
  Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o dražbě mosteckého hipodromu. Město Most chce o situaci s těžařskou fi rmou ještě jednat a dražbu alespoň oddálit.
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Milí čtenáři
V tomto vydání přinášíme 

Mostečanům (a nejen jim) 
dvě nedobré zprávy. První 
se týká chlouby města Mos-
tu a jeho širokého okolí 
– hipodromu. Koňská 
dráha k radosti místních 
i přespolních funguje už 
devatenáct let. Jel se tu 
dokonce nejprestižnější 
český klasický dostih. 
V Čechách ojedinělý 
projekt, na kterém se 
mohou odehrávat závo-
dy jak na oválu, tak na rovině, za necelý měsíc čeká 
dražba. Co se stalo v zákulisí mosteckého dostižiště? 
Poznamená rozhodnutí hlavního akcionáře letošní 
sezónu? Čtěte v otvíracím článku. Druhou ranou 
pod pás je zpráva o Repre. Kontrola elektroinstalace 
dopadla hodně špatně a Repre se s okamžitou plat-
ností musí zavřít. Proč k takové situaci vůbec došlo 
a jak dlouho zůstane Repre zavřené, zjistíte pod titul-
kem „Repre jsme zavřeli! Budeme chtít odškodnění“. 
Radostné události se dočkají milovníci literární 
klasiky. Mostečtí herci začali zkoušet Saturnina. 
Známý příběh o nepředvídatelném sluhovi z humo-
ristického románu pana Jirotky uvidíte už příští mě-
síc. Kdy se chystá premiéra, který z herců byl poctěn 
hlavní postavou a kdo další se objeví po jeho boku, 
přinášíme uvnitř tohoto čísla. Sportovním areálem 
„Nové Záluží“ se Litvínovští dlouho nekochali. 
A dlouho asi ještě nebudou. Závady jsou totiž natolik 
zásadní, že se areál pro veřejnost možná zavře. Váž-
ně o tom uvažují litvínovští politici. Pokud vás za-
jímá, jak se situace tristního projektu aktuálně řeší, 
čtěte pod titulkem „Nové Záluží se neopraví – zatím“. 
Blíží se lásky čas a s ním i spousta prvomájových 
akcí. Na straně dvanáct přinášíme ochutnávku, na 
co se tento týden ve jménu tradičních čarodějnic, ma-
jálesů a jiných oslav můžete o víkendu těšit. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Opravy děravých silnic 

začínají

Město Most se pustilo do oprav chod-

níků a komunikací. Některé ulice se 

plánují zrekonstruovat zcela. 

2

Herci zkouší Saturnina 

Městské divadlo v Mostě začalo zkou-

šet inscenaci Saturnin. Na premiéru se 

diváci mohou těšit v pátek 27. května. 

3

Pálení čarodějnic a oslavy 

prvního máje

Následující víkend je plný oslav a zá-

bavy. Kam v předvečer májový a kde 

oslavit první máj poradíme na posled-

ní straně. 
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MOST - Další dramatické dopady vládního rozhodnutí o zachování těžebních limitů na Mostecku na sebe 
nenechaly dlouho čekat. Severní energetická tento týden oznámila své rozhodnutí o prodeji většino-
vého podílu ve společnosti Hipodrom Most. Veřejná dražba akcií proběhne 27. 5. 2016 na hipodromu. 

„Rozhodnutí Vlády ČR o zachování těžebních 
limitů nutí Severní energetickou postupně odsta-
vovat těžební technologii a rušit pracovní místa. 

Vládní usnesení má negativní dopad i do ostatních 
oblastí činnosti skupiny. Dostihový areál je jednou 
z nich,“ uvedla mluvčí skupiny Severní energetic-

ká Gabriela Sáričková Benešová a dodala: „Podpo-
rovat hipodrom, který je 20 let součástí života regi-
onu, akcionáři nadále nemohou. Mají ale zájem na 
tom, aby se toto unikátní rekultivační dílo rozvíjelo 
i v budoucnu, proto v připravené dražbě nabídnou 
svůj majoritní podíl novému investorovi.“  

(Pokračování na straně 2)

Mostecký hipodrom jde do dražby!

MOST – Kulturní dům Repre se kvůli bezpečnosti 
v neděli zavře a to včetně palnetária. Termín ote-
vření je zatím „ve hvězdách“. Důvodem je vážně 
poškozená elektroinstalace. 

Mostecká radnice se rozhodla Repre pro ve-
řejnost zavřít na základě alarmujícího výsled-
ku revizní zprávy. Město si ji vyžádalo, protože 
mu ji prý v rámci předávacího procesu nájemce 
(společnost Cascade management) nepředlo-
žil. Místo toho nájemce poslal městu výpověď 
z nájemní smlouvy a to už k 30. dubnu. Původní 
termín pronájmu byl přitom  uzavřený až do 30. 
června tohoto roku. „Rozhodli jsme se k  tomuto 
nepopulárnímu kroku z  bezpečnostních důvodů. 
Závady jsou natolik závažné, že jsme byli nuceni 
budovu uzavřít. Podle revizních zpráv není možné 
bez zásadních oprav dál používat elektroinstalaci 
budovy kulturního domu,“ vysvětluje primátor 
Jan Paparega. Podle něj budou nezbytné stavební 
úpravy, které zabrání zatékání vody do hlavního 
rozvaděče. Ten se musí vyměnit. Opravit bude 
nutné i trafostanici. Kvůli havarijnímu stavu ne-
bude možné provozovat ani zdejší planetárium. 
Skončí i činnost zdejších podnikatelů, kteří tu 
měli své obchody či tu provozovali jinou čin-
nost. „Aktuálně je zde na osm fi rem, které jsou 
podnájemci Cascade. Podnájemní smlouvy končí 
zároveň se smlouvou Cascade, tedy k 30. dubnu,“ 
uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková.  

Vedení města je stavem budovy zaskočeno 
a vážně uvažuje o náhradě škody. „Budeme o tom 
minimálně uvažovat. Převzetí budovy od nájemce 
zpět do rukou města neodpovídalo stavu, ve kterém 
jsme  mu Repre  tehdy předávali,“ podotkl primá-
tor, podle něhož došlo k  jednoznačnému zane-
dbání údržby zařízení.  

Všechny opravy a nezbytné práce by mohly 
být podle prvních odhadů hotovy zhruba do září. 
Není to ale stoprocentně jisté. „Bude záležet na 
rozsahu oprav, které budou nezbytné alespoň v mi-
nimálním měřítku tak, aby budova byla provozu-
schopná. Předpokládám, že maximálně do června 
bychom měli vědět, zda by se to dalo do září zvlád-
nout,“ uvedl Jan Paparega.  

Co s Repre dál? 
Kulturní zařízení chce město v  příštích letech 

kompletně zrekonstruovat. V současné době vzni-
ká studie na využití budovy. Jedním ze záměrů je 
umístit do Repre městskou knihovnu. V září by se 
měli se studií na využití nové budovy Repre sezná-
mit i zastupitelé. „Daný stav budovy nebude mít 
žádný vliv na projednávání záměrů na využití bu-
dovy kulturního zařízení,“ ujistil primátor.  (sol)

Repre jsme zavřeli!
Budeme chtít odškodnění

  Uzavírka Repre se bohužel dotkne i oblíbeného 
planetária.
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RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění 

přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů
ŘP s k. B + C, platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý 
trestní rejstřík, zodpovědnost, samostatnost, 

ochota pracovat.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: 
kopriva@odpadyracio.cz 

telefonicky na číslech: 
775 654 501 nebo 606 029 702 

MOST – Město se pustilo do oprav chodníků a komunikací. V někte-
rých ulicích se opravují jen části a nejhorší výtluky, jiné se plánují 
zrekonstruovat zcela. 

Omezení rychlosti a průjez-
du se objevily už v těchto dnech 
v některých ulicích města. Napří-
klad v ulici J. Palacha, ale i na tří-
dě Budovatelů. Technické služby 
zde opravují poškozené části 
a výtluky. Město má ale na letoš-
ní rok připravený plán oprav sil-
nic a chodníků, které by se měly 
opravit z větší části. „V minulých 
dnech jsme projeli všechny sporné 
úseky, abychom se přesvědčili, kde 
bude potřeba udělat nejnutnější 
opravy. Je mnoho míst, která by 
si to zasloužila. Pracujeme však 
s  omezeným rozpočtem,“ uve-
dl primátor Jan Paparega. Plán 
oprav předalo město technickým 
službám. Na opravy komunika-
cí má město vyčleněno zhruba 
dvacet milionů korun. Primátor 
také prozradil, že letos se dostane 
například na opravu komunika-
ce v ulici Jiřího z Poděbrad. „Tato 
ulice je ve velmi špatném stavu 

a je hodně frekventovaná. Stejně 
tak jsme vyhodnotili, že opravíme 
ulici Sukovu. Tu ale zrekonstruu-

jeme jen zčásti a to od kruhového 
objezdu od čerpací stanice,“ uvedl 
Jan Paparega. Ve zbývající části 
Sukovky totiž plánuje město také 
opravy přechodů pro chodce. 
Zbývající úsek silnice by se tak 
měl dostat do plánu oprav až 

v příštím roce. „V minulém roce 
se také opravovala polovina ulice 
Topolová směrem dolů. Tady po-
čítáme s  opravou zbývající části 
v návaznosti na rekonstrukci za-
stávek,“ doplnil primátora jeho 
náměstek Marek Hrvol.  (sol)

(Dokončení ze strany 1)
Dražební vyhláška bude zve-

řejněna v  zákonném termínu. 
Dražebníkem je společnost Pa-
tria Finance, a.s.

Rozhodnutí Severní energe-
tické poněkud zaskočilo město 
Most, které je druhým nějvět-
ším akcionářem společnosti 
Hipodrom Most. Primátor Jan 
Paparega chce proto jednat se 
Severní energetickou o jejím 
záměru prodat podíl ve společ-
nosti Hipodrom Most. „Město 
Most dnes obdrželo informaci 
Severní energetické o jejím roz-
hodnutí prodat svůj většinový 
podíl ve společnosti Hipodrom 
Most veřejnou dražbou. Jako 
druhý největší akcionář společ-
nosti Hipodrom Most jsme nebyli 
o takovém záměru informováni. 
Požádal jsem proto o odložení 
termínu dražby a projednání celé 
záležitosti tak, abychom dospěli 
ke společnému závěru,“ komen-
toval záměr Severní energetické 
prodat svůj podíl na hipodromu 
primátor Mostu Jan Paparega. 
„Vítáme aktivitu pana primátora 
Paparegy ohledně budoucnosti 
mosteckého hipodromu. Je i na-
ším zájmem, abychom našli kup-

ce, který bude dostihový sport 
na Mostecku dále rozvíjet. Takto 
jsme s naším záměrem seznámili 
i představitele města na před-
chozích neformálních jednáních. 
Pokud by o akcie hipodromu usi-
lovalo právě město Most, považo-

vali bychom to za dobré řešení,“ 
reagovala na prohlášení mos-
teckého primátora za skupinu 
Severní energetická její mluvčí.

Dražba hipodromu letošní 
sezónu nijak neovlivní. V plánu 
jsou tři dostihy a sedm parkuro-

vých závodů. Proběhnou i ostat-
ní akce jako Extrem bike Most, 
In-line tábor, letní setkání seni-
orů a Den horníků. Konat se bu-
dou také soukromé svatby, které 
je možné nadále na hipodromu 
objednávat. (nov)

MOST – Ostudné, ohořelé a vybydlené chanovské paneláky z peri-
ferie brzy zmizí. Demolici a snahu města o získání dotací posvětila 
ministryně pro místní rozvoj. 

Mostecká radnice pozvala 
na návštěvu do Mostu minis-
tryni pro místní rozvoj Karlu 
Šlechtovou. Vedení města totiž 
chtělo ministryni na vlastní oči 
ukázat stav vybydlených pane-
lových domů v  Chanově, aby 
podpořila záměr města domy 
zbourat, a to prostřednictvím 
státní dotace na demolice ob-
jektů ve vyloučených lokali-
tách. Šokovaná ministryně 
městu na záměr kývla. „Paní 
ministryně byla velice překva-
pena. Nikdy neviděla takto vy-
bydlené domy nebo domy napůl 
vybydlené a napůl obydlené. 
Uznala, že skelety bloku 1 i 7 
jsou právě domy, které je potře-
ba zbourat a vyjádřila našemu 
záměru podporu,“ informoval 
o výsledku návštěvy minist-
ryně mostecký primátor Jan 
Paparega. Ministryně mimo 

jiné zdůraznila, že termín pro 
podání žádosti o dotace na de-
molici objektů je 29. 4. 2016. 
„Je to den po zasedání zastupi-
telstva města, kdy bude podání 
žádosti odsouhlaseno. Budeme-
-li úspěšní, budeme bourat ještě 
letos,“ pochvaloval si výsledek 
ministerské návštěvy primátor. 
Ministryně navíc přislíbila ve-

dení města brzy Most navštívit 
znovu. Tentokrát by chtěla ko-
munikovat otázky týkající se 
zákona o sociálním bydlení. 

Město chtělo nejprve demolo-
vat pouze blok 7. Blok 1 měl při-
jít na řadu později. Teď ale své 
rozhodnutí město přehodnotilo. 

Je totiž možné získat až osmde-
sát procent nákladů na likvida-
ci obou paneláků. Rozpočet na 
oba domy činí přibližně 15 mili-
onů korun včetně DPH. V rám-
ci demolice by město chtělo také 
revitalizovat prostory u těchto 
domů.  (sol)

Mostecký hipodrom jde do dražby!

Ministryně byla v šoku

Opravy děravých silnic začínají

V mosteckém Chanově 
už nechala radnice v roce 
2002 zbourat vybydlený 
blok 9. Demolice ji vyšla 
na necelé tři miliony ko-
run. V  roce 2013 se město 
rozhodlo zbořit i další vy-
bydlený panelák, a to blok 
12. Náklady se pohybovaly 
okolo 2,5 milionu korun. 

