
  Most se inspiroval vánoční výzdobou u přespolních a letos pořídí stejný adventní věnec jako na snímku. Ten by měl zdobit kašnu na náměstí.
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Motto: „Principy a metody 
politických hrátek se někdy 
shrnují pod globálnější 
pojem ‚politická kultura‘. 
To ale není zcela přesné, 
protože se jedná spíše 
o ‚pakulturu‘.“

Platí volby, nebo ne-
platí? Půjdeme krajské 
zastupitele a senátora 
za Mostecko volit zno-
va? Kdo má pravdu 
a kdo ne? To jsou nej-
častější  otázky, které v těchto dnech a chvílích 
hýbou nejen místní politikou, ale zajímají i prostý 
lid. Odpověď zatím žádná není. Jde totiž o hodně 
a soud (kam už dva volební tábory doručily své ná-
vrhy na neplatnost voleb) si s verdiktem určitě dá 
načas. Říká se, že v politickém boji je dovoleno tak-
řka všechno, včetně ran pod pás, triků i plivanců do 
tváře. To vše už mají politici po předvolební kam-
pani za sebou. Nyní začínají roztáčet další kolo. Jak 
to všechno dopadne a jak dlouho ještě budou „ko-
courkovské“ veletoče bavit voliče, ukáže  čas. 

Zajímavé věci se v posledních dnech děly i v tá-
boře těch, kteří ve volbách uspěli, ale nějak se jim 
nedaří dohodnout na tom nejdůležitějším – na 
podobě krajské vlády. Ve chvíli, kdy vznikají tyto 
řádky, v zákulisí lokální politiky se rodí možná 
koalice. Sice trochu extravagantní, nicméně, platit 
bude to, co se upeče. Byť možná bez hlavní ingre-
dience. Nastává čas ryze pragmatický, kdy se přá-
ní voličstva a bohulibé představy vypouští z hlavy 
a nastává tvrdý kalkul. Ačkoliv v této chvíli není nic 
zpečetěno, v krajském městě je naklíčeno na vládu 
ze tří semínek – z komunistů, sociálních demokratů 
a okamurovců. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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VSTUPNÉ ZDARMA

MOST – Chanovské vybydlené paneláky 1 a 7 měs-
to zdemoluje ještě letos. Vybrána byla už vítězná 
fi rma, která bourání provede, a to za výrazně nižší 
cenu, než se očekávalo. 

Demolici obou panelových domů v  Chanově 
provede fi rma APB Plzeň, která se s nabídkovou 
cenou 2  594  867 korun bez DPH stala vítězem 
veřejné zakázky. Do ní se přihlásilo 13 uchazečů. 
Základním hodnoticím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena. Protože předpokládaná hodno-
ta demolice činila více než 12 milionů, úspora na 
této zakázce představuje 80 procent. „Co se týče 
konečné ceny na likvidaci, byli jsme její nízkou výší 
doslova zaskočeni. Je to pro nás nepochopitelné, 
protože odhad projektanta osciloval na hranici dva-
nácti milionů korun. Vysoutěženo bylo ale za část-
ku zhruba 3,2 milionu korun včetně daně. Chtěli 
bychom, aby budovy padly k zemi ještě letos. Bude-
me se snažit, aby se akce provedla co nejdříve,“ uve-
dl primátor Mostu Jan Paparega s tím, že veřejnou 
zakázku město ale nestihne letos dokončit celou. 
„V rámci smluvních podmínek je nutná ještě revi-
talizace území. Ta se uskuteční co nejjednodušeji. 
Bude tu jen travnatá plocha. Vzhledem k tomu, že 
je konec října, nestačíme již plochu zazelenit. Dodě-
láme to proto v příštím roce,“ dodal primátor. 

Budovy budou strženy a vyčištěny. „Zbytky“ 
z demolice potom fi rma využije k dalším účelům. 

„Práce provede fi rma, která v minulosti již likvido-
vala domy v  Chanově,“ podotkl dále první muž 
města. Suť využije fi rma, která se zabývá činnost-
mi na pozemních komunikacích, s největší prav-
děpodobností pro další své stavby. Město by mělo 
získat na demolici dotační prostředky od státu, 
a to v rámci programu na demolici budov ve vy-
loučených lokalitách, a to až do výše pěti milionů 
korun.  (sol)

MOST – Město Most letos připravuje spoustu zajímavých vánočních novinek. Bude to nová výzdoba, ale 
také změny v provozu a fungování vánočních trhů. 

Vánoce v Mostě letos začnou v neděli 27. listo-
padu, časem adventu. Tehdy se město zahalí do 
světelného hávu, rozsvítí se vánoční stromy a od-
startují vánoční trhy. „Letos připravujeme novinky. 

Jednak bychom chtěli prodloužit dobu vánočních 
trhů. Už nebudou trvat jen týden, ale celé adventní 
období, tedy od 27. listopadu do 22. prosince,“ in-
formovala náměstkyně primátora Markéta Stará.

Samotný provoz stánků by měl být obyvatelům 
k dispozici ale spíše až v odpoledních a večerních 
hodinách. „Rádi bychom, aby stánky a jejich na-
bídku mohli využívat i lidé, kteří chodí do práce. 
Začalo by se tedy od nějakých poledních či odpo-
ledních hodin a končilo se až večer,“ nastínila dále 
náměstkyně.  (Pokračování na straně 2)

Mostečané, těšte se na vánoční překvapení

V Chanově se začne s demolicí

K demolici domů jsme se zeptali… primátora Jana Paparegy

Dotační program na demolici budov ve vy-
loučených lokalitách bude možné čerpat ještě 
i v  příštích dvou letech. Počítá město, že by 
dotační titul využilo ještě pro další domy, kte-
ré vlastní?

„V současné době v rámci Chanova neuvažu-
jeme o tom, že bychom strhli některou z dalších 
budov. I když je to předmět k diskusi. Zatím ale 
není na pořadu dne.“

Město je také vlastníkem tří vybydlených 
domů v lokalitě 2B. Ani zde není možné dota-
ce k demolici využít? 

„Domy v  sektoru 2B, které město vlastní, 
jsou v  jiném režimu. Stavby totiž nespadají do 
oblasti vyloučené lokality. Nelze však vyloučit, 
že bychom přistoupili k likvidaci některé z nich. 
Zatím jsme ale žádné usnesení v tomto ohledu 
nepřijali.“ (sol) 

  Blok 7 a 1 letos z Chanova zmizí.

HK BANÍK MOST 

VS. HCB KARVINÁ

MOST – V neděli 23. listopadu se ve sportov-
ní hale v Mostě odehraje  zápas 6. kola 1. do-
rostenecké ligy v házené mladšího dorostu 
mezi HK Baník Most a HCB Karviná.  Zápas 
začíná v od 11 hodin.
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MOST – Na mosteckém Aqaudromu proběhne kompletní výměna 
čipů. Zákazníci koupaliště by ale neměli být nijak omezeni v rámci 
provozu zařízení. 

Mostecká radnice vyhlašuje 
veřejnou zakázku na nový od-
bavovací, tedy platební systém 
na Aquadromu, a to do vnitř-
ních i venkovních částí objek-
tu. „Nepůjde o žádnou drama-
tickou změnu. Ta se uskuteční 
v  návaznosti na platnost elek-
tronické evidence tržeb, protože 
na Aquadromu fungují provozy 
například i na občerstvení, ve 
venkovním areálu apod. Náš 

odbavovací systém je dost zasta-
ralý,“ konstatoval primátor Jan 
Paparega. 

Podle vedení města se bude 
výměna provádět tak trochu 
na poslední chvíli. „Ze strany 
technických služeb, které mají 
Aquadrom ve své správě, došlo 
k opomenutí. Neapelovaly na to, 
byť znaly účinnost elektronické 
evidence tržeb, aby se systém již 
dávno vyměnil. Dozvěděli jsme 

se to teprve před měsícem. Stá-
vající systém už nemá žádnou 
technickou podporu, je soft wa-
rově zastaralý, a pokud by do-
šlo k  výpadku, nastal by velký 
problém,“ vysvětlil primátor. 
Výměna bude spočívat v  kom-
pletní výměně elektromecha-
nických zámků, například v šat-
nách, výměně soft waru vstupu, 
letního provozu i občerstvení. 
Vymění se také čipy. Nově bude 
na čipové hodinky fungovat 
například i vstup na minigolf 
apod. „Návštěvníků Aquadromu 
se tato změna nijak nedotkne. 

Naopak, vše by mělo být jed-
nodušší a pohodlnější. Výměna 
by měla probíhat ve večerních 
hodinách a v  průběhu zhruba 
jednoho týdne,“ ujistil dále Jan 
Paparega. 

Výměna systému se musí 
provést ale ještě v letošním roce. 
„I to je důvod, proč zakázku 
vyhlašujeme na poslední chví-
li. Mělo by se vše ale stihnout,“ 
dodal primátor s tím, že i přes-
to, že výměna není nejlevnější 
investicí, vstupného a cen pro 
návštěvníky koupaliště se nijak 
nedotkne.  (sol)

MOST – Děti dvou základní škol se budou učit v mobilních tableto-
vých učebnách. Přispěje jim na ně stát z dotačních programů zamě-
řených na gramotnost.

Do projektu s názvem Posilu-
jeme gramotnosti a dovednosti 
inovativně se zapojí dvě základ-
ní školy, a to v ulici U Stadionu 
a Zlatnická v Chanově. Tento 
projekt je zaměřen na vytváření 
podmínek pro kvalitnější pod-
poru žáků ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně od-
lišného prostředí. „Každá z těch-
to škol by si měla sáhnout zhruba 
na šest set tisíc korun. Z  těchto 
peněz by si měly pořídit mobilní 
tabletovou učebnu zhruba pro 
osmdesát procent žáků, u kterých 
budou garantovat, že tato výuka 
u nich bude probíhat,“ uvedla 

náměstkyně primátora Markéta 
Stará s tím, že z projektu by měli 
být zaplaceni také učitelé, kteří 
budou doučovat gramotnost 
u těchto dětí. V rámci projektu 
si budou školy moci také vyba-
vit učebny. „Město nebudou tyto 
projekty stát ani korunu,“ dodala 
ještě náměstkyně. 

Do dalšího projektu „Šab-
lony pro mateřské a základní 
školy - z operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání“ se 
zapojí Mateřská škola v Lidické 
ulici. Projekt bude zaměřený 
na systematickou podporu gra-
motnosti pedagogů, na jejich 

profesní růst pomocí dlouhodo-
bého vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání. Mateřinka na 

realizaci projektu získá částku 
zhruba 3 miliony korun.

(sol)

MOST - Střiženo z času - próza 
mosteckého lékaře. To je název 
autobiografi cky laděné knihy 
mosteckého chirurga a trauma-
tologa MUDr. Františka Rybáře. 
Její slavnostní křest proběhl 
v sobotu 8. října 2016 ve foyeru 
Městského divadla v Mostě za 
přítomnosti jednatele Městské-
ho divadla v Mostě Václava Hof-
manna.

V programu vystoupili čle-
nové činohry Regina Razovová 
a Bohuslav Patzelt, kteří přednesli 
úryvky z knihy a hudební dopro-
vod zajistil umělecký šéf Divadla 
rozmanitostí Tomáš Alferi.

O knihu byl velký zájem ze 
strany pozvaných hostů a všich-
ni si užili velice příjemný večer, 

který byl zakončen autogramiá-
dou.  (red)

Nový ředitel
MOST – Městská správa so-

ciálních služeb má nového šéfa. 
Radní na posledním jednání 
do funkce „usadili“ Martina 
Strakoše, a to s účinností od 1. 
listopadu 2016. „Zhruba v polo-
vině září bylo vyhlášeno výběro-
vého řízení. Přihlásil se jen jeden 
uchazeč. Ten však splnil veškeré 
podmínky výběrového řízení. 
Vzhledem k  tomu, že pan Stra-
koš se zabýval sociální oblastí 
a zdravotnictvím v  Praze a má 
s vedením v této sféře zkušenosti, 
komise jej doporučila. Bude mít 
zkušební dobu zhruba šesti mě-
síců a uvidíme, jaká bude nová 
spolupráce,“ komentovala zvole-
ní nového ředitele náměstkyně 
primátora Markéta Stará. 

U kulatého stolu 
MOST – Radní se na svých 

schůzích v prvním pololetí příš-
tího roku sejdou 12. a 26. ledna, 
9. února, 9. a 23. března, 6. dub-
na, 11. a 25. května a 8. června. 
Zastupitelům potom doporučili 
vzít na vědomí termíny zasedá-
ní ve dnech 23. února, 10. dubna 
a 22. června 2017. 

Stravenky na odbyt
MOST – Stravovací kupony 

pro magistrát bude v období 
od 1. července příštího roku do 
30. června roku 2021 dodávat 
Sodexo Pass ČR. Ta předložila 
nejvýhodnější nabídku ve ve-
řejné soutěži, do níž byly doru-
čeny tři nabídky. Vedle nejlev-
nější ceny, která byla hlavním 
kritériem, se posuzoval i rozsah 
služeb, tedy počet provozoven 
v Mostě, v nichž lze uvedené 
kupony uplatnit. „Vítězná fi rma 
nabídla cenu 28 680 000 Kč za 
celou dobu plnění zakázky. Tuto 
cenu nabídli i ostatní účastníci, 
nicméně kupony vítěze zakáz-
ky lze uplatnit na 166 místech 
v Mostě, což byl nejvyšší počet,“ 
uvedla tisková mluvčí mostec-
kého magistrátu Alena Sedláč-
ková. 

Hasičské auto
MOST – Radní schváli-

li zadání veřejné zakázky na 

dodávku hasičského vozu za 
cenu 5  628 000 Kč bez DPH 
společnosti THT Polička jako 
jedinému uchazeči. Zakázka je 
spolufi nancována z prostředků 
Evropské unie, Evropského fon-
du pro regionální rozvoj z pro-
gramu spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným stá-
tem Sasko jako projekt Pomoc 
nezná hranic – spolupráce ha-
sičů v hřebenových oblastech 
Krušných hor.

Měřič hluku 
MOST – Město vyhlásí veřej-

nou zakázku na pořízení mo-
nitorovací stanice hluku. Před-
pokládané náklady na pořízení 
certifi kovaného statického mě-
řicího přístroje se odhadují na 
300 000 Kč.

Půjčí stánky
MOST – Radní schválili ak-

tualizaci pravidel pro pronájem 
a výpůjčku přenosných prodej-
ních stánků. Stánky budou za-
půjčeny bezplatně k nekomerč-
nímu využití v rámci městských 
akcí od 15. 11. 2016. 

