínově pak 
bude hostit zápasy v hokeji. Dal-
ší sportoviště: Ski areál Klínovec 
- alpské a akrobatické lyžová-

ní, snowboarding, Nové Město 
v Krušných horách - běžecké ly-
žování a biatlon, zimní stadion 
v Chomutově – hokej. (sol)

Maskot Bambu vznikl Maskot Bambu vznikl 
podle návrhu studentky podle návrhu studentky 
litoměřického gymnázia.litoměřického gymnázia.

Populární závod Czech Truck Prix 2015 pomohl i charitě.
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Poslední noc 
italské dovolené

Sledoval v  televizi dal-
ší díl seriálu amerických 
kriminálek. Neubránil se 
úsměvu. Podle nich bylo 
všechno tak snadné. DNA, 
otisky prstů. Kdepak. Na 
něj nemůžou. Žádná DNA 
jim nepomůže. 
On je nepola-
pitelný, je stín, 
jen myšlenka. 
Nikdy ho ne-
můžou chytit. 
Najednou ucítil 
nutkavou potře-
bu přesvědčit se 
o své dokonalos-
ti, o své velikosti. 
Přešel do ložni-
ce, odhrnul cíp 
starého běhou-
nu a nadzdvihl 
uvolněné prkno v podlaze. 
V  prostoru pod podlahou 
měl ukrytý svůj poklad. 
Dřevěný  kufr a v  něm 
všechno, co si kdy odne-
sl z  míst, kde nechal svou 
DNA i otisky prstů. Kri-
minalistům úplně k  niče-
mu. Všechno měl pěkně 
rozdělené do igelitových 
sáčků. Prameny vlasů, 
dámské spodní prádlo, ho-
dinky i šperky. Všechno, 
co si kdy odnesl. Seděl na 
zemi a probíral se svým po-
kladem. Nad každým kous-
kem, který vzal do ruky, se 
mu vybavil příběh. Přehrá-
val si je v hlavě jako v bio-
grafu. Mladičká blondýnka, 
která cosi křičela v němči-
ně, než jí přikryl ústa dla-
ní. Bránila se a kousla ho 
tak silně, že nemohl ruku 
naplno několik dnů po-
užívat. V  tu chvíli ale ne-
cítil bolest. Jen vzrušení. 
Škrtil ji tenkrát řemínkem 
její vlastní kabelky. Byl to 
silný zážitek, který mu zů-
stal dlouho. Další v  řadě 
byla Polka. Nejlepší roky 
už měla za sebou, jemu ale 
přišlo přitažlivé, jak se při 
chůzi pohupovala v bocích. 
To ho na ní zaujalo. Byla 
milá. Nabídla se mu sama. 
Myslela si, že jí po sexu 
zaplatí. Rozbil jí ale hlavu 
kamenem a nechal ležet na 
břehu řeky. Domů do Čech 
si odvezl její kalhotky. Na 
Maďarsko nevzpomínal 
rád. Tenkrát se mu to příliš 
nepovedlo. Maďarku zbil, 
znásilnil, ale nechal žít. Pří-
liš pozdě si všiml, že je ne-
vidomá. To nebyl jeho styl. 
Takovým ženám on neubli-
žoval. Ještě teď na ni měl 
zlost. Proč se nevidomá 
žena sama potuluje nočním 
městem? Jen si říká o malér. 
Byl i na Slovensku. Tam si 
vybral mladou ženu, pěkně 
stavěnou, paničku ověše-
nou šperky. Náhodou na ni 
narazil v  noční Tatranské 
Lomnici. Ani tenkrát na 
žádnou nečekal, ale příleži-
tost prostě dělá zloděje. Pa-
nička se pohádala s  man-
želem, rozhodla se sama 
dojít do hotelu a už nedošla 
nikdy nikam. Ve sbírce měl 
její šperky. Držel se zásady, 
nikdy na stejném místě, 
nikdy stejným způsobem 
a nikdy stejný typ ženy. Pak 
mohli kriminalisté pátrat, 
jak chtěli. Zmizel jak pára 
nad hrncem. Ve městě, kde 
žil, neporušil ani dopravní 
předpisy. Žil nudným spo-
řádaným životem učitele 
v  autoškole. Ve sbírce měl 
také jedny pánské hodin-
ky. Patřily jeho otci. Matku 

neznal. Prý zemřela, když 
byl malý. On si ale mys-
lel, že spíš utekla s  jiným 
a jeho nechala být. Byla to 
děvka. Otec ho nechal ba-
bičce. Když mu bylo pět let, 
babička zemřela. Otec byl 

tenkrát zrovna 
ve vězení a o něj 
nikdo z  příbuz-
ných nestál. Tak 
skončil v  dět-
ském domově. 
To byla škola ži-
vota. Počítal dny, 
které tátovi ve 
vězení zbývaly. 
Nakonec za ním 
přijel až po půl 
roce, co ho pus-
tili ven. Prosil 
ho úpěnlivě, ať 

ho vezme pryč. Otec se jen 
smál. V  děcáku je mu líp, 
než by mu bylo s ním. On 
nemá peníze ani čas, aby se 
mohl starat o děcko. Tolik 
zájmu ale přeci jen projevil, 
že musel zůstat v  domově 
a nikdy se nedostal k  pěs-
tounům jako jiní kluci. Vy-
růstal bez lásky, starší kluci 
ho šikanovali, vychovatelky 
v  domově ignorovaly. Pak 
otce dlouho neviděl.  Až 
když byl dospělý a našel si 
práci i byt. Jako zázrakem 
jeho pošlapaná dětská duše 
dokázala zmobilizovat veš-
keré síly a on si udělal ma-
turitu. Nebyl nijak hloupý 
a přesně věděl, co od života 
chce. Táta byl tenkrát opilý, 
když k  němu dorazil. Ani 
ho nepoznal. Vzal ho na 
procházku k řece, tam k ná-
břeží k hospodě, kde čepo-
vali pivo. Stáhl mu hodinky 
z  ruky a strčil ho do vody. 
Stačilo jen trochu přidržet 
hlavu pod hladinou. Nikdo 
ho neznal, nikdo neřekl, 
že utonulého navštívil syn. 
Prostě jen jeden opilec pře-
bral a spadl do řeky. Zalíbi-
la se mu ta beztrestnost. Ta 
svoboda. Zalíbilo se mu žít 
počestným životem a vyjíž-
dět si na lov. Jen jednou za 
čas. Bezpečně, daleko, kde 
ho nikdo nezná. Stačí být 
opatrný. Čestný občan, je-
hož DNA ani otisky nemá 
policie k  dispozici. Nemá 
totiž důvod. Nikdo ho ne-
spojuje s  vraždami a zná-
silněními v  jiných zemích. 
Nikdo vlastně ani nespojil 
jednotlivé případy na první 
pohled tak jiné. Mladé i sta-
ré ženy. Tmavé i blondýny. 
Někdy zneužité, jindy ne. 
Některá uškrcená, jiná ubi-
tá, další pověšená na strom. 
Tolik způsobů smrti. Tolik 
žen je ještě na světě. Ulo-
žil si svůj poklad a šel do 
pokoje. Nalil si skleničku 
vína a otevřel atlas Evropy. 
Procházel prstem jednot-
livé státy.  Přemýšlel, kam 
by vyrazil na dovolenou 
tentokrát. Měl chuť na již-
ní země. Chorvatsko nebo 
snad Itálii. Představoval si 
opálenou a sluncem voní-
cí pokožku své příští obě-
ti. Určitě musí mít dlouhé 
tmavé vlasy. Takové Italky 
mívají. Ustřihne si pramen 
a zaplete ho s rudou pentlí. 
Těšil se na dovolenou jako 
malý kluk. Bude to Itálie. 
Už se rozhodl. Nahlásí si 
v práci termín. Někdy, kdy 
je Itálie plná turistů. Napil 
se ze skleničky vína a při-
vřel oči. V duchu plánoval 
poslední noc své italské do-
volené.  (pur)

SOUDNIČKA
MOST - Okolí jezera Matylda se uplynulou neděli  stalo dějištěm 
už druhého ročníku závodů Most42inline. Třešničkou na dortu byl 
Open Vršanská uhelná maraton – Mistrovství ČR v silničním in-line 
maratonu. Účastníci museli na více než čtyřkilometrovém okruhu 
absolvovat deset a půl kola.

 Letos se návštěvníci i samot-
ní aktéři dočkali zpestření.  Prv-
ní akce se na okruhu u Matyldy 
uskutečnily už v  pátek večer. 
Nechyběly doprovodné soutěže 
pro děti a celý večer vyvrcholil 
jízdou kolem Matyldy. Závodilo 
se ve všech věkových kategori-
ích. Ty nejmenší děti jezdily na  

na odrážedlech. Do závodu se 
registrovalo celkem 201 závod-
níků, což je o mnoho víc než 
vloni, kdy závod absolvovalo 
na 120 účastníků. V neděli na 
akci dorazila i devítinásobná 
olympijská medailistka v rych-
lobruslení Claudia Pechstein.
 (red)

MOST – Otřesný případ napadení se odehrál v Mostě. Teprve osm-
náctiletý mladík z  Litvínova přepadl  začátkem září v nočních ho-
dinách šedesátiletého muže. Brutálně ho zmlátil a pak ho i okradl. 