  Chanovské děravé paneláky byly pro ministryni šokujícím „úkazem“. 

  V mosteckých ulicích se rozeběhla oprava poškozených částí a výtluků. 

  Rozhodnutí Severní energetické o dražbě hipodromu město Most zaskočilo.
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Hledáte stabilní zam stnání v moderní a prosperující mezinárodní spole nosti, 
která vám nabídne p íjemné pracovní prost edí a adu zam stnaneckých 
bene  t  dle vašeho výb ru? Zapojte se do našeho kolektivu léka  a sester 
dialyza ních st edisek NephroCare a sta te se sou ástí týmu spole nosti Fresenius 
Medical Care - DS. Ta v R pod názvem NephroCare provozuje celkem 24 dialyza ních 
st edisek.

Pro naše dialyza ní st ediska v Chomutov , Kadani, Lounech a Most  hledáme 
kolegu/kolegyni na pozici:

Léka /Léka ka
Požadujeme:

- odbornou zp sobilost k výkonu 
povolání léka e dle § 4 zákona 
. 95/2004 Sb., 

- atestaci z nefrologie nebo interního 
léka ství, p ípadn  ukon ený základní 
interní kmen,

- lenství v eské léka ské komo e,
- potvrzení o profesní bezúhonnosti,
- vynikající komunika ní dovednosti 

a lidský p ístup,
- organiza ní schopnosti, spolehlivost 

a odpov dnost. 

Nabízíme:

- nadstandardní  nan ní ohodnocení,
- práci v p átelském kolektivu, 
- moderní a p íjemné pracovní prost edí, 
- ihned po nástupu možnost p ípravy 

na atestaci, 
- další vzd lávání a rozvoj,
- šest týdn  dovolené, 
- stravenky, 
- zdravotní pé i, p ísp vky na nadstan-

dardní pé i a léka ské zákroky,
- p ísp vky na penzijní a životní 

pojišt ní, sportovní aktivity, kulturu i 
dovolenou dle vašeho výb ru,

- možnost práce na nižší úvazek, mini-
máln  0,5.

Kontakt:
Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.
Šárka Málková
E-mail: sarka.malkova@fmc-ag.com
Telefon: 273 037 940

MOST – Jste ve stresu a nevíte 
si rady jak z něj ven? Pak zajisté 
uvítáte akci Městské knihovny 
v Mostě, která připravila na úte-

rý 3. 5. v 17 hodin na přednášku 
„Jak se zbavit stresu přírodní 
cestou“. Přednášet bude Jana Ra-
nušová, vstupné 40 korun.  (red)

MOST - Mostecká radnice plánuje vybudovat ve městě specializo-
vané zařízení pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Má pro tento záměr 
vytipovaný i objekt, kterým by měl být blok č. 60 v ulici Táboritů. Za-
řízení tohoto typu fungují už v některých městech. Zástupci Mostu 
se proto vydali na obhlídku jednoho z nich nedaleko Prahy. Domov 
Alzheimer navštívil také mostecký radní Tomáš Kubal. 

Jaký ve vás  návštěva zane-
chala dojem? Co vás v  tomto 
zařízení zaujalo a jak funguje? 

Návštěva zařízení v Rozto-
kách mě velmi nadchla tím, jak 
je budova stavebně upravena 
pro potřeby klientů s tímto po-
stižením. Jak se o ně starají… 
Všude na vás dýchá rodinná 
atmosféra. Nejvíce nás zajíma-
lo samozřejmě fi nancování. Po 
zjištění, že je společnost, která 
Domov Alzheimer provozuje, 
samofi nancována z peněz klien-
tů a ministerstev, jsme byli pře-
kvapeni. Nečerpají a nečekají 
podporu ze strany města. 

Jak to vypadá s   případnou 
opravou či přebudováním blo-
ku 60? 

Blok 60 vlastní Mostecká by-
tová. Věc je nyní ve fázi úprav 
projektové dokumentace, která 
řeší potřeby nového nájem-
níka „Domov Alzhei-
mer“. Úprava spočí-
vá v kapacitě lůžek, 
jídelny, která je zá-
roveň společenskou 
místností, počítá 
s výtahy a parkový-
mi úpravami. Je však 
zapotřebí prověřit, 
zda budova bude 
těmto úpravám vy-
hovovat.

S jakou kapacitou klientů se 
v případě bloku 60 počítá? 

Plánuje se 80 – 90 lůžek. Spe-
ciální vybavení zde není zapo-
třebí, kromě výtahů. Pokoje by 
měly být dvou až třílůžkové, 
tak jak jsme viděli v Roztokách. 
Mají tu zkušenosti s tím, že lidé 
pohromadě více komunikují 
a nepřipadají si odstrčení.

Pokud se uvolní lůžka 
v ostatních penzionech a do-
movech v  Mostě, jak budou 
tato volná místa využita? 

Rekonstrukcí bloku 60 sle-
dujeme tři důležité aspek-
ty, které z ní vyplývají. 
Opraví se objekt 
v obydlené 
z ó n ě , 
uvol-

níme kapacitu v našich penzi-
onech, kterou doplníme našimi 
čekateli – seniory, 
a vzniknou nová 
p r a c o v n í 
m í s t a . 

Máme příslib 40 – 60 pracov-
ních míst. V neposlední řadě je 
třeba zmínit, že fi rma, která by 
zařízení v tomto objektu provo-
zovala, bude Mostecké bytové 
platit nájem na 20 let.

Bude možné umisťovat 
v  novém Domově Alzheimer 
v Mostě i lidi odjinud, ze sou-
sedních měst či obcí? 

Nový nájemce počítá i s lid-
mi nejen z Mostecka. Jsme sami 
zvědaví, jak se kapacita objektu 
naplní a jak velká bude potřeba 
případně podobné zařízení ještě 

vybudovat… To ukáže 
ale čas. (sol) 

 

MOST - Městské divadlo v Mostě začalo zkoušet inscenaci Saturnin. 
Na premiéru se diváci mohou těšit v pátek 27. května. 

Režie se ujal  Martin Vo-
koun  (Tajemství hradu v  Kar-
patech). Známý příběh v  dra-
matizaci Františka Zborníka 
a Kateřiny Fixové bude posta-
ven jako vzpomínání na krásné 
doby, kdy vše ještě zdánlivě fun-
govalo. Inscenace bude prople-
tena swingovými písněmi a hu-
debními čísly své doby. Přesto si 
zachová svůj tolik známý Jirot-
kův humor.

Výtvarnice Agnieszka Pátá-
-Oldak představila hercům své 
návrhy kostýmů, na kterých se 
již nějakou dobu pracuje v diva-
delní krejčovně. Petr Vítek sesta-

vil zmenšeninu scény a objasnil 
tak hercům svůj scénografi cký 
záměr. Již podle čtené zkoušky 
lze podotknout, že se herci ve 
svých rolích našli. V  roli sto-
ického sluhy  Saturnina  diváci 
uvidí Jana Beneše, Jakuba Kou-
delu  v roli Jiřího, krásnou Bar-
boru ztvární Karolína Herzino-
vá,  Ivana Zajáčková pověstnou 
tetu Kateřinu,  Matyáš Procház-
ka  jejího syna Milouše,  Jakub 
dostál  suchým humorem 
prorostlého doktora Vlacha 
a  Otto Liška  zlatého dědečka. 
V  dalších rolích uvidíte  Jiřího 
Krause,  Zitu Benešovou,  Víta 

Herzinu a  Williama Valeriána. 
Premiéra se uskuteční 27. květ-
na, reprízy jsou naplánovány na 
31. května a 9. června 2016.  (ki)

Radní Tomáš Kubal: „Domov pro 
Alzheimery“ už se projektuje

Herci zkouší Saturnina
Premiéra se chystá na květen

Zatočte se stresem!

Živá zahrada 2016
KOROZLUKY – Také letos se v květnu opět otevře brána koroz-
luckého zámku a přivítá návštěvníky dalšího ročníku loutkové-
ho open air festivalu Živá zahrada 2016. I letos se mohou malí 
i velcí návštěvníci těšit na loutková divadla v prostorách zámec-
kého parku. Diváci uvidí Divadlo rozmanitostí, Buchty a loutky, 
Divadlo Na cestě či Cirkus Žebřík. Akce je součástí zámeckého 
dětského dne a tak nebudou chybět historické pouťové atrakce. 
Děti nepřijdou ani o oblíbené výtvarné dílny. V loňském roce 
zavítalo na Živou zahradu přes 800 návštěvníků. Program na 
zámku začíná v neděli 22. května v 10 hodin a končí v 17 ho-
din. Hlavními organizátory celého dne jsou občanské sdružení 
Divadlo na Labem, Správa zámku Korozluky a ZUŠ Moskevská 
v Mostě. Akce probíhá pod záštitou mostecké senátorky Aleny 
Dernerové.  (ina)

  V tomto bloku by mělo vzniknout zařízení pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Právě se zpracovává projekt.

MOST – V neděli 1. května se 
koná 17. ročník běhu O pohár 
primátora města Mostu okolo 
1. náměstí. Startuje se v 15 ho-
din a běhu jednotlivců se může 
zúčastnit každý bez rozdílu 
věku a pohlaví. Své síly si mo-

hou sportovci přijít poměřit 
kdykoliv mezi 15. a 17. hodinou. 
Nejrychlejší muž a žena získají 
na rok putovní pohár a první tři 
v každé kategorii pak obdrží di-
plom. Startovné je  20 Kč. 

(ina)

O pohár primátora

Tomáš Kubal

  Jan Beneš alias Saturnin.

  Návrhy kostýmů pro divadelní inscenaci Saturnin.
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MOST – Akce Ukliďme Česko, 
ukliďme Most měla úspěch. 
V  Mostě se zapojilo více než 
550 dobrovolníků z řad široké 
veřejnosti, žáků základních škol 
a skautů. 

Uklízelo se a smejčilo na 
Resslu, Hrabáku, Šibeníku, 
Hněvíně i v areálech škol. Tady 
všude dobrovolníci nasbírali 
úctyhodných 235 pytlů odpadu. 
„Nejvíce dobrovolníků, a to 56, 
se zapojilo do úklidu Resslu, 45 
zavítalo na Šibeník a osm jich 
pomohlo zvelebit Hrabák. Žáci 
se soustředili zejména na areá-
ly škol, konkrétně šlo o 4., 5., 7., 
8. a 18. ZŠ, pouze žáci 1. ZŠ se 
připojili k  dobrovolníkům z  řad 
veřejnosti na Resslu. Skauti pak 

uklidili vrch Hněvín,“ vyjmeno-
vala tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Ta za město Most poděkovala 
všem, kteří se do této akce zapo-
jili. „Velký dík patří i Technickým 
službám města Mostu, které nám 
poskytly pytle a následně zajistily 
svoz odpadu. Prvním padesá-
ti dobrovolníkům jsme předali 
drobný dárek v podobě refl exních 
pásků,“ informovala dále Alena 
Sedláčková. 

Do akce Ukliďme Česko se 
zapojily i další skupiny Mos-
tečanů. Ti se sice úklidu nezú-
častnily pod ofi ciální patronací 
města, pod hlavičkou Ukliďme 
Most, ale přesto přispěli svou 
prací. I jim město děkuje.  (sol)

MOST – Asistenti prevence kri-
minality mají v  těchto dnech 
napilno. Blíží se teplé období 
a problematické lokality začína-
jí „ožívat“.

Okolí Stovky má u preventis-
tů prioritu. Dění zde neustále 
sledují. „ Občané v  této lokalitě  
si stěžují na nepřizpůsobivé ná-
jemníky. V   rámci možností se 
jim snažíme pomáhat, poradit, 
mluvit s  nimi.  Víme, v  kterých 
lokalitách jsou problémy, a tam 
jsou asistenti směřováni. Jedná 
se o ulice  Dobnera, Ve Dvoře 
apod.,“ ujistila mluvčí Městské 
policie v  Mostě Ilona Kozlová. 
Asistenti procházejí po třídě 
Budovatelů až do centra. Jsou  
i v pětistovkách  a šestistovkách. 
„Rozumíme tomu, že lidé jsou ve 
Stovkách nespokojení. Asistenti 
jsou tu téměř neustále. I když 
chodí od Stovek dál po třídě Bu-
dovatelů a zpátky, dbají na to, 
aby se tu nikde lidé nesrocova-
li. V  případě potřeby vyrozumí 
operačního dozorčího, který oka-
mžitě vyšle hlídku. Máme cel-
kem 6 asistentů, takže se mohou 
rozdělit do více lokalit,“ uvedla 
dále mluvčí. Podle ní se právě 

v  tomto období, kdy se oteplu-
je, začíná rozmáhat srocování 
problémové mládeže a dalších 
individuí v  parcích, kde popí-
její alkohol a kouří marihuanu. 
„Soustředíme se teď hlavně na 
městskou zeleň a parky, zejména 
u sportovní haly, ale i jinde. Sbí-
ráme každý den použité injekční 
stříkačky, upozorňujeme majitele 
psů, když je mají na volno, upo-
zorňujeme na záškoláky, a sledu-
jeme také dodržování vyhlášky 
o zákazu posedávání na zídkách. 
Asistenti lidi upozorňují, že pla-
tí tato vyhláška, a když neupo-
slechnou, mohou dostat pokutu. 
Asistentům teď začne perná se-
zóna,“ dodává mluvčí Kozlová. 
Ta mimo jiné nespokojeným 
obyvatelům radí, aby neváhali 
volat městskou policii kdykoliv 
uvidí nějaké protiprávní jedná-
ní.  „Asistenti nemají kompeten-
ce, aby někoho pokutovali nebo 
zasahovali. Mohou upozorňovat, 
domlouvat. Když uvidí jakéko-
liv protiprávní jednání, zavolají 
si hlídku. Stejně tak nabádáme 
i občany. Strážníci jsou na místě 
do několika minut,“ radí obyva-
telům Ilona Kozlová.   (sol)

MOST – Preventivní besedy pro seniory v Informačním centru měst-
ské policie budou pokračovat i v květnu. Připraveny jsou čtyři před-
nášky na aktuální témata. 