Výjimka na školách
MOST – Základní škole v Al-

brechtické ulici radní schválili 
výjimky z nejvyššího počtu žáků 
v jedné přípravné třídě, a to z 15 
na 19 dětí s účinností od 13. 10. 
2016 do 31. 8. 2017.

Dodávky plynu
MOST – Veřejnou zakáz-

ku na dodávky zemního plynu 
uskuteční město Most pro-
střednictvím komoditní burzy 
PXE. „Bude se jednat o dodávky 
pro organizace zřízené městem 
- pro ZŠ i MŠ, Městskou sprá-
vu sociálních služeb, Technické 
služby města Mostu. Město bude 
centrálním zadavatelem a tyto 
společnosti bude zastupovat,“ 
informovala tisková mluvčí 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Smlouvy uzavře město s dílčími 
zadavateli a současně se spo-
lečností POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE. Doba pl-
nění zakázky je od 1. ledna 2017 
do konce roku 2018. (sol)

Na Aquadromu se budou měnit čipy

Dvě základní školy - U Stadionu 
a v Chanově - dostanou tablety

Próza mosteckého lékaře

z Rady města Mostu

(Dokončení ze strany 1)
Stejně tak prodloužený bude 

na náměstí i kulturní program. 
„Jindy probíhá jen v  jednom 
týdnu. Letos se ale rozprostře 
na celou dobu adventu a spíše 
na víkendy. Každý víkend bude 
připraveno nějaké lákadlo,“ na-
stínila dále Markéta Stará s tím, 
že chybět nebudou taneční 
i pěvecká vystoupení základ-
ních a základních uměleckých 

škol, Střediska volného času, 
divadelní představení pro děti 
apod. Ani letos nebudou děti 
ochuzené o Ježíškovu vánoční 
poštu. Dopisy z  vánoční pošty 
budou opět k dispozici rodičům 
v mosteckém „íčku“. 

Těšit se mohou lidé také na 
novou vánoční výzdobu. Most 
se inspiroval i v  okolních měs-
tech. „Máme v  plánu trochu 
jinak zapojit vánoční výzdobu. 

Jednak se připojí i deset nových 
stánků. Kašnu vyzdobíme jako 
velký adventní věnec, který by 
měl i čtyři velké lucerny – svíce, 
které se postupně podle advent-
ních nedělí budou rozsvěcovat,“ 
prozradila náměstkyně primá-
tora. Vánoční strom se letos ale 
nerozsvítí u hotelu Domino. Ji-
nak by měla být co do rozsahu 
světelná výzdoba zachována. 
„Pouliční výzdobu má město 

v  pronájmu u soukromé fi rmy 
a letos běží poslední rok. Pak bu-
deme vyhlašovat novou veřejnou 
zakázku,“ potvrdil primátor Jan 
Paparega. 

Do vánočních trhů se zapojí 
i v pořadí čtvrté Farmářské slav-
nosti. Ty se chystají na sobotu 
10. prosince a budou na téma 
Zahraniční gurmánské specia-
lity. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Mostečané, těšte se na 
vánoční překvapení

  Aquadrom čeká výměna čipů, zákazníků se ale nijak nedotkne.  
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Přehlídka místních pivovarů

Přijďte ochutnat místní poklady a soutěžit o skvělé ceny!

28. 10. 2016   14:00 – 19:00

MOST – Město se chystá zrekonstruovat atrium v mostecké knihov-
ně. Jeho stav je natolik vážný, že už nelze letitý problém dále od-
souvat. 

I vzhledem k  tomu, že by se 
měla v  budoucnu mostecká 
městská knihovna přestěhovat 
do nově rekonstruovaného Re-
pre, chystají se ve stávajícím ob-
jektu částečné úpravy a opravy. 
Do knihovny totiž i po dřívěj-
ších opravách střechy stále zaté-
ká. „Do budovy knihovny zatéká 
a zvláště tam, kde je atrium. 
Několik let se tato záležitost stále 
odsouvala a nijak neřešila. Stav 
je zde ale už havarijní a přesa-
huje únosnou míru,“ zhodnotil 
mostecký primátor Jan Papa-
rega. Pod atriem se navíc před 
nedávnem nově rekonstruovaly 
prostory, kde vznikla Expozi-
ce starého Mostu a v  současné 
době i nová kavárna. „Chceme 
zastavit degradaci budovy jako 
takové a také zamezit, aby tu 
vznikly další škody. Je nezbytně 
nutné opravit podlahy atria,“ 
podotkl dále první muž města. 
Ten mimo jiné připustil, že se 
původně zamýšlel záměr zastře-
šení celého atria. Částka, kterou 
by si ale vyžádalo zastřešení, 
byla podle vedení radnice prý 
diametrálně odlišná od odhadů 
projektanta. Zastřešení atria by 
sice prý bylo vhodnou varian-

tou. Město ale nechce do sta-
rého a energeticky náročného 
gigantu investovat navíc pro-
středky s ohledem na to, že by se 
knihovna měla v brzké budouc-
nosti přestěhovat. 

V  souvislosti s  přestěhová-
ním knihovny do nového Repre 
si nechává město zpracovávat 
nejrůznější statické posudky. 
„Máme další výsledky statických 
zkoušek a záměr na přestěhování 
knihovny do Repre trvá. Tam by 
se mohla knihovna přestěhovat 
do nějakých tří let. Proto zatím 
zastřešení atria dělat nehodláme 

a pouze odstraníme zdejší hava-
rijní stav,“ dodal na vysvětlenou 
první muž města. S  opravou 
atria v knihovně by se mělo za-
čít co nevidět. Radnice má již 
vítěznou fi rmu, která zakázku 
provede. Za nabídkovou cenu 
1 375  882 korun včetně DPH 
bude zhotovitelem díla fi rma 
Euromont Group. (sol) 

MOST – Město Most už má jasno, za kolik a komu pronajme prostory 
ve svém kulturním domě. Zpět odkoupilo i ochrannou známku. Ná-
zev Repre tak bude moci začít znovu používat. 

Malý i velký sál včetně soci-
álního zařízení, šatny pro účin-
kující, bar na galerii velkého 
sálu a ve foyer velkého sálu, 
místnosti č. 221 a 306 a re-
stauraci v prvním nadzemním 
podlaží pronajme město Most 
společnosti Městské divadlo 
v  Mostě. Divadlo by zde mělo 

provozovat společensko-kul-
turní akce, a to za 5 000 korun 
měsíčně. „Úhrady za služby spo-
jené s užíváním prostorů se bu-
dou pohybovat ve výši 24 793 Kč 
za jednu akci v topné sezoně a 6 
380 Kč za jednu akci mimo top-
nou sezonu. Smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou, a to od 

1. 12. 2016 do 30. dubna 2018,“ 
informovala tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. 

Radnice odkupuje od spo-
lečnosti CT Crestyl movitý 
majetek umístěný v kulturním 
domě Repre. Jedná se například 
o bary, topná tělesa, elektrické 
teplomety, koberce, záclony, 
scénické osvětlení nebo kli-
matizaci. Významná je i zpět-
ná koupě ochranné známky 
Repre – Reprezentační dům 
města Mostu. Dosud tak měs-
to nemohlo tento název užívat 
a namísto něj využívalo název 
Kulturní dům města Mostu. 
Zmiňované vybavení, které 
město zpětně odkupovalo, včet-
ně ochranné známky, přišlo na 
tři sta tisíc korun. „Součástí ba-
líku byl i odkup ochranné znám-
ky. Prodávala se v  roce 2010 
v  hodnotě kolem padesáti až 
šedesáti tisíc korun. Za totožnou 
částku jsme ji odkoupili i zpět,“ 

informoval náměstek primátora 
Marek Hrvol.  (sol) 

MOST - Druhé kolo senátních voleb, ve kterém svedli čestný souboj 
dva kandidáti – lékařka Alena Dernerová a populární bývalý hokeji-
sta Jiří Šlégr, má svého vítěze. Senátorkou za Mostecko se na dalších 
šest let stala mostecká lékařka Alena Dernerová kandidující za po-
litické hnutí Severočeši.cz. Voliči jí dali 6 844 hlasů. Její sok, známý 
hokejista Jiří Šlégr (ČSSD), získal 2 821 hlasů. Nejvyšší volební účast 
byla v Praze 6 (23,23 %) a naopak nejméně voličů přišlo k volebním 
urnám v Mostě (10,73 %). 

MUDr. Alena Dernerová se 
stala senátorkou v roce 2010, 
když v obou kolech porazila 
sociálního demokrata Zdeňka 
Brabce. V letošních volbách do 
Senátu obhajovala jako nestra-
ník za hnutí Severočeši.cz man-
dát za okres Most. Týden před 
prvním kolem senátních voleb 
(29. září), podala zmocněnkyně 
hnutí a zároveň jeho 1. místo-

předsedkyně Hana Jeníčková 
návrh na vyškrtnutí Aleny Der-
nerové ze seznamu kandidátů. 
Magistrát města Mostu však 
návrh nepřijal. V prvním kole 
získala mostecká lékařka 36,66 
procent hlasů a postoupila z prv-
ního místa do druhého kola, 
v němž porazila poměrem hlasů 
70,81 procent ku 29,18 procent 
Jiřího Šlégra.  (red)

Atrium v knihovně je v havarijním 
stavu, čeká ho oprava

Most smí používat název Repre

Alena Dernerová obhájila 
mandát senátorky

  Atriem knihovny zatéká do vnitřních prostor. Město proto bude havarijní stav řešit.

MOSTECKO - Zájmy obyvatel 
Mostecka bude v  krajském za-
stupitelstvu hájit šest zastupi-
telů. Největší důvěru ze všech 
zvolených zastupitelů s  bydliš-
těm na Mostecku dali svými pre-
ferenčními hlasy voliči Radku 
Belejovi (KSČM) z Mostu. Druhý 
nejpreferovanější kandidát do 
zastupitelstva kraje s bydlištěm 
na Mostecku je Martin Klika 
(ČSSD) z Litvínova. Na třetí mís-
to posunuli voliči Drahomíru 
Miklošovou (ODS) z Obrnic.  

Do krajského zastupitelstva 
dále zasedne Lubomíra Mej-
stříková (ANO) z Mostu, Pavla 
Tomášová (ANO) z  Litvíno-
va a Radmila Krastenicsová 
(KSČM) z Mostu. Stovky prefe-
renčních hlasů získali také kan-

didáti, kteří ale na mandát v za-
stupitelstvu kraje nedosáhli. Po 
Radku Belejovi a Martinu Kli-
kovi největší důvěru dali voliči 
Vladimíru Buřtovi (Strana ze-
lených), tomu to ale na zvolení 
do zastupitelstva kraje nestačilo. 
Z  kandidátů z Mostu největší 
důvěru voličů získal Radek Belej 
(KSČM), druhá  Lubomíra Mej-
stříková, následovaly je Hana 
Aulická Jírovcová (KSČM) 
a Gabriela Nekolová (ČSSD). 
Z  kandidátů z Litvínova krajští 
voliči po Martinu Klikovi, kte-
rý získal nejvíce preferenčních 
hlasů, dali své přednostní hlasy 
Pavle Tomášové a Kamile Blá-
hové (ANO), která ale v  kraj-
ském zastupitelstvu nezasedne. 
 (pur)

Mostecko má v kraji 
silné zastoupení

Radek Belej Martin Klika Drahomíra Miklošová

MOST - Mladá žena se pokusi-
la okrást seniorku v mosteckém 
supermarketu. V dopolední 
době se obviněná v prodejně 
natlačila na 77letou ženu s ko-
čárkem a poté jí z kapsy oděvu 
odcizila peněženku. Důchod-
kyně však krádež zaznamenala 
a začala volat o pomoc. Zavolala 

policii a podezřelou držela za 
kočárek. „Na místo přijela policie 
a odcizenou peněženku u ženy 
našla. Podezřelá skončila na poli-
cii. Obviněné hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody. Už v minulosti 
kradla a byla za to odsouzena,“ 
přiblížila případ policejní mluv-
čí Ludmila Světláková.  (pur)

Okradená seniorka 
se ubránila
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MOST – Mostečtí šermíři, ale i stolní tenisté dostanou nová sportovi-
ště. Trénovat budou moci ve Středisku volného času. Už brzy se zde 
chystá slavnostní otevření sportovního zázemí. 

V pavilonu stravování Stře-
diska volného času byla nově 
vybudována šermírna a míst-
nost pro stolní tenis. Město in-
vestovalo do úpravy a obnovy 
těchto prostor téměř dva mili-
ony korun. Šermírna fungovala 
dříve v objektu v Albrechtické. 
„Kvůli hygienickým podmínkám 
nebylo možné v  tomto objektu 

šermírnu dále provozovat. Při-
stoupili jsme proto k  tomu, že 
zadaptujeme další z  prostorů 
a to ve Středisku volného času. 
Prostory pro sportovce vznik-
nou v  bývalé jídelně, která se 
rekonstruovala a je v  současné 
době již připravená,“ komen-
toval vznik nové šermírny pri-
mátor Jan Paparega a dodal: 

„Slavnostní otevření se chystá 
příští týden, 25. října.“ Nejen 
ale šermíři mohou mít radost 
z  nového sportovního zázemí. 
Do objektu SVČ se přestěhují 
i stolní tenisté, kteří trénovali 
dosud v objektu bývalé 17. zá-
kladní školy.

Středisko volného času, kte-
ré funguje v objektu bývalé 16. 
Základní školy v  Albrechtic-
ké ulici, a to již od roku 2012, 
poskytuje zázemí i dalším sub-
jektům. Nově se zde otevřela 

tento školní rok také soukro-
má základní škola OPTIMA. 
„Rozhodli jsme, že tyto prostory 
mohou být komerčně využívá-
ny, byť SVČ by primárně mělo 
sloužit pro zájmové činnosti. Je 
ovšem otázkou, jak dlouho zde 
soukromá škola vydrží, zda je 
zde nějaký potenciál růstu či 
není. V  případě, že ano, nebyli 
bychom totiž schopni tyto potře-
by kapacitně uspokojit,“ dodal 
ještě primátor Paparega.  

(sol)

Mostečtí šermíři i tenisté budou 
trénovat v novém zázemí

MOST – Městské divadlo v Mostě uvede premiéru kultovní detek-
tivky Agathy Christie Past na myši. Detektivní žánr se na mosteckou 
divadelní scénu vrací po osmi letech.