„Senior šel krátce po 21. ho-
dině na zahrádku, a když pro-
cházel areálem garáží poblíž 
nádraží, tak se k němu přidal 
neznámý muž, který mu chtěl 
odcizit tašku. Poškozený se ji 
snažil ubránit a při tom upadl na 

zem. Obviněný ho začal kopat 
do obličeje a hlavy. Napadený 
příruční zavazadlo pustil, kryl si 
před ranami obličej a volal o po-
moc,“ popsala policejní mluvčí 
mostecké státní policie Ludmila 
Světláková. Policii přivolal až 

svědek, který zmláceného muže 
slyšel naříkat a volat. Hlídky 
policistů a strážníků následně 
na místě spatřily oběť i pode-
zřelého. Protože poškozený měl 
zranění v oblasti hlavy a obliče-
je, poskytli mu policisté první 
pomoc, ošetřili mu zranění a za-
balili muže do izotermické folie. 
Do příjezdu rychlé záchranné 
služby neustále kontrolovali 

jeho životní funkce. „Poškozený 
byl převezen do nemocnice, kde 
zůstal hospitalizován. Podezře-
lý muž byl zadržen. Policistům 
tvrdil, že zraněného muže našel 
a taška je jeho,“ prozradila dále 
k případu policejní mluvčí. Vy-
šetřovatel na obviněného ze 
zvlášť závažného zločinu podal 
podnět na vzetí do vazby. 

 (sol)

Brutálně zbil a okradl seniora

Maraton Vršanské uhelné vyhrál Suchý

Vítězové RESULTS Open Vrš anská  uhelná  maraton 
1. místo – Ondřej Suchý (LUIGINO) 1:06:04.67
2. místo – Michal Prokop (BK Náchod) 1:07:01.01
3. místo – Matěj Krupka (KSBM Praha-PS Tax Racing) 1:07:50.44

Uživatelé našeho Domova 
mají kladný vztah k živé pří-
rodě a zvláště ke zvířatům. 
Během zimy krmíme a pozo-
rujeme ptáčky, adoptovali jsme 
želvu v zoologické zahradě 
a spolupracujeme s útulkem 
pro opuštěná zvířata. Když 
jsme se dověděli, že třetí sobo-
ta v měsíci srpnu je vyhlášena 
Mezinárodním dnem zvířat 
bez domova, uspořádali jsme 
sbírku pro opuštěná zvířata.  
Přispěli senioři i zaměstnanci. 
Dne 28. 8. 2015 jsme se pak 
společně vydali do Městské-
ho útulku pro psy v Litvínově 
předat náš dar. Zde se nám 
věnoval vedoucí útulku pan 
Štefan Horský a vyprávěl nám 
o osudech psích bezdomovců. 

Některé byly hodně smutné, 
ale na pejscích bylo vidět, že se 
v útulku mají dobře, mnohdy 
lépe než u svých dřívějších ma-
jitelů a pomalu zase získávají 
důvěru k lidem. Malé rozto-
milé štěně, které dostalo jmé-
no Mařenka, vyloudilo úsměv 
na tvářích všech přítomných. 
Kromě psů jsme měli možnost 
vidět i kočičí obyvatelku útul-
ku s dvěma maličkými koťátky. 
Moc přejeme všem zvířatům 
bez domova, aby našla svého 
hodného pána, a s útulkem bu-
deme spolupracovat i nadále. 
Všichni už se těšíme, až k nám 
do domova přijede pan Horský 
s pejskem Ťapkou.  

JITKA TOPINKOVÁ, 
asistent sociálního pracovníka

V Domově sociálních služeb v Meziboří 
proběhla sbírka na pomoc zvířatům bez domova

 Napsali jste nám...
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z Rady města Litvínova

V Gorkého třicítkou
Rada města Litvínova roz-

hodla o omezení rychlosti 
v Gorkého ulici na 30 kilometrů 
v  hodině. Nevyhověla přitom 
žádosti občanů, aby v  Gorkého 
ulici umístila zpomalovací pra-
hy.  Prahy ztěžují zimní údržbu 
komunikace a mohou být zdro-
jem hluku. 

Úprava parkování
Rada města Litvínova schváli-

la změnu parkování v ulici Tyrše 
a Fügnera spočívající ve vyzna-
čení vodorovného dopravního 
značení Stání podélné a Šikmé 
rovnoběžné čáry. Podnět ke 
změně, vzhledem ke stále trva-
jícímu nedostatku parkovacích 
míst ve městě, podal místosta-
rosta Milan Šťovíček. Jedná se 
o zavedení kolmého nebo šik-
mého parkování za předpokla-
du, že tomu nebudou bránit roz-
hledové poměry na předmětné 
komunikaci. Tímto opatřením 
se rozšíří prostor pro parkování.  

Zákaz krmit 
holuby!

Rada města Litvínova dopo-
ručuje zastupitelstvu města vy-
dat obecně závaznou vyhlášku 
o udržování čistoty veřejných 
prostranství, ochraně životního 
prostředí, ochraně veřejné zele-
ně a opatření ke zlepšení vzhle-
du města vzhledem k tomu, že 
obecně závazná vyhláška o ve-
řejném pořádku není aktuální. 
Za spolupráce s Ministerstvem 
vnitra ČR byly dopracovány de-
taily obecně závazné vyhlášky 
tak, aby byla v souladu s plat-
nými zákony. V aktualizované 
obecně závazné vyhlášce je nově 
zařazen zákaz krmení holubů 
a jiných volně žijících zvířat, 
zejména koček. Podrobněji spe-
cifi kuje ochranu veřejné zele-
ně tak, aby vyhovovala dnešní 
době. Rovněž byl rozšířen člá-
nek, který nastavuje podmín-
ky pro užívání plakátovacích 
ploch.  (pur)

NOVÁ VES V  HORÁCH – Situace v  pohraničí v  posledních týdnech, 
kdy se migranti objevují při cestě do sousedního Německa také 
v hraničních Krušných horách, nenechává v klidu starostu Nové Vsi 
v Horách, poslance a předsedu výboru pro obranu Davida Kádnera. 
Podle jeho mínění by měla vláda věnovat větší pozornost obraně 
hranic a ministerstva vnitra a obrany by měla více spolupracovat. 
V tomto smyslu také interpeloval ministra vnitra Milana Chovance. 
Další problém, který v regionu vidí, se týká nedávné havárie v Uni-
petrolu RPA.

V  médiích se čelní předsta-
vitelé státu vyjadřují uklidňu-
jícím způsobem, migranti míří 
do Německa a o Českou repub-
liku nemají zájem. Vnímáte si-
tuaci jinak?

Nezapomínejme, že Německo 
není nafukovací. Nastane doba, 
kdy už žádné další uprchlíky 
Němci přijímat nebudou. Pak 
zavřou hranice a problém zů-
stane u nás. Chci vědět, jestli 
s něčím podobným vláda počítá 
a připravuje se na to. Je potřeba 
větší spolupráce mezi minister-
stvy vnitra a obrany. Zatím se 
ministr Milan Chovanec tváří, 
že Policie ČR zvládne vše sama 
bez pomoci armády. V  armád-
ních skladech je ale potřebná 
výstroj k  monitorování hranic, 
dalekohledy s  nočním viděním 
a další věci, bez kterých hrani-
ce v horách uzavřeme jen těžko. 
Česká republika musí čelit no-
vým bezpečnostním hrozbám.  
V této souvislosti jsem položil 
ministru Chovancovi několik 
otázek. Chci vědět, jaké kroky 
doposud provedly bezpečnost-
ní složky České republiky pro 
posílení ochrany českých stát-
ních hranic v souvislosti s imi-
grantskou krizí. Jaké personální, 
fi nanční a technické prostředky 
si tato opatření doposud vyžá-
dala. Zda jsou ve státním roz-
počtu pro letošní rok peníze 
na tato opatření a zda s  nimi 
počítá rozpočet i pro příští rok. 
A za jakých předpokladů bude 
podstatným způsobem posílena 
ochrana hranic.  

Je vůbec možné, aby Česká 
republika v  rámci Schengenu 
uzavřela své hranice?