Dubnové středeční před-
nášky mají senioři za sebou 
a podle strážníků a preventistů 
městské policie měly besedy 
ohlas. „Myslím si, že seniory 
naše besedy zaujaly. Během 
těchto kurzů si vzali mnohá 
ponaučení a důležité rady. Lidé 
jsou rádi, že si tady mohou po-
povídat, že se něco dozvědí, je 
to pro ně ale i zpestření odpole-
dne,“ hodnotí mluvčí mostecké 
městské policie Ilona Kozlová. 

Besedy navštěvovalo v  Infor-
mačním centru městské poli-
cie, které se nachází v  pasáži 
U Lva, kolem deseti až dva-
nácti lidí. Mezi hlavní témata, 
která na přednáškách senioři 
se strážníky a preventisvy pro-
brali, patřila například volá-
ní na důležitá telefonní čísla, 
kdy se dozvěděli, jak volat na 
tísňovou linku a pod.. Výběr 
peněz z bankomatu a na co je 
třeba dávat si pozor. Zabezpe-

čení domů a bytů. Dopravní 
nehody, bezpečné přecházení 
vozovky, viditelnost chodců na 
silnicích. Poslední dubnovou 
středu si povídali o podvod-
ných inzerátech, jak se zacho-
vat a jakou pomoc vyhledat při 
domácím násilí páchaném na 
seniorech nebo se dozvěděli 
o fungování vyhlášky o podo-
mním prodeji. „Rádi bychom 
pozvedli naše informační cen-
trum, aby se sem naučili lidé 
chodit. I když sem sice lidé 
zajdou, chodí sem například 
i školní dohledová služba, rádi 
bychom sem dostali především 

právě seniory. V besedách proto 
chceme pokračovat i nadále,“ 
říká dále mluvčí Ilona Kozlo-
vá. Besedy se budou konat ve 
stejný den i hodinu, jak jsou již 
zvyklí každou středu od 15.30 
do 16.30 hodin. 

První květnová přednáška se 
uskuteční 4. května. Mezi téma-
ty se objeví: Auto není trezor, 
bezpečné nákupy, zajištění bytů 
při bouřce, zdravý životní styl 
a odpočinek, chřipkové epide-
mie a návštěvy v  nemocnicích. 
Posledním pak bude cestování 
do ciziny, protože se blíží dovo-
lené. (sol)

MOSTECKO – Na Mostecku se snížila kriminalita. Policisté vyšetřo-
vali v  uplynulém roce o více než pět set případů méně než v  roce 
2014. Přesto je na tom Mostecko s kriminalitou ve srovnání se zbyt-
kem republiky špatně. 

Největší pokles je u majetko-
vé kriminality. Ubyly ale i hos-
podářské, násilné a mravnostní 
delikty. Celkově se tak krimi-
nalita v okrese dostala na své 
desetileté minimum. Co se týká 
objasněnosti trestných činů, ta 
mírně stoupla.

Nový fenomén: 
turistika za 
nezaměstnaností 

Na významný podíl kri-
minality v oblasti majetkové 
a hospodářské měla vliv vyso-
ká nezaměstnanost, sociální 
struktura obyvatel a také vý-

razný podíl sociálně vylouče-
ných lokalit. Podle policejního 
rady se objevil na Mostecku 
zajímavý fenomén - turistika 
za nezaměstnaností. „Lidé, kte-
ří pracovat nechtějí a nechávají 
se registrovat na úřadech práce 
pouze proto, aby nemuseli od-
vádět zdravotní a so ciální pojiš-
tění. Současně vychází z logic-
kého předpokladu, že v okrese 
s vysokou nezaměstnaností je 
jen velmi malá pravděpodob-
nost, že jim úřad práce nějaké 
zaměstnání najde,“ vysvětlil 
vedoucí územního odboru 
Most Policie České repub liky 
Jiří Volprecht. 

Mravnostní 
i majetek hlásí 
pokles

V oblasti majetkové kri-
minality policisté vloni vy-
šetřovali 1 891 trestných činů 
(o 494 méně než v předcho-
zím roce). Objasnit se jim sice 
podařilo pouze zhruba 34,4 
procent z nich, ale ve srovnání 
s předchozími lety úspěšnost 
krimi nalistů vzrostla. Vůbec 
nejčastěj ším přečinem byly 
krádeže vloupáním, dále kráde-
že věcí z vozidel a poškozování 
cizí věci. V  hospodářské kri-
minalitě policisté evidují méně 
trestných činů než loni, a to 
464. Objasnit se podařilo 74 
procent případů. „Nejvíce bylo 
zaznamenáno úvěrových pod-
vodů a neoprávněných držení 

platebních prostředků,“ popsal 
dále Jiří Volprecht. K  poklesu 
došlo u násilné a mravnostní 
kriminality. 

Internet a facebook 
V okrese Most nepatří mrav-

nostní kriminalita z hlediska 
bez pečnostní situace k riziko-
vým oblas tem. Její kontrola je 
totiž relativně účinná a procento 
objasněnosti vy soké. „Pachateli 
pohlavního zneu žívání bývají ve 
větší míře osoby mladistvé a nej-
častějším oznamova telem jsou 
pak lékaři, kteří u nezle tilých dí-
vek zjistí těhotenství. Spe cifi ckým 
prostředím pro páchání mrav-
nostní kriminality se v součas-
nosti stalo prostřední internetu, 
ze jména Facebook a další soci-
ální sítě a aplikace,“ doplnil Jiří 
Volprecht. (sol)

Kriminalita na Mostecku klesla, 
v republice je ale stále nejvyšší

Strážníci radí seniorům „jak na to“

Jak jsme smejčili Most

Asistentům prevence 
začínají perné dny

Závody horských kol  na Resslu 
MOST - V neděli 1. května se  na vrchu Ressl konají Závody 
horských kol XC Triangl.  Zázemí závodníkům opět poskytne 
areál koupaliště pod Resslem, v jehož blízkosti bude start i cíl. 
Okruh o délce 4,5 km bude obsahovat úseky: Moira, Rokle 
a Kaskáda. Trať je naplánována tak, aby si i diváci přišli na své.  
Děti startují v 10 hodin, žáci v 10.20 a dospělí v 11 hodin. Star-
tovné pro předem přihlášené přes on-line formulář je 100 Kč. 
V den závodu je možné přihlásit se za 150 Kč přímo na místě. 
Děti a žáci platí o 50 Kč méně. Více informací a online přihlášku 
naleznete na www.klmost.cz . (red)

  Preventivní besedy probíhají v informačním centru mostecké městské policie každou středu. Chystají se i na květen.   
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Cesta vede za 
mříže

Nikdy se neměla moc 
dobře. Její rodiče neuměli 
vydělat peníze, žili od vý-
platy k  výplatě.  Jako holka 
záviděla svým spolužačkám 
nové oblečení, dovolenou 
s  rodiči. Ona nejela ani na 
tábor. Z  domova 
odešla hned po 
maturitě. Našla si 
pronájem malého 
bytu. Vybavila si 
ho, jak jen to šlo. 
Raději méně věcí, 
ale pěkné a nové. 
Našla si práci 
a splácela půjč-
ku. Moc peněz 
jí nezbývalo, ale 
alespoň nebyla 
obklopená starý-
mi nejlacinějšími 
krámy, jako celé své dětství. 
Večer, když seděla sama ve 
svém malém bytě, přemýš-
lela, jak zbohatnout. Chtěla 
se dobře oblékat, mít drahé 
věci.  Byla šikovná, ve fi rmě 
brzy povýšila. Její vedoucí si 
ji oblíbil. Byl to starší muž 
a díval se na ni jako na dceru. 
Dostala se k  rozpočtu a pla-
cení faktur. Jednou omylem 
poslala peníze na jiný účet, 
než bylo uvedeno na faktu-
ře. Nevšimla si toho. Měla 
hodně práce, byla uspěcha-
ná a roztěkaná, když jí při-
šla upomínka o nezaplacení 
faktury, zaplatila bez rozmy-
slu ještě jednou. Svůj omyl 
si uvědomila až za několik 
měsíců, když si zpětně kont-
rolovala účetnictví. Napadlo 
ji, že když peníze nikomu 
nechyběly jednou, nebudou 
ani podruhé. Od té chvíle si 
posílala menší i větší částky 
z  fi remního účtu na vlastní. 
Vystavovala fi ktivní faktury 
i objednávky. Prvních něko-
lik měsíců měla strach, že se 
na její podvod přijde. Nikdo 
ji ale nekontroloval, dokla-
dy k platbám seděly, a tak se 
uklidnila. Konečně si začala 
dobře žít. Všechny peníze, 
které si takto poslala, utrati-
la. Byla spokojená. Dokonce 
si našla i přítele. Jmenoval se 
Dušan a byl přesně podle je-
jího gusta. Bavilo ji to s ním 
ve všech směrech. Byl nejen 
přitažlivý, ale navíc inteli-
gentní. Mohla s  ním mluvit, 
o čem chtěla. Jen, když přišla 
řeč na peníze, nechtěla dál 
mluvit. Dušan několikrát 
poukázal na to, že si ve fi rmě 
přijde na slušné peníze. Na 
účetní. Pokaždé odvedla řeč 
jinam. S  Dušanem se jinak 
měla skvěle. Býval u ní stále 
častěji. Nakonec se k  ní na-
stěhoval. Svůj malý byt si sice 
nechal, ale většinu času trávil 
u ní. Když si připravovala ve 
fi rmě účetní závěrku, vzala si 
práci domů. Nechtěla do noci 
vysedávat sama v  kanceláři. 
Chtěla si udělat s  Dušanem 
pěkný večer, pak ještě dodě-
lat, co nestihla. Otevřeli si 
víno. Seděla u počítače dlou-
ho do noci, Dušan už dáv-
no spal, když šla do ložnice. 
Usnula tvrdě, nevzbudila se, 
když Dušan vylezl z  poste-
le a sedl si k  jejímu počítači 
a papírům. Byl zběhlý eko-
nom, netrvalo mu dlouho, 
než zjistil, kde jeho přítel-
kyně bere peníze. Udělal si 
kopie z  výpisů, okopíroval 
i několik faktur. Teprve pak 
si vlezl zpět do postele. Když 
se pohnula ze spaní, něžně ji 
pohladil. Další týdny ubíhaly 
v klidu a pokoji. Jednou za ní 
Dušan přišel, aby mu půjči-

la peníze. Neváhala a ani se 
nezeptala, na co je potřebu-
je. Když ale po měsíci přišel 
se stejnou žádostí, už začala 
být opatrná. Zeptala se, kdy jí 
hodlá peníze vrátit. Dušan se 
ale urazil. Aby byl klid, půj-

čila mu znovu. Po 
dalším týdnu ale 
přišel do třetice. 
To už odmítla. 
Dušan na ni ale 
vyrukoval s  fak-
turami a výpisem 
z účtu. Řekl jí, že 
dobře ví, že ve fi r-
mě krade. Chce 
z  toho svůj podíl, 
nebo ji udá. Nevě-
děla, co má dělat. 
Nejprve ji popadl 
vztek a Dušana 

vyhodila z bytu. Sbalil si věci, 
a když odcházel, jen se ušklí-
bl. Půjde, stejně ho to s ní už 
nebavilo. Je nudná. Ale co 
řekl, to platí. Bude se s  ním 
dělit, nebo půjde sedět. Večer 
probrečela. Nakonec udělala, 
co chtěl. Poslala mu peníze 
a další týden znovu. Téměř 
všechno, co ve fi rmě ukrad-
la.  Byla zlomená, vyřízená. 
Nenáviděla Dušana a nená-
viděla sebe za to, že začala 
s podvodem. Teď už nevědě-
la, jak z  toho ven. Nechtěla 
skončit ve vězení. Nakonec se 
rozhodla, že dá v práci výpo-
věď a odstěhuje se do jiného 
města. Dušanovi to oznámi-
la, když si řekl o další peníze. 
Ten se jí ale vysmál. Nebude 
končit, dokud on neřekne. 
Bude dál chodit do práce 
a nosit peníze, nebo on jde na 
policii. Uvědomila si, že má 
zničený celý život. Chtěla se 
mít dobře a skončí ve vězení. 
Přemýšlela dokonce o tom, 
že se zabije. Seděla v kancelá-
ři dlouho po pracovní době, 
přemýšlela o svém životě, 
brečela. Když do kanceláře 
vešel její vedoucí, rozbrečela 
se ještě víc. Přisedl si k  ní, 
podal jí kapesník, hladil ji po 
vlasech. Nakonec mu všech-
no řekla. Jak kradla a skončí 
ve vězení. O Dušanovi, kte-
rý ji vydírá. Starší muž se 
jen usmíval. On přeci dávno 
ví, že krade peníze. Všiml si 
toho hned první měsíc. Ne-
chal ji ale být, protože ji mi-
luje. Tajně a z  celého svého 
srdce. Pomůže jí. Když on 
potvrdí, že jsou účty v  po-
řádku, nikdo další je nebude 
zkoumat. Ona ale přestane 
krást. Všechno mu slíbila. 
Řekl jí, že si poradí i s  Du-
šanem. S Dušanem se setkal. 
Upozornil mladíka na to, že 
fi rma o všech platbách ví. Po-
kud by chtěl někoho udávat 
za krádež, pak si neměl ne-
chat posílat podíl na účet. Je 
spoluviník. Navíc jeho oběť 
už není jen mladá bezbran-
ná dívka. Má za sebou muže, 
který si s  vydíráním poradí. 
Doporučil Dušanovi, aby už 
nikdy svou bývalou přítelkyni 
nekontaktoval. K muži, který 
byl o třicet let starší, než ona, 
se nastěhovala ještě ten den. 
Měl krásný dům, drahé auto, 
slušný příjem. Byla spokoje-
ná. Konečně měla život, jaký 
si představovala. Jen večer 
ulehala vedle starého muže, 
který v  ní místo slastného 
chvění vzbuzoval nevolnost. 
Když usínal po rychlém sexu, 
ona zírala do stropu tmavé 
tiché ložnice,  snila o muži, 
kterého by mohla milovat. 
Byla ale v pasti, ze které byla 
cesta jen za mříže.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST - Minulý týden se na velkém závodním okruhu mosteckého 
autodromu představili v  plné parádě účastníci soutěže The Most 
Challenge. Zahájili tak novou sezonu klání, při němž se amatérští 
jezdci snaží dosáhnout co nejlepšího času na jedno kolo. 