„Past na myši“ je nejhranější 
detektivka, která se uvádí nepře-
tržitě už od roku 1952. A proč 
právě detektivka? „Také tento 
žánr má na jevišti své místo. De-
tektivku viděli diváci na jevišti 
naposledy před osmi lety,“ řekl 
umělecký šéf divadla Jiří Rum-
pík. Past na myšli slibuje napína-
vý příběh, který je třešničkou na 

dortu Agathy Christie. Pro mos-
tecké divadlo tento detektivní 
příběh upravila režisérka Věra 
Herajtová tak, aby byl dnešnímu 
publiku blízký. „Nikdo se nemusí 
bát čtyřhodinového, nudného di-
vadelního kusu. Detektivka musí 
mít spád. Proto jsme ji zkrátili 
a upravili tak, aby se divák nenu-
dil a přitom zůstalo zachováno to 
podstatné. Na jevišti se odehraje 
divadelní thriller až s hororovou 
zápletkou,“ slibuje režisérka. 

Past na myši měla londýnskou 
premiéru 25. listopadu 1952. Od 
premiéry měla Británie čtrnáct 
premiérů (od Winstona Chur-
chilla až po současnou minister-
skou předsedkyni Th eresu May)  

a Past na myši je  na programu 
dál. Londýnský úspěch hry má 
ale i svou nevýhodu: Dokud se 

bude představení uvádět ve West 
Endu, nesmí vzniknout žádná fi l-
mová nebo televizní adaptace na 
motivy Pasti na myši. Dva pro-
ducenti sice získali práva s tím, že 
natáčení začne, až se představení 
přestane hrát, ale již zemřeli. So-
větští tvůrci toto pravidlo poru-
šili, a tak byl v roce 1990 uveden 
neautorizovaný fi lm Myšelovka.

Past na myši je nejhranější 
divadelní hrou Agathy Chris-
tie v  češtině. Českou premiéru 
měla v  roce 1961 v  pražském 
Divadle S. K. Neumanna (ny-
nější Divadlo pod Palmovkou). 

Premiéra se uskuteční 21. říj-
na v 19.30 hodin na Velké scéně 
MDM.

1. repríza – 27. října 2016 
v 19.00 hodin

2. repríza – 2. listopadu 2016 
v 19.00 hodin (ina)

Na scénu divadla se vrací detektivka
Osoby a obsazení:
 Mollie Ralstonová

Zita Benešová
 Giles Ralston

Jan Beneš
 Christopher Wren

Matyáš Procházka
 Paní Boyleová

Ivana Zajáčková
 Major Metcalf

Otto Liška
 Slečna Casewellová

Lilian Sarah Fischerová
 Pan Paravicini

Marcel Rošetzký
 Seržant Trotter

Jakub Koudela
Příběh
Do nově zrekonstruova-

ného penzionu manželů Ral-
stonových přijede šest hostů. 
Každý z nich je trochu podi-
vínský, každý z  nich má své 
tajemství. Každopádně při-
jde taková sněhová vánice, že 
nikdo nemůže ani odejít, ani 
utéci. V Paddingtonu se stala 
vražda, to se dovídáme z rá-
dia, hledá se vrah. Vražda se 
stala i v obývacím pokoji na-
šeho penzionu U Klášterní 
studny. Hra nabírá na rych-
losti, jednotlivé postavy se 
dostávají do úzkých, nikdo 
neví, kdo je vinen a kdo ne-
vinen. Podezřelí jsou všichni. 
Spád, akce, jasnost sdělení 
a motivované herecké jedná-
ní jsou režijním rukopisem 
Věry Herajtové. V  příjemně 
zařízeném britském interié-
ru se dovíme, kdo se chytí do 
pasti na myši.

Technické služby 
slaví 20 let

Technické služby města Mostu ve městě fungují už 20 let 
a při té příležitosti pořádají pro veřejnost ve dnech 

21. a 22. října Den otevřených dveří. 

Prohlídka hlavního areálu Technických služeb města Mostu 
a zimního stadionu :

Pátek 21. října od 15 do 18 hodin 
Sobota  22. října od 9 do 14 hodin 

Zájemci se mohou těšit na vozový park a technické zázemí. 
Prozkoumat mohou místa, kam se jen tak běžný občan 

nedostane. Otevřen bude i sběrný dvůr, kde se občané blíže 
seznámí s problematikou třídění odpadu. Návštěvníci si 

blízka prohlédnout komunální techniku, zázemí pro výkon 
služeb, například sklad soli. 

Technické služby vznikly už v roce 1958 ve starém Mostě. 
Po postupných přeměnách a rozšiřování činností komu-
nálních služeb se v roce 1996 transformovaly do akciové 

společnosti. V současné době zaměstnávají okolo 300 
zaměstnanců. 

AQUADROM
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

Vážení návštěvníci, 
u příležitosti  20 let výročí trvání akciové společnosti technické služby města 

Mostu, jsme pro vás připravili možnost prohlídky technologického zázemí 
našeho koupaliště.

PROHLÍDKU MÁTE MOŽNOST ABSOLVOVAT TAKTO:

v PÁTEK, 21. října 2016
od 15.00 do 15.50 hod.
od 16.00 do 16.50 hod.
od 17.00 do 17.50 hod.

a v SOBOTU, 22. října 2016
od 9.15 do 10.00 hod.
od 10.15 do 11.00 hod.
od 11.15 do 12.00 hod.
od 12.15 do 13.00 hod.

Z TECHNICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ JE PROHLÍDKA MOŽNÁ POUZE 
PO SKUPINÁCH OD 5 DO 25 NÁVŠTĚVNÍKŮ.

SRAZ ZÁJEMCŮ O PROHLÍDKU JE V UVEDENÝCH ČASECH VE VESTIBULU 
KOUPALIŠTĚ.

O REZERVACI  MŮŽETE POŽÁDAT NA HLAVNÍ POKLADNĚ NEBO NA MAILOVÉ 
ADRESE aquadrom@tsmost.cz

PROHLÍDKA JE VČETNĚ KOMENTÁŘE, SAMOZŘEJMĚ ZDARMA. 

Uvedené informace naleznete na našich webových stránkách  www.aquadrom.cz  
Podrobnější informace Vám poskytneme na hlavní pokladně,  tel. 476 127 842
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Život v ráji

Nikdy to příliš neuměl 
s  děvčaty. První holku si našel 
až v  práci. Ve škole jen sledo-
val, jak jeho spolužáci randí se 
spolužačkami, sám se ale ni-
kdy neosmělil. Byl nenápadný, 
tichý kluk, holky si ho příliš 
nevšímaly. Po maturitě začal 
pracovat ve fi rmě 
otcova kamaráda. 
Byl spolehlivý, ne-
vadilo mu praco-
vat přesčas. Když 
ostatní pospíchali 
domů, on zůstával. 
Brzy ho povýšili. 
Pracoval v účtárně, 
šéf mu důvěřoval, 
platil faktury a ob-
jednával zboží. Do 
Jany se zamiloval 
tiše a zoufale. Bál 
se ji oslovit, jen se 
na ni díval. V  jeho očích byla 
nejkrásnější ze všech žen. Celá 
zářila, měla kolem sebe takovou 
zvláštní auru. Dokázal by ji sle-
dovat snad celé hodiny. Po ně-
jaké době si ho všimla. Oslovila 
ho, dali si spolu kávu u automa-
tu. Ten večer nemohl usnout. 
Myslel jen na ni. Druhý den se 
u automatu setkali znovu. Pak 
se z  toho stal jejich každoden-
ní rituál. Byla zvláštní, jiná než 
ostatní ženy. Čistá, nezkažená. 
Vyprávěla mu o svých rodičích, 
o nemocné matce, o kterou se 
stará. O svém dětství, o kni-
hách, zahradě. Nikdy nemluvila 
o mužích. Byl přesvědčen, že 
je stejná jako on. Dívka, která 
hledá muže na celý život. Jedi-
ného partnera. Setkání u kávy 
se pro něj stalo středobodem 
celého dne. Těšil se jen na ni, 
miloval ji. Jednou si všiml, že 
měla v očích slzy. Byla nešťast-
ná a on nevěděl proč. Trval na 
tom, že se mu musí svěřit. Tak 
dlouho do ní hučel, až nakonec 
řekla, co ji trápí. Zamilovala se, 
myslela si, že našla toho pravé-
ho. Ten muž ji ale jen využil. 
Přesvědčil ji, že spolu budou 
žít. Že s ní chce dítě a chce si ji 
vzít. Chtěli si koupit domek se 
zahradou. Slíbil jí, že to zařídí. 
Půjčila si peníze, které mu dala. 
Slíbil jí, že peníze brzy sežene. 
Ona pak půjčku vrátí. Teď se 
s ní ale rozešel. Žádné peníze jí 
vracet nechce, zapřel, že by mu 
kdy nějaké dala. Jí zůstaly oči 
pro pláč a dluh, který nedoká-
že sama splatit. Navíc čeká dítě, 
o kterém on nechce ani slyšet. 
Je v  zoufalé situaci, zadlužená 
a neví, co bude dělat.  Dlouho 
do noci seděl v tmavém pokoji 
a přemýšlel. Musí něco udě-
lat. Nakonec se rozhodl. Hned 
druhý den ji pozval do kavár-
ny. Nechtěl mluvit o tom, co 
vymyslel, u automatu ve fi rmě. 
Večer v  kavárně jí vše vysvět-
lil. Ukradne peníze z fi rmy. Ví, 
jak to udělat, aby se na to hned 
nepřišlo. Odjedou spolu do 
ciziny. Budou vychovávat její 
dítě. Domů se už nikdy nevrá-
tí. Nejdřív s  tím nesouhlasila. 
Nechtěla opustit svou nemoc-
nou matku. Přesvědčil ji ale, že 
budou posílat rodičům měsíčně 
peníze, za které si budou moci 
zaplatit ošetřovatelku.  Nakonec 
s ním souhlasila. Ještě ten večer 
s ním šla k němu domů. Milo-
vali se opatrně a nesměle. Pro 
něj to byl ale největší zážitek 
v dosavadním životě. Udělal by 
pro ni všechno na světě. Neva-
dilo mu, že okrade fi rmu, ani že 
ona zůstane dlužná svým věři-
telům. Chtěl s ní žít a věřil, že to 
spolu dokážou. Odletí na Sey-
schely, koupí tam dům, budou 
tam žít. Hned ráno si založil 
nový účet a poslal na něj peníze 
z  fi rmy. Postupně, jako úhra-

du za faktury za zboží, si tak 
z  fi rmy odeslal milióny korun. 
Věděl, že se na to přijde teprve, 
až začnou dodavatelé upomínat 
nezaplacené faktury. To už ale 
budou dávno pryč. Večer spolu 
leželi v  jeho posteli a plánova-

li si budoucnost. 
Malovali si svůj 
život v  tropickém 
ráji. Hned druhý 
den šel do banky 
a nechal si připravit 
výběr v  hotovos-
ti. Všechny pení-
ze, které si poslal 
z  fi rmy. Zavolal na 
letiště a zamluvil 
letenky. Večer sla-
vili. Na internetu 
si prohlíželi místo, 
kde chtěli dál žít. 

Koupí si malý domek, třeba si 
zařídí kavárnu. Domluvili se, 
že si v práci vezmou dovolenou, 
aby je ještě nějaký čas nikdo 
nehledal. On v bance vyzvedne 
peníze, ona na něj počká doma. 
Zatím si sbalí nejnutnější věci 
pro začátek. Ne moc, co budou 
potřebovat, koupí si na místě. 
Ráno zavolal do fi rmy, vzal si 
volno a pak šel do banky. Pení-
ze si uložil do cestovní kabely. 
Byl klidný. Byl si jistý, že dřív, 
než je začnou hledat, budou 
už v  bezpečí v  zemi, která je 
českému zákonu nikdy nevydá. 
Když se vracel z  banky domů, 
dokonce si pískal. Odemkl dve-
ře a zavolal na svou lásku. Ještě 
měli čas. Před odjezdem na le-
tiště se mohli doma naposledy 
najíst. Seděla v  pokoji v  křesle 
a tvářila se jinak. Chyběla jí ta 
zvláštní záře, která ho uklidňo-
vala. Najednou měla v  obličeji 
tvrdý cynický výraz, na který 
u ní nebyl zvyklý. Zaznamenal 
za sebou pohyb. Otočil se. Stál 
tam cizí chlap. Než stačil pro-
mluvit, omráčil ho ten chlap 
úderem do hlavy. Probral se 
v kufru auta. Hlava mu třeštila 
bolestí. Byl spoutaný na rukou 
i nohou. Slyšel motor. Snažil se 
bouchat a kopat do víka kuf-
ru. Měl strašný strach o sebe 
i o svou lásku. Konečně auto 
zastavilo. Víko kufru se zvedlo. 
Byla noc. Všiml si, že auto stojí 
na lesní cestě. Ten chlap ho vy-
táhl z kufru ven. Byla tam i ona. 
Měl roubík v  ústech, nemohl 
mluvit. Ona ale byla svobodná, 
bez pout. Chlap ho táhl lesním 
porostem. Na jednom místě ho 
položil na zem. Ona nesla lopa-
tu a krumpáč. Chlap začal ko-
pat jámu. Dívala se na něj tím 
chladným pohledem, který u ní 
neznal. Konečně promluvila. 
Poděkovala mu za ty milióny, 
které přinesl z  banky. Až si je 
bude se svým milence užívat, 
budou na něj v  dobrém vzpo-
mínat. Ona se vrátí do práce, za 
nějaký čas dá výpověď a odstě-
huje se. On se ztratí ze světa. Po-
licie po něm bude samozřejmě 
pátrat, ale nenajdou ho. Nikdo 
ji s  ním nespojí. Vždyť spolu 
jen pili kávu u automatu. Nikdo 
z fi rmy neví, že posledních ně-
kolik dnů strávila u něj v bytě. 
Dali si dobrý pozor, aby je ni-
kdo neviděl, když ho po setmě-
ní vynášeli z  bytu a nakládali 
do auta. Také si dávala pozor, 
aby nikdo ze sousedů neviděl, 
když k němu přicházela. Snažil 
se promluvit, přesvědčit ji, že ji 
miluje. Roubík mu v tom zabrá-
nil. Jáma už byla dost hluboká. 
Ten chlap se nad ním sklonil 
a podřízl mu hrdlo. Ještě nebyl 
mrtvý, když ho balil do igelitu. 
V posledních okamžicích svého 
života vnímal hlínu, která do-
padala na jeho tělo.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST – Krajská zdravotní nabízí studentům medicínských oborů 
možnost zapojení do stipendijního programu prostřednictvím své-
ho nadačního fondu. V rámci stipendia mohou studenti získat 7 000 
korun měsíčně na úhradu nákladů spojených se studiem na vysoké 
škole. 

Ve spojení se stipendiem ve 
výši 5 000 korun od Ústeckého 
kraje tak studenti mohou získat 
celkem 12 000 korun měsíčně, 
respektive 120 tisíc korun na 
akademický rok. 

