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MOST - Mostecké divadlo se tuto neděli bude těšit mimořádné udá-
losti.  A to jak na jevišti, tak v hledišti. Očekává se totiž velká ná-
vštěvnost díky hvězdám, které se objeví v muzikálu „Horečka neděl-
ní noci“, ale také kvůli charakteru galavečera, který bude benefi ční.

Výtěžek ze vstupného půjde 
na dobrou věc - bude věnován 
Nadačnímu fondu Veroniky 
Kašákové, který podporuje děti 
a mladistvé v dětských domo-
vech. Nadační fond Veroniky 
Kašákové, kterému je nedělní 
galavečer věnován, spolupracu-

je rovněž s Dětským domovem 
v Mostě. Před dvěma týdny ho 
pracovníci nadace navštívili 
v rámci nové projeku Restart, 
který pomáhá dětem odbourá-
vat traumata z dětství, ale také 
získat  sebevědomí a sebelásku. 
V únoru má nadace v plánu 
návštěvu Dětského domova 
v Hoře Svaté Kateřiny. 

Zakladatelka nadace Ve-
ronika Kašáková žila od 4 let 
v Dětském domově ve Vysoké 
Peci u Chomutova. Vystudova-
la Střední pedagogickou školu 

v Mostě. Do povědomí širší 
veřejnosti se dostala vydáním 
autobiografi cké knihy „Zpověď 
holky z děcáku“.

Benefi ční muzikál Horečka 
nedělní  noci se odehraje tuto 
neděli 5. února od 19 hodin. 
Autorem je mostecká herečka 
Lilian S. Fischerová, režii má 
„na svědomí“ rovněž člen mos-
tecké činohry Jiří Kraus, který 
se podílel spolu s Janou Ozorá-
kovou  i na scénáři. Na divadel-
ních prknech se objeví na šede-
sát umělců. Očekává se příjezd 
Václava Noida Bárty, Ondřeje 
Rumla, Olgy Lounové, Michae-
ly Noskové a dalších hvězdných 
celebrit. STORM Ballet Plzeň 
a Taneční škola Filip Gregoria-
des. Chybět samozřejmě nebu-
dou ani členové mostecké čino-
hry a mostecká taneční skupina 
Th e F.A.C.T. Galavečer pořádá 
divadelní a umělecká společnost 
INDIGO COMPANY a Městské 
divadlo v Mostě. 

Zpěv, tanec a láska. To vše 
a mnohé další nabízí Horečka 
nedělní noci, plná vzpomínek 
a slávy pěveckých hvězd napříč 
celým 20. stoletím.  (ina)

Horečka nedělní noci pomůže dětským domovům

  Chytej s Vervou 

LITVÍNOV - Další ročník 
akce Zachytej si s Ver-
vou je tady. Zájemci, 
hlaste se na: soutez@
hcltv.cz, jako předmět 
uveďte: Chci chytat! 
Do zprávy napište proč 
si má Verva vybrat 
právě vás, dále tele-
fonní kontakt, jméno 
a příjmení, věk a zda 
vlastníte brankářskou 
výstroj. Pokud ne, tak 
vám ji zapůjčí. Soutěž 
je určena pro fanoušky 
od 15ti let, v přípa-
dě, že bude výherce 
mladší 18 let, je nutný 
zákonný zástupce. Sraz 
vybraných účastníků je 
9. února v 10.30 hodin 
na Zimním stadiónu 
Ivana Hlinky.

  Planetárium 
promítá dětem

MOST – V mosteckém 
planetáriu v Repre 
proběhne 5. února 
další promítání pro 
veřejnost.  Na progra-
mu jsou pořady Zimní 
hvězdy pro děti – krásy 
zimní oblohy (od 15 
hodin, pro děti od 5 let) 
a Zimní obloha – nej-
důležitější souhvězdí 
severní hvězdné ob-
lohy (od 16.30 hodin, 
pro návštěvníky starší 
deseti let). 

IVizí Nadačního fondu Veroniky 
Kašákové jsou sebevědomí mla-
diství, kteří jsou připraveni do 
života po odchodu z dětského 

domova vkročit tou pravou nohou 
a se vztyčenou hlavou.