Členské státy mohou podle 
čl. 26 Schengenského hranič-
ního kodexu v mimořádných 
situacích ohrožujících celkové 
fungování schengenského pro-
storu z důvodu přetrvávajících 

závažných nedostatků týkají-
cí se ochrany vnějších hranic 
znovu zavést ochranu vnitřních 
hranic. Další moje interpelace 
na ministra Chovance se týká 
právě Schengenu. Chci vědět, 
za jakých předpokladů Česká 
republika využije tohoto článku 
kodexu.  Evropská unie by po-
dle mého mínění měla chránit 
své vnější hranice a nečekat na 
to, až hrozba přijde na hranice 
jednotlivých států. Pak už může 
být pro řešení pozdě. Jaká rizika 
vyplývají pro bezpečnost ČR, že 
by některý ze sousedních států 
využil některý z těchto článku? 
Jak je na takovou situaci ČR při-
pravena? Rád bych se mýlil, ale 
nakonec se může stát, že mig-
rantů zůstane v České republice 
tolik, že pro ně žádné další nové 
tábory stačit nebudou. Pak bude 
vláda hledat taková místa, jako 
je Janov se stovkami prázdných 
bytů. Chtěl bych vědět, jaká 
opatření učiní stát konkrétně 

pro Ústecký kraj, který s  Ně-
meckem sousedí. Zajímá mě 
to nejen jako poslance, ale také 
jako starostu horské obce v po-
hraničí.

Vaše další interpelace mířila 
na ministra obchodu a prů-
myslu Jana Mládka. Týkala 
se havárie v  Unipetrolu RPA. 
Proč tato interpelace, když ha-

várie je záležitostí polské fi rmy 
a našeho státu se v  podstatě 
netýká?

V průběhu měsíce srpna zasá-
hl chemický provoz Unipetrolu 
v Litvínově výbuch a následný 
požár. Přestože byla zasažena 
jen část komplexu, vzhledem 
k provázanosti procesu byla celá 
výroba odstavena. Lze očekávat, 
že odstávka bude trvat měsíce 
a vliv na hospodářský výsledek 
společnosti bude obrovský. To 
se nás samozřejmě týká, pro-
tože v  Unipetrolu jsou zaměst-
nány stovky lidí z  regionu a ve 
fi rmách, které jsou na činnosti 
Unipetrolu závislé, pak další tisí-
ce zaměstnanců. Zajímá mě, zda 
má ministr průmyslu informace 
o tom, že by vlastník vyhodnotil 
opravu po výbuchu a následném 
požáru za tolik nevýhodnou, že 
by odešel z regionu. Je minister-

stvo případně ochotno pomoci 
v případě, že by odchod společ-
nosti hrozil? Jakým způsobem 
by zrušení výroby v tomto kom-
plexu ovlivnilo nezaměstnanost 
a ekonomiku v regionu? Už tak 
je Mostecko regionem s největší 
nezaměstnaností. Ta se zvýší zá-
sadním způsobem, pokud vláda 
nerozhodne ve věci prolomení 
těžebních limitů. Ptám se proto 
ministra Mládka, zda je stále ak-
tuální informace o tom, že v pří-
padě pokračování těžby na lomu 
ČSA vláda rozhodne až v  roce 
2020. Je to z pohledu ekonomic-
kého realizovatelné řešení? Náš 
region je problematický, hrozí tu 
zvyšování nezaměstnanosti kvůli 
ukončení těžby, havárie v  Uni-
petrolu lidem také na klidu ne-
přidala. Region si zaslouží větší 
pozornost státu a ochranu, které 
se mu příliš nedostává.  (pur)

LITVÍNOV – Město Litvínov má v současné době ve vlastnictví pou-
ze dva domy se čtyřiadvaceti byty a ubytovnu k sociálnímu bydlení 
s 56 bytovými jednotkami. Všechny ostatní domy a byty ve městě 
jsou v majetku soukromých vlastníků. 

 Litvínov v  současné době 
vlastní pouze domy č. p. 1593 
a 1594 v ul. Podkrušnohorské. 
Ostatní bytové jednotky ve měs-
tě vlastní CPI Byty, SBD Kruš-
nohor,  soukromá bytová druž-

stva a sdružení vlastníků objektů 
prodaných v rámci privatizace 
bytového fondu. K sociálnímu 
bydlení slouží ubytovna V Dolí-
ku (UNO). V zařízení se posky-
tuje ubytování po zhodnocení 

sociální situace osoby komisí 
prostupného bydlení, odboru 
sociálních věcí a školství. Stano-
visko komise je podkladem pro 
uzavření nájemní smlouvy vždy 
na kalendářní čtvrtletí. Celková 
doba trvání nájemní smlouvy 
nesmí být delší než 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsí-
ců. Ostatní ubytovny ve městě 
provozují jiní majitelé. Nájem-

né v  bytech nehodlá Litvínov 
zdražovat, protože už dnes je 
vyšší, než je obvyklé v obecních 
bytech v okolních městech. Mě-
síční nájemné v bytech města 
činí 54,67 Kč/m2. V ubytovně 
UNO je nájemné za byt a pau-
šální platby za služby na úrovni 
sazeb stanovených usnesením 
rady města z března roku 2013. 

(pur)

LITVÍNOV – Pouze v jediném případě nedal Litvínov souhlas k poby-
tu v ubytovně na území města. Ten je nutný při posuzování nároku 
na doplatek na bydlení. 

Pravomoc udělování souhla-
su  má v Litvínově vedoucí od-
boru sociálních věcí a školství. 
Udělování souhlasů se týká 
ubytovny UNO, ubytovny Ha-
merský mlýn, ubytovny Vodní, 
penzionů pro seniory, ubytov-
ny SBD Krušnohor, Sokolská 
42, Litvínov.  Od 1. 5. do 31. 
8. 2015 přišlo na odbor sociál-

ních věcí a školství Městského 
úřadu Litvínov od Úřadu práce 
ČR celkem 114 žádostí. Cel-
kem se jedná o 140 společně 
posuzovaných osob.  Ve 108 
případech se jednalo o klienty 
a společně posuzované osoby, 
které v ubytovnách bydlí již 
dlouhodobě. V jednom přípa-
dě se jednalo o rodinu, kterou 

SBD Krušnohor vystěhoval do 
své ubytovny pro neplatiče. 
Všechny osoby mají v Litví-
nově dlouhodobý trvalý po-
byt a podle vyjádření městské 
policie nebyly řešeny v rámci 
výkonu jejich činnosti pro ne-
žádoucí chování. Pouze v jed-
nom případě neudělil odbor 
sociálních věcí a školství Měst-
ského úřadu Litvínov souhlas 
s ubytováním, a to z důvodu 
nesplnění podmínky trvalého 
pobytu. „Stanovisko města je 

pouze doporučující. Není pro 
Úřad práce ČR, který doplatek 
na bydlení ze systému pomoci 
hmotné nouze poskytuje, nijak 
zavazující. Nikdo z těch, kteří 
souhlas města dostali, nejsou 
pachatelé trestné činnosti, jsou 
to lidé, kteří v  Litvínově trvale 
žijí. Pokud by město souhlas 
neudělilo, pak se o ně musí stej-
ně postarat. Jsou to naši obča-
né,  i kdyby skončili na ulici,“ 
konstatovala starostka města 
Kamila Bláhová.  (pur)

Litvínov má jen dvacet bytů

Kdo chce bydlet, potřebuje souhlas

S Davidem Kádnerem o uprchlících, 
zavírání hranic a průšvihu v Unipetrolu

MOST- Počty nezaměstnaných 
v Ústeckém kraji opět klesají. 
Ke konci srpna evidoval krajský 
úřad práce v Ústí nad Labem 
52 511 uchazečů o práci. Neza-
městnanost tak byla nižší o více 
než jeden a půl procenta. 

Stánek nezaměstnaných v Ús-
teckém kraji eviduje ke konci 
prázdnin o devět set uchazečů 
o práci méně, než tomu bylo 
v předchozím měsíci. Celkově 
hledá práci  52 511 osob. Je to 
o 8 268 osob méně než ve stej-
ném období loňského roku. Ne-
zaměstnanost tak klesla na hra-
nici 9,21 procent. „Negativně se 
na vývoji nezaměstnanosti začí-
ná promítat příliv nových absol-
ventů do evidence úřadu práce ke 
konci letních prázdnin, přičemž 
k dosažení maxima by mělo do-
jít v průběhu měsíce září,“ uvedl 
Michal Tuček, analytik trhu prá-
ce krajské pobočky Úřadu práce 
ČR v Ústí nad Labem. Ke kon-
ci srpna bylo evidováno 1 965 
absolventů škol všech stupňů 
vzdělání a mladistvých, jejichž 
počet vzrostl ve srovnání s před-
chozím měsícem o 78 osob. Na 

celkové nezaměstnanosti se po-
díleli 3,74 %. Naopak pozitivně 
se na vývoji nezaměstnanosti 
bude podílet zvýšená aktivita 
uchazečů na trhu práce při zís-
kávání nového zaměstnání po 
skončení prázdninových měsí-
ců. 

„V průběhu srpna bylo nově 
zaevidováno 4 167 osob. Ve 
srovnání s minulým měsícem to 
bylo méně o 877 osob. Ve stejném 
období z evidence odešlo celkem 
5 067 uchazečů,“ doplnil ke sta-
tistikám Michal Tuček. Největší 
meziměsíční pokles evidova-
ných uchazečů byl zazname-
nán v 6 ze 7 okresů Ústeckého 
kraje, přičemž největší připadal 
na okres Děčín, a to o 2,63 %. 
Nárůst naopak zaznamenali 
v okrese Teplice, a to 0,25 %. 