Stipendijní program pro aka-
demický rok 2016/2017 vyhlásil 
předseda správní rady Nadač-
ního fondu Krajské zdravotní 
pro studenty čtvrtého a vyš-
ších ročníků vysokoškolského 
prezenčního studia v oborech 
lékař a farmaceut. Pro studen-

ty druhého a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 
studia nebo vyššího odbor-
ného prezenčního studia také 
v oborech radiologický asistent, 
všeobecná sestra, fyziotera-
peut a zdravotnický záchranář 
a pro studenty čtvrtého ročníku 
středoškolského prezenčního 
studia v oboru zdravotnický 
asistent. Stipendijní program 
úspěšně funguje již od roku 
2008 a do pěti nemocnic Kraj-
ské zdravotní přivedl řadu 

mladých lékařů. „Už druhý aka-
demický rok mají zájemci z řad 
studentů, kteří uspějí s žádostí 
o stipendium také u Ústeckého 
kraje, možnost získat až dva-
náctitisícovou měsíční podporu. 
Jde o velice zajímavou fi nanční 
pomoc pro období náročného 

studia, což také ukázal zájem 
studentů v minulém roce, kdy se 
jich o stipendium ucházelo přes 

50. Zájem o stipendijní podporu 
se závazkem dalšího profesního 
působení v našich nemocnicích 
proto očekáváme i v roce letoš-
ním,“ uvedl generální ředitel 
Krajské zdravotní Petr Fiala. 

Během akademického roku 
2015/2016 se do stipendijního 

programu Krajské zdravotní 
přihlásilo 52 studentů, se 48 
byla uzavřena smlouva.  (sol)

MOST - Mostecký hipodrom hostil v sobotu 15. října prestižní do-
stihový den – Cena zimního favorita ČSOB Private Banking, kterou 
vyhrál Zock se žokejem Jaromírem Šafářem. Doběhl v těsném fi niši 
před Dominiquem a výsledek musela přezkoumat cílová kamera. 

V Mostě byli kromě místních 
osobností na hiporomu k vidění 
zajímaví hosté. Závody se zá-
jmem sledoval například žokej 
Josef Váňa, saxofonista Felix Slo-
váček, nebo náčelník Generální-
ho štábu Armády ČR armádní 
generál Josef Bečvář. Hostitel 
a nový majoritní majitel mos-
teckého dostižiště Jiří Charvát, 
který je také prezidendem Joc-
key Clubu ČR, byl se závodem 
i s účastí sobotního dostihového 
dne spokojený. Letošní dostiho-
vý ročník na hipodromu pod-
pořil Ústecký kraj a zařadil ho 
do programu nejprestižnějších 
kulturních, sportovních a spole-
čenských akcí regionu s názvem 
„Rodinné stříbro“. V letošním 
roce se plánuje ještě jeden dosti-
hový den a to 29. října.

Výsledky:
Cena zimního favorita, rovi-

nový dostih:
1. Zock (ž. Šafář, tr. Blažková, 

stáj Joly), 2. Dominique, 3. Sir 
Sun. Čas: 1:41,25. Výrok: tuhý 
boj hlava – 1/2 – 2 1/4.

Českomoravská cena, rovi-
nový dostih:

1. Dally Hit (ž. Palík, tr. Pejš-

ková, stáj Hippolit Star Pejško-
vá), 2. Ideal Approach, 3. Ald-
zarb. Čas: 1:26,59. Výrok: jistě 1 
1/4 – 1 – 4.

Další dostihy:
I. Eowyn (Hlubučková) – Ča-

rodějka – Diva Des Bieff es, II. 
Archipenka (Andrésová) – Sexy 

Princess – Celebre Lady, III. 
Valmont Ohne (am. Grbavči-
cová) – Peppermint – Risk, IV. 
Barateus (ž. Šafář) – Johannes 
Kepler – Charles Quatrieme, V. 
Fantasticadventure (ž. Chaloup-
ka) – Lozanna – Katchaba.

 (ina)

Stipendia pro mediky, záchranáře 
i sestřičky od Krajské zdravotní

Pro akademický rok 2016/2017 se mohou studenti hlásit do 
21. 10. 2016. Žádost o stipendium musí být podána v termínu 
na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 
odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem. Obálka by měla být 
označena „Stipendium“. Veškeré informace spolu se žádostí 
o stipendium, směrnicí a smlouvou zájemci naleznou na in-
ternetových stránkách www.kzcr.eu/nadacni-fond.

Mostecké dostihy rodinným stříbrem
  Kromě skvělé podívané na ušlechtilé a rychlé koně se návštěvníci 

oddávali sázkařské vášni.
  Dostihy sledoval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ve 

společnosti armádního generála Josefa Bečváře.

  Žokejové legendě Josefu Váňovi se dostalo vřelého přivítání od nového majitele hipodromu a prezidenta 
Jockey Clubu ČR Jiřího Charváta.
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Nové lampy
Rada města Litvínova schvá-

lila zadávací dokumentaci na 
veřejnou zakázku na výmě-
nu lamp veřejného osvětlení 
a nové kabelové trasy i dodávku 
nových svítidel v jednotlivých 
ulicích města. V  ulici Horní 
vymění město 8 stožárů, v  uli-
ci Vodní 6 stožárů a Skalní 10 
stožárů.

Pietní areál
Do 24. října má být dokon-

čena rekonstrukce pietního 
areálu obětí II. světové války na 
litvínovském hřbitově. „Žádali 
jsme o dotaci na tuto akci. Práce 
budou dokončeny během nejbliž-
ší doby. Jedná se především o ta-
kové zásahy, které jsou nezbytné, 
fi nančně velmi náročné, ale ne-
jsou moc vidět. V  místech piet-
ního areálu je podmáčená půda. 
Památník byl vlhký, odpadávaly 
z  něj dlaždice. Do Dušiček by 
mělo být vše hotovo,“ vysvětlila 
místostarostka Erika Sedláčko-
vá. 

Nová obřadka
Město plánuje vystavit novou 

obřadní síň na litvínovském 
hřbitově. Hned tak to ale ne-
bude. V  příštím roce plánuje 
město pořídit projekt. Stará ob-
řadní síň je přitom už zcela ne-
vyhovující a o stavbě nové mlu-
vilo už předchozí vedení města 
v  minulém volebním období. 
„V příštím roce plánujeme prav-
děpodobně architektonickou sou-
těž na projekt pro novou obřadní 
síň,“ uvedla starostka města Ka-
mila Bláhová s tím, že peníze na 
projektovou dokumentaci nebo 
architektonickou soutěž budou 
v  rozpočtu pro rok 2017. „Ob-
řadní síň byla v hrozném stavu. 
Alespoň jsme udělali základní 
úpravy, ale nic moc se s  ní už 
nedá dělat. Okolní města, která 
nemají hřbitov, platí Litvínovu 
za tuto službu. Domnívám se, že 
by nová obřadní síň měla patřit 
mezi priority. Zatím se o ní ale 
jen mluví, konkrétní kroky učině-
ny nebyly,“ přisadil si místosta-
rosta Milan Šťovíček.  (pur)

LITVÍNOV – S  novinkou v  rámci 
celoměstských akcí přichází le-
tos město Litvínov. Dne 28. října 
se koná Oslava sklizně a řeme-
sel. Litvínovští se mohou těšit 
na řemeslné trhy, dětské dílnič-
ky, soutěž o nejlepší jablko či 
lampionový průvod. 

Podzimní slavnost si užijí le-
tos obyvatelé Litvínova poprvé. 
„Podzim si pozornost zaslouží. 
Slavnost bude především o pod-
zimních plodech a jejich zdobe-
ní. Bude to také další příležitost 
pro občany Litvínova, aby se 
sešli ještě před začátkem zimy,“ 
říká Dáša Wohanková z propa-
gace města. Hlavní program je 
připraven v zámku Valdštejnů. 
Tam od 9 až do 16 hodin bu-
dou dětské dílničky. „Připrave-
na je balónková dílna s  dýněmi 
tak trochu jinak, perníková se 
zdobením perníčků, lampionová 
s  výrobou vlastních lampionů, 
dřevěná s výrobou dřevěných ko-
níků a dýňová, na které budou 
děti dlabat dýně,“ doplnila Dáša 
Wohanková. Součástí slavnosti 
jsou také podzimní řemeslné 
trhy, které fi nančně podpořil 
Ústecký kraj. V salonku zámku 
Valdštejnů budou soutěžit litví-
novští zahrádkáři o nejlepší ja-
blko. Partnerský spolek Litvínov 
spolu s  Destinační agenturou 
Krušné hory představí novou 
expozici Živá krušnohorská ře-
mesla. Do 17 hodin se v zámec-
kém parku mohou děti projet 

na koni, bude tu také historická 
střelnice. Od 17 hodin se vypra-
ví městem lampionový průvod. 
„Sraz je před zámkem Valdštej-
nů v parku. Průvod z parku vy-
jde průchodem mezi lékárnou 
a zoomarketem přes náměstí 
Míru, ul. Kostelní do Voigtových 
sadů. Tam bude také ohňová 
šou,“ uzavřela Dáša Wohanko-
vá.  (pur)

LITVÍNOV – Mateřské školy v Lit-
vínově mohou dopřát těm nej-
menším dětem k  učitelkám ješ-
tě chůvy. Umožní jim to dotace 
ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

Rada města Litvínova schvá-
lila Mateřské škole Litvínov 
v ul. Gorkého účast v projektu 
Pohodové školky. „Jednou z no-
vinek je personální podpora kva-
lifi kovanou chůvou při integraci 
dvouletých dětí do kolektivu MŠ. 
S  dvouletými dětmi je hodně 
práce, chůvy budou pro učitelky 
významnou pomocí,“ doplnila 
informace o projektu místosta-

rostka města Erika Sedláčková. 
Finanční prostředky se budou 
čerpat z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání Mi-
nisterstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Do srpna 2018 může 
mateřská škola získat 500 tisíc 
korun. Projekt je zaměřen na 
kombinaci osobnostně profesní-
ho rozvoje pedagogů, společné-
ho vzdělávání dětí a žáků, usnad-
nění přechodu dětí z mateřské 
školy do základní školy, podpory 
mimoškolních aktivit, spoluprá-
ce s rodiči dětí a žáků. Škola na 
předfi nancování v letošním roce 
použije fond rezerv.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Chodník mezi Litvínovem a Mezibořím hned tak nebu-
de. Meziboří totiž zatím nezískalo dotaci a bude muset žádat znovu. 
V žádosti chyběl platný územní souhlas, který na svou část projektu 
nestihl doložit Litvínov. 

Pokud uspěje Meziboří v dal-
ším termínu, posune se realiza-
ce o celý rok. Zatím byla žádost 
o dotaci vyřazena. „Důvodem 
bylo, že jsme nedoložili včas 
územní rozhodnutí nebo územ-
ní souhlas na litvínovskou dílčí 
část projektu, které Litvínov ne-
stihl dodat. Na mezibořskou část 
projektu byly všechny povinné 
přílohy včetně územního rozhod-
nutí v  termínu dodány,“ uvedla 
vedoucí odboru výstavby, majet-

ku a životního prostředí města 
Meziboří Gabriela Soukupová. 
Chodník plánuje Meziboří vy-
stavět, aby se zvýšila bezpečnost 
občanů, kteří využívají silnici 
mezi Mezibořím a Litvínovem 
jako pěší komunikaci. „V rámci 
projektu dojde k realizaci chodní-
ku v délce 1,855 km podél stáva-
jící komunikace. V rámci zvýšení 
bezpečnosti dojde k vybudování 
chybějících přechodů pro chodce, 
veřejného osvětlení, dále je navr-

ženo posunutí značky vjezdu do 
města LITVÍNOV a doprovodná 
zeleň v intravilánu Meziboří,“ 
popsala projekt Gabriela Sou-
kupová. Část projektu v katast-
ru Litvínova zahrnuje chodník 
v ulici Valdštejnská k přechodu 
a chodník od zastávky k vodár-
ně. Celkem za 2  743 tisíc Kč. 
Chodník v katastru Meziboří 
vyjde na 8 239 tisíc Kč. „V sou-
vislosti s realizací projektu se na-
bízí v Litvínově možnost vyřešit 
neutěšenou situaci křižovatek ul. 
Ke Střelnici, Mezibořská a Czedi-
kova. Vytvoření nových autobu-
sových zastávek včetně nástupišť, 
přechodu pro chodce, který v sou-

časné době zcela chybí, doplnění 
části chodníku od zastávky MHD 
k restauraci U Partyzána, doplně-
ní chybějícího veřejného osvětlení 
a související rekonstrukce komu-
nikací. To vše za více než 2 500 
tisíc Kč. Celkem si projekt vyžádá 
náklady 14 670 tisíc Kč. Dotace by 
měla být 90 procent. Nevzdáváme 
to, budeme žádat znovu, ale reali-
zace projektu se tím samozřejmě 
posouvá,“ uzavřela Gabriela Sou-
kupová. Mezibořští zastupitelé 
už v únoru schválili poskytnutí 
daru ve výši 200 tis. Kč městu 
Litvínov za účelem pokrytí výda-
jů spojených s podáním žádosti 
o dotaci.  (pur)

LITVÍNOV – Parkoviště v Bezručově ulici, kterého se obyvatelé této 
části města už nemohou dočkat, bude až za tři měsíce. Je sice hoto-
vé, ale čeká se na kolaudaci. Dřív se na něj nepostaví ani auto.

Zaparkovat v  Bezručově uli-
ci je mnohdy nadlidský úkol. 
Město se proto pustilo do stav-
by parkoviště, které by mělo 
pojmout až 40 aut. Dokončení 
stavby parkoviště se protáhlo, 
ale ani nyní nemohou řidiči 
v  Bezručově ulici na novém 
parkovišti zaparkovat. Stavba 
parkoviště je dokončena, ale 
možno užívat ji lze pouze, po-
kud je schopna bezpečného 
a řádného užívání. O tom roz-
hodne stavební úřad. Pokud 
tomu tak bude, vydá příslušný 
stavební úřad kolaudační sou-
hlas. „Vzhledem k drobným změ-
nám, které vznikly během rea-
lizace, je nutno před samotnou 
kolaudací provést změnu stavby 
před jejím dokončením. Tato 
změna tedy vydání kolaudační-
ho souhlasu značně prodlužuje. 
Avšak odbor investic a regionál-

ního rozvoje se ze všech sil sna-
ží, aby možnost užívání stavby 
občany proběhlo v co nejkratším 
možném termínu. Zajišťuje pro-
to možnost předčasného užívání 
části stavby, což vyžaduje závaz-

ná stanoviska dotčených orgánů 
a souhlasy správců inženýrský 
sítí k tomuto předčasnému uží-
vání a následně toto povolení 
může vydat příslušný stavební 
úřad a to jen pokud tato část 
stavby bude schopna předčasné-
ho užívání. Termín, kdy budou 
moci občané parkovat svá vo-
zidla na parkovišti, v tuto chví-

li neumím stanovit. Pouze se 
domnívám, že pokud proběhne 
vše hladce, mohlo by to být do 3 
měsíců,“ uvedla starostka města 
Kamila Bláhová. Na novém par-
kovišti v ulici Bezručova vznik-
ne celkem 40 parkovacích míst, 
z toho 2 místa pro ZTP. Celkové 
náklady stavby jsou cca 1,9 mil. 
Kč vč. DPH.  (pur)

V mateřské škole 
budou chůvy

Novinka v Litvínově: 
Oslava sklizně 

a řemesel

z Rady města Litvínova

Chodník z Meziboří do Litvínova 
se prozatím musí odložit

Parkování v Bezručovce za tři měsíce

LITVÍNOV - Ozbrojení pachatelé s kuklami, zranění fi guranti, stráž-
níci se zbraněmi, poplach. To bylo mimořádné dopoledne v hamer-
ské základní škole. Strážníci Městské policie Litvínov tu nacvičovali 
zákrok proti ozbrojenému střelci, zaměstnanci školy a žáci reakci 
na vyhlášení mimořádné situace. Podle velitele Zdeňka Urbana vše 
zvládli na jedničku. 