MOST - Společnost Lidl letos 
postaví v dalších deseti městech 
moderní Rákosníčkova hřiště. 
O tom, která města se mohou na 
dětská hřiště těšit tentokrát, bu-
dou rozhodovat sami obyvatelé 
v hlasování. To je spuštěno  od 1. 
a potrvá do 28. února 2017.

Město Most je na získání hři-
ště žhavým adeptem. Rákosníč-
kovo hřiště mohou totiž získat 
města či městské části, v jejichž 
blízkosti se nachází prodejna 
Lidl a Rákosníčkovo hřiště tam 
ještě nestojí. Stačí jediné – získat 
největší počet hlasů. Všechny 
hlasy se budou sčítat. Každý hla-
sující může každý den odevzdat 
dva hlasy a zároveň se může za-
pojit do soutěže o ceny.

Na webu projektu bude mož-
né sledovat průběžné výsledky 
hlasování, které budou pravi-
delně aktualizovány k  16. ho-
dině. „Rákosníčkova hřiště jsme 
začali stavět  před pěti  lety a za 
tu dobu jsme postavili po celé re-
publice 69 Rákosníčkových hřišť 
v celkové hodnotě 103,5 milionů 

korun. O hřiště je stále velký zá-
jem a nás těší, že pro města, ve 
kterých jsou naše prodejny, mů-
žeme udělat i něco navíc. Velká 
účast a radost dětí při slavnost-
ním otevření je pro nás největší 
odměnou. Proto v  projektu po-
kračujeme i letos,“ uvedla Zu-
zana Holá, mluvčí společnosti 
Lidl.  

Dětská hřiště se symbolem 
pohádkového Rákosníčka nabízí 
dětem  velkou prolézačku, písko-
viště, šikmou horolezeckou stě-
nu, lanovou překážku a nechybí 
ani kolotoč nebo různé druhy 
houpaček, novinkou je houpač-
ka pro nejmenší děti. Klidovou 
zónu doplňuje domeček. Celé 
hřiště je oplocené a poskytuje 
dostatek laviček a zpevněnou 
plochu pro kočárky.  (nov)

IHlasování probíhá na webových 
stránkách projektu www.lidl-ra-
kosnickova-hriste.cz a na Face-
booku Lidl Česká republika www.

facebook.com/lidlcesko

Lidl „rozdává“ hřiště
Mostečné začněte hlasovat!

Šedesát vystupujících umělců a diváci v hledišti mosteckého divadla podpoří v neděli dobrou věc. Na fotografi i Veronika s dětmi z dětského domova.
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Hledáte dobře ohodnocené 
zaměstnání na hlavní 

pracovní poměr?

Společnost Krušnohorské uzeniny 
v Lomu u Mostu přijme muže i ženy 

do masné výroby.

Nabízíme stabilní práci na ranní i směnný provoz, 

kompletní zaučení a možnost rekvalifi kace,dobré 

fi nanční ohodnocení.

Pro více informací volejte 775 355 582 
nebo pište na rados.prace@seznam.cz. 

MOST – Do mostecké knihovny 
zavítá proslulý fotograf Robert 
Vano. Rád povídá (česko-ame-
ricko-slovensky) nejen o focení 
ale i o sobě a proto se diváci 
můžou těšit na příjemný večer. 
Vzhledem k tomu, že Robert 
Vano je velmi sdílný, ředitel 
knihovny Tomáš Ondrášek upo-
zorňuje, že beseda se může pro-
táhnout na dvě až tři hodiny. 

Robert Vano je především 
módní a reklamní fotograf. Ma-
gazín Colour Planet jej v roce 
2009 označil za „mezinárodně 
proslulého fotografa“ a umístil 
Vana na 11. místo v žebříčku 
patnácti nejvlivnějších českých 
gayů.  V roce 2010 mu byla 
udělena Evropská cena Trebbia 
za tvůrčí činnost. Proslavily ho 
krom jiného mužské akty. Jed-
ním z jeho hlavních uměleckých 
vzorů je například i americký 
fotograf Bruce Weber.

Na Roberta Vano se může-
te přijít podívat v pondělí 6. 
března od 18 hodin do Městské 
knihovny v Mostě. Za vstupen-
ky v předprodeji zaplatíte 100 
/40 Kč a v den konání 130/60 
Kč. (nov)

MOST – Projekty u mosteckého jezera se hýbou. Před vyhlášením je 
veřejná zakázka na vybudování oddychové zóny a pláží. Komunika-
ce a napojení na inženýrské sítě se budou realizovat už letos. Město 
jedná i o pozemcích kolem jezera.     