Zatímco nezaměstnanost kle-
sá, zvyšuje se počet volných pra-
covních míst. V současné době 
jich nabízí krajská pobočka 
úřadu práce 6 038. Jejich počet 
byl o 513 vyšší než v předcho-
zím měsíci a o 2 638 vyšší než ve 
stejném měsíci minulého roku.

(sol)

Nezaměstnanost 
v kraji klesá k devítce

„Hrozí tu 
zvyšování 

nezaměstnanosti 
kvůli ukončení 
těžby, havárie 
v Unipetrolu 

lidem také na 
klidu nepřidala.“
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

LITVÍNOV – Ani po více než 
třech desítkách let lidé neza-
pomínají na tragickou událost 
na dole Pluto, kde při důlním 
neštěstí zahynulo v  roce 1981 
pětašedesát lidí. Každý rok 3. 
září, v den výročí této událos-
ti, se pamětníci, zástupci hor-

nického cechu a představitelé 
samospráv sejdou u památníku 
v  Chudeříně, aby tu položi-
li věnce a květiny. K  výbuchu 
došlo před 34 lety 3. září v 15 
hodin a 33 minut v oblasti 4. 
úseku hlubinného Dolu Plu-
to, koncernového podniku 

Doly Vítězného února v Záluží 
v Severočeském hnědouhel-
ném revíru. O život přišli nejen 
horníci, kteří v tu dobu praco-
vali v  dole, ale také bánští zá-
chranáři. Mezi zemřelými byl 
i mladý záchranář Josef Špicar, 
jehož manželce se v  den ne-

štěstí narodilo dítě. K pomníku 
přijeli pozůstalí po zemřelých, 
manželky, děti, ale také přátelé 
mrtvých záchranářů a horníků.  
Pietního aktu se zúčastnil i ge-
nerální ředitel Vršanské uhelné 
Vladimír Rouček, který k po-
mníku také položil kytici. (pur)

LITVÍNOV – Dva litvínovské penziony pro seniory jsou nově zatep-
lené a ve Vodní ulici dokonce přibyl nový výtah. Po bezbariérovém 
přístupu do penzionu volali senioři už několik let. Dokonce kvůli 
chybějícímu výtahu senioři odmítali v penzionu ve Vodní bydlet. 

Oba penziony město opravilo 
a zateplilo díky dotacím z  pro-
gramu Životní prostředí. Revi-
talizace penzionu pro seniory 
ve Vodní ulici byla zahájena už 
v  loňském roce. Za devět mě-
síců bylo provedeno zateplení 
obvodového pláště zateplovacím 
systémem ETICS,  rekonstrukce 

střešního pláště včetně zateplení 
nad stropem posledního pod-
laží, zateplení stropu suterénu, 
výměna dveřních výplní, vestav-
ba evakuačního výtahu, úprava 
hromosvodu a další navazující 
práce byly zahájeny, vzhledem 
ke klimatickým podmínkám, až 
v dubnu letošního roku. Revitali-

zace objektu byla dokončena 30. 
června letošního roku s náklady 
cca 8,2 mil. Kč bez DPH. „Nejdů-
ležitější byla výstavba výtahu. Ten 
v  tomto objektu skutečně chyběl. 
Senioři museli do vyšších pater 
chodit po schodech, což ne všichni 
zvládnou. Někteří proto ubytová-
ní v tomto penzionu museli odmí-
tat. Nyní se ale do výtahu dosta-
nou přímo z ulice. Výtah se otevře 
jen pomocí čipu, který dostanou 
všichni obyvatelé penzionu. Ne-
hrozí, že by se výtahem do bu-

dovy dostal někdo nezvaný,“ říká 
jednatelka Krušnohorské poli-
kliniky Hana Sošková. V penzi-
onu ještě zbývá zrekonstruovat 
vstupní schodiště, které nebylo 
součástí dotace. „Už vybíráme 
protiskluzový povrch,“ ujistila 
jednatelka. Díky zateplení se jen 
v penzionu ve Vodní ušetří roč-
ně téměř 500 tis. Kč na energiích. 
Na akci získalo město dotaci 3,9 
mil. Kč. Spoluúčast města byla ve 
výši 5,2 mil. Kč.

Zateplení se dočkal také další 
penzion pro seniory - U Bílého 
sloupu. I tady došlo k zateplení, 
výměně okenních výplní na již-
ní straně budovy, součástí akce 
byla sanace lodžií, úprava hro-
mosvodu. Stavba byla ukončena 
v srpnu letošního roku řádně 
a odborně podle smlouvy o dílo. 
Investice byla podpořena dotací 
z Operačního programu Život-
ní prostředí ve výši 3,2 mil. Kč. 
Spoluúčast města činila 1,4 mil. 
Kč. „Získání dotace na tuto akci 
považuji za velký úspěch. Ob-
jekt už je totiž částečně zateplen, 
a tak jsme s  dotací nepočítali. 
Obvodový plášť už byl ve velmi 
špatném stavu a lodžie značně 
poškozené,“ komentovala další 
akci vedoucí odboru investic 
Hana Nováková.  I tady se díky 
zateplení ušetří na energiích 
více než 220 tis. Kč ročně.  (pur)

LITVÍNOV -  Před utkáním HC Verva Litvínov s fi nským Espoo na lit-
vínovském stadionu Ivana Hlinky děkoval generální ředitel Unipet-
rolu Marek Świtajewsky všem složkám Integrovaného záchranného 
systému Ústeckého kraje za zásah při požáru na etylénové jednot-
ce. Děkoval také kotel fanoušků, který rozbalil transparent s heslem 
„Díky za Vaši obětavost“. 

Děkovačku zorganizoval 
Unipetrol RPA společně s HC 
Verva Litvínov. „Všichni, kdo 
během požáru zasahovali, do-
stali symbolický dárek, bílé trič-
ko, které je na tribuně odlišilo 
od ostatních diváků. Takových 
triček se v  neděli rozdalo 350,“ 
prozradil generální manažer 
HC Verva Litvínov Robert Ky-
sela. Všem složkám Integro-
vaného záchranného systému 
Ústeckého kraje také HC Verva 
Litvínov věnovala nedělní zá-

pas.  Poděkování generálního 
ředitele Unipetrolu si vyslechli 
čelní představitelé hasičského 
záchranného sboru i Policie 
ČR. Na led přišel také hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. „Všem zasahujícím 
záchranářům patří naše uznání 
a poděkování za jejich profesio-
nální práci. Především díky nim 
nedošlo k žádnému vážnému 
zranění. Mají naše uznání,“ pro-
hlásil na adresu záchranářů Ol-
dřich Bubeníček.   (pur)

Proč byl hejtman na ledě? Děkoval!

Lidé nezapomínají na Pluto 

Chtěli jste výtah? Tak tady ho máte!

Senioři z penzionu ve Vodní ulici Senioři z penzionu ve Vodní ulici 
se konečně dočkali výtahu.se konečně dočkali výtahu.

Za drogy pět let 
MOST - Za přechovávání 

předmětů k výrobě drog čelí ob-
vinění 24letý muž z Mostu. Muž 
je stíhán na svobodě a v případě 
uznání viny mu hrozí až pětiletý 
trest odnětí svobody. Krimina-
listé, kteří se zabývají trestnou 
činností na úseku drog, v místě 
jeho bydliště v mostecké ulici 
Prokopa Holého zajistili plasto-
vé nádoby s neznámou tekuti-
nou a další věci, u kterých pojali 
podezření, že sloužily k výrobě 
drogy. Zajištěné věci předali ko-
legům na odbor kriminalistické 
techniky a expertiz k odbor-
nému zkoumání. Provedeným 
rozborem se zjistilo, že věci ob-
sahují látky, které se používají 
k výrobě pervitinu. 

Vysávali naftu
MOST – Mostecká policie za-

znamenala dva případy krádeže 
pohonných hmot. Neznámý pa-
chatel v obci Korozluky na Mos-
tecku vnikl do palivové nádrže 
u nákladního vozidla a z něj 
odcizil dvě stě litrů motorové 
naft y. Ke krádeži došlo v noč-

ních hodinách v  těchto dnech. 
„K další krádeži došlo v obci Dol-
ní Jiřetín. Tam se kdosi dostal do 
objektu jedné společnosti a u za-
parkovaného vozidla Mercedes 
vypáčil víčko nádrže, ze které 
odcizil 150 litrů naft y. Hmotná 
škoda dosáhla částky 14 tisíc 
korun,“ informovala policejní 
mluvčí Ludmila Světláková.