Ačkoliv ani učitelé, ani děti 
o cvičení nevěděli předem, 
krátce po vyhlášení poplachu 
byly chodby prázdné. Děti byly 
schované v zamčených třídách, 
rolety stažené. Pedagogové ak-
tivovali tísňová tlačítka. Starší 

děti dokonce pomáhaly těm 
menším do úkrytu. „Litvínovská 
městská policie věnuje maximál-
ní pozornost bezpečnosti ve ško-
lách, a to nejen v rámci běžného 
výkonu služby, ale i v oblasti 
prevence kriminality. Zvláštní 

pozornost věnujeme bezpečnos-
ti v budovách základních škol. 
Všechny objekty jsou střeženy 
elektronicky prostřednictvím 
pultu centrální ochrany městské 
policie a všechny školy disponují 
přenosnými tísňovými tlačítky 
pro přivolání pomoci v případě 
jakéhokoliv ohrožení. Takřka do 
všech základních škol byla navíc 
nově instalována nástěnná tísňo-
vá tlačítka a v případě ohrožení 
tato tlačítka může použít kdoko-
liv. Je to reakce na několik ozbro-

jených útoků ve školách, z nichž 
některé byly bohužel tragické. Na 
toto téma má Policie ČR zpraco-
vanou metodiku policejního po-
stupu pod názvem AMOK (zá-
krok proti aktivnímu střelci), se 
kterou byli zástupci jednotlivých 
škol na Litvínovsku seznámeni. 
V této oblasti úzce spolupra-
cujeme s jednotlivými školami 
v Litvínově. Dnes se uskutečnilo 
v hamerské základní škole další 
cvičení, které velmi reálně si-
muluje ozbrojený útok v budově 
školy. Ačkoliv řešení těchto situ-
ací spadá do kompetence policie 
a dalších složek IZS, naším cílem 
je alespoň z části ukázat, jak by 
mohl ozbrojený pachatel jednat 
a jak by přibližně probíhal slo-
žitý zákrok policie. Škola si zase 
v praxi může vyzkoušet, jak 
funguje jejich metodika,“ uvedl 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. Zákrok proti 
ozbrojenému útočníkovi nacvi-
čovali strážníci v základní škole 
už podruhé. „Musím podotk-
nout, že školy jsou v rámci vlast-
ních předpisů na takové situace 
připraveny. Určitě se dá diskuto-
vat o podrobnostech k jednotli-
vým metodikám. Podstatné však 
je, že k tomu školy přistupují vel-
mi zodpovědně a mohou rovněž 
ulehčit práci policejním složkám 
v případě zákroku,“ doplnil veli-
tel.  (pur)

Litvínovští strážníci zakročili 
ve škole proti teroristům

  Parkoviště už je hotové, parkovat se na něm ale nesmí.

  Strážníci cvičili jak si poradit s teroristy.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

LITVÍNOV – Litvínovští strážníci vědí, kde je čistý vzduch a kde není 
radno dýchat z plných plic. Díky šikovnému přístroji dokážou odha-
lit nejen škodliviny a jedovaté plyny v ovzduší, ale také varnu drog 
za zavřenými dveřmi bytu. Detektor plynů získali strážníci díky fi -
nančnímu daru United Energy.

Z  fi nančního daru 500 tisíc 
korun, které v  letošním roce 
věnovala teplárenská společnost 
městu, bylo na plynový detektor 
použito 90 tisíc korun. Detekuje 
koncentrace toxických, hořla-
vých a výbušných plynů. „Je to 
velmi dobrá osobní ochranná 
pomůcka pro strážníky. Napří-
klad v situaci, kdy je hlášen únik 
plynu v  domě, strážníci snadno 
zjistí, zda je pro ně ještě bez-
pečné vstoupit, nebo jestli je už 
koncentrace příliš vysoká. Pří-
stroj toho ale umí mnohem více. 
Můžeme si zvolit rozsah plynů, 
které chceme měřit, a to až pět 
plynů najednou. Zvolili jsme 
ty, které se na území Litvínova 
mohou vyskytnout. Tedy čpavek 
z  chladicího zařízení zimního 
stadiónu, etylen z  etylenovodu, 
další plyny s ohledem na blízkost 
areálu chemické výroby,“ uvedl 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. Detektor plynů 
sice nenahradí specializované 
přístroje měřicích vozů, ale pro 
první varování, že ve vzduchu 
jsou škodlivé látky, stačí. „Mů-
žeme například zjistit, zda neu-
nikají jedovaté plyny při havárii 
v  areálu Unipetrolu, nebo při 
požárech, jako byl nedávno na 
skládce Celio,“ doplnil Zdeněk 
Urban. K  přístroji velitel po-
řídil další přídavné detektory, 
díky kterým mohou strážníci 

odhalit varnu drog jen podle zá-
pachu. Při výrobě drog se uvol-
ňují toxické plyny, které přístroj 
bezpečně zachytí. „Detektor je 
významnou pomůckou pro práci 
strážníků. Je součástí vybavení 
mobilní služebny,“ dodal Zdeněk 
Urban. 

Se společností United Ene-
regy uzavřelo město Litvínov 
smlouvu o vzájemné spolupráci 
už v  roce 2006. Každoročními 
dodatky ke smlouvě je určena 

výše fi nanční podpory i oblas-
ti, na které jsou peníze urče-
ny. V roce 2016 United Ener-
gy podporuje sociální oblast, 
zdravotnictví, péči o mládež, 
aktivity pro volný čas obyvatel 
v Litvínově i jejich bezpečnost, 
a to částkou 500 000 Kč. Na 
volnočasové aktivity a vzdělá-
vání je určeno celkem 410 tis. 
Kč. Zbývajících 90 tis. Kč bylo 
použito na pořízení plynového 
detektoru Dräger X-am 5000. 
Již v roce 2011 obdarovala spo-
lečnost United Energy, a. s., 
městskou polici mobilní labora-
toří DrugTest na zjišťování pří-
tomnosti drog u osob. Přístroj 
významně podporuje městskou 

i státní policii v boji s drogo-
vou problematikou v Litvínově 
a s odhalováním drog za volan-
tem. „Velmi si vážíme spolupráce 
se společností United Energy,“ 
uvedla starostka Litvínova Ka-
mila Bláhová. „S Litvínovem 
spolupracujeme už deset let. Po 
deset let každoročně věnujeme 
městu 500 tisíc korun. Těší mě, 
že tato spolupráce zůstala stejná, 
i když se situace na trhu s ener-
giemi změnila. I po deseti letech 
jsme schopni Litvínovu pomáhat 
s  bezpečností, v  sociální oblasti 
i školství, a to je dobrá zpráva,“ 
uvedl ředitel teplárenské spo-
lečnosti Petr Horák. 

(pur)

LITVÍNOV – Litvínov má už jasno, kdo pošle k zemi šest starých uby-
toven U Bílého sloupu. Město vybralo fi rmu, která si za demolici 
řekla jen třetinu původně předpokládané částky. Za demolici město 
zaplatí 3,3 miliónu korun. Většinu uhradí z dotace.

Šest starých budov bývalého 
areálu ubytoven pro nepřizpů-
sobivé občany U Bílého sloupu 
zlikviduje fi rma AQUA zemní 
práce, s. r. o., se sídlem v Litvíno-
vě-Hamru, která předložila nej-
nižší nabídkovou cenu. Bourat 
se bude až na úroveň základové 

spáry, zhruba 1m pod okolní 
terén. Odstraněny budou také 
veškeré vnitřní instalace kana-
lizace, vody, vytápění a plyno-
vodu včetně všech souvisejících 
nadzemních částí šachet. Z ven-
kovních inženýrských sítí budou 
demontovány stožáry veřejného 

osvětlení včetně kabelového ve-
dení. Dojde k odstranění oplo-
cení a zpevněných komunikací 
v areálu. V areálu bude pone-
chán vjezd na pozemek a vzrost-
lé stromy. Na střechách ubytoven 
je azbest, který musí být zlikvi-
dován jako nebezpečný odpad. 
„Součástí akce jsou také terénní 
úpravy. Místo areálu ubytoven 
bude městská zeleň s  travnatou 
plochou,“ doplnila starostka Ka-
mila Bláhová. Město má na de-

molici přislíbenou dotaci z pro-
gramu MMR ČR do výše 80 % 
uznatelných nákladů, maximál-
ně však do výše 5 mil. Kč. „Měs-
to akci předfi nancuje ve výši 100 
% ze svého rozpočtu v roce 2017 
a následně dojde k čerpání dotace. 
Pro vydání Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace je nutné do 31. 10. 
2016 předložit ministerstvu uza-
vřenou smlouvu o dílo. S demolicí 
se začne v příštím roce,“ uzavřela 
starostka.  (pur)

LITVÍNOV – Letos poprvé se 
město Litvínov rozhodlo jít ješ-
tě do druhého kola pro opravu 
výtluků. Skončí až v  listopadu, 
ale z nejhoršího by měli být řidi-
či v Litvínově venku.

V Litvínově bylo zahájeno 
druhé kolo oprav výtluků na 
místních komunikacích. Opra-
vami je pověřena akciová spo-
lečnost KIRSTONE, která kom-
pletní veřejnou zakázku malého 
rozsahu získala na základě vý-
běrového řízení. Společnost má 
s opravami tohoto charakteru 

zkušenosti z posledních let. „Po 
prvním kole jsme zjistili, že je 
ještě hodně míst, která potřebu-
jí opravit. Některé komunikace 
jsou ve špatném stavu. Rozhodli 
jsme se, že během podzimu ještě 
nějaké opravy výtluků stihneme,“ 
uvedl místostarosta města Milan 
Šťovíček. Během měsíců října 
a listopadu bude za zhruba 422 
tis. Kč opravena plocha o celko-
vé výměře 1 000 m2 v lokalitách 
U Zámeckého parku, ul. Vodní, 
ul. Čapkova, ul. Seifertova, cyk-
lostezka Litvínov Záluží.  (pur)

LITVÍNOV - Karel Heřmánek, 
Josef Carda a Zdeněk Žák zaví-
tají v pondělí  24. října 2016  do 
Citadely s  francouzskou ko-
medií „ART“  od slavné autorky 
Yasminy Rezy. Předmětem velké 
hádky mezi třemi kamarády se 
stane koupě abstraktního ob-
razu, která přátelství naprosto 
rozloží. Zdánlivě banální este-
tický spor se zvrhne v nesmír-
ně vtipnou hádku o hodnotách 
života a podstatě skutečného 
přátelství. 

Autorku Yasminu Rezu k na-
psání této hry inspiroval její 
soused, který údajně investoval 
nemalou sumu za dílo moderní-
ho malíře Roberta Rymana a vy-
volal tím rozruch mezi přáteli. 

Okolnosti této události přispěly 
ke vzniku inscenace, která měla 
premiéru 28. října 1994 v  pa-
řížské Comédie des Champs-
-Élysées. V současnosti jedna 
z nejslavnějších francouzských 
komedií patří mezi nejhranější 
komedie na světě a posbírala 
snad všechny prestižní ceny ve 
Francii i v zahraničí.

Za vstupné zaplatíte 350,-
/320,- Kč. Vstupenky si může-
te rezervovat telefonicky nebo 
online na webových strán-
kách  www.citadela-litvinov.cz 
nebo zakoupit v  pokladně Ci-
tadely.

Přijďte se podívat kolik prav-
dy, upřímnosti a tolerance une-
se přátelství... (nov)

Nebezpečné plyny? 
Pro strážníky žádný problém

Kdo zbourá opuštěné ubytovny?

Nejslavnější 
francouzská komedie 

„ART“ v Citadele

Opravy výtluků 
skončí v listopadu

Mostečané vařili 
pervitin

Od letošního léta do současné 
doby monitorovali mostečtí kri-
minalisté odhalující drogovou 
kriminalitu skupinu osob, která 
se zabývala výrobou a distribucí 
pervitinu z léků získaných v Pol-
sku. V rámci této akce minulý 
týden policisté ve spolupráci se 
zásahovou jednotkou zadrželi 
čtyři osoby podezřelé z trestné 
činnosti na úseku výroby a dis-
tribuce pervitinu. Kriminalisté 
zajistili dvě laboratoře, fi nanční 
hotovost a 174 gramů pervitinu.  
Tři z obviněných skončili ve va-
zební věznici. Vařiči pervitinu 
byli z Mostu. Ve vaření drog při-
tom nebyli žádní nováčci. „Tři 
z čtveřice obviněných již byli za 
obdobný trestný čin odsouzeni,“ 
prozradila policejní mluvčí Lud-
mila Světláková. Jeden z obvině-
ných byl v  minulosti odsouzen 
pro přečin nedovolené výroby 
a jiného nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami 
a s jedy k podmíněnému trestu, 
další muž pro závažný zločin 
k nepodmíněnému trestu, který 
vykonal letos v březnu, a třetí 

Mostečan byl za zločin odsou-
zen a z vězení přišel loni v listo-
padu. Případ je nadále v šetření 
mosteckých kriminalistů a poli-
cisté nevylučují další obvinění.  