Oddychová zóna s  plážemi, 
přístavištěm, moly a dalším vy-
bavením se začnou realizovat až 
v roce 2018. „Letos by se ale mělo 
podařit otevřít obálky a tuto za-
kázku vysoutěžit,“ prozradil pri-
mátor Jan Paparega. Vybudovat 
by se zde měly písčité a oblázko-
vé pláže, sportovní hřiště a pře-
vlékárny. Zajímavou atrakcí by 
měla být také speciální plovoucí 
mola a přístaviště pro rekreační 
lodě. V jihovýchodní části bude 
zřízeno zázemí pro kotvení člu-

nů, záchrannou službu a případ-
ně další složky integrovaného 
záchranného systému. Druhým 
projektem u jezera je výstavba 
páteřní komunikace a napojení 
na inženýrské sítě. „Letos by se 
mělo začít na výstavbě komuni-
kací a napojením na inženýrské 
sítě. Jde o projekt za zhruba 280 
milionů korun,“ doplnil dále 
primátor Paparega.

Kromě záměrů kolem jeze-
ra se také jedná o vypořádání 
zdejších pozemků. „Okolo jeze-

ra jsou pozemky státu - Palivo-
vého kombinátu Ústí a budou 

předmětem majetkového vypo-
řádání, které by mělo proběh-
nout v  roce 2019,“ konstatoval 
Jan Paparega. Město vyjednává 
podmínky, za jakých by mohly 
pozemky kolem jezera přejít do 
majetku města. Ve hře jsou dvě 
varianty - úplatná a bezúplatná. 
„Zatím je to všechno v  začáteč-
ní fázi. Jednali jsme o tom již se 
zástupci Palivového kombinátu. 
Ze strany ministerstva ještě ne-
bylo přijato konečné stanovisko, 
jak vše bude vypořádáno. Město 
Most má zájem o vypořádání 
pozemků, ovšem ne za každou 
cenu,“ poznamenal ještě primá-
tor.   (sol)

MOST – Do průmyslové zóny Joseph míří další nový investor. Chce 
vybudovat továrnu na výrobu autodoplňků. Práci by zde měly najít 
desítky nových zaměstnanců.   

Radní schválili prodej po-
zemků v průmyslové zóně Jo-
seph společnostem Feintool 
Systems Parts Most a HI-LEX 
Corporation. Kupní cena činí 
v obou případech 340 Kč/m2 bez 
DPH. „Je to nový investor, který 
má zájem o pozemky za zhruba 
dvacet jedna milionů korun. Jed-
náme s  ním už delší dobu. Teď 
se podařilo vyjednat  podmínky 
smlouvy. Pokud vše klapne, měli 
bychom záměr prodeje schvalo-

vat již na únorovém zastupitel-
stvu,“ pochvaluje si mostecký 
primátor Jan Paparega. 

Společnost HI-LEX Corpora-
tion je japonský výrobce dveř-
ních jednotek k ovládání oken. 
V návrhu smlouvy se společnost 
zavazuje k vytvoření 50 nových 
pracovních míst. Pokud by pro-
dej zastupitelé schválili, investor 
by pak měl nejpozději do pěti 
let v  zóně vybudovat novou 
továrnu. „Termín pro zahájení 

a ukončení stavby je ve smlou-
vě standardní. Do 24 měsíců od 
podpisu smlouvy je nutné stavbu 
zahájit a do 36 měsíců od zahá-
jení stavbu dokončit. Mají tedy 
celkem na výstavbu 60 měsíců od 
podpisu smlouvy, předpokládají 
ale zahájit výrobu mnohem dří-
ve,“ informovala vedoucí oddě-
lení rozvoje a územního plánu 
Magistrátu města Mostu Marie 
Divišová.  