Kradl čokolády
MOSTECKO – Krádeže 

v obchodech si zřejmě oblí-
bil 30letý muž z Chomutova. 
V jedné mostecké prodejně, 
kam zavítal dvakrát, odcizil 
z volně nabízeného zboží osm 
kusů čokolád, které si ukryl po 
oděv a poté z objektu odešel, 
aniž za sladkosti zaplatil. Při 
druhé návštěvě si přivlastnil tři 
kusy balení kávy. I ty skončily 
pod jeho mikinou. Zda odcize-
né věci sám zkonzumoval, poli-
cistům neprozradil. Policie mu 
s ohledem na jeho kriminální 
minulost sdělila ve zkráceném 
přípravném řízení podezření ze 
spáchání přečinu krádeže.

(sol)

porušené paragrafy
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(Dokončení ze strany 1)
Zadáním soutěže Formula 

Student je vývoj vozu formu-
lového typu pro víkendového 
neprofesionálního závodníka. 
Soutěž je často označována jako 
inženýrská, což odráží její fi lo-
sofi i: vytvořit studentům pro-
středí pro jejich rozvoj během 
studia a zlepšit jejich přípravu 
na praxi. Z toho důvodu týmy 
nesoutěží pouze na trati, ale 
také před odbornými komisemi, 
které prověřují jejich vozy z hle-
diska technické vyspělosti, ceny 
i prodejního potenciálu. 

Formula Student ale není 
podle Vašíčka jen o závodění. 
„Týmy totiž také obhajují a pro-
dávají svůj jedinečný produkt 
odborné veřejnosti. Pro návštěv-
níky je zajímavé, že vše mohou 
sledovat zblízka. Mohou se ze-
ptat, osahat si formuli, sednout 
si do ní, mohou se zkrátka dostat 
doprostřed dění. Na druhou stra-
nu se v soutěži maximálně dbá 
na bezpečnost,“ upřesnil.

Studentské týmy technických 
vysokých škol z  Čech, Sloven-
ska, Německa, Polska, Eston-
ska, Itálie, Maďarska, Izraele 
a řady dalších zemí se ubytovaly 
v  kempu, který vznikl přímo 
v  areálu polygonu. Improvizo-
vaná depa, v nichž týmy připra-
vovaly své formule na soutěž, 
nabídl obrovský stan. Zázemí, 
kde se účastníci soutěže a jejich 

doprovod stravovali či sprcho-
vali, poskytla administrativní 
budova společnosti Autodrom 
Most.

„Připravit areál polygonu pro 
týdenní soutěž a takové množství 
lidí bylo pochopitelně velmi ná-
ročné a bylo s  tím hodně práce. 
Myslím ale, že jsme to zvládli se 
ctí. Skutečnost, že jsme s hlavním 
organizátorem soutěže Micha-
lem Vašíčkem našli společnou 

řeč, je pro nás poctou. Jediný pro-
blém nastal hned v úvodu. Týmy 
měly dorazit na polygon v úterý, 
Izraelci ale přijeli už v  pondělí. 
Chtěli vyložit formuli ve  velkém 
přepravním boxu. My jsme však 
objednali vysokozdvižný vozík až 
na úterý,“ shrnula pocity hosti-
tele eventová manažerka mos-

teckého autodromu Veronika 
Raková.

Soutěž zahrnuje statickou 
disciplínu, kde se boduje kon-
strukce formule, nákladová stu-
die a business plán. Technická 
a bezpečnostní přejímka ob-
sahuje test náklonu, brzdného 
účinku a hluku výfukové sestavy. 
Pro diváky jsou pak atraktivní 
zejména dynamické disciplíny, 
v nichž se týmy představily v so-

botu a v neděli.  Porotci při nich 
hodnotí zrychlení na 75 metrů, 
jízdu na trati ve tvaru osmičky, 
jednokolovou kvalifi kaci a vytr-
valostní závod na 22 kilometrů.

Soutěže Formula Student se 
pravidelně účastní i tým Vyso-
kého učení technického Brno. 
„Letos to byly čtyři podniky. 

Za sebou už máme německý 
Hockenheimring a Maďarsko. 
Z  mosteckého polygonu odjede-
me rovnou do Itálie, čímž pro nás 
sezona skončí,“ vyjmenoval čty-
řiadvacetiletý student brněnské 
školy Milan Špičák. 

Zadání soutěže mladého inže-
nýra, který bude pokračovat dal-
ší čtyři roky v  doktorandském 
studiu, zaujalo. „Nejde o vítěz-
ství. Ostatně odměna za první 
místo je 1000 eur, stejnou částku 
musíme zaplatit na startovném. 
Důležité ale je, že díky soutěži 
máme možnost osahat si získané 
vědomosti a znalosti v praxi a ná-
sledně je uplatnit v  zaměstnání. 
Účast v  soutěži je velkou deví-
zou, kterou představuje možnost 
získat dobrou práci. Součástí je 
vytvoření bussines plánu, v němž 
se prezentujeme jako fi ktivní fi r-
ma. Zaujali jsme tak už řadu re-
nomovaných fi rem, které nás při 
vývoji formule podporují. Jejich 
motivací je právě najít technické 
odborníky a získat je pro sebe,“ 
vysvětlil Milan. Sám si může 
vybírat z  celé řady nabídek po-
tenciálních zaměstnavatelů. 
„Rozhodl jsem se ale jinak, budu 
pokračovat ve studiu,“ doplnil.

Studentská formule VUT 
Brno dosahuje rychlosti až 142 
kilometrů za hodinu. Váží 198 
kilogramů a z  nuly na sto ki-
lometrů dokáže zrychlit za 3,6 
sekundy. S vývojem formule 

začali v Brně loni v září, hotova 
byla v prosinci 2014. Testy zahá-
jili letos v dubnu.

Studenti technických univer-
zit soutěží v konstrukci formulí 
již od roku 1981, kdy ve Spoje-
ných státech vznikla Formula 
SAE. Do Evropy se soutěž dosta-
la koncem 90. let, kde se jezdí na 

okruzích jako je Hockenheim-
ring nebo britský Silverstone, 
a to pod názvem Formula Stu-
dent. Soutěž Formula Student 
Czech měla premiéru v  roce 
2013 v  Hradci Králové a koná 
se za podpory mezinárodní cer-
tifi kační společnosti TÜV SÜD 
Czech.

Studenti předvedli „svoje“ formule

FOTO: Lada Laiblová
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WAKO K-1 EUROPEAN CUP
INTERNATIONAL CZECH CHAMPIONSHIP

PRAGUE   24. - 26. 9. 2015

MEZIBOŘÍ – Během letních prázdnin se investice v Meziboří rozje-
ly naplno. Mezi nejdůležitější patří dokončení revitalizace parku a 
zateplení budovy kulturního zařízení. Začalo se také s budováním 
výtahu na radnici.

Výstavba výtahu vyjde měs-
to na 2,5 miliónu korun. No-
vým výtahem se návštěvníci 
radnice svezou nejdříve začát-
kem listopadu letošního roku. 
V příštím roce chce město re-
konstruovat vstup před budo-
vou městského úřadu. „Díky 
výtahu a zrekonstruovanému 
bezbariérovému vstupu se tak 
Meziboří chce zařadit do pro-
jektu Mobility pro všechny bez-
bariérové trasy. Po zařazení do 
programu Úřadu vlády ČR by 
město mohlo získat další dota-
ce, podmínkou však je přijetí 
plánu bezbariérové trasy tak, 
aby se jednotlivé navrhované 
úpravy vzájemně doplňovaly 
a vytvořily jeden velký funkční 
celek,“ uvedla vedoucí odboru 
majetku, výstavby a životního 
prostředí Gabriela Soukupo-
vá. Výsledkem účasti v  tomto 
vládním projektu může být 
odstranění mnoha bariér ve 
veřejných  objektech nebo na 
komunikacích. Bezbariéro-
vá trasa na Meziboří proza-
tím obsahuje centrum města. 
Překážky ztěžují pohyb nejen 

zdravotně postiženým, ale také 
matkám s  kočárky, starším li-
dem, malým dětem a dalším. 
Program Mobility pro všech-
ny může být prospěšný široké 
skupině lidí. Podle demogra-
fických údajů lidé se sníženou 
schopností pohybu či orien-
tace, ať krátkodobě, či dlou-
hodobě, tvoří až 1/3 populace 
České republiky. 

Co se děje 
v Meziboří...