Na Mostecku 
přibývá dopravních 
nehod

Řidiči na Mostecku začali více 
hřešit. Mostecká policie totiž za-
znamenala nárůst nehodovosti. 
Zatímco loni policie od ledna 
do září šetřila 771 nehod, v le-
tošním roce jich bylo 834. Jed-
na osoba při nich zemřela, pět 
osob utrpělo těžká zranění a 146 
lidí vyvázlo s lehkým zraněním. 
Hmotné škody dosáhly část-
ky 31 milionů, což představuje 
nárůst o 3 mil. Kč. U 25 osob 
byl zjištěn alkohol. Nejčastější 
příčinou dopravních střetů byl 
nesprávný způsob jízdy, nedání 
přednosti v jízdě a nepřiměře-
ná rychlost jízdy. V obci došlo 
k 630 dopravním kolizím, mimo 
obec řidiči havarovali v 204 pří-
padech. Nejvíce řidiči bourali 
v pátek, klid na silnicích byl re-
lativně o víkendu v neděli.

 (pur)

porušené paragrafy

  Nový přístroj předvedl velitel městské policie Zdeněk Urban.



zpravodajství21. říjen 20168

MOST – Osvětovou kampaň pro mladé začínající řidiče a řidičky při-
pravil mostecký autodrom. Zve postupně na exkurzi svého areálu 
studenty mosteckých středních škol starší šestnácti let, součástí 
prohlídky jsou aktivity podporující bezpečnost silničního provozu. 

„Uvědomujeme si, že mladí 
řidiči jsou nejohroženější skupi-
nou. Snažíme se je proto připra-
vit na běžné i rizikové situace, 
s nimiž budou dnes a denně za 
volantem konfrontováni,“ vy-
světlila obchodní a marketin-
gová ředitelka autodromu Jana 
Svobodová. „Naše společnost si 
uvědomuje a rozhodně nebere 
na lehkou váhu, že právě tato 
absence reálného posouzení 
svých schopností řídit vůz a ne-
ochota přizpůsobit se pravidlům 
závazným pro účastníky silnič-
ního provozu vede velmi často 
k  nehodám. Bohužel, v  mnoha 
případech jsou to havárie s  fa-
tálními následky. Nezkušenost 
spojená s  neoprávněným pře-
svědčením o svých řidičských 

schopnostech ohrožuje na zdra-
ví i životě nejen samotné řidiče, 
ale také ostatní posádky auto-
mobilů a motocyklů pohybující 
se na silnici, respektive nevinné 
účastníky potenciální dopravní 
nehody mladého řidiče,“ dopl-
nila Jana Svobodová.

V případě zájmu si mladí lidé 
mohou vyzkoušet kurz bezpeč-
né jízdy na cvičných plochách 
polygonu pod dohledem odbor-
ných instruktorů. Zajímavou al-
ternativou je také účast v soutěži 
„Hledá se okruhový šampion“ 
na malém závodním okruhu 
mosteckého autodromu, kterou 
organizuje Automotoklub Most 
ve spolupráci s  Českým olym-
pijským výborem a Autoklubem 
ČR. Vedle vyhledávání nových 

talentů motorsportu má soutěž 
i nezanedbatelný preventivní 
aspekt. 

„Mladí muži a ženy si totiž 
mohou vyzkoušet své řidičské 
umění ve vlastním či vypůj-
čeném voze při maximálních 
rychlostech na uzavřeném okru-
hu mosteckého autodromu, kde 
nikoho neohrožují. Adrenalin 
si tak vybijí v  bezpečí na dráze, 
nikoli v hustém provozu na běž-

ných komunikacích,“ upřesnila 
ředitelka.

Prohlídka areálu autodromu 
a přilehlého polygonu, která za-
hrnuje také návštěvu startovní 
věže, závodní dráhy či odbor-
nou přednášku v nových výstav-
ních prostorách Auto Gallery, je 
pro účastníky exkurze zdarma. 
Škola uhradí pouze náklady na 
dopravu do areálu autodromu.

(nov)

MOST - Víkend 22. a 23. října bude patřit na autodromu v Mostě 
návštěvníkům z  řad široké veřejnosti. V  sobotu od 09 do 17 ho-
din se mohou těšit na The Most AUTOSHOW #4, tedy pokračování 
oblíbených celodenních volných jízd na velkém závodním okruhu 
autodromu, doplněné tradičně bohatým doprovodným progra-
mem. 

Neděle je vyhrazena ve stej-
ném čase akci Th e Most TRACK 
DAY, což jsou intenzivní kur-
zy sportovní jízdy na okruhu 
ve vlastním voze pod vedením 
zkušených závodníků Tomáše 
Engeho a Petra Fulína. Vstup 
a parkování v areálu autodromu 
na Autoshow je tradičně zdarma. 
K účasti na Track day je nutná 
registrace na e-mailové adre-

se rakova@autodrom-most.cz. 
Autoshow nabízí také taxijízdy 
v závodních speciálech, zhlédnu-
tí exhibičního závodu, možnost 
zúčastnit se druhého ročníku zá-
vodu LOUDA CUP, atrakce pro 
malé závodníky či expozici auto-
mobilek s novými modely vozů. 
„LOUDA CUP je jednokolový, 
úsměvně pojatý závod s  teniso-
vým míčkem v košíčku na přední 

kapotě vozu, který při jízdě nesmí 
vypadnout. Výherce získá zajíma-
vou cenu. Partnerem závodu je 
totiž společnost Louda Auto, která 
vítězi zapůjčí nový model vozu 
Audi A4 s  plnou nádrží na celý 
víkend. Máme i novinku. Na své 
si totiž přijdou také řidiči s drif-
terskými choutkami. Vyčleníme 
pro ně poslední hodinu Autoshow 
od 16:00 do 17:00 hodin. Za jedno 
kolo v  kontrolovaném smyku po 
dráze zaplatí 50 korun,“ upřes-
nila eventová manažerka spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Veronika Raková.

Track day je intenzivní kurz 
odehrávající se pouze na závod-

ní dráze (track) a v  jejím záze-
mí, tedy v servisních boxech 
a tiskovém středisku. Jeho cílem 
je příprava na udělení okruhové 
licence, zdokonalení jezdecké-
ho umění, případně nadstavba 
sportovní jízdy. 

„Tomáš Enge i Petr Fulín pů-
sobí na okruhu jako VIP instruk-
toři po celý rok. Dosud však ne-
bylo možné potkat je v jeden den 
společně a ještě k tomu výhradně 
při koučinku na okruhu. Kdo vy-
užije jejich přítomnosti, dozví se 
určitě i tajné recepty na zrychlení 
na mostecké dráze,“ doplnila Ve-
ronika Raková.

(nov)

Autodrom nabízí pomoc 
mladých začínajícím řidičům

Autoshow láká na volné jízdy, Track day 
na školu sportovní jízdy a zvučná jména

KDY:
28. ř í jna v 10.45 hodin

TRASA:
Okruh kolem napuštěného jezera Most a jeho okolí .

DÉ LKA TRATI:
11 km muži, ženy - HLAVNÍ  ZÁ VOD 4,5 km muži, ženy, junioři a juniorky. Měření 
č asu pomocí  čipu.

PREZENTACE:
Od 9.30 v prostoru před děkanským kostelem /parkoviště naproti děktskému hřišti/ 
Současně mí sto startu i cí le/ extra-section Content.

Kategorie:
-muži-
A 19-39 / ročník 1997-1977/
B 40-55 / ročník 1976-1961/
C nad 55 let / ročník 1960 a starší/

-ženy-
D 19-39 / ročník 1997-1977/
E nad 39 let / ročník 1976 a starší/

Krátký závod muži, ženy bez rozdílu věku (junioři roč.2002 až 1998)
JUNIOŘI POUZE KRÁTKÝ ZÁVOD
Účastník závodu uhrazením startovného potvrzuje, že se účastní na vlastní odpověd-
nost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel závodu neručí za škody na majetku a 
poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel nezodpovídá za 
odložené věci. Zároveň potvrzuje, že byl srozuměn, že závod probíhá v dobývacím 
prostoru / D.P./ Palivového kombinátu Ústí s.p. a že se bude řídit bezpečnostními 
pravidly D.P. a bude se pohybovat pouze po vyznačené trase.

STARTOVNÉ: 130,- Kč / v ceně mini občerstvovací balíček + prvních sto přihlášených 
vstupenka na věž kostela/

PŘIHLÁŠKY:
Kapacita závodu je 444 závodníků, přihlášky online na www.stopnito.cz, na místě jen 
výjimečně za zvýšené startovné 200,- Kč

VYHLÁŠENÍ:
Ihned po doběhu posledního závodníka

CENY:
Pohár pro absolutního vítěze a vítězku hlavního závodu

další medaile a věcné ceny dle možnosti pořadatele a partnerů

Chcete na vysokou školu, která Vám dá 
skutečné základy pro nastartování kariéry, a ne 
jenom prázdný titul? Chcete studovat mezi lidmi, 

kteří milují business a rozumí mu? Nechcete 
trávit ve škole každý den, ale raději byste si 

přizpůsobili studium podle vlastních možností? 

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme studijní programy: 
•Bc. Ekonomika a management

•MSc in Business Management

•MBA Senior Executive

• Postgraduální program Strategické 

řízení pro manažery a podnikatele

• Postgraduální program Právo pro 

manažery a podnikatele

Kde nás najdete: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

www.facebook.com/BIBSvysokaskola/
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MOST - Další nově a moderně vybavenou odbornou učebnu před-
stavila mostecká střední zdravotnická škola. Učebnu škola moder-
nizovala a vybavila díky grantu Vršanské uhelné Chytré hlavy pro 
Sever.   

Střední zdravotnická škola 
získala díky uhelným peně-
zům již třetí odbornou učebnu. 
Tentokrát se jednalo o nový in-
formační soft ware a hardware, 
odpovídající informačním sys-
témům, které užívají nemocni-
ce v praxi. Studenti tak budou 

moci přicházet na svá budoucí 
pracoviště dobře připraveni. 
„Nám se již poněkolikáté podaři-
lo být úspěšní a jsme za to velmi 
rádi a ceníme si toho. Získali jsme 
od těžařů fi nanční podporu na 
investici, kterou jsme směřovali 
do modernizace zdravotnického 

vzdělání, a to do nemocniční-
ho informačního systému, který 
jsme instalovali na naše počítače 
ve všech odborných učebnách na 
škole,“ poděkovala za fi nanční 
dar ve výši tři sta tisíc korun od 
Vršanské uhelné ředitelka mos-
tecké střední integrované školy 
Jitka Hašková při slavnostním 
otevření odborné učebny. Fun-
gování nového počítačového 
systému v praxi poté přítomným 
předvedli na demonstrativní 

ukázce studenti čtvrtého roční-
ku zdravotnického oboru Zdra-
votnický asistent. „Tento systém 
je opravdu vynikající učební 
pomůckou a ukázkou toho, jak 
to v nemocnicích vypadá. Díky 
tomu, že ho máme ve škole a dá 
se využívat po dobu celého stu-
dia, budou žáci perfektně připra-
veni, než nastoupí do nemocnice. 
Nic se nebudou muset učit za 
běhu, protože systém, na kterém 
se učí, využívají všechny nemoc-
nice Krajské zdravotní, tedy i ta 
mostecká, ale i další nemocnice 
v republice. Naše škola je jednou 
z mála, kteří takovouto novinku 
a učební pomůcku mohou vyu-
žívat,“ pochvalovala nové vyba-
vení Radka Koubová, autorka 
a iniciátorka projektového zá-
měru střední zdravotnické školy 
v Mostě. Nový systém vlastně 
nahrazuje dřívější papírové kar-
totéky. V systému jsou uloženy 
veškerá data o pacientovi. Sys-
tém šetří čas a je pro zdravotní-
ky skutečným přínosem. „Vršan-
ská uhelná přispívá na učebny 
již sedm let, a to také proto, že si 
uvědomujeme, že peněz ve škol-
ství není mnoho. Jedním z důvo-
dů je i ten, aby se to, co je v učeb-
nách, nejvíce přibližovalo tomu, 
co vás čeká v praxi. A v tomto 
případě jste to naplnili vrchova-
tě,“ podotkla při slavnostním 
předávání učebny za Vršanskou 
uhelnou tisková mluvčí Gabriela 
Sáričková a zároveň také vyslo-
vila přání: „Když už se tu učíte 
v tak skvělé učebně a s takový-
mi výbornými kantory a blízko 
praxi, naším velkým přáním je, 
abyste tady na Mostecku zůstá-
vali a neutíkali do velkých měst. 
Šikovného personálu je tady zou-
fale málo a je tu velmi zapotřebí.“

(sol)

Mladí zdravotníci budou díky 
Chytrým hlavám perfektně 

připraveni na praxi

  Studenti čtvrtého ročníku střední zdravotnické školy dostali díky těžařům skvělou pomůcku pro praxi.

  Mladí zdravotníci demonstrovali názornou ukázku na vedoucí regionální komunikace Vršanské uhelné 
Liběně Novotné alias pacientce.