Na přelomu roku se poda-
řilo městu Most umístit do Jo-
sephu další dva nové investory, 
a to společnost AccuMetal, kte-
rá v mostecké průmyslové zóně 

postaví závod na výrobu plecho-
vých nosičů bateriových článků 
a dalších výrobků z oceli. „Tady 
by mělo vzniknout minimálně 51 
pracovních míst během prvních 
tří let od zahájení provozu,“ in-
formovala tisková mluvčí mos-
teckého magistrátu Alena Sed-
láčková. Druhým investorem je 
Feintool International Holding 
AG, která hodlá vybudovat vý-
robní prostory pro vývoj a vý-
robu strojů, lisů a zařízení pro 
velmi přesné zakázkové díly 
a komponenty. Pracovní uplat-
nění by tu mělo najít minimálně 
101 zaměstnanců.  (sol)

Opakované senátní volby na 
Mostecku vyhrála mostecká 
lékařka Alena Dernerová, kte-
rá kandidovala za Spojení de-
mokraté – nezávislí kandidáti. 
Druhé kolo se tentokrát konat 
nebude, protože v prvním kole 
získala nadpoloviční většinu 
(54,90 procent hlasů).

S 15,73 procenty hlasů skon-
čil na druhém místě bývalý ho-
kejista Jiří Šlégr. K opakovaným 
volbám přišlo z 90 567 registro-
vaných voličů pouhých 10  864, 
což představuje volební účast 12 
procent.

Alena Dernerová se ve vol-
bách 2010 stala senátorkou Par-

lamentu ČR, když v obou kolech 
porazila sociálního demokrata 
Zdeňka Brabce. Ve volbách do 
Senátu v roce 2016 obhajovala 
jako nestraník za hnutí Seve-
ročeši.cz mandát. Dne 29. září 
2016, týden před prvním kolem 
senátních voleb, podala zmoc-
něnkyně hnutí a zároveň jeho 1. 
místopředsedkyně Hana Jeníč-
ková návrh na vyškrtnutí Aleny 
Dernerové ze seznamu kandi-

dátů. Mostecký magistrát však 
návrh nepřijal. V prvním kole 
získala 36,66 % hlasů a postou-
pila z prvního místa do druhého 
kola, v němž porazila poměrem 
hlasů 70,81 %  : 29,18 % kandi-
dáta ČSSD Jiřího Šlégra. Man-
dát senátorky se jí tak podařilo 
obhájit. Avšak Nejvyšší správní 
soud 10. listopadu 2016 rozho-
dl, že senátní volby jsou v obvo-
du č. 4 – Most neplatné a budou 

se opakovat včetně fáze přihla-
šování kandidátů.

V opakovaných volbách do 
Senátu v lednu 2017 kandido-
vala jako nestraník za hnutí 
Spojení demokraté – Sdružení 
nezávislých (SD-SN). Odmítla 
tak nabídku hnutí ANO 2011, 
aby kandidovala za něj (v mi-
nulém volebním období přitom 
byla členkou senátorského klu-
bu ANO + Severočeši.cz). (red)

MOST – Město si bere úvěr na 
opravu mostu u nemocnice. Pře-
sáhnout by měl více než šedesát 
milionů korun. S  rekonstrukcí 
mostu se začne v polovině roku.     

Město Most v letošním roce 
plánuje rekonstrukci mostu 
k nemocnici v ulici J. E. Purky-
ně. Opraví se nosná konstrukce 
stávajícího mostu, čímž se zajistí 
jeho plná zatížitelnost a splní se 
všechny současné bezpečnostní 
standardy. „Stavba by měla být 
zahájena ve druhém čtvrtletí 
a dokončena ve čtvrtém čtvrt-
letí letošního roku,“ informoval 
Zdeněk Dundek z tiskového od-
dělení Magistrátu města Mostu.   

Náklady na opravu se od-
hadují na 60,6 milionu korun. 
Vzhledem k  tomu, že se jedná 
o jednu z  největších letošních 
investičních akcí města, radní se 
rozhodli pro úvěr. Dotační titu-
ly na most totiž město neobdrží. 
Úvěr ještě musí posvětit zastupi-
telé. „Konečná splatnost úvěru je 
31. prosince 2022. Sjednali jsme 

i pevnou úrokovou sazbu ve výši 
0,56 procent. Jelikož však bude 
na rekonstrukci mostu vyhlášena 
veřejná zakázka, předpokládá se, 
že celkové náklady budou nižší,“ 
je přesvědčen primátor Jan Pa-
parega.