 V  průběhu srpna a září pro-
bíhá výměna výkladů neby-
tových prostor v  obchodní 
pasáži na náměstí 8. května. 
Akce si vyžádá investici ve 
výši 1 mil. Kč. Jedná se o dal-
ší krok renovace a zkrášlení 
centra Meziboří. 
  Po renovaci parku v letošním 
roce a rekonstrukce pasáže 
v  roce minulém připravu-
je město další etapu pro rok 
2016. Rekonstruovat by se 
měla část před radnicí a au-
tobusová zastávka. „Záleží sa-
mozřejmě na tom, zda získá-

me další dotace,“ doplnila 
Gabriela Soukupová. 
  Zahájena byla  výstavba par-
koviště v  Hornické ulici. 
Přibyde tu dvanáct nových 
parkovacích míst. Dokonče-
no by mělo být v  listopadu. 
Částečně by se tak měl vyřešit 
problém s parkováním v této 
ulici. Stavba vyjde město na 1 
mil. Kč. 
  Splněny jsou také veškeré 
plány na opravy komunika-
cí, které na letošní léto měly 
Technické služby Meziboří. 
„Poslední, co nám ještě zbývá, 
je chodník před kinem. Čekali 
jsme na dokončení zateple-
ní budovy. Také si nechává-
me rezervu pro případy, kdy 
si sdružení vlastníků domu 
provádí izolaci, město pak po 
dokončení jejich práce opra-
vuje chodníky,“ uvedl vedoucí 
Technických služeb Meziboří 
Pavel Esop. 
  Během léta provedli zaměst-
nanci technických služeb ge-
nerální opravy ulic Májová 
a Nad Parkem. Podařilo se 
také dokončit rekonstrukci 
areálu garáží K13, která v ně-
kolika etapách pokračuje už 
dva roky. Technické služby 
Meziboří tu získaly moderní 
a funkční zázemí.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov spolupracuje s  Mostem na dokumentu, který 
by měl mapovat potřeby dopravy obou měst a navrhovat řešení. 
Tento dokument sice zpracovávají jen větší města nad padesát tis. 
obyvatel, Litvínov byl ale přizván, protože má s Mostem společnou 
hromadnou dopravu.

Bude se jednat o jeden spo-
lečný dokument pro obě měs-
ta. Některé kapitoly ale budou 
řešit dopravu pro každé město 
zvlášť. V  dokumentu se obje-
ví veřejná hromadná doprava, 
automobilová doprava, cyklo, 
pěší, parkování. „Je to důležitý 
dokument podmiňující žádosti 
o dotace ze strukturálních fondů 
EU – operační program Dopra-

va,“ vysvětlila starostka města 
Kamila Bláhová. V současné 
době je připravována zadávací 
dokumentace veřejné zakázky 
na zpracování dokumentu. Za-
dávací dokumentaci připravuje 
město Most a bude předložena 
k připomínkování městu Litví-
novu. „V dokumentu se odrazí, 
v  jaké je doprava situaci, co je 
potřeba řešit, jak čerpat dotace. 

Konkrétně mohu zmínit potřebu 
rekonstrukce některých křižova-
tek, renovaci tratě mezi Mostem 
a Litvínovem, obnovu vozového 
parku a další podobné priority,“ 
doplnila starostka. V dokumen-
tu by se podle místostarostky 
Eriky Sedláčkové mělo také ob-
jevit řešení hromadné dopravy 
do míst, kde jsou průmyslové 
zóny nabízející práci. Nechybí 
v něm ani návrh na zkapacitně-
ní I/27, zvýšení bezpečnosti do-
pravy ve městě či spolupráce při 
modernizaci železniční dopravy 
a úpravy dopravního terminálu. 
Mezi Litvínovem a Mostem byla 
připravena dohoda o spoluprá-
ci. Touto dohodou se město 
Litvínov zavazuje ke spolupráci 
a dále k fi nančnímu plnění tři-
ceti procent z celkové ceny za-
kázky. Město Most se bude na 
zpracování dokumentu podílet 
sedmdesáti procenty. Poměr je 
dán počtem obyvatel jednotli-
vých měst a akcionářským podí-
lem měst v Dopravním podniku 
měst Mostu a Litvínova, a. s. 
Cena zpracování díla je cca 6 
mil. Kč, což pro město Litvínov 
znamená fi nanční spoluúčast ve 
výši cca 1,8 mil. Kč.  (pur)

Litvínov a Most řeší 
budoucnost dopravy

Na radnici v Meziboří se 
dostanou už i hendikepovaní

Nejdůležitější letošní investice Meziboří jsou Nejdůležitější letošní investice Meziboří jsou 
zateplení kulturního zařízení, výtah na radnici zateplení kulturního zařízení, výtah na radnici 

a dokončení revitalizace parku.a dokončení revitalizace parku.

Most má s Litvínovem společnou MHD.Most má s Litvínovem společnou MHD.
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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 35: „LOV NA PTÁKY“ Výherci: Jan Havlovský (Most), František Pour (Most), Kateřina Koutníková (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
 ■ Koupím sušenou konvalinku, 

poštou na dobírku. Telefon: 607 
679 928

 ■ Prodám baloňák, velikost 46, 
nenošený, dárek z Rakouska za 
300 Kč, černé dámské kožené boty 
na podpatku, číslo 39, za 150 Kč, 
obraz 5 dílů za 1 500 Kč. Telefon: 
723 085 088

 ■ 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 

 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

Ztracené

Šest žen, které se zamilovaly do mus-

lima. Známá slovenská autorka se 

setkala se šesti Evropankami, které 

se zamilovaly do muže jiné mentality 

a odlišné kultury, provdaly se za něj 

a měly s ním děti. A pak se všechno 

změnilo a nic už nebylo jako předtím. 

Simona, Mona, Maruška, Baška, 

Renáta, Patrícia – šest žen vypráví 

o lásce, jakou předtím nezažily, o 

naději, o stěhování, o konvertování 

k islámu, o zklamání, o nové rodině, 

o zmizelých dětech, o podplacených 

soudech, o samotě a bezmocnosti, o 

boji proti zvykům a zákonům muslim-

ských zemí. Eva Urbaníková přináší 

šest životních osudů, které nenechají 

nikoho lhostejným.

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-
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

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

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám kamaráda, já, kluk 36 

let, ostatní ústně, jen seriozní na-
bídky, zájem: dějiny, příroda, ces-
tování. Telefon: 739 857 839

 ■ 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-

Bůh dal lidem pokrm, čert 
(TAJENKA).

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
16. 9. 2015 od 16 hodin  SAX BAND 

pod vedením Pavla Macha 

23. 9. 2015 od 16 hodin orchestr ZUŠ LITVÍNOV

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.... 

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
15.9.2015 od 19 hodin ŘIDIČ PANÍ DAISY 

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.

17.9.2015 od 19 hodin HABAĎURA

Co se všechno vyvine z jednoho malého podfuku - habaďůra, která hlavnímu hrdinovi 

přinese spoustu problémů a divákům příležitost pořádně se zasmát.

V+V Rock Bar MOST
11. 9. 2015 od 20 hodin NERREA - Rock - Metal - Ústí n L. // PETERS BAND - crossover 

- Most

Energická rockmetalová Nerrea z Ústí je na scéně cca 5 let.  A tuhle partu si  jako hosta 

pozvala letitá mostecká rocková kapela Peters Band.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
12. 9. 2015 od 16 hodin FERDA MRAVENEC

Pohádku na motivy známé pohádky Ondřeje Sekory napsala Jana Galinová.

18. 9. 2015 od 19 hodin BLANÍK

Divadlo Járy Cimrmana opět v Litvínově.

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

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

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Sháním brigádu nebo přivý-

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

BLAHOPŘÁNÍ
 ■ Dne 18 . 8. 2015 

oslavila naše mi-
lovaná maminka 
a babička Růžen-
ka Houžvičková 
krásných 90 let. 
Milá maminko! K Tvým krásným 
devadesátinám Ti přejeme jen to 
krásné, protože co je krásné, je i 
vzácné. Ať radost a štěstí Tě prová-
zí, zdravíčko ať Ti neschází. Na svět 
se dívej vesele, ať se co chce se-
mele. Za Tvou lásku děkujeme a z 
upřímného srdce přejeme. Syn Jo-
sef s ženou Pavlou a synem Jose-
fem. Dcera Jaroslava s manželem 
Ladislavem, dcerou Štěpánkou a 
Markétou

VZPOMÍNKA
 ■ Dne 15. 9. 2015 

tomu bude 5 let, 
co naposledy do-
tlouklo srdíčko naší 
drahé a milované 
maminky, babičky 
a prababičky, paní Marie Macháč-
kové z Mostu. Moc nám scházíš a 
nedá se zapomenout. Syn Honza 
s rodinou

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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Začíná nový ročník 
hokejové extraligy

Dnes se zahajuje nová 
sezona hokejové Tipsport 
extraligy. V  ní se mistrov-
ský tým HC Verva Litvínov 
představí hned v  úvodu na 
domácím ledě, když od 17.30 
hodin přivítá celek Zlína. 

Házenkářky vstoupí 
do podzimu v Plzni

Černí andělé, tým házen-
kářek DHK Baník Most, za-
hájí podzimní část WHIL na 
palubovce v  Plzni. S  domá-
cím týmem se Mostečanky 
střetnou v neděli 13. září od 
16.00 hodin. Doma se pak 
představí následující víkend, 
kdy se střetnou se Sokolem 
Poruba. 

Most začal v Ústí, 
v sobotu hostí 

Šumperk
Hokejisté prvoligového 

HC Most vstoupili do nové 
sezony už ve středu, kdy se 
v  I. kole představili na ledě 
Slovanu Ústí nad Labem. 
V  sobotu 12. září je čeká 
domácí premiéra v  novém 
ročníku. Jejich soupeřem 
bude od 17.30 hodin celek 
Šumperku.