Všichni milovníci ostřejší jíz-
dy mají šanci se nadále zlepšovat, 
termíny jsou vypsány až do kon-
ce září. Pomyslnou laťku stanovili 
dosaženými časy v  jednotlivých 
kategoriích Jan Bečička, Lukáš 
Hink, Marek Kulhavý, Michal 
Hink a Karel Lisec (viz tabulky). 
Nový asfaltový povrch a obrub-
níky v  posledních dvou zatáč-
kách velkého závodního okruhu 
by mohly být výzvou i pro loňské 
účastníky soutěže. Úprava dráhy 
totiž umožní podle sportovního 
ředitele společnosti Autodrom 
Most Michala Marka mimo ji-
ného i zlepšení dříve dosažených 
časů na jedno kolo.

Prvotním impulzem ke vzni-
ku  Th e Most Challenge byl re-
kord jednoho z  nejznámějších 
českých závodníků a dvojnásob-

ného vítěze evropského šampi-
onátu cestovních vozů (ETCC) 
Petra Fulína. Skvělého času do-
sáhl na mosteckém autodromu 
právě v sériovém voze. Pomysl-
ně hozenou rukavici ihned zve-
dl Vojtěch Štajf se Subaru, který 
se pokusil rekord překonat. Oba 
počiny vedly organizátory k za-
ložení exkluzivního klubu rych-
lých sériových aut, ve kterém si 
lidé z řad široké veřejnosti mo-
hou zkusit zajet se svými vozy 
v  rámci volných jízd kolo po 
okruhu v čase pod dvě minuty. 
Termíny

Th e Most Challenge je sou-
částí volných jízd na velkém 
okruhu. Do konce letošního 
roku je již vypsána soutěž v ur-
čených termínech, vždy od 
18.00 do 20.00 hodin. (nov)

The Most Challenge má své vítěze

MOST – Od návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky na Mostecku 
uplynulo devět měsíců. Mnohé z  toho, co premiér s  regionálními 
politiky projednal a slíbil řešit, se už pohnulo k  lepšímu. Některé 
problémy Mostecka ale vláda dál opomíjí. Jak si vede vláda se svý-
mi sliby regionu, jsme se zeptali předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně 
zmocněnce vlády Gabriely Nekolové:

S premiérem jednali krajští 
politici a Hospodářská a so-
ciální rada Ústeckého kraje  
o sedmi zásadních tématech, 
která jsou důležitá pro regi-
on. Co z vašeho pohledu „vy-
šlo“ a za těch devět měsíců se 
posunulo dál?

Za úspěch a velké plus nejen 
pro Ústecký kraj považuji, že se 
podařilo prosadit dotační pro-
gram na demolici prázdných ob-
jektů. Velký podíl na prosazení 
programu, ale také na některých 
jeho úpravách, které pomohou 
obcím se sociálně vyloučenými 
lokalitami, měli zástupci právě 
našeho regionu, zejména HSR-
-ÚK a krajský radní Martin Kli-
ka. Společně se nám podařilo do 
programu prosadit, že čím vyšší 
míra sociálního vyloučení je 
v dané obci, tím větší má šanci 
na získání dotace.  Další výraz-
ný posun nastal po výjezdním 
zasedání vlády v  problematice 
obnovy lesů Krušných hor. Vlá-
da rozhodla o přípravě revitali-
začního programu pro Krušné 
hory. Prostředky nezbytné k ob-

nově lesů byly vyčísleny na 2,5 
mld. Kč na období 10 let. Nyní 
vyjednáváme konkrétní opatře-
ní a zajištění fi nančních zdrojů. 
Nechceme však zůstat pouze 
u obnovy lesa, opravit potřebu-
jí také cyklostezky a lesní ces-
ty. Další program, který vznikl 
na základě návštěvy premiéra 
v  kraji, je určen na regeneraci 
starých průmyslových areá-
lů, na jejichž místě tak mohou 
vzniknout nové rozvojové plo-
chy měst a obcí ve strukturálně 
postižených krajích. Návrh po-
čítá s  částkou 2,7 miliardy Kč.  
(Vláda o programu rozhodla po 
uzávěrce tohoto čísla. K tématu 
se vrátíme).   

Pro celý region je také vel-
mi důležitá otázka kvalitní 
infrastruktury, což bylo také 
jedním z  témat pro vaše jed-
nání s  Bohuslavem Sobotkou 
a později pro výjezdní zasedá-
ní vlády. Jaký je posun v tomto 
ohledu?

Zařazení zkapacitnění do-
pravního úseku I/27 mezi Mos-

tem a Litvínovem, které premiér 
zásadním způsobem podpořil, 
je stále bodem jednání mezi 
HSR-ÚK a ministerstvem do-
pravy. Předpokládám, že minis-
terstvo k  celé stavbě bude nyní 
vstřícné vzhledem k rozhodnutí 
Bezpečnostní rady státu. Cením 
si také snahy ministerstva do-
pravy o urychlené dokončení 
a modernizaci hlavních dálnič-
ních tahů. Velmi aktuální pro 
rozvoj regionu je ale také napo-
jení Ústeckého a Karlovarského 
kraje na železniční síť a zacho-
vání funkční vodní dopravy na 
Labi. 

Zkapacitnění vodní dopravy 
na Labi ale nedoporučuje Ev-
ropská komise, která naopak 

žádá vládu o rozšíření chráně-
ného území v  Labském údolí. 
Jak vnímáte tento požadavek?

Vláda už o zkapacitnění vod-
ní dopravy na Labi rozhodla 
a nyní jedná s Evropskou komi-
sí o dalších krocích. Splavnění 
Labe tak odlehčí silniční dopra-
vě. Navíc je provoz vodní dopra-
vy ekologický.

Co se z  vašeho pohledu ne-
povedlo?

Nepovedlo se usnesení vlády 
o limitech těžby uhlí, protože 
ve znění, v němž bylo přijato, 
vlastně odkládá defi nitivní roz-
hodnutí ve věci uzavření lomu 
ČSA až na rok 2020. Což uvá-
dí do další nejistoty obyvatele 
dotčených obcí i zaměstnance 
těžební společnosti… a vlastně 
i stát, protože pokud se až v roce 
2020 rozhodne, že stát uhlí 
z lomu ČSA přeci jen potřebuje, 
aby pokryl potřeby domácností 
i podniků, bude se několik let 
těžit jen hlína, než se těžební 
společnost dostane za součas-
né limity na zásoby uhlí. MPO 
a MPSV nyní připravují progra-
my programy na řešení sociál-
ních a ekonomických dopadů 
do regionu, ale výše popsanou 
nejistotu vyřeší jen rozhodnutí 
vlády. 

(pur)

Jak je to se sliby premiéra Sobotky 
pro Mostecko po devíti měsících? 

Výsledky The Most Challenge 20. dubna

Jméno Umístění    Vůz    Čas Kategorie

Jan Bečička 1. BMW 24 02,03,1 N1

Josef Vaic 2. BMW 325 02,12,4    N1

Josef Šíp 3. Seat Leon 02,13,8 N1

Jméno Umístění Vůz Čas Kategorie

Lukáš Hink 1. BMW M135 01,59,1 N2

Dominik Staněk 2. Honda S 2000 01,59,7  N2

Martin Bárta 3. Renault Megane 02,02,2 N2

Jméno Umístění Vůz Čas Kategorie

Marek Kulhavý 1. Citroön Saxo VTS 02,02,0 S1

Tomáš Šusta 2. Honda Civic 02,08,0 S1

Robert Špáňa 3. BMW 320 02,09,2 S1

Jméno Umístění Vůz Čas Kategorie

Michal Hink 1. BMW M3 01,58,9 S2

Martin Pastyřík 2. Renault Megane 02,01,3 S2

Jméno Umístění Vůz Čas Kategorie

Karel Lisec 1. Nissan GTR 01,57,0 S3

Th e Most Challenge je součástí volných 
jízd na velkém okruhu. Do konce letošního 
roku je soutěž vypsána v těchto termínech, 
vždy od 18.00 do 20.00 hodin:

3. 5. (mimořádně od 17.00 - 19.00), 19. 5., 
2. 6., 21. 06., 5. 7., 21. 7., 9. 8., 23. 8., 15. 9., 
29. 9. 2016.

Gabriela Nekolová
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LITVÍNOV – Zámecký park v Litvínově v loňském roce prošel celko-
vou obnovou. Jsou zde nové keře a květiny, které si nyní žádají spe-
ciální pozornost. Při májových oslavách je park plný lidí, a tak město 
žádá, aby byli návštěvníci slavností k nové výsadbě ohleduplní, ne-
vstupovali na trávník a nešlapali na kytky.

Zámecký park přivítal letoš-
ní jaro v  novém a měl by být 
k nepoznání. Dokončila se to-
tiž revitalizace za více než tři 
milióny korun. Dendrologové 
a zahradníci se tu v  loňském 
roce „vyřádili“ „Park se hodně 
prosvětlil. Zmizely nálety, od-
umřelé a nebezpečné stromy,“ 
říká spokojeně místostarosta 
města Milan Šťovíček. Z parku 
ale stromy jen neubývaly. Vy-

sadilo se 75 nových listnáčů, 
17 jehličnanů, 3019 keřů, 360 
trvalek a 2300 cibulovin. Tráv-
ník o ploše 33 300 m2 prošel 
rekultivací. „Keře a květiny byly 
dosazeny tak, aby v parku v ka-
ždou roční dobu, kromě zimy, 
něco kvetlo. Máme v parku i ra-
ritu. V trojúhelníku u fi nanční-
ho úřadu pokvete Valdštejnka, 
bylina speciální pro náš park,“ 
říká dále Milan Šťovíček. Nově 

osazený park si žádá mimo-
řádnou péči. Některá místa se 
mohou sekat pravidelně. Místa 
s  novými rostlinami zejména 
pod stromy mají mít charakter 
rozkvetlé louky bez pravidelné-
ho sekání. „Po zimě jsme s den-
drologem provedli kontrolu par-
ku, jak se novým stromům daří. 
Většina je v  pořádku. Je nutné 
nahradit maximálně tři mladé 
stromky, které zimu nevydržely. 
Po zimě jsme také museli opra-
vit nádrž vodní plochy. Právě 
fontánu a zrenovované jezírko 
lidé nejvíce oceňují,“ doplnil 
Milan Šťovíček. Zrenovovaný 
park projde zátěžovou zkouš-

kou už při nadcházející Vald-
štejnské slavnosti. Do parku 
se každoročně v první májový 
víkend nahrnou tisíce lidí. „Ve-
dení města Litvínova se obrací 
na návštěvníky Studentského 
majálesu a Valdštejnských slav-
ností, aby vzhledem k nedávné 
revitalizaci parku nevstupovali 
na žádnou travnatou plochu 
v parku, kromě tzv. pobytového 
trávníku před pódiem a prodej-
ními stánky, pohybovali se jen 
po ofi ciálních cestách a dbali 
pokynů pořadatele a městské 
policie,“ vyzývá občany sta-
rostka města Kamila Bláhová. 
 (pur)

LITVÍNOV – Strážníci Městské policie Litvínov opakovaně vyjíždě-
li k případům podvodných prodejců elektřiny. Lidé je ale přivolali 
vždy pozdě. Podvodníky nechytili, a tak alespoň varují, aby si dali 
zejména senioři pozor a nepouštěli si do bytu nikoho, koho dobře 
neznají. A pečlivě četli vše, co podepisují.

Na lákání podvodníka na-
letěla i žena, která má do se-
niorského věku ještě daleko. 
Uvěřila muži, který ji přesvěd-
čoval, že je pracovníkem ČEZu. 
Nabídl jí levnější tarif. Smlouvu 
podepsala na dotykovém dis-
pleji zařízení, které měl pod-
vodník s sebou a ten okamžitě 
podepsanou smlouvu odeslal. 
Svým podpisem žena stvrdi-
la, že bude odebírat elektřinu 
od jiného dodavatele, než od 
ČEZu jako dosud. Když si žena 
později uvědomila, že zřejmě 
naletěla, volala strážníky. Ti už 
ale nemohli nic dělat. Podvod-
ného prodejce, který nebyl za-
městnancem ČEZu, už nenašli. 
Podobně podvedených lidí bylo 
v uplynulém týdnu v Litvínově 
víc. „Lidé nás sice volají, větši-

nou ale pozdě. Prodejci už ne-
jsou k  nalezení. Nezbývá nám, 
než varovat obyvatele Litvínova, 
aby si na prodejce dávali pozor. 
Nejlepší je žádného prodejce 

energií do bytu nepouštět a pří-
padné změny vyřídit přímo na 
pobočce dané fi rmy,“ radí velitel 
Městské policie Litvínov Zde-
něk Urban.  (pur)

Radnice: Na kytky se nešlape!

Městská policie varuje: Pozor na 
podvodné prodejce elektřiny!

  Vedení města žádá občany o ohleduplnost k novým květinám.

  Pozor na podvodníky! Vyřizujte a hlavně podepisujte raději přímo na pobočce.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody
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a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné
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LITVÍNOV - Litvínovští radní dál řeší reklamaci stezek pro cyklisty 
a in-line bruslaře v areálu Nové Záluží. Ty jsou na některých místech 
poškozené natolik, že přestávají plnit svou funkci. Vedení města 
nyní přimělo fi rmu, která cesty dělala, aby se vypravila na místní 
šetření.