  Ředitelka školy Jitka Hašková (vlevo) převzala z rukou mluvčí Vršanské uhelné Gabriely Sáričkové 
symbolickou samolepku, která bude viset už na třetí odborné učebně školy.
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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
 ■ Hledám spolubydlícího, musí 

být pracujicí a mít slušné jednání. 
Po osobní schůzce se domluvíme. 
Pište, volejte po 19. hodině na 607 
109 439

 ■ Prodám rozkládací rohovou 
sedací soupravu – 1 600 Kč, myč-
ku Baumatic, použitou 4 měsíce 
- 4 900 Kč. Rodinné důvody – vše 
v Mostě. Telefon: 607 277 880 – 
večer

 ■ Prodám dětskou postýlku dře-
věnou s matrací 1 000 Kč, jídelní 
vysokou plastovou židli dětskou 
450 Kč, dřevěnou jídelní židli – 
rozloží se na stůl a židličku 350 Kč. 
Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Pro sběratele – prodám staré 
sklo a porcelán, žehličky, obrazy 
různých autorů, bronzovou plas-
tiku Anežky České od J. V. Myslbe-
ka. Telefon: 604 103 485 – po 19. 
hodině

 ■ Sbírám a koupím starý porce-
lán a sklo. Nabídněte, rád přijedu. 
Telefon: 725 552 967

 ■ Prodám nové montérky (blůza 
+ kalhoty) velikost 53 za 200 Kč, 2x 
montérkové blůzy velikost 53 (1 
ks/ 80 Kč), pracovní pláštěnku ve-
likost 53 za 100 Kč (nová), 15 párů 
pracovních rukavic – 10 Kč/ks. Te-
lefon: 722 070 756. Most

 ■ Prodám lednici Sharp A+++, 
původní cena 8 400 Kč, nyní 3 000 
Kč, šedá metalíza, skvělý stav. Lit-
vínov – Osada. Telefon: 736 469 
724

 ■ Prodám parabolu „satelit“, bez 
držáku, cena 800 Kč. Litvínov – 
Osada. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám DVB-T přijímač s funk-
cí nahrávání, značka Alna-T-1600, 
ještě 1 rok záruka. Původní cena 
500 Kč, nyní 200 Kč. Litvínov – Osa-
da. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám roletu, světlá a krémo-
vá, šíře 140 cm, původní cena 539 
Kč, nyní 100 Kč. Litvínov – Osada. 
Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám plastové nové toaletní 
prkénko 100 Kč. Kovové bílé ma-
dlo 80 Kč. Bílý 4šuplíkový plastový 
koupelnový komín 200 Kč. Litví-
nov – Osada. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám válcovou ždímačku 
kovovou, v dobrém stavu. Značka 
Perla – cena 200 Kč. Litvínov – Osa-
da. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám krabice různých zby-
lých dlaždiček, obkládaček. Na 
ceně se lze dohodnout – symbo-
lická. Litvínov – Osada. Telefon: 
736 469 724

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt 

ve spolupodílovém vlastnictví, vý-
borné místo, nízké náklady, cena 
dohodou. Telefon: 722 620 773

SEZNÁMENÍ
 ■ Chtěla bych se seznámit, ale 

asi všichni chlapi, co jsou ještě 
normální, vymřeli. Já 34/160/75 z 
Mostu s 8letou dcerou jsme moc 
samy a rády tě poznáme. Telefon: 
607 109 439

 ■ Žena 55/172, hledám muže asi 
v mém věku, vyšší postavy ke spo-
lečným schůzkám, jsem pohodo-
vá, spíše mladšího zevnějšku. Dík 
za odpověď. Telefon: 608 702 881

 ■ Osamělý 59/170, rozvedený 
nekuřák v ČID, ale pracující, hledá 
paní do 57 let, nekuřačku, která je 
také sama, pohoda a porozumění. 
MO, TP, CV a okolí. Jen SMS: 792 
561 063

 ■ K občasným schůzkám hledá 
osamělá paní, 73 let z Mostu, osa-
mělého pána, nekuřáka. Telefon: 
731 389 028

 ■ 68 let, 175 cm, střední posta-
vy, mladšího vzhledu, hledá ženu 
střední postavy. Nekuřačku. Pouze 
volat: 736 238 354. Litvínov a okolí

AUTO, MOTO
 ■ Prodám sadu zimních kol 

(plech), 175/65215 – Continental, 
nosiče + střešní box na Peugeot 
206 – 3dveřový, i jednotlivě. Tele-
fon: 723 035 568

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Hledám práci při ID na 4-6 ho-

din denně, může to být cokoliv. 
Pište, volejte po 19. hodině na 607 
109 439

 ■ Kdo nabídne práci – úklid, 
různé práce na zahradě, hlídání 
se psem, mám vlastního, pouze 
Most, i kopání může být, jsem dů-
chodce. Telefon: 732 403 132

VZPOMÍNKA
 ■ Dne 30. 10. 2016 

to bude již 20 let, co 
nás opustil náš syn 
a bratr Vláďa Vanču-
ra. Stále vzpomínají 
a nikdy nezapome-
nou maminka a sestra Vlastina

Slogan Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.
Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší 
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě 
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických 
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na  
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Prodám Audi Q7 3,0TDi S-line, rok výroby 
2010, najeto 87 000 km, objem 2 997 cc, 
palivo – nafta, velmi dobrý stav, koupeno 
v CZ, první majitel, servisní knížka, facelift 
model s LED P světly, GARANCE prodejce 
12M, S-Line výbava s 20 ALU, xenonové 
světlomety, kombinace kůže alcantara, el. 
víko kufru, bluetooth telefon, el. nastavitel-
ná vyhřívaná Sport sedadla, Alu kola s pro-
fi lem pneu 6mm, DVD přehrávač zadních 
sedadel, dělená, posuvná a sklopná zadní 
sedadla, druhá sada ALU kol 18, aktuálně 
po servisu. Cena 650 000 Kč. 

Kontakt: 739 030 454

Možnost parkování osobních vozidel na hlídaném 

parkovišti na rohu ulic Bělehradská a U Stadionu. 

Měsíční parkovné 750,- Kč, pololetní 4 125,- Kč. 

Dále nabízíme parkování v krytém parkovišti ve 

Sportovní hale Most. Měsíční pronájem 900,- Kč, 

čtvrtletní 2 520,- Kč a roční 9 000,- Kč. 

Bližší informace 
na tel. čísle 
726 765 703

TJ Baník Most, z.s.
nabízí
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Házenkáři hrají 

v sobotu odvetu

Odvetné utkání evropské-
ho poháru EHF čeká v  so-
botu 22. října házenkářky 
DHK Baník Most. Ty pokud 
chtějí pomýšlet na postup do 
dalšího kola, musí dohánět 
v souboji s Metzingenem os-
mibrankové manko. Utkání 
začíná v 18.00 hodin. 

V pátek končí domácí 

série

Série pěti domácích utká-
ní v řadě pro HC Verva Litví-
nov končí. Hokejisté z města 
pod úpatím Krušných hor 
přivítají v  utkání 14. kola 
Tisport extraligy na svém 
ledě celek Olomouce. Začíná 
se tradičně v 17.30 hodin. 

Most změří doma síly 

s Motorem

Prvoligový HC Most se 
v  sobotu 22. října představí 
na domácím ledě. Jeho sou-
peřem bude favorizovaný 
Motor České Budějovice. 
Atraktivní utkání začíná 
v 17.30 hodin. 

MFK zajíždí již dnes 

do Chomutova

Již dnes se odehraje první 
utkání 11. kola divizní skupi-
ny B. Fotbalisté Mosteckého 
fotbalového klubu k  němu 
zajíždějí do sousedního 
Chomutova, kde se střetnou 
s  domácím FC. Utkání se 
hraje od 18.30 hodin. 

Hokejistky míří 

v neděli do Kladna

Tým hokejistek HC Litví-
nov sehraje další utkání pr-
voligové soutěže. Tentokrát 
však venku, a to v  Kladně. 
Zde se představí v neděli 23. 
října. Zápas začíná v  17.30 
hodin. 

Souš se představí 

doma proti Štětí

Proti svému soupeři ze 
Štětí nastoupí v  sobotu fot-
balisté divizního Baníku 
Souš. Utkání začíná v  15.30 
hodin. Souš v minulém kole 
brala v Libiši dva body, když 
zvítězila 0:1 po penaltovém 
rozstřelu. 

Oba naši zástupci 

tentokrát hrají doma

Jak Sokol Horní Jiřetín, 
tak i FK Litvínov se v  ná-
sledujícím kole krajského 
přeboru v kopané dospělých 
představí doma. Horní Ji-
řetín vyzve Louny, Litvínov 
pak Kadaň. Obě stře tnutí se 
hrají od 15.30 hodin.  (jak)

MOST - Hráčky Baníku Souš se v  dalším kole divize žen skupiny 
A Čechy utkaly na svém domácím hřišti s týmem z Libušína. Protože 
soupeři se dosud ještě nepodařilo ani jednou zvítězit, měly domá-
cí fotbalistky jasnou vizi. Nejen vyhrát, ale hlavně zapomenout na 
porážku z Pavlíkova, kdy tým nastoupil ve velmi oslabené sestavě 
z důvodu nemoci hned 7 hráček. Naštěstí status po zápase zněl více 
než jasně: Mise splněna!

Domácí zvítězili 7:1, když 
branky postupně střílely: Tó-
thová, Puravcová, Polívková, 
Schubertová, Nováková, Budi-
lová a Kartinová. Za hosty se 

trefi la z  penalty Vavrochová. 
„Rychle jsme chtěli zapomenout 
na utkání v Pavlíkově, kde jsme 
nastupovali v  sestavě zdecimo-
vané nemocemi, což se povedlo 

tím nejlepším způsobem. Doma 
jsme vyhráli a k sympatickému 
počtu vstřelených branek jsme 
přidali i pěknou kombinační 
hru. Soupeř z Libušína zasluhu-
je také pochvalu, když bojoval 
až do konce utkání, aby vstře-
lil branku. Zároveň jej musí-
me pochválit i za předvedenou 
hru, přestože bylo po první půli 
již o vítězi utkání rozhodnu-
to, tak po celý zápas se snažil 
o kombinační hru a nestáhl se 
po prvních obdržených bran-
kách k  bránění výsledku,“ řekl 
k průběhu utkání trenér Ond-
řej Chlad.

Další utkání hraje ženský tým 
Souše v neděli 23. října na půdě 
Horní Břízy. Výkop je v  10.15 
hodin.

Baník Souš – Libušín 7:1 
(5:0). Sestava Souše: Purav-
cová – Hejduková, Kratinová, 
Ratajová, Bouřilová, Budilová, 
Králová, Tóthová, Polívková, 
Schubertová, Švamberová a No-
váková. Trenéři: Karel Giampa-
oli a Ondřej Chlad.  (jak)

LITVÍNOV – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov mají za se-
bou neuvěřitelnou šňůru. Sedm zápasů v řadě dokázali vyhrát a rá-
zem se ocitli v  pozici atakující čelo tabulky naší nejvyšší soutěže. 
Naposledy v sérii domácích zápasů, kde z celkového počtu pěti již 
sehráli čtyři, porazili v prodloužení Mountfi eld Hradec Králové 3:2. 

„První třetina se nám nepo-
vedla. Chyběla nám agresivita, 
důraz a větší snaha dostat se do 
zakončení. Druhá třetina začala 
stejně, až na jejím konci jsme se 
dostali do tlaku, ale šancí jsme 
měli málo, a soupeř navíc výbor-
ně bránil. Vývoj zápasu nevypa-
dal dobře, prohrávali jsme o dva 
góly. Řekl bych, že jsme dali dvě 
branky z takových spíš nená-
padných střel, a tím jsme utká-
ní srovnali. V prodloužení jsme 
krásnou akcí urvali další bod. 
Jsme za to nesmírně rádi. Ma-
rodka? Ríša Nejezchleb je po ope-
raci vazu, to vypadá minimálně 
na dva měsíce. Rosťu Martynka 
propustili z nemocnice, léčí se 
z encefalitidy, která se změnila 
na zápal mozkových blan. Má 
mít měsíc klid, pak by snad mohl 
začít zlehka trénovat,“ zhodnotil 
utkání, v němž Litvínov obracel 

nepříznivý stav, a stav týmu asi-
stent trenéra Darek Stránský.

Šňůra sedmi vítězství v  řadě 
má následující podobu:

HC Verva Litvínov – Vítkovi-
ce 2:0, Karlovy Vary – HC Verva 
Litvínov 1:3, Plzeň – HC Verva 
Litvínov 3:4, HC Verva Litvínov 
– Sparta 5:1, HC Verva Litvínov 
– Liberec 3:2 pp, HC Verva Lit-
vínov – Pardubice 2:0, HC Ver-
va Litvínov – Moutnfi eld HK 
3:2 pp.  

(jak) 

LITVÍNOV – Plavecký bazén v  Litvínově hostil 13. ročník Litvínov-
ského poháru. O účast na těchto závodech je každoročně obrovský 
zájem a podobné to bylo také letos. Zúčastnilo se bezmála 260 plav-
ců, včetně plavců z ST Erzgebirge, ze 16 oddílů. 

Soutěž probíhá tak, že každý 
závodník absolvuje čtyři závo-
dy, a to 50 m resp. 100 m motýl, 
100 m znak, 100 m prsa a 100 
m volný způsob. Tyto jednotli-
vé závody jsou bodově ohod-
noceny a nejlepších šest plav-
ců a plavkyň v  každé vypsané 
kategorii postoupí do fi nále na 
100 m resp. 200 m polohový 
závod o litvínovský pohár. Pro 
nejmenší jsou určeny vložené 
závody na 50 m volný způsob 
a 50 m prsa. 

V kategorii vložených závodů 
měl Litvínov hned několik želí-
zek v ohni. Mezi děvčaty neměla 
konkurenci Michaela Chmela-
řová (ročník 2007), která získala 
dva zlaté poháry, a to jak v  zá-
vodě na 50 m prsa, tak na 50 m 
volný způsob. Mezi chlapci stej-
né kategorie byl neporazitelný 
Petr Adamec (ročník 2007), kte-

rý si stejně jako jeho oddílová 
kolegyně doplaval pro dva zlaté 
poháry na 50 m prsa i na 50 m 
volný způsob. Na trati 50 m prsa 
mu skvěle sekundoval další lit-
vínovský závodník Jiří Jedinák 
(ročník 2007), který i přes to, 

že plaval „naslepo“ se spadlými 
brýlemi, dokázal získat stříbr-
nou medaili. 

V  kategorii ročníků 2004 - 
2005 se opět nedostižitelnou 
stala Kamila Javorková, která si 
zajistila postup do fi nále z prv-
ního místa, když tratě 100 m 
motýl, 100 m prsa a 100 m volný 
způsob zcela ovládla a na trati 
100 m znak dohmátla na stříbr-
né pozici. 

V kategorii ročníků 2002 - 
2003 byl skvělý Adam Novák, 
když dominoval na tratích 100 
m motýl, 100 m prsa a 100 m 
volný způsob a na trati 100 m 
znak dohmátl třetí. Také on po-
stoupil do fi nále na 200 m po-
lohový závod z  prvního místa. 
Střípek úspěchu zaznamenala 
i Anna Haselbergerová, která 
i přes měsíční výpadek z trénin-
ku dokázala na trati 100 m znak 
vylovit bronzovou medaili.

V  nejstarší kategorii mužů 
měl PK Litvínov parádní za-
stoupení v  podání Miroslava 
Soukupa, který na tratích 100 m 
znak, 100 m prsa a 100 m volný 
způsob dohmátl na stříbrných 
pozicích a do fi nále na 200 m 
polohový závod postupoval 
z druhého místa.

Všichni tři fi nalisté, Javorková, 
Novák i Soukup, zabojovali a ve 
fi nále na 200 m polohový závod 
vybojovali poháry. Javorková 
způsobem start cíl a v  čase, za 
který by se nemusely stydět ani 
závodnice ve starších kategori-

ích, získala zlatý pohár. Násled-
ně Novák, i když po velkém boji 
s  chomutovským plavcem, také 
vybojoval zlatý pohár. Závody za-
vršila rozplavba mužů, kde Sou-
kup potvrdil vynikající formu, 
když nestačil pouze na fi nalistu 
z  Chomutova a ve vynikajícím 
čase skončil na stříbrné příčce. 

PK Litvínov v celkovém sou-
čtu bodů obsadil jako klub pa-
rádní třetí místo za vítěznou TJ 
Slavia Chomutov a stříbrnou TJ 
Slovan Karlovy Vary. 

Letošní ročník byl i okoře-
něn netradiční disciplínou a to 
volbou Miss poháru. Vítěznou 
šerpu s kyticí si odvezla do Čes-
ké Lípy patnáctiletá Bára Slavíč-
ková. 