Souš vyhrála, 
Litvínov podlehl 

Lovosicím
V dalším kole fotbalové 

divizní skupiny B dokázal 
Baník Souš získat tři body 
za domácí vítězství 2:0 nad 
Meteorem Praha. Druhý náš 
zástupce, FK Litvínov, neu-
spěl na hřišti Lovosic, když 
prohrál 3:1. 

Do mostecké 
knihovny na besedu

Na čtvrtek 17. září se od 
18.00 hodin chystá v městské 
knihovně v Mostě, v Expozici 
starého Mostu, moderovaná 
beseda s Gumou a Kyslíkem, 
čili legendami litvínovského 
hokeje Jiřím Šlégrem a Ro-
bertem Kyselou.

 Stolní tenisté zahajují 
sezonu v říjnu

Začátkem měsíce října 
zahájí novou sezonu stolní 
tenisté SKST Baník Most. 
A tým načne porci zápasů 3. 
ligy domácími duely s Bělou 
pod Bezdězem a Mnicho-
vým Hradištěm.

Mladé basketbalistky 
skončily čtvrté

Na tradičním turnaji Kra-
kož v  Kožlanech startovaly 
mladé basketbalistky – Dra-
čice BK Baník Most (katego-
rie 1998 a mladší). Na turnaji 
odehrály pět utkání s bilancí 
3 výhry a 2 prohry, což v ko-
nečném pořadí znamenalo 
čtvrté místo.. (jak)

y

y

ý

y

ý

MOST - První zářijový víkend je I. GC Most již více než dvacet let 
zasvěcen nejvýznamnějšímu klubovému šampionátu, určujícímu 
mistry ve hře na rány. Posledních pět let je jeho součástí i mistrov-
ství klubu v dalších výkonnostních kategoriích tak, aby určil mistry 
s osobními hendikepy 18,1-36 resp. 37-54, mistry v dětských, mlá-
dežnických, seniorských i superseniorských kategoriích. 

Letošní ročník přinesl i jednu 
novinku v podobě formátu seni-
orského mistrovství, které bylo 
poprvé hráno jako dlouhodobá 
soutěž. Letošní ročník byl sou-
časně posledním, kdy se hrálo 
o historické poháry, neboť právě 
tyto budou od příštího roku na-
hrazeny zcela novými trofejemi.

Dvoudenní šampionát ne-
přinesl v sobotním kole žádná 
překvapení. Po výkonu 77 ran 
mezi ženami a 78 ran mezi muži 
se na prvních pozicích usadili 
největší favorité obou hlavních 
kategorií, Martina Mannová 
a Marek Kalina. 

V kategoriích HCP 18,1-36 
obsadili průběžnou první pozici 
Laura Dušková (46 STB) a Ka-
rel Oertelt (39 STB). V kategorii 
hráčů s klubovými HCP 37-54 
vedla Markéta Žáková (34 STB). 
Seniorské kategorie, na průběž-

ných prvních místech, ovládli 
Ida Jaklinová (ženy HCP 0-27; 
38 STB), Lubomír Chytka (muži 
HCP 0-27; 38 STB), Ivana Ryllo-
vá (ženy HCP 27,1-54; 38 STB) 
a Karel Oertelt (muži HCP 27,1-
54; 39 STB).

Nedělní zvrat počasí připravil 
hráčům velice náročné podmín-
ky a částečně zamíchal koneč-
ným pořadím. Největší drama 
se odehrálo v elitní kategorii 
mužů, kde Marek Kalina nastu-
poval do druhého dne s násko-
kem jediné rány, před druhým 
v pořadí Zdeňkem Pobudou. 
Chyba na jamce č. 16 prvního 
z nich a zlepšený výkon druhé-
ho ustanovily konečný výsledek 
162 ran a poslaly oba hráče do 
rozehrávky, v níž ve svůj pro-
spěch rozhodl Marek Kalina 
a obhájil tak mistrovský titul 
z loňského roku.

Soutěžní klání mělo i své in-
termezzo, v němž soutěžní vý-
bor řešil podezření na porušení 
pravidel hry u hráče bojujícího 
o celkové vítězství. Potěšitelná 
je na této situaci skutečnost, že 

ostatní hráči „přestali strkat hla-
vu do písku“ a našli odvahu na 
nestandardní postup upozornit.

Elitní kategorie žen byla méně 

dramatická. Vedoucí hráčka 
Martina Mannová nastupovala 
do druhého dne s náskokem 11 
ran, který v druhém dni navýši-
la o dalších 20 ran a s luxusním 
náskokem 31 úderů před dru-

hou hráčkou získala mistrovský 
titul.

Žádné pochybnosti nepři-
pustily ani kategorie hráčů resp. 

hráček s HCP 18,1-36, v nichž 
se pořadí po prvním dni taktéž 
neměnilo a mistrovské titu-
ly poprvé získali Karel Oertelt 
(72 STB) a Laura Dušková (82 
STB). Ve společné kategorii hrá-
čů a hráček s klubovými HCP 
37-54 smazala Irena Šimůnková 
dvojbodovou ztrátu na Marké-
tu Žákovou, vedoucí hráčku po 
prvním dni a s náskokem dal-
ších dvou bodů získala mistrov-
ský titul a rok 2015. Nejlepšími 
hráči v seniorských kategoriích 
hráčů a hráček s HCP 0-18 se 
stali Libuše Prachařová a Zde-
něk Pobuda.

Klubové mistrovství bylo i zá-
věrečným turnajem Mostecké 
Seniorské Tour 2015. V tomto 
turnaji si nejlépe vedli Ivan Be-
ránek (67 STB), Ida Jaklinová 
(72 STB), Karel Oertelt (72 STB) 
a Ivana Ryllová (71 STB). Seni-
orskými mistry klubu pro rok 
2015 se stali Lubomír Chytka 
(muži HCP 0-27), Eva Čermá-
ková (ženy HCP 0-27), Karel 
Oertelt (muži HCP 27,1-54) 
a Irena Šimůnková (ženy HCP 
27,1-54).  (jak)

Golf Club Most zná své mistry klubu pro letošní rok

LITVÍNOV – Se stoprocentní úspěšností prošli základní skupinou 
Champions Hockey League hokejisté mistrovského HC Verva Lit-
vínov, když své působení v  ní zakončili výhrou nad fi nským Blues 
Espoo v prodloužení. 

Výhru Ropákům zařídil hned 
v první útoku nastaveného času 
Hübl, který po přihrávce Luke-
še prošel soupeřovou obranou 
a fi nskému gólmanovi nedal 
šanci. Litvínovští si tak připsali 
dvoubodovou výhru 3:2. Tou 
pečetili svůj postup do prvního 
kola play off . 

V něm jim úterní los určil za 
soupeře rakouský celek Vienna 
Capitals. 

HC Verva Litvínov – Blues 
Espoo 3:2pp. Branky a nahráv-
ky: 14. Pavlík (Martynek, Tráv-
níček), 53. Gula (Pavelka), 61. 
Hübl (Lukeš, Chaloupka) – 24. 
Somervuori (Makkonen, Hir-

schovits), 49. Hirschovits (Kor-
honen, Kuukka). Rozhodčí: 
Baluška (SVK) a Pešina. Vylou-
čení: 4:4. Využití: 1:1. Zásahy: 
Janus 33 - Kähkönen 28. Diváci: 
2 092. Třetiny 1:0, 0:1, 1:1 – 1:0. 

Sestava Litvínova: Janus - Ku-
bát, Chaloupka - Sklenička, Pav-
lík - Pavelka, Gula - Jánský, Hübl, 
Lukeš - Martynek, Hanzl, Trávní-
ček - Jurčík, Gerhát, Hořava - Pí-
sařík, Piroš, Šrámek. Připraveni 
Horák, Kokeš, Smolka. Trenéři: 
Rulík, Weissmann, Šlégr.  (jak)

DOBROMĚŘICE – V sobotu se 
sjeli k závěrečnému fi nálovému 
turnaji Jackpot Cupu za sezonu 
2014/2015 do  Dobroměřic u 
Loun nejúspěšnější hráči a hráč-
ky Ústeckého a Libereckého 
kraje. Na turnaji startovalo 119 
mužů a 37 žen. V doplňkovém 
turnaji pak 54 mužů a 10 žen.

Turnaj byl vyvrcholením série 
sezony 2014/2015.

Mezi muži byli favority Mi-
chal Pokorný (33. místo), Petr 
Bělina (25. místo), Martin Zajíc 
(25. místo), Evžen Bothe (17. 
místo) a Martin Popelka (9. 
místo). 