Pětiletá záruční lhůta ještě 
neuplynula, a tak má Litvínov 
šanci, že se oprav v rámci rekla-
mace domůže. Stavba byla do-
končena v červnu 2012. Týž rok 
v říjnu se objevily první trhliny 
na asfaltovém krytí jedné z hrá-
ze. Postupem času se trhliny 
objevily i na dalších místech 
komunikací, které nejsou jen na 
násypech, ale i na rovné pláni. 
V současné době je z důvodu 
bezpečnosti uzavřena část trasy 
na jedné z hrází a jiná část trasy 
je částečně uzavřena. Všechny 
zjištěné závady byly, nebo stále 
jsou předmětem reklamačního 
řízení. „Sešli jsme se se zástup-
ci dodavatelských společností. 
Udělají si místní šetření a sami 
se přesvědčí, nakolik jsou ces-
ty v  Novém Záluží poškozené. 
Bylo by dobré, kdyby projektant, 
který Nové Záluží projektoval, 
sám navrhl způsob opravy,“ 
uvedl místostarosta města Mi-
lan Šťovíček. Celou reklamaci 
městu značně komplikuje fakt, 
že investorem nebylo město, 
ale ministerstvo fi nancí. „Řešení 
tak bude na měsíce až na roky. 
Rozhodně se ho nedočkáme tuto 

sezónu. Litvínov zatím nemůže 
na vlastní náklady cesty opravit. 
Znemožnila by se tak reklamace 
celého díla, a navíc by to bylo 
příliš nákladné. Pokud stav cest 
v Novém Záluží ohrožuje cyklis-
ty i chodce, budeme je muset za-
vřít a nemáme jasné právní sta-
novisko, jaký bude další postup,“ 
doplnil místostarosta.

Investiční akce Rekreační 
plocha Nové Záluží v Litvínově 
byla realizována v rámci Pro-
jektu na odstranění ekologic-
kých škod vzniklých v souvis-
losti s těžební činností státních 
hnědouhelných společností 
v období před jejich privatiza-
cí v Ústeckém a Karlovarském 
kraji. Cílem byla revitalizace 
území postiženého těžební čin-
ností hlubinných i povrchových 
dolů Rudý Sever. Na stavbě se 
podílely: Ministerstvo fi nancí 
ČR (investor), METALL QUA-
TRO, s. r. o. (zhotovitel díla), 
ARCADIS CZ, a. s., Bohemi-
aplan (projektová dokumen-
tace), BPO, s. r. o. (supervizor 
MF), ARTECH, s. r. o. (technic-
kobezpečnostní dohled) a měs-
to Litvínov.  (pur)

LITVÍNOV – Minulý týden bedlivě sledovalo práci litvínovských 
strážníků téměř sedmdesát studentů Střední školy technické v Mos-
tě. Na praxi u Městské policie Litvínov byli studenti oboru Bezpeč-
nostně právních činností, který vychovává i budoucí policisty. 

Litvínovskou městskou policii 
si ke spolupráci vybrala škola už 
před několika lety. Podle zástup-
ce ředitele Čestmíra Pastyříka to 
byla skvělá volba. „Litvínovská 
městská policie patří mezi nej-
lepší v celém regionu. Proto jsme 
uzavřeli smlouvu o spolupráci 
právě v Litvínově,“ říká Čestmír 
Pastyřík. V Litvínově se střídají 
sedm dnů devítičlenné skupiny 
studentů. Během své praxe se 
seznámí s činností městské po-
licie přímo v  terénu. „Snažíme 

se studentům přiblížit veškerou 
činnost městské policie, jak se s ní 
denně strážníci potkávají. Sezná-
mili se s  operačním střediskem 
a s technickým vybavením měst-
ské policie. V  terénu se podívali 
do nízkoprahového centra Jaklík 
a dozvěděli se více o prevenci 
kriminality. Asistentky preven-
ce kriminality jim ukázaly, co je 
hlavní náplní jejich práce. Viděli 
služební psinec, ubytovnu UNO 
i běžnou hlídkovou službu,“ po-
psal týden studentů v Litvínově 

velitel městské policie Zdeněk 
Urban. „Městská policie Litvínov 
nám pomáhá při výuce našich 

studentů. Velmi si toho vážíme,“ 
poděkoval za spolupráci Čest-
mír Pastyřík.  (pur)

LITVÍNOV – Loňské mimořádné 
události, výbuch plynu v  Jano-
vě a požár v  areálu Unipetrolu, 
rozhýbaly vedení Litvínova. Pro 
včasné varování obyvatel poří-
dilo město varovný SMS systém. 
Teď chce i rozhlas.

SMS varovný systém už 
v Litvínově funguje. Stačí se jen 
přihlásit do registru a o mimo-
řádných událostech ve městě se 
lidé dozvědí prostřednictvím 
svých mobilních telefonů. Měs-
to navíc chystá varovný systém 
i pro ty, kteří mobilní telefony 
nemají. Do Litvínova by měl 
přibýt rozhlas. Město by na něj 
mohlo získat dotaci. „Rozhlas 

by vyšel na dvanáct a půl mili-
ónu korun. V případě, že by Lit-
vínov získal dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí, pak 
by byla spoluúčast města pouze 
tři a půl miliónu korun,“ in-
formoval tajemník města Josef 
Skalický. Na nákup nového roz-
hlasu by město nemuselo být 
samo. „Chceme jednat s dalšími 
subjekty, které jsou v  regionu 
zdrojem potencionálního nebez-
pečí,“ potvrdil Josef Skalický. 
Zejména Unipetrol by se tak 
měl fi nančně podílet na poříze-
ní všech varovných systémů ne-
jen pro Litvínov, ale i pro další 
obce regionu.  (pur)

LITVÍNOV - Litvínovští radní se 
neshodli, zda upřednostnit pů-
vodní návrh plaveckého bazénu 
na Koldomu, nebo zda vyhlásit 
na bazén architektonickou sou-
těž. 

V  současné době má město 
k  dispozici projektovou do-
kumentaci na plaveckou halu 
a územní rozhodnutí. Náklady 
na realizaci jsou předběžně vy-
čísleny na 200 miliónů korun. 
Pokud by město využilo už ho-
tovou projektovou dokumenta-
ci, byl by bazén postaven rych-
leji. V  opačném případě si od 
architektonické soutěže slibuje 
levnější variantu, a to až o 40 
miliónů korun. Stejné dilema 

řešili radní také v případě mos-
tu na Podkrušnohorské ulici. 
Tady se ale většinově shodli na 
tom, že je třeba vyhlásit archi-
tektonickou soutěž, přestože 
i na most má město projek-
tovou dokumentaci hotovou. 
„Chceme změnit image města 
a jít ve šlépějích architektonic-
kých skvostů z  minulých dob. 
Máme tady Koldům, Citadelu, 
své hluboké stopy tu zanechal 
výtvarník Sýkora,“ vysvětlila 
postoj rady města starostka Ka-
mila Bláhová. O dalším postu-
pu rozhodli až zastupitelé měs-
ta na jednání, které se konalo 
po uzávěrce aktuálního čísla 
týdeníku Homér.  (pur)

Nové Záluží se 
neopraví! Zatím

Budoucí policisté sbírají zkušenosti

„Varovný“ rozhlas

Radní se neshodli

LITVÍNOV - Sportovní sou-
kromá základní škola v Litví-
nově pořádá CHARITATIVNÍ 
BĚH PRO KONTO BARIÉRY. 
Start je na Loučkách ve čtvrtek 

28. 4. v 16.30 hodin. Součástí 
akce je doprovodný program: 
zábavné úkoly s čarodějnickou 
tématikou a opékání buřtíků.
Startovné dobrovolné.  (nov)

Běhejte pro konto

  Při otevření areálu se po cestách ještě jezdilo dobře. To ale dnes již 
neplatí.

  Studenti přijeli na zkušenou do Litvínova.
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ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO – Na Den Země, který připadl na pátek 
22. dubna, vypouštěly děti ze základních škol a mateřinek, ale i z ry-
bářských kroužků ryby do řeky Bíliny. Jednalo se o již tradiční akci, 
kterou provádí Český rybářský svaz ve spolupráci s Unipetrolem.    

Unipetrol s rybářským sva-
zem na tomto projektu spolu-
pracuje již od roku 2010. Letos 
do akce zapojily i děti a mládež. 
Ty si vysazování ryb do řeky 
náležitě užily a také se dozvě-
děly řadu poznatků a zajíma-
vostí, které jim rybáři na místě 
poskytli a názorně předvedli. 
„Práce s dětmi a mládeží je pro 
Český rybářský svaz velmi důle-
žitá a vedení dětí k pozitivnímu 
vztahu k životnímu prostředí, 
včetně rozšiřování jejich znalostí 
je celospolečensky velmi cenné. 
Z uvedených důvodů se snažíme 
mládež co nejvíce zapojovat do 
aktivit svazu,“ uvedl Václav Jelí-
nek, hospodář ČRS, z. s., Seve-
ročeský územní svaz.     

Ryby, přivezené ze sádek Ry-
bochovného zařízení Chaba-
řovice, byly vypuštěny na třech 
místech v různých částech řeky, 
aby se docílilo optimálních vý-
sledků v růstu rybí populace. 
Žáci hostomické základní školy 
a také děti z místní mateřské 
školy vypustili první část ryb 
v 10 hodin dopoledne v Hos-
tomicích u hasičárny. Mládež 
z ústeckého rybářského krouž-
ku vysadila ryby ve 14 hodin ve 
Stadicích nedaleko Ústí nad La-
bem a v 15 hodin vysadil zbytek 
ryb mostecký rybářský kroužek 
v Mostě u kostela. Celkem na 
těchto místech vypustili do Bíli-
ny na 300 kilogramů ryb. 

 „Dnes na jednotlivých místech 
vysazujeme původní druhy ryb 
do řeky Bíliny. Víceméně se jedná 
o říční druhy plotice obecné, cej-
na velkého, jelce jesena a okouna 

říčního. Zhruba kolem tři tisíce 
kusů,“ popsal Miloš Marek, od-
borný referent územního rybář-
ského svazu. „Jsou to standardní 
druhy, které se tu dříve vyskyto-
valy a vlivem průmyslové činnosti 
vyhynuly. Od roku 2011 se po-
stupně daří ale jejich stavy opět 
naplňovat. Podmínky pro rozvoj 
rybího společenství jsou lepší, pro-
tože se zlepšuje i kvalita vody. Do-
kazují to následné kontrolní odlo-
vy, které provádíme, ale i záznamy 
z přirozeného rozmnožování celé 
řady ryb přímo v toku. Populace 
ryb se stabilizovala,“ zhodnotil 
Miloš Marek a dodal: „Jsme rádi, 

že s námi Unipetrol spolupracuje 
a podporuje tento projekt a dou-
fáme, že se tato spolupráce bude 
i nadále rozvíjet a pokračovat i do 
příštích let.“ Český rybářský svaz 
a Unipetrol na projektu zaryb-
ňování řeky Bíliny spolupracují 
již šest let. Od té doby Unipetrol 
projekt fi nancoval částkou 450 
000 Kč. „Za tu dobu jsme do řeky 
vypustili desítky tisíc ryb. Díky 
zapojení žáků a mladých členů 
rybářských kroužků navíc projekt 
získal důležitý edukační rozměr, 
v rámci kterého lze u dětí budovat 
pozitivní vztah k přírodě a míst-
nímu ekosystému,“ říká Mikuláš 
Duda, manažer tiskového oddě-
lení společnosti Unipetrol RPA. 
Unipetrol s Českým rybářským 
svazem provádí vysazování ryb 
dvakrát ročně: na Den Země 

a druhý termín je vždy během 
listopadu. „Spolupráci máme 
smluvně ujednanou do konce to-
hoto roku, nicméně máme zájem 
spolupracovat i nadále,“ ujistil 
Mikuláš Duda. Vybrané lokality, 

kde k vysazování ryb do řeky do-
chází, jsou zvoleny podle výsled-
ků průzkumných odlovů, kdy 
byla zjištěna absence vysazova-
ných ryb.  

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Děti s rybáři vypustily na Den Země do Bíliny tisíce nových ryb

Cíleným vysazová-
ním jednotlivých druhů 
v místech jejich sníženého 
výskytu doplňují rybáři 
populace ryb tak, aby co 
nejlépe odpovídaly dané-
mu charakteru toku. Pro 
páteční vysazení zvolili 
zejména cejna velkého, kte-
rý je jedním z nejvýznam-
nějších rybích druhů řek 
střední velikosti.  

ÚSTECKÝ KRAJ – Mladí lidé bez práce a potřebné praxe, lidé s níz-
kým vzděláním, ze sociálně vyloučených lokalit nebo pečující o blíz-
kého člena rodiny. Ti všichni mají novou šanci získat práci. 

V  Ústeckém kraji byly za-
hájeny tři projekty, které jsou 
určeny právě pro tyto lidi. Pro-
jekty má „na svědomí“ Úřad 
práce ČR společně s  Ústeckým 
krajem. Je to další způsob, ja-
kým Pakt zaměstnanosti Ús-
teckého kraje pomáhá rozhýbat 
trh práce v  regionu. „Projekty 
jsme připravili na míru. Soustře-
dí se zejména na lidi, kteří jsou 
vzhledem ke svému věku a vzdě-
lání nejhůře uplatnitelní. Nové 
projekty vychází vstříc zaměst-
navatelům a zároveň nezaměst-
naným, kteří by jinak měli jen 
malou šanci práci si najít,“ říká 
k  novým projektům zástupce 
ředitele Úřadu práce ČR Kraj-
ské pobočky v Ústí nad Labem 
Jaroslav Kunc. 