Hosty Litvínovského poháru 
byli krajský radní a litvínovský 
zastupitel Martin Klika, Milan 
Šťovíček, první místostarosta 
města Litvínova, Marek Tomčík, 
předseda Sdružení sportovních 
klubů Litvínov, a Anna Egerová, 
zástupce společnosti SPORTaS 
Litvínov.  (has, jak)

MOST - Poslední letošní závod 
čekal jezdce Carboiacupu na do-
mácím Autodromu v Mostě. Jed-
nalo se o celkově sedmý závod-
ní den a poslední devátý závod 
sezony, při které jezdci pokořili 
okruh Hungaroring, podívali 
se ke dvěma dvouzávodům na 
Slovakiaring, na německý Lau-
sitzring a třikrát se představili 
v  Mostě, tedy známé kolébce 
motorsportu na severu Čech. 

Ve skupině A upravených aut 
se celkem představilo 30 vozů, 
proto musel být závod rozdělen 
na dvě části, vozy A a A+, proto-
že maximální propustnost trati je 
20 vozů. Skupinu A Junior vyhrál 
osamocený Matěj Chabr s  VW 
Golf. Skupinu A1 vyhrál Petr Ze-
lenka se Suzuki Swift , před Mar-
tinovským na Fordu Fiesta a Jä-
gerem taktéž na fi estě. Skupinu 
A2 si podmanil Martin Walther 
na BMW 318, když okruhová le-
genda, František Došek, nakonec 
do závodu nenastoupil. V A3 do-
jel nejlépe André Mašek s BMW 
130i.V A4 zvítězil Olaf Haeusner 
z Německa na BMW M3. Skupi-
nu A5 ovládlo Subaru Impreza 
WRX Miloše Merty, v A8 úřado-
val Petr Suchomel na Renaultu 
Megane Trophy a skupina A9, 
tedy vůbec nejsilnější cestovní 
a GT vozy, ovládlo Lamborghi-
ni Gallardo stáje Mičánek Mo-
torsport, v  němž Michal Petrů 
porazil i druhého Olivera s Por-

sche GT3 i poprvé startujícího 
Vencálka na BMW Z4 GT3. Nej-
rychlejší kolo zajel Petr Vencálek 
s časem 1,39 minuty.

Dvacítka strojů se předvedla 
ve skupině B sériových cestov-
ních vozů. Skupinu B1 vyhrál 
Martin Bakeš na Hondě, startu-
jící letos poprvé. Skupinu B2 si 
podmanil Jiří Zeman s Hondou 
Civic. V B3 si odvezl zlato jeden 
z  vůbec nejčastěji startujících 
jezdců Tomáš Beneš s Alfou Ro-
meo. V B4 zvítězil Lukáš Vald-
mann na BMW M3. 

Ve skupině C, tedy mezi pro-
totypy a speciálními vozy, v C1 
zvítězil Peter Elkmann na Perfor-
meru před Gottfriedem Hatzem 
na Pecemakeru a Guidem Kle-
inemeyerem na značce Perfor-
mer. V C3 zvítězil Michal Vítek. 
C4 opanovali Křečkové, když 
zvítězil Martin před Jakubem 
a Rakušanem Kranzmüllerem. 
V C5 pro vozy KTM X-BOW za-
jel nejlépe Radim Havlík.

Osmnáct formulových mono-
postů se sjelo v kategorii D. Ne-
chyběli ani cizinci. V D1 do 1 400 
ccm s  motocyklovými motory 
zvítězil Filip Turek na konstrukci 
VD05. V  D2 s  automobilovými 
motory vyhrál Pavel Nedobi-
tý s  Van Diemenem. V D3 do 
1 600ccm vybojoval první místo 
Bernd Weber. Skupinu D4 do 
2 000ccm vyhrál Vladimír Netušil 
s formulí Renault 2,0.  (rož, jak)

Litvínovští plavci získali v domácím bazénu šest pohárů

Verva si připsala již 
sedmé vítězství v řadě

Soušské fotbalistky si spravily chuť 
po nepovedeném zápase v Pavlíkově

Carboniacup zakončil 
sezonu 2016



Na „pokecu“ v knihovně 
s Ivankou Devátou
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MOST – Mostecká knihovna připravila tento týden pro své příznivce 
mimořádnou kulturní lahůdku. Pozvala do křesla pro hosty známou 
a populární osobnost, herečku a spisovatelku Ivanku Devátou. 

Setkání s hereckou legendou, 
které už předem slibovalo, že 
se diváci rozhodně nudit nebu-
dou, se uskutečnilo v  prosto-
rách Expozice starého Mostu. 
Šarmantní a energickou dámu, 
které by jen málokdo hádal 
skoro jednaosmdesát, doprová-
zel sympatický italský zpěvák 
žijící v  Praze, Andrea Andrei. 

Sál praskal ve švech a co chvíli 
propukal v  smích. Hereččino 
poutavé vyprávění plné humor-
ných, ale i dojemných historek 
odměňoval častým potleskem. 
Andrei povídání prokládal zná-
mými italskými šlágry, které si 
společně zanotoval i s publikem. 
Ivanka Devátá na závěr sklidila 
bouřlivé ovace a od zástupců 
knihovny dostala kromě květin 
na památku ještě milý dárek, 
který herečku potěšil. Jednalo 

se o med, jehož výrobcem jsou 
včely, které si knihovna sama 
chová v úlech na střeše.       

Vybráno z vyprávění Ivanky 
Deváté…

Tenkrát v Itálii
Byla jsem tam tehdy se svý-

mi známými. Bylo vedro a tak 

spotřeba triček, která jsme měli, 
byla hojná. Často se prala. Pro-
tože jsme ale neměli žehličku, 
tak podle toho také vypadala. 
Byla notně ožužlaná. Trička si 
všichni na sebe navlékli, a to 
jsem já nemohla připustit. Tak 
jsem si vyrobila vlastní žehlič-
ku. Z kastrolu. Dala jsem do něj 
trošku vody, nechala ho rozžha-
vit, položila jsem si tričko na 
deku a jezdila s hrncem po něm. 
A tak jsem pořád byla krásně 
vyžehlená…

Šíp si ani nevrz
Když jsem sem do tohoto sálu 

šla, tak mi někdo šeptal, že se 
těší na erotické příběhy…No já 
jich už zase tolik nemám. Ně-
které jsem už vykecala v televizi, 
ale nějaké z  nich mají mezitím 
rozkošné pokračování. To se 
mi na životě líbí – a proto se mi 
nelíbí, že umřu - protože vůbec 
nebudu vědět, jak to bude všec-
ko pokračovat. 

Jednou jsem byla u Šípa 
v  talkshow. Když jsem jela na 
natáčení, tak jsem vůbec ale ne-
věděla, co budu povídat. Ono se 
vám nestane tak často, že budete 
mít za měsíc tři veselé historky. 
Nakonec mě tahle historka ale 
zachránila. Šíp si ani nevrz…  

Historka, jak jsem se vyda-
la jako jediná chlípná bába do 
kina na Nymfomanku, má ale 
ono pokračování. Tehdy mi řek-
li, že tam bude v  sále se mnou 
ještě jeden pán. Nemyslela jsem 
si, že by mě znásilňoval. Spíš, že 
mě píchne do zad a sundá prs-
týnky…No ale asi po měsíci mě 
potkal takovej bělovlasej starej 
pán o holi a řekl: Dobrý den, vy 
mě nemůžete znát, paní Devá-
tá, ale já jsem ten (a představil 
se) a měl jsem tu čest být před 
měsícem s vámi v biografu. Byla 
jsem z  toho tehdy tak rozhoze-
ná, že jsem ze sebe jen vypravila: 
To jsem měla vědět, to bych se 
tak nebála…

 Jindy ve mně našel zalí-
bení takovej polonachmelenej 

chlap. Říkal, že jsem feš-
ná ženská, čemuž jsem 
se zasmála, protože 
v  osmdesáti letech 
zrovna omračovat 
chlapy… Ješitnost 
mě ale povzbu-
dila a tak jsem 
řekla: Jestlipak, 
pane, víte, že mi 
bylo osmdesát 
a že mám třicet 
vlastních zubů? 
On se tak zamyslel 

a řekl: To mi nevadí. (Sám měl 
totiž jen dva.) 

 O prázdninách mě ale za-
čal zlobit zub moudrosti a s mou 
paní doktorkou jsme nakonec 
usoudili, že bude potřeba ho 
vytrhnout. Šíleně jsem se toho 
bála, protože uznejte, když 
máte třicet zubů, tak nejste moc 
zvyklí na trhání. Tenhle mi ros-
tl navíc ještě odněkud z ucha…
Nakonec to dobře dopadlo. 

Povídám ale: Paní doktorko, to 
je ale blbý, protože třicet zubů, 
to je něco. A teď až potkám ta-
kovýho chlápka a on mi řekne: 
Noo, kdybyste jich měla třicet…
ale dvacet devět?!

Paní doktorka mi ale dob-
ře poradila: Tak říkejte, že jich 
máte dvacet devět, protože tři 
moudráky vám ještě nevyrost-
ly...  

Šílená vražedkyně 
z Letný

Před lety jsem jela s  holka-
ma z  divadla k  jedné kolegyni 
na kávu. Holky si ale odskočily 
mezi představením a měly na 
sobě tudíž korzety, síťové pun-
čochy a rezatý paruky a všech-
no možný, oblečené byly jako 
z hambince, protože účinkovaly 
v  dramatizaci jedné Maupa-
ssantovy povídky. Na návštěvu 
si nechaly kostýmy na sobě, aby 

to všechno stihly a nemusely se 
pak zdržovat. Jen si přes ně vza-
ly kabáty a jelo se. Rozjeli jsme 
se k Újezdu. Když kolegyně, co 
řídila, zjistila, že jí v  autě lítá 
plechovka, nahnula se, a jak to 
udělala, strhla volant a vlítla do 
sloupu veřejného osvětlení, kde 
čekali lidi na tramvaj. Byla téměř 
jako ta vražednice z Letný. Lidi 
začali řvát, že v  tom autě jsou 
ožralí a bůhví odkud jedou… To 
ale Evičku Klepáčovou strašně 
urazilo, tak otevřela auto, vyn-
dala tu svou nožku v  síťované 
punčošce, přičemž se jí rozevřel 
kabát a do toho šíleně 
hrdě zahlásila: 
No do-
vol-

t e , 
my jedeme 
ze zaměstnání!

Vzpomínky 
na Plzeň

Jela jsem jednou přes Plzeň, 
abych vystoupila u hřbitova. Já 
tam mám rodiče. Koupila jsem 
kytici karafi átů… Ani jsem se 
tentokrát u hrobu nepomodlila, 
abych nezdržovala řidiče. Jen 

jsme si s našima rychle vyměnili 
informace – řekla jsem jim, že 
se brzy uvidíme. To už jim tedy 
říkám asi tři roky…

 
Vzpomněla jsem si na tatínka 

a to v době, kdy se začala nosit 
příšerně dlouhá saka. Ale straš-
ně dlouhá. Tatínek chtěl začít 

zkoušku - byl dirigentem, a je-
den z  opozdilců se přiřítil. Byl 
to takovej frajírek libovej a měl 
to dlouhý sako. Tatínek na něj 
koukl a pak řekl: To se teď nosí, 
takový krátký zimáky? 

Humor se dědil po 
meči  

Tatínek měl jemný humor 
a byl děsně oblíbený ve společ-
nosti. Po něm to má i brácha, 
je to vynikající glosátor, já se 
někdy musím smát i za tři roky. 
Třeba jsme jeli jednou autem na 

chalupu a já ří-
kám: 

Č l o -
věče, jak ona ta 

říkanka je - sluníčko zapadá za 
hory, pasáci pečou brambory. 
Sluníčko zapadá za mraky…a co 
je pak? A brácha povídá: Bram-
bory pečou pasáky. 

Dobrý skutek mě 
zahřál

Bratrův syn Filípek, když mu 
bylo asi kolem deseti let, tak jsem 
ho jednou vzala s sebou do kos-
tela na mši. Nechtěla jsem ale, 
aby tam tvrdnul dlouho, tak jsme 
to vzali procházkou a když jsme 
se dostali do kostela, tak ještě ne-
byl konec. A za chvilku Filípek 
říká: Teto, mně je zima. Já mu ale 
řekla, ať vydrží, že za chvíli bude 
chodit kostelník s  pytlíkem pro 
milodary. Když přišel k nám, tak 
se Filípek tak toužebně koukal 
a já se ho zeptala: Ty by sis chtěl 
něco hodit? A dala jsem mu ně-
jaké drobné. On to hodil do pyt-
líku a já na půl pusy povídám: 
To se ti to dělají dobrý skutky za 
moje peníze… Po chvíli, co jsme 
tam tak pořád stáli a pořád ješ-
tě nebyl konec, tak jsem dostala 
strach, aby se od té zimy Filip 
opravdu nenastydl a tak jsem 
se zeptala: Ještě je ti zima? On 
se tak na mě podíval a říká: Ne, 
není. Dobrý skutek za tvé peníze 
mě zahřál.  (sol)

Ivanka Devátá (* 27. lis-
topadu 1935 Praha) je česká 
herečka a spisovatelka, býva-
lá manželka herce a malíře 
Miloše Hlavici a herce Josefa 
Vinkláře, matka Marka Hla-
vici a Adama Vinkláře. Jejím 
otcem byl hudební skladatel 
a dirigent Antonín Devátý, 
maminkou dcera význam-
ného skutečského továrníka. 
Dětství strávila v Brně, po 
maturitě na plzeňském gym-
náziu absolvovala studium 
herectví na DAMU (1958) 
a nastoupila do angaž-
má v Realistickém divadle 
Zdeňka Nejedlého v Praze, 
kde působila až do svého 
odchodu do důchodu v roce 
1991. Na své mateřské scéně 
ztvárnila řadu divadelních 
rolí domácího i klasického 
světového repertoáru, mezi 
nimi i charakterní i kome-
diální ženské postavy pře-
kypujících temperamentem, 
výřečností a rázností. Její 
herecké umění využil roz-
hlas, fi lm a televize. V roce 
2012 získala Cenu Františka 
Filipovského za celoživotní 
mistrovství v dabingu.

Po odchodu z divadla 
zahájila svou úspěšnou lite-
rární kariéru, publikovala 
v několika vydáních více než 
desítku prozaických knih, 
čerpajících většinou z vlast-
ních životních zážitků a di-
vadelní praxe. 

Nechyběla pochopitelně ani autogramiáda.

Na rozloučenou dostala od zástupců knihovny květinu, ale i „knihovnický“ med.

Ivanka Devátá přijela v doprovodu zpěváka itelského původu Andrea Andrei.