Celý turnaj nakonec vyhrál 
„Bela“ Karel Kováč z  družstva 
Kanec Most, po velmi napína-
vém fi nále, které ukázalo jeho 
i soupeřovu kvalitu. Poraženým 
z fi nále a 2. místo obsadil Anto-
nín Davídek z družstva Formani 
Duchcov, který na začátku sezo-
ny ukázal, že bude velkou oporou 
svého družstva v  celorepubliko-
vé superlize družstev. Na 3. místě 
skončil Václav Schieferdecker 
mladší z  Ložiskové mafi e Pšov, 

na 4. místě Kamil Baláž z  Ar-
senalu Most a na 5. až 6. místě 
druhý vicemistr z  letošního ME 
Zdeněk Lacina z  Mexika Cho-
mutov s  Jaroslavem Šindlerem 
z Pumáků Jablonec nad Nisou. 

V turnaji žen se prosadilo 
dravé mládí v  podání Kateřiny 
Hálové z  družstva DC Piraňa 
Jirkov, která ustála velký tlak 
a dokázala porazit zkušenější 
Marcelu Rajmanovou z  druž-
stva Lucky Smajlíci Liberec. Na 
třetím místě skončila Hana Ku-
čerová ze  Semínek Od lopatky 
Jablonec a na 4. Žaneta Rödlová 
z  Kance Most. O páté až šes-
té místo se podělily Kateřina 
Pilnáčková z  Mosteckého ŠK 
a Monika Prošková z  Magistrů 
Duo Most.

V  doprovodném turnaji si 
spravil chuť po brzkém vy-
padnutí z  hlavního turnaje 1. 
místem Petr Rothbauer z Black 
Benešov nad Ploučnicí, který 
ve fi nále porazil Aleše Horáčka 
z  Arsenalu Most a na 3. místě 
skončil Zdeněk Čížek z Bernar-
du Vyškov.  (min, jak)

Kováč a Hálová vítězi 
Jackpot Cupu

MOST – Mostecké 1. náměstí pa-
třilo v  úterý dopoledne dětem 
z prvního stupně základních škol. 
Sešli se zde žáci všech škol v Mos-
tě, mimo 7. ZŠ, která se touto do-
bou nachází ve škole v přírodě. 

Více jak tisícovka školáků si 

zacvičila, aby se poté věnovala 
soutěžním disciplínám, které 
přichystalo Středisko volného 
času Most. Cvičení se uskuteč-
nilo v  rámci Evropského týdne 
sportu, jako Be Active Kids. 
Přichystána je ještě jedna akce, 

a sice Be Active Walk, která se 
uskuteční v  neděli 13. září. Při 
ní se účastníci vydají buď na 
pěší túru, nebo využijí dvě cyk-
lotrasy 15 a 35 kilometrů dlou-
hé. Sraz je v  10.00 hodin na 1. 
náměstí.  (jak) 

Active Kids: Tisíc dětí na náměstí

MOST - Po vyvrcholení druhé ligy družstev mužů a žen v  podobě 
posledního čtvrtého kola se odehrál další z vrcholů podzimní části 
hlavní sezony atletů v Hodoníně. Na zdejším stadionu se uskutečnil 
další díl seriálu mistrovství ČR jednotlivců, a sice atletů do 22 let. 
Ani ve vzdáleném středisku jižní Moravy nechyběla výprava Atletic-
kého klubu Most. 

Na startu svých disciplín 
se v  dresu mostecké králov-
ny sportů představilo kvarteto 
nadějných sportovců. Největší 
naděje se vkládaly do sprintera 
Tomáše Jonáše a do mistryně 
ČR v  kategorii juniorek Lucie 
Svobodové. Bez šance na úspěch 
nebyla Gabriela Kurková. Kvar-
teto doplňovala další Gabriela, 
a sice Pelešková. 

Právě posledně jmenovaná 
nadějná vytrvalkyně vytvoři-
la dvojici s  Lucií Svobodovou 
na  nejtěžší z  běhaných tratí – 

v běhu na 3000 metrů překážek. 
Pelešková dosáhla solidního 
času, který jí zaručil umístění 
ve druhé desítce výsledkové lis-
tiny. 

Jasným vrcholem z  pohledu 
mostecké výpravy se stalo vy-
stoupení Lucie Svobodové. Té 
se podařilo nadmíru úspěšně 
navázat na triumf na MČR ju-
niorů a po skvělém výkonu se 
může pyšnit letos již svým dru-
hým titulem šampionky České 
republiky. Její úspěch je také 
dokladem velmi kvalitní práce 

trenéra Milana Rybáka, který 
připravuje nadějnou běžkyni 
od jejích prvních atletických 
krůčků. Do jeho péče patří také 
Pelešková. Kurkovou s Jonášem 
trénuje Radek Šíma. 

Posledním z národních šam-
pionátů letošního roku se stane 
ve druhé polovině září mist-
rovství ČR v  kategorii žactva. 
I v této kategorii, která si dá do-
staveníčko na stadionu v Edenu, 
má mostecká atletika několik 
žhavých želízek. Výsledky atletů 
AK Most na mistrovství ČR do 
22 let v Hodoníně:

60 m – 8. Jonáš 11,01 /R-
10,97/. 200 m – 9. Jonáš 22,34. 
800 m – 8. Kurková 2:22,22. 
3000 m přek. – 1. Svobodová 
11:02,57; 14. Pelešková 13:06,48. 

(pe, jak)

Atletka Svobodová mistryní ČR

Verva porazila Espoo a teď se chystá na Vienna Capitals
V rámci akce Be Active Kids se na mosteckém náměstí sešlo přes tisíc dětí.V rámci akce Be Active Kids se na mosteckém náměstí sešlo přes tisíc dětí.
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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, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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ÚSTÍ NAD LABEM – Ústecký kraj slaví své patnáctiny. V pátek odpo-
ledne byl proto na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem připraven bo-
hatý program. Nenechal si ho ujít ani Praotec Čech - „šajba“ v kraji 
nejvyšší.

Praotec Čech přišel na Míro-
vé náměstí i se svou družinou, 
postavami všem dobře známý-
mi ze Starých pověstí českých. 
Nechyběla Libuše, Kazi, Teta, 
Bivoj, a dokonce ani Horymír 
se Šemíkem. Kromě legendami 
opředených předků mohli ná-
vštěvníci oslav vidět extraligový 
pohár, který jim přivezli ukázat 
letošní mistři z HC Verva Litví-
nov, ukázky prvoligového volej-
balu, získat podpis teplických 
fotbalistů nebo si prohlédnout 
přehlídku historických vozidel.  
V desítkách stánků prezento-

valy krajské příspěvkové orga-
nizace své úspěchy a aktivity. 
Nechyběl ani recesistický běh 
na lyžích. Dvacítka běžců se na 
1500 metrů dlouhé trati pořád-
ně zapotila. Hejtman Oldřich 
Bubeníček a náměstkyně Jana 
Vaňhová společně představili 
maskota zimní dětské olympiá-
dy, kterou uspořádá kraj v led-
nu 2016.  Jméno modré sně-
hové koule volili v  anketě lidé 
a nazvali ji Bambu. Představení 
maskota a slavnostního startu 
odpočítávání do začátku olym-
piády se zúčastnil i generální 

sekretář Českého olympijského 
výboru Petr Graclík.  V atriu 
krajského úřadu celý den pro-
bíhaly závody předškoláků 
a školáků v rámci projektu At-
letika pro děti. Patronkou akce 
byla Anežka Drahotová, přední 
česká chodkyně a osmá žena 
z Mistrovství světa v Pekingu. 
Během celého odpoledne se na 
pódiu střídal Vladimír Hron 
s Junior Bandem či studenti 
Konzervatoře Teplice.  (pur)

Ústeckému kraji je už „sladkých“ patnáct

Hejtman Oldřich Bubeníček se procházel Hejtman Oldřich Bubeníček se procházel 
mezi lidmi, odpovídal na jejich dotazy a mezi lidmi, odpovídal na jejich dotazy a 

povídal si s nimi o jejich problémech.povídal si s nimi o jejich problémech.

Mistři z Litvínova se celé odpoledne Mistři z Litvínova se celé odpoledne 
podepisovali fanouškůmpodepisovali fanouškům

Stařičká pragovka byla klenotem mezi veterány.Stařičká pragovka byla klenotem mezi veterány.

Veteráni přitahovali oči nejen mužů...Veteráni přitahovali oči nejen mužů...

Svůj stan měla na náměstí také krajská Svůj stan měla na náměstí také krajská 
záchranná služba. Patrik Cmorej učil záchranná služba. Patrik Cmorej učil 
návštěvníky používat defi brilátor.návštěvníky používat defi brilátor.

Nechyběli ani Horymír a Šemík.Nechyběli ani Horymír a Šemík.

Praotec Čech přišel s celou svou družinou. Praotec Čech přišel s celou svou družinou. 

O recesi se postarali běžkaři na O recesi se postarali běžkaři na 
tratí dlouhé 500 metrů.tratí dlouhé 500 metrů.

Každý se chtěl fotit s maskotem Bambu.Každý se chtěl fotit s maskotem Bambu.