1. Péče o blízkého 
člověka není 
překážkou

První projekt byl zahájen 
v březnu letošního roku a kon-
čí v  červnu 2019. Je určen pro 
rodiče, kteří pečují o děti do 
patnácti let, tedy i pro rodiče 
vracející se z rodičovské dovole-
né. Dále pro lidi, kteří se starají 
o dalšího člena rodiny, seniora 
nebo osobu se zdravotním po-
stižením. Projekt nese název 
Flexibilně do práce v Ústeckém 
kraji a podporovat bude zejmé-
na vznik pracovních míst se 
zkráceným pracovním úvazkem 
nebo sdílená pracovní místa, 
případně pružnou pracovní do-

bou. V každém okrese kraje by 
mělo být zaměstnáno šedesát 
lidí. Zaměstnavatelé mohou zís-
kat na nově vytvořená pracovní 
místa dotaci až 15 tisíc korun na 
šest měsíců. 

2. Šanci mají mladí
Druhý projekt je cílen na 

mladé lidi bez praxe, případně 
bez vzdělání. V  rámci projektu 
,,Iniciativa podpory zaměstna-
nosti mládeže pro region NUTS 
2 Severozápad v Ústeckém kra-
ji“ mohou získat mladí lidé už 
od patnácti let věku práci na 
zkoušku, odbornou praxi nebo 
se vrátit do školy. „Reagujeme 
také na poptávku zaměstnavate-
lů a zájem o odborné praxe, který 
v  minulosti zaměstnavatelé pro-
jevili v  rámci projektu Odborné 
praxe pro mladé do 30 let,“ říká 
dále Jaroslav Kunc. Maximálně 
tři měsíce na poloviční úvazek 
s podporou z projektu si mladí 
lidé mohou vyzkoušet, jak jim 
určitý typ práce „sedí“. Navázat 
pak mohou v  rámci stejného 
projektu Odbornou praxí přímo 
u zaměstnavatele. Ten získá ne-
jen fi nanční příspěvek na mzdu 
nového zaměstnance, ale také 
příspěvek ke mzdě mentora, 
který se o mladého praktikanta 
ve fi rmě stará. Maximálně na 
šest měsíců tak mohou zaměst-
navatelé získat 15 až 18 tisíc na 
nového zaměstnance. Takto 
může získat odbornou praxi 220 
mladých lidí v  každém okrese. 
Díky projektu také 60 mladých 

lidí z každého okresu může ab-
solvovat až šestiměsíční stáž 
v zahraničí. Z projektu je možné 
uhradit nejen cestu, ale i ubyto-
vání v místě stáže. Projekt také 
pomůže vrátit se do školy mla-
dým lidem, kteří ještě před ma-
turitou nebo vyučením ze školy 
odešli a v  evidenci skončili se 
základním vzděláním. 

3. Sociální vyloučení 
není překážkou 

Třetí projekt je určen pro lidi 
ze sociálně vyloučených lokalit, 
kteří mají nízké vzdělání, pří-

padně pobírají dávky hmotné 
nouze. Až 650 lidí může získat 
nové pracovní místo, na které 
zaměstnavatelé dostanou dotaci 
15 tisíc korun až na dvanáct mě-
síců. „Projekty jsou naplánované 
až do roku 2019. Nejedná se pou-
ze o jednorázovou podporu, která 
končí s projektem, a lidé se opět 
vrátí do evidence. Zejména v pří-
padě mladých lidí je předpoklad, 
že po získání praxe také u kon-
krétního zaměstnavatele zůsta-
nou i dál. Zaměstnavatelé mají 
díky projektu možnost si zaměst-
nance vychovat k obrazu svému,“ 
uzavřel Jaroslav Kunc.  (pur)

3x šance na práci
Parkoviště 
v Bezručovce 

Radní rozhodli, že nové par-
koviště v Bezručově ulici posta-
ví fi rma Vodohospodářské a sta-
vební zásobování, s. r. o., Most 
za 1, 7 milionu korun s DPH. 

Litvínov 
zhodnocuje 

Správu fi nančních aktiv za-
jišťuje pro Litvínov J&T IN-
VESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 
Zhodnocení peněz, které má 
Litvínov na účtech, pokrylo 
průměrnou roční míru infl ace 
v roce 2015. Aktuálně se v rámci 

operativního portfolia zhodno-
cuje zhruba 163,5 milionů ko-
run. V dlouhodobém portfoliu 
má Litvínov uloženo 16 milio-
nů. Na ostatních účtech bank 
má město průměrně prostředky 
na úrovni 40 milionů korun.

Opravy ve Vilové
Radní projednali dokumen-

taci na veřejnou zakázku „Re-
konstrukce komunikací okrsek 
Vilová, Litvínov“ . Součástí akce 
budou stavební úpravy vozovky 
a chodníků včetně odvodnění 
ve Vilové ulici. Zahájení prací se 
předpokládá v srpnu. Předběž-
ný rozpočet na akci je 16 milió-
nů korun.  (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ – Krajští zastu-
pitelé schválili uzavření kupní 
smlouvy s jihokorejskou spo-
lečností Nexen Tire Corporati-
on Czech na prodej pozemků 
v  průmyslové zóně Triangle. 
V následujících letech má fi rma 
regionu přinést až 1500 pracov-
ních míst.

Vláda přijala v březnu letoš-
ního roku usnesení, ve kterém 
se zavázala k  vyplacení kom-
penzací za slevu za pozemky, 
které společnosti Nexen pro-
dává Ústecký kraj. Celkem by 
se mělo jednat o 293 milionů 
korun. „Ještě v  letošním roce 
nám vláda přislíbila poskyt-
nout garance ve výši 113 mi-
lionů korun. Finance chceme 
využít na vybudování dalšího 
zázemí pro zaměstnance i do-
davatele. Chceme také vybu-

dovat požární zbrojnici přímo 
v  areálu zóny,“ uvedl hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček. Společnost Nexen Tire 
bude v  zóně Triangle výrábět 
pneumatiky pro osobní a leh-
ké nákladní automobily. Před-
pokládaná produkce továrny 
je až 12 milionů pneumatik 
ročně. Závod se bude rozpro-
stírat na 65,4 hektarech, což je 
zhruba rozloha 15 fotbalových 
hřišť.

Nábor zaměstnanců zahájí 
zahájí korejský výrobce během 
následujícího roku. Nejvíce pra-
covníků z  celkového počtu až 
1500 bude Nexen Tire vyhledá-
vat na pozici operátor ve výrobě. 
Společnost však bude českými 
odborníky obsazovat také po-
zice ve středním, vyšším a top 
managementu.  (ina) 

Nexen už může stavět!

Z Rady města Litvínova

Miloš Marek z územního 
rybářského svazu dohlíží na 
školáky při vypouštění ryb do 
Bíliny v Hostomicích.

Vypouštění ryb do řeky si užívaly i děti z hostomické mateřinky.

Školáci se dozvěděli, jaké druhy ryb budou 
do řeky vypouštět a prohlédli si je zblízka.

  Jaroslav Kunc
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porušené paragrafy

ÚSTECKÝ KRAJ/MOST – Krajská zdravotní, sdružující pět nemocnic 
Ústeckého kraje, hospodařila loni se ziskem více než patnácti mili-
onů korun. Může tak směle pokračovat s rekonstrukcemi ve svých 
nemocnicích. V Mostě se dočkají opravy dalších sociálních zařízení. 

S  mnohem nižším hospo-
dářským výsledkem počítala 
Krajská zdravotní v  letošním 
roce, a to ve výši zhruba dva 
miliony korun. Už v roce 2014 
skončila v  plusu s  více než 21 
miliony korun. Kladného hos-
podářského výsledku dosáhla 
však nejen Krajská zdravotní, 

ale i každá z  jejích pěti ne-
mocnic. „Velmi mě těší, že sou-
časnému představenstvu i ma-
nagementu Krajské zdravotní 
se nadále daří naplňovat cíle 
směřující k efektivní společnos-
ti se štíhlým vedením, zdravou 
ekonomikou včetně každoroční-
ho mzdového nárůstu a celko-

vé stabilizaci společnosti,“ řekl 
předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní Jiří Novák. Před-
stavenstvo společnosti zároveň 
rozhodlo předložit Ústeckému 
kraji, jako jedinému akcioná-
ři, návrh k navýšení základ-
ního kapitálu o 182,165 mi-
lionu korun. Tyto prostředky 
budou použity k investičním 
akcím v rámci modernizace 
nemocnic Krajské zdravotní, 
včetně mostecké. „V mostec-
ké nemocnici, která již prošla 

velkou rekonstrukcí exteriérů, 
bude pokračovat rekonstrukce 
sociálních zařízení. Ve všech 
nemocnicích bude samozřejmě 
pokračovat kontinuální obměna 
přístrojového vybavení, ale také 
obměna lůžkového fondu a na-
plánována je také celá řada sice 
menších, ale velmi potřebných 
investičních akcí, které si kla-
dou za cíl zlepšení prostředí pro 
pacienty, návštěvníky nemocnic 
i zdravotnický personál,“ uvedl 
ještě Jiří Novák.  (sol)

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecká Masarykova nemocnice má nové a moder-
ní oddělení dětské rehabilitace. Krajská zdravotní totiž právě ukon-
čila rekonstrukci prostor, která si vyžádala téměř dva miliony korun. 

Dětská rehabilitace nabízí 
lepší uspořádání prostor pro 
děti a jejich doprovod včetně 
nového, moderního vybavení 
fyzioterapie i ergoterapie. Re-
konstrukční práce proběhly po 
více než dvaceti letech. Poprvé 
od doby výstavby tohoto kom-
plexu. „Rekonstrukci dětské re-
habilitace jsme rozdělili do dvou 
etap. V první jsme zrekonstruo-
vali lékařské pokoje a ambulan-
ce. V druhé pak prostory pro am-
bulantní pacienty. Obě etapy na 
sebe navazovaly, aby se stavební 

práce co nejméně dotkly provozu 
dětského pavilonu,“ řekl před-
seda představenstva Krajské 
zdravotní Jiří Novák. Význam-
nou součástí rekonstrukce bylo 
i vybudování nové ambulan-
ce pro ergoterapii. „Zlepšilo se 
hlavně prostředí pro děti, které 
je více podobné domácímu, což 
u malých pacientů navozuje větší 
pocit bezpečí. Výhodou také je, že 
prostory dětské rehabilitace jsou 
ve stejném pavilonu jako ostatní 
dětská oddělení Masarykovy ne-
mocnice,“ pochvaloval primář 

rehabilitačního oddělení Pavel 
Maršálek. Celkové náklady pře-
sáhly 1,8 milionu korun. „Práce 
včetně vybavení prostor novým 
zařízením hradila výhradně 
Krajská zdravotní ze svých zdro-
jů. Další plánované investice 
by měl podpořit jednak Ústecký 
kraj, ale počítáme i s  dotačními 
prostředky,“ dodal ředitel zdra-
votní péče Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem Pet Fiala. 

Zbývá ještě zateplit 
Rekonstrukce dětského oddě-

lení rehabilitace ale není posled-
ní investicí v rámci rekonstrukce 
dětského pavilonu. „Zamýšlíme 
zateplení celé budovy včetně vý-

měny oken a dveří, které dosud 
nebyly vyměněny v rámci dílčích 
rekonstrukcí, kterou je například 
ta právě ukončená. V rámci další 
modernizace dětského pavilonu 
plánujeme také rozšíření budovy 
o jedno patro,“ prozradil předse-
da představenstva Krajské zdra-
votní. V nově vzniklém patře by 
vznikly administrativní prostory 
zdravotnického personálu včet-
ně zasedací místnosti, spisovny, 
skladových prostor, kuchyňky, 
hygienických zařízení a komu-
nikační prostory. „Tím docílíme 
toho, že se uvolní stávající pro-
story pro další zlepšení prostředí 
pro poskytování zdravotní péče,“ 
doplnil Jiří Novák. (sol)

Dětští pacienti se na nové 
rehabilitaci budou cítit jako doma

Krajská zdravotní dobře hospodaří
Bude se pokračovat v opravách nemocnic Maloval po divadle

MOST – Strážníci městské 
policie v  Mostě chytili u měst-
ského divadla vandala, který fi -
xem pomaloval zeď u hlavního 
vchodu. Patnáctiletý mladík byl 
po nezbytných úkonech předán 
matce a událost pracovnici pří-
slušného odboru magistrátu.

Ozbrojený v 
nemocnici

MOST – Rozruch v  nemoc-
nici se udál na gynekologickém 
příjmu. Sem vyjela hlídka stráž-
níků k agresivnímu návštěv-
níkovi. Opilý muž, který byl 
strážníky zajištěn, tvrdil, že čeká 
na těhotnou přítelkyni. Při ově-
řování, zda se nejedná o hleda-
nou osobu, se ale přišlo na to, že 
muž je ozbrojen. „Šestačtyřice-
tiletý muž odmítl s policisty jak-
koliv spolupracovat. Vzhledem 
k tomu, že hrozilo bezprostřední 
nebezpečí především pacientům, 
odehrál se zákrok velmi rychle. 
Při kontrole svrchního oděvu 
byla zajištěná plynová pistole bez 
zásobníku. Muž byl velmi agre-
sivní, stále kladl aktivní odpor 
i přesto, že měl spoutané ruce. 
Z tohoto důvodu mu byly spou-
tány i nohy,“ popsala incident 
tisková mluvčí mostecké měst-
ské policie Ilona Kozlová. 

Skákali po vozidlech
MOST – Podivnou zábavu 

si našli dva mladíci z  Mostu. 
Ti se totiž rozhodli skákat na 
zaparkovaných vozidlech ne-
daleko ulice J. A. Komenského. 
Viděla je u toho ale svědkyně, 
která okamžitě přivolala hlídku 
městské policie. Díky včasnému 
zavolání na linku 156 a poskyt-
nutému popisu byli oba mladíci 

odpovídající popisu zajištěni. 
„Mladíci se doznali, že po vo-
zidlech skákali. Orientační de-
chová zkouška u nich potvrdila 
přítomnost alkoholu. Nadýchali 
0,25 a 0,38 promile. Událost si 
převzala PČR,“ doplnila mluvčí 
Ilona Kozlová. 

Loupili na kole 
MOST – Vyšetřovatel mos-

tecké policie obvinil ze zvlášť 
závažného zločinu loupeže 
22letého muže z  obce na Mos-
tecku a ze zločinu podílnictví 
23letou ženu z  jiné obce. Oba 
měli minulý měsíc přijet na jed-
nom kole a na chodníku v ulici 
Obránců míru zastavili u 22le-
tého muže. „Obviněný po něm 
požadoval vydání mobilního 
telefonu, což poškozený odmítl. 
Muž sesedl z kola a poškozené-
mu uštědřil přes tvář několik 
facek. Poté mu z kapsy odcizil 
mobilní telefon. Následně z místa 
činu oba odjeli,“ uvedla policej-
ní mluvčí Ludmila Světláková. 
Odcizený mobil pak oba prodali 
a peníze utratili. Kriminalisté 
ale mobil vypátrali a zajistili ho. 
Obvinění jsou stíháni na svobo-
dě. Muži hrozí až desetiletý trest 
odnětí svobody, ženě může soud 
uložit trest odnětí svobody až na 
šest let.

Vandal poškodil úly
OBRNICE – Škodu za devět 

tisíc korun utrpěl jeden včelař 
na Mostecku. Neznámý pacha-
tel vnikl na částečně oplocený 
pozemek zahrady u rodinného 
domku a tam poškodil sedm 
kusů včelích úlů, ve kterých 
včelstva uhynula. Případem se 
nyní zabývají obrničtí policisté, 
kteří věc šetří pro podezření ze 
spáchání přečinu poškození cizí 
věci.  (sol) 

Firma KAVKA-BUS 
nabízí službu v oblasti Nákladní doprava:

pronájem vozidla Opel Vivaro, Mercedes Sprinter 

pro převoz břemen do hmotnosti 2000 kg, 

vhodné pro stěhování, zásobování apod.

V případě zájmu, či jakýchkoliv dotazů volejte 736 665 566
  Ústecká Masarykova nemocnice otevřela v  těchto dnech nové a moderní oddělení dětské rehabilitace. Slavnostního otevření se účastnil i 

předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák (uprostřed).
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Koupím staré hračky z doby 

ČSSR, vláčky Merkur apod., auto 
na bowden, auto na klíček, vláčky 
a mašinky z NDR, všech velikostí 
atd. Stavebnice Merkur. Telefon: 
608 224 183

 ■ Prodám jednolůžkovou po-
stel včetně roštu a matrace, 1 
500 Kč, staré knížky tzv. Červená 
knihovna, cca 28 ks. Telefon: 723 
135 078

 ■ Koupím benzinovou sekačku, 
válendu nebo starší postel, za-
hradní hadici, kulatý stůl zahradní 
se slunečníkem, šatní skříň, levně 
nebo za odvoz. Telefon: 736 164 
363

 ■ Nabízím kojeneckou výba-
vičku, velikost od narození do 6 

měsíců, neutrální, pěkná, levně. 
Telefon: 737 586 243

 ■ Koupím hudební nástroje, 
housle, violu, cello, kontrabas i 
staré a velmi poškozené. Telefon: 
604 737 990

 ■ Prodám plynové bomby 1092 
kg za 1 000 Kč, dále videokameru 
Sony 8 mm a příslušenství, cena 
1 000 Kč. Pro sběratele prodám 
lesklé černobílé foto – pivovar 
Most. Telefon: 606 151 598

 ■ Koupím LP gramofonové des-
ky, větší množství vítáno, přijedu. 
SMS nebo prozvonit na telefon: 
721 442 860. Děkuji

 ■ Prodám vlnu na svetry, bavln-
ky na vyšívání, daruji časopisy: 
pletení, vyšívání apod. Prodám 
látky – módní – vše levně. Telefon: 
604 736 786

 ■ Prodám krásnou toaletu, svět-
lé dřevo, dvoudílné zrcadlo, černé 
sklo, 2 šuplíčky – 300 Kč, křesílko 
celočalouněné, nohy světlé dřevo 
– 100 Kč. Most. Telefon: 774 449 
292

 ■ Prodám horské kolo, značka 
Elán, cena 1 000 Kč. Telefon: 725 
619 507

 ■ Nabízím nový kabát na jaro, 
tříčtvrteční, černý, velikost 54, za 
symbolickou cenu 50 Kč, možno i 
poslat. Telefon: 737 586 039

 ■ Prodám novou pánev na pa-
lačinky - 50 Kč, starší mlýnek na 
maso – 50 Kč, nový mlýnek na 
maso – 180 Kč, mlýnek na mák – 
50 Kč, různé rámované obrázky 
od 30 – 250 Kč. Most. Telefon: 774 
449 292

 ■ Prodám pěkné židle 6 ks, jed-
notlivě, světlé dřevo, čalouněné 
opěradlo a sedák v béžové barvě 
s hnědým vzorem, cena 200 Kč/ks. 
Most. Telefon: 774 449 292

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám řadový domek – Litví-

nov – Loučky. Telefon: 774 173 162
 ■ Prodám zahradu v Litvínově, 

340 m2 s chatkou, kůlnou, gri-
lem, skleníkem, přívod užitkové 
vody. RK nevolat. Telefon: 724 
313 441

 ■ Prodám DB 2+KK, ulice J. Šev-
číka, blok 705 za VZP, šesté patro, 
jih, výhled do parku, parkování 
před domem. Velmi zachovalý 
stav, bezpečnostní dveře a zámky, 
plovoucí podlaha, koberce, skříň, 
věšák na prádlo, satelitní držák, 
sklep, komora, slušný tichý dům. 
Cena 175 000 Kč. Telefon: 721 819 
050

SEZNÁMENÍ
 ■ Najde se zachovalý nekuřák do 

62 let, láska a cit a porozumění. Já 
62/155/56, zdravá se zahrádkou. K 
vážnému seznámení. Most. Tele-
fon: 736 164 363

 ■ Vdova 64/172, hledá k vážné-
mu seznámení muže 60-68 let. 
Telefon: 731 171 175

 ■ Najdu pohodového kamaráda, 
co se dovede smát? Posedět, po-
povídat, někam si vyjet, mít hezké 
stáří, 63letá z Mostu. SMS: 704 177 
768

 ■ 60letá, hledá zdravého muže, 
nekuřáka, 60-63 let, s vlastním by-
tem z Mostu, pro trvalý vztah, kte-
rý je také sám. Ráda vařím. Volat: 
607 517 534

 ■ 31 let, se dvěma dětmi nzl., 
hledá maminku a dobrou ženu do 
45 let, na vzhledu nezáleží, ale na 

dobrém srdci ano. Jestli tu někde 
jsi, ozvi se prosím. TČ ve VT, neva-
dí? Info: redakce

 ■ Svobodný 40/168, hledá dív-
ku, které by nevadilo žít na vesnici. 
Jsem hodný a ženy nebiji. Mám 
svůj byt. Můžeš mít i dítě. Jsem 
tolerantní a upřímný. Litvínov a 
okolí. Jen SMS. Telefon: 721 179 
984. Buď také tolerantní, já nejsem 
zlý. Jsi tu? Chtěl bych tě hýčkat. Pa 
Jaroslav

AUTO, MOTO
 ■ Prodám nové letní gumy, 3 ks, 

Matador 165R 13 i s diskama – 600 
Kč, Digital Satellit Reciver Topfi eld 
TF 7700 HSCI – dohodou, autose-
dačku 3-10 kg – 350 Kč. Telefon: 
736 164 363

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

Lamentuje čerstvý vdovec pan Rosenkranz nad fakturou: „Cože, ten pohřeb stál deset tisíc? No to bych snad byl skoro radši, (TAJENKA)!“ 

Nabízím kompletní vedení účetnictví 

a zpracování daňových přiznání. 

Dlouholeté zkušenosti a praxe. 

Telefon: 725 614 834

Firma SPEKTRUM 
přijme malíře – natěrače

s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122

Pracovní příležitost na AUTODROMU MOST a.s.

Obchodní zástupce, Sales Representative

Náplň práce:
• aktivní akvizice nových zákazníků a udržování dobrých vztahů 

s těmi současnými;
• udržení a zvýšení prodeje produktů;
• servis požadavků stávajících zákazníků pro zahraniční trh,
• příprava obchodních nabídek;
• profesionální zastupování fi rmy;
• průběžné analýzy trhu a konkurence;

Požadavky:
• zkušenost v oblasti poskytování služeb úspěšného prodeje;
• komunikativní úroveň anglického jazyka (ústně i písemně); 

německý jazyk výhodou;
• velmi dobré vyjednávací schopnosti;
• podnikavost a schopnost budovat trvalé obchodní vztahy;
• organizační schopnosti;
• snaha o dosažení svých cílů;
• interpersonální dovednosti;
• řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)

Nabízíme:
• plat v závislosti na zkušenosti, dovedností a úkolech;
• rozmanitost práce - od malých projektů až po déle trvající pro-

jekty vyžadující více personálu
• standardní pracovní nástroje - auto, mobilní telefon, osobní 

počítač
• seberozvoj v důsledku rozšíření okruhu klientů a poskytova-

ných služeb

Vaše životopisy posílejte do 5. května na email svecova@autodrom-most.cz
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Most hraje doma 
proti Čáslavi

Třetiligový tým fotbalistů 
FK Baník Most 1909 se po 
prohře v  Benátkách nad Ji-
zerou představí na domácím 
hřišti, kde vyzve poslední 
Čáslav. Duel 27. kola ČFL 
se hraje na Fotbalovém sta-
dionu Josefa Masopusta od 
17.00 hodin. 

Mladíci se vrátili bez 
medaile

Dva reprezentanti litví-
novského hokeje na MS 18 
v  zámoří, Kristian Reichel 
a Martin Havelka, se vrátili 
s  naším reprezentačním vý-
běrem bez medaile. Stop jim 
ve čtvrtfi nále vystavili mladí 
Finové.

Souš hostí Rakovník, 
Litvínov jede ven

V dalším kole fotbalové 
divizní skupiny B se předsta-
ví hráči Baníku Souš doma. 
V  sobotu 30. dubna změří 
síly s Rakovníkem. Další náš 
zástupce, tým FK Litvínov, 
hraje venku. Zajíždí do Čes-
kého Brodu. 

Fanklub pořádá 
rozlučku se sezonou
Fanklub Ropáci on Tour 

pořádá dnes, tedy v pátek 
29. 4., od 17.00 na Loučkách 
v Litvínově ofi ciální rozlou-
čení s letošní sezónou! Těšit 
se můžete na neformální 
setkání s hráči a zástupci 
klubu. Zváni jsou všichni 
fanoušci bez ohledu na člen-
ství ve fanklubu.

Steamax golf 
Championship

Poslední dubnová sobo-
ta (30. 4.) se na mosteckém 
golfovém hřišti ponese ve 
znamení golfového turnaje 
STEAMAX GOLF CHAM-
PIONSHIP 2016. Partnerem 
sobotního turnaje je fi rma 
STEAMAX, vlastník unikát-
ní, bezodpadní technologie 
a poskytovatel výjimečné 
služby, která šetří majetek, 
čas i peníze. Jedná se o zce-
la nový přístup k vnitřnímu 
i venkovnímu mytí aut, stro-
jů, domácího i fi remního 
vybavení. Ve hře budou vou-
chery na celkové mytí aut, 
interiérů, kol atd. Součástí 
turnaje budou i Celoroční 
sázková soutěž a souboje 
o sponzorské ceny na jed-
notlivých jamkách. Turnaj 
STEAMAX GOLF CHAM-
PIONSHIP 2016 je zároveň 
pátým turnajem Mostecké 
Gold Tour 2016. Vítězové 
všech kategorií navíc postu-
pují do Turnaje vítězů turna-
jů, který se uskuteční 1. 10. 
2016.

Dobiášová vyhrála 
GPA, s Paurovou 

i čtyřhru
Hráči badmintonové ka-

tegorie U19 mají v současné 
době turnajovou pauzu. Než 
nastala, vyhrála reprezen-
tantka Super Stars Most Ve-
ronika Dobiášová dvouhru 
na celostátní Grand Prix 
A starších dorostenců v Pra-
ze. Uspěla i ve čtyřhře, kterou 
vyhrála se svou klubovou ko-
legyní Lucií Paurovou.

 (jak)

y

ý

LOUNY – V nedalekých Lounech 
se uskutečnila Velká cena města 
v judu. Celkem zde závodilo 211 
dětí z 21 oddílů. V  jednotlivých 
kategoriích startovaly děti od 7 
do 14 let. 

Z Mostu přijelo své umění 
vyzkoušet 33 dětí a 25 z  nich 
stálo na stupních vítězů. Sedm 
zlatých medailí si odvezli, Bed-
nář Karel, Šťastný Petr, Janoušek 
Václav, Komínek Jakub, Pleti-
chová Šárka, Potočková Zuzana 
a Lejsek Jiří. Stříbrné medaile 
v  počtu 10 si odvezli Ferkl Ja-
kub, Kumšta Viktor, Václaví-
ková Kateřina, Vitvar Antonín, 
Vorlíček Vojtěch, Jambor Jakub, 

Liptáková Anežka, Salajková 
Aneta, Vrábel Adam a Wagner 
Tomáš. Osm bronzových me-
dailí vybojovali Boháč Ondřej, 
Štrombach Jan, Zikán Ondřej, 
Zikánová Eliška, Drexler Jiří, 
Hendrych Milan, Klempt Matěj 
a Prošek Tomáš. 

„Závody se velice vydařily 
a všem moc gratuluji. Pomalu se 
blíží Velká Cena města Mostu, 
která se bude konat 21. května 
a já doufám, že tam budeme mít 
podobné nebo ještě lepší výsledky 
a získáme tak zpátky Putovní 
pohár,“ řekla trenérka oddílu 
juda při 15. ZŠ Most Veronika 
Nemčeková.  (nem, jak)

MOST - Ve dnech 22. a 23. dubna se v mosteckém Repre na 60 šip-
kových automatech uskutečnilo II. republikové Grand Prix 2016 jed-
notlivců a dvojic. Uskutečnilo se zde 7 hlavních turnajů a to TOP 24 
mužů, TOP 12 žen, turnaj jednotlivců mužů (319 hráčů) a žen (112 
hráček), turnaje dvojic mužů (157) a žen (60) a turnaj smíšených 
párů – mixů (103). 

Dále zde proběhlo 5 dopro-
vodných turnajů a to Open jed-
notlivců – zahřívák (77) a malé 
turnaje RGP dvojic mužů (125), 
žen (52) a mixů (87) a Open 
jednotlivců RGP (64). 

Už samotný počet účastní-
ků ukazuje, jak velký je zájem 
o elektronické šipky a jak velký 
nápor je to na organizátora tur-
naje, kterým je Unie Šipkových 
organizací (UŠO).

Tento velký turnaj, který se 
koná jen třikrát do roka, se po 
loňském III. RGP opět vrátil 
do Mostu, a to díky velkým 
prostorám, kterými disponuje 
mostecké Repre a které by UŠO 
i nadále využívala a to i proto, 
že v  severních Čechách je třetí 
největší základna hráčů elektro-
nických šipek z  celé ČR. Bylo 

zde k vidění množství vypjatých 
zápasů, které ukazovaly na krá-
su této hry a i na to, jak zajíma-
vé mohou šipky být. I v  tomto 
sportu platí, že žádný hráč nemá 
nic jisté a je toho i důkazem 
emocionální radost pozdějšího 
vítěze TOP 24 mužů Michala 
Onda, který v semifi nále porazil 
svého loňského přemožitele Mi-
chala Baliho. V žádném turnaji 
se neztratili zástupci Ústeckého 
a Libereckého kraje a ukázali, že 
patří do špičky tohoto sportu.

V  neděli se ještě navíc usku-
tečnilo fi nále Českého ligového 
poháru družstev, kterého se zú-
častnilo 32 nejlepších družstev 
a kde byl Severočeský šipkový 
svaz zastoupen družstvy Mexi-
ko Chomutov, Ložisková Mafi e 
Pšov, Kanec Most, Pumáci Jab-

lonec nad Nisou a Dexterous 
Krásný les. I zde byly vidět vr-
cholné zápasy a vítězství jen 
těsně uniklo LM Pšov, když pro-
hrála ve fi nále s Trosky Litomyšl 
21:19. Výsledky jednotlivých 
turnajů:

TOP 24 muži: 1. Ondo Mi-
chal (Trosky Litomyšl), 2. Křiv-
ka Petr (Nikola Kraslice), 3. Bali 
Michal (Ložisková mafi e Pšov), 
3. Humpula František (Supi 
Dolní Benešov). 

TOP 12 ženy: 1. Nagyová Ka-
tarína (Slovensko), 2. Abadžie-
vová Markéta (DC Nanosekun-
dy Brno), 3. Císařová Jitka (DC 
Marná snaha Bystřice n/P.), 3. 
Šebková Petra (DC Máchalové 
Kladno). 

RGP muži: 1. Šmejda Michal 
(Trosky Litomyšl), 2. Dlab Josef 
(040+ Trutnov), 3. Zápotocký 
Jiří (Sgt. Pepik´s Band Praha). 
RGP ženy: 1. Kotláriková Lada 
(Dexterous Krásný Les), 2. Su-

lovská Martina (Piešťany), 3. 
Vojtková Blanka (DC Nano-
sekundy Brno). RGP dvojice 
muži: 1. Sedláček Karel (ŠK 
Maséři Veselky Jičín) - Drtil 
Pavel (Toi Toi Dixi Bratisla-
va). Malá RGP dvojice muži: 
1. Mrva Aleš (DC Hornets 
Adamov) - Réda Martin (DC 
Hornets Adamov). RGP dvoji-
ce ženy: 1.Rajmanová Marcela 
(Lucky Smajlíci Liberec) - Gre-
gůrková Alena (ŠK Republika 
Úpice). Malá RGP dvojice ženy: 
1. Sedláčková Jana (TJ Babylon 
Němčice) - Blažková Jarmila 
(ŠK Stará fabrika), 2. Vicanová 
Karla (Mosteckej ŠK) - Dvořá-
ková Pavla (Krijcos Most). RGP 
dvojice mix: 1. Bartošová Mo-
nika (Do roka a do dne J. Hra-
dec) - Horák Jan (DC Náhoďáci 
J. Hradec). Malá RGP dvojice 
mix: 1. Sulovská Martina (Pieš-
ťany) - Štefaňák Milan. RGP 
Zahřívák: 1.Humpula František 
(Supi Dolní Benešov). Open 
turnaj: 1. Jíša Martin (ŠK Pa-
napr Josef).  (min, jak)

LITVÍNOV – V jednom roce historicky první titul, ale také málem pád 
dolů. Taková je bilance extraligového týmu hokejistů HC Verva Lit-
vínov. 

Mužstvo poté, co poprvé 
v  historii získalo titul mistra 
ČR, hned v  následující sezoně 
muselo tvrdě bojovat o udržení 
mezi českou hokejovou elitou. 
Nakonec se povedlo baráž vy-
hrát, ještě předtím, než skončila 
a tak si všichni mohli oddech-
nout a v  klidu začít přemýšlet 
o sezoně nové. Opět extraligové.

Trenér Radim Rulík, který 
povede tým také v  nacházející 
sezoně, přiznal, že to byly vel-
ké nervy. „Rozdělil bych to na 
tři části. Hráli jsme Ligu mis-

trů, v které jsme se prezentovali 
dobrými výkony. Ale přišla liga 
a už vstup do soutěže se nám 
nepovedl. Tým to poznamenalo. 
Pak přišla zranění, a to nám ne-
přidalo. Úplně se nám rozpadla 
první útočná formace. Jánský 
s Lukešem se nepotkali s formou. 
Všechno tak bylo na Hüblovi. 
Dělal body, ale i na něj to po-
tom dopadlo, a navíc přišlo zra-
nění a lajnu jsme ztratili. Jestli 
počítám dobře, tak jsme během 
sezony odehráli 78 mistrovských 
zápasů, do toho i čtyři příprav-

né, což je po sečtení 82 utkání. To 
si myslím, že je obrovská porce. 
Nicméně povedlo se v baráži za-
chránit, takže musíme být spoko-
jeni a jít dál,“ prozradil po po-
sledním střetnutí sezony kouč 
Rulík s  tím, že byl hlavně rád, 
že se v  závěru podařilo získat 
bouřliváka Dudu, který týmu 
výrazně pomohl. Litvínovský 
kouč také ocenil, že jej v době, 
kdy situace mužstva nebyla 
zrovna růžová, podrželo vedení 
a neztratil jeho důvěru. 

„Musím říct, že to není obvyk-
lé, že byly momenty, kdy jsem če-
kal, že by mohlo dojít ke změně. 
Člověk tyhle věci vnímá. Vedení 
klubu mě podrželo a jsem sa-
mozřejmě za jeho trpělivost moc 
rád,“ řekl dále.

Rulík bude u týmu i v  nové 
sezoně. Klub však hledá asisten-
ta. Jiří Šlégr totiž chce přejít zpět 
na roli druhého asistenta tre-
néra a věnovat se více práci na 
řízení klubu. Počítá se, že tým 
bude před začátkem nového 
ročníku vhodně doplněn. 

Příprava začne v  polovině 
května. Z bezpečnostních důvo-
dů bylo vypuštěno soustředění 
v  Turecku. „Budeme se připra-
vovat doma,“ uzavřel trenér Ra-
dim Rulík.  (jak) 

MOST – Fotbalistky Baníku Souš, přezdívané Číči, nastoupily v so-
botu k utkání proti týmu FK Postoloprty. Stejně tak, jako minulý tý-
den proti Libušínu, i tentokrát jim vydatný déšť přinesl štěstí a zví-
tězily 3:0. 

Po celý zápas předváděly 
oba týmy bojovnou hru. Souš-
ské Číči šly zaslouženě až do 
tříbrankového vedení a ani 
v samotném závěru, kdy střet-
nutí gradovalo, si nechtěly ne-
chat zkazit nulu. Hráčky z Po-
stoloprt jim ji zase nechtěly 
darovat zadarmo. Změna skó-
re však už nepřišla a Souš se 
tedy mohla radovat z  dalších 
tří bodů a obhájila tak průběž-
né třetí místo divizní tabulky 
žen A Čechy. 

Příští víkend čeká naše fotba-
listky náročný zápas v  Chebu, 
kde se pokusí získat další cenné 
body. 

TJ Baník Souš – FK Postolo-
prty 3:0 (1:0). Branky: Polívková 
2, Králová. Sestava Baníku Souš: 

Puravcová – Hejduková (62. 
Švamberová), Hůlová, Ratajo-
vá, Bouřilová – Budilová (78. 
Šnebergerová), Svobodníková, 
Králová, Tóthová – Vorlíčková 
(55. Schubertová), Polívková. 
Trenéři: Ondřej Chlad a Karel 
Giampaoli.  (jak)

Druhé republikové Grand Prix a fi nále poháru v Mostě

Soušským ženám v sobotu 
opět napršely body

Verva se loučila výhrou, má 
za sebou hororovou sezonu

Judisté z 15. ZŠ Most měli 
další úspěšný víkend

LITVÍNOV – V  dalším kole fot-
balové divizní skupiny B viděli 
diváci na letním stadionu v Litví-
nově okresní derby, mezi domá-
cí FK a hostujícím Baníkem Souš. 

Zápas toho v  první půli na 
poměrně těžkém terénu mno-
ho nenabídl, až v samotném 
závěru, kdy byl u brankové 
čáry důrazný domácí Řehák 
a jeho zásluhou skončil míč 
v soušské síti. Litvínov tak vedl 
1:0. Po přestávce se však strhla 

přestřelka. Domácí ještě deset 
minut před koncem vedli 3:1, 
ovšem vedení ztratili a Souš 
srovnala skóre na konečných 
3:3. Poté přišel na řadu penal-
tový rozstřel, v němž hosté na-
konec zvítězili 7:8 a připsali si 
tak prémiový bod. 

FK Litvínov – Baník Souš 3:4 
pp (1:0 – 3:3). Branky: 52. a 63. 
Průša, 44. Řehák – 79. A 88. 
Bíro, 53. Christof. Rozhodčí: 
Šlapák. 100 diváků.  (jak) 

Divizní derby skončilo 
divokou přestřelkou
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Rej čarodějnic o Filipojakubské noci
  Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u za-

pálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Noc z 30. dubna na 1. 
května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický 
sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například 
v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem 
tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.

Čarodějnice se budou 30. dubna pálit:
  v Meziboří na náměstí 8. května od 14.45 hodin, kdy se začíná s dětským kulturním programem. 

Průvod s májkou vyrazí v 16 hodin od zbrojnice. Májku hasiči postaví před místní radnici, kde 
také zapálí vatru a upálí čarodějnici. Program pokračuje vystoupením mažoretek a Pichlovanky. 

  v Teplicích na prostranství hotelu Panorama od 16 hodin. Připraveno je pásmo soutěží pro děti, 
výroba lektvarů, čarodějnický rej a diskotéka, volba čarodějnice roku. Dále vás čeká jízda na koni 
a jiné zvířecí překvapení, prezentace leteckých modelářů nebo prohlídka hasičského vozu.

  v Dubí ve sportovním areálu. Průvod s čarodějnicí vychází v 16. 30 hod od městského kulturního 
zařízení Dubí. Pro děti je připraveno pestré pásmo her a soutěží.

  v Mostě na zahradě SVČ. Odpoledne plné atrakcí a soutěží začíná už v 15 hodin. 

V předvečer májový se také můžete bavit:
  v Jirkově na Červeném Hrádku od 13 hodin na Zahájení kulturní sezóny. Připraveny budou ukáz-

ky řemesel,  prodejní stánky, workshop pro děti, občerstvení. Vystoupí folklórní soubor SKEJU-
ŠAN, Big band Zdeňka Tölgla, Nešťastný šafářův dvoreček – Divadlo Kapsa a Pavlína Jíšová.

  v Litvínově na studentském majálesu od 14 hodin v zámeckém parku na programu studentů 
litvínovského gymnázia. Od 17 hodin je připraven koncert zpěváka VOXEL.

Prvomájové oslavy
  v Litvínově od 9 hodin VALDŠTEJNSKÁ SLAVNOST 2016. Průvod městem, dobový jarmark, jízdy 

na koních, vítání hraběcí rodiny, rytířský turnaj s koňmi. Koncerty: Pepa a Matěj Štrossovi, Petr 
Kalandra memory band, Stráníci a Míra Ošanec, SUPERGROUP – česká kapela snů. Po celý den 
pestrý zábavný program. 

  v Duchcově od 14 hodin Oslava májky. Vystoupení kapely Pouličníci 14:30 hodin, ukázka techni-
ky hasičů Duchcov a vystoupení mladých hasičů Duchcova 15:00 hodin, Pichlovanka - koncert + 
vystoupení duchcovských mažoretek 16:00 hodin, pouliční kejklíř.

  u sousedů za hranicemi v Marktplatz, Annaberg – Buchholz od 10 do 17 hodin RODINNÁ OSLA-
VA PRVNÍHO MÁJE. Můžete se těšit na stánkový prodej, řemeslné aktivity pro děti a zábavný 
program.

Sportování na prvního máje:
  v Mostě od 10 hodin na Koupališti Ressl XC MOSTECKÝ TRIANGL / ZÁVOD HORSKÝCH KOL CROSS 

COUNTRY. Závod, který měl svoji obnovenou premiéru začátkem loňského jara, má své kořeny 
v devadesátých letech, kdy bylo u nás MTB XC ještě hodně mladou disciplínou. 

  v Mostě na  1. náměstí Most od 16 hodin BĚH OKOLO I. NÁMĚSTÍ - „O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA 
MOSTU“. Běh je určen pro všechny, kteří mají chuť si zaběhat okolo 1. náměstí. První tři v každé 
kategorii obdrží diplom, medaili a drobnou odměnu. (pur)

Co dělat v předvečer májový 
a první májový den