V  souvislosti s  rekonstrukcí 
mostu se od poloviny roku zá-
roveň uzavře jedna z  příjezdo-
vých cest k nemocnici, a to část 
ulice J. E. Purkyně. Řidiči i ten-
tokrát budou mířit ke zdravot-
nickému zařízení ulicí Svážnou. 
V ní by se měl ještě do té doby 
stačit vybudovat širší chodník 
a zábradlí pro větší bezpečnost 
chodců. „Tuto akci se nepovedlo 
stihnout loni, přijde na řadu tedy 
letos. Chodník by se měl rozšířit 
a zábradlí vybudovat, ještě než 
se začne s  mostem,“ připomněl 
primátor Paparega. (sol)     

Most si bere úvěr na most

„Politiky nefotím, jsou oškliví“ S plážemi se začne až příští rok

Zónu Joseph zaplní další nový investor, 
posílí automobilovou výrobu˝  

Dveře Senátu otevře lékařka Alena Dernerová

Kromě mol vzniknou v oddychové zóně také písčité a oblázkové pláže.

U jezera vzniknou speciální plovoucí mola.

IMěsto si v souvislosti s opravou 
mostu také od Krajské zdravotní 
muselo pronajmout pozemky, 
které budou dotčeny stavební 

činností. Pozemky pronajala Kraj-
ská zdravotní za 40 korun za metr 
čtverečný za rok. 

Alena Dernerová

Robert Vano
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MOST – Atrium v  mostecké knihovně, které se začalo opravovat 
koncem roku, je nedokončené. 

Dlažba, která byla v  havarij-
ním stavu, se dodělá až letos. 

Havarijní stav dlažby v  atriu 
byl již letitý a vyžadoval oka-
mžité řešení, protože do 
knihovny zatékalo.  Zakázku na 
opravu atria získala za nabíd-
kovou cenu 1,3 milionu korun 
včetně DPH fi rma Euromont 
Group. „Chtěli jsme původně 
atrium zastřešit, aby se vyřešilo 
zatékání, ale to kvůli nákladnos-
ti neprošlo. V  listopadu radnice 
zařídila, aby se začalo s opravou 
dlažby. Hotovo mělo být za ně-
kolik týdnů, ale koncem roku 
vše ustalo a zatím se tu nic ne-

děje,“ sdělil ředitel knihovny 
Tomáš Ondrášek. U knihovny 
díky nedokončené opravě atria 
zůstalo lešení, které zlehčuje 
přístup zlodějům a bezdomov-
cům. S  nimi se knihovna díky 
své členitosti budovy a důmy-
slným zákoutím s keřovými 
porosty často potýká. Knihov-
na je proto napojena na pult 
centrální ochrany. „Byli jsme 
napojeni na PCO přes telefonní 
linku, ale nově jsme teď napojeni 
přes vysílačky, vyjde to levněji,“ 
zmínil dále Tomáš Ondrášek. 
Atrium by se mělo dokončit 
podle vedení města až na jaře. 

„Opravu se nepodařilo dokončit 
vzhledem ke špatným klimatic-
kým podmínkám. Zadali jsme 
tuto zakázku až v samém závěru 
roku Hlavním cílem bylo zame-
zit zatékání vody, což se nyní 
neděje. Zbývají už jen dokončo-
vací práce, které by se měly rea-
lizovat, jakmile to dovolí počasí, 
tedy v  jarních měsících,“ ujistil 
primátor Jan Paparega. 

Knihovna bude muset ještě 
několik let vydržet v energeticky 
náročném objektu, který je po-
platný své době. Poté se přestě-
huje do nových prostor. I to byl 
důvod, proč město nepřistoupi-
lo k fi nančně náročnému zastře-
šení atria a vyřešilo problém jen 
nejnutnějšími opravami.   (sol) 

MOST – Už více než polovina zásob posypového materiálu zmizela 
ze skladů Technických služeb města Mostu. Pokud bude počasí led-
nového rázu pokračovat, budou se muset sklady znovu doplnit. 

Více než šest set tun soli už 
spotřebovaly technické služby 
na posyp během prosince 2016 
a letošního ledna. „Tato zima je 
mnohem náročnější. Vyčerpáno 
je podstatně více peněz za zimní 
údržbu než v  předchozích dvou 
letech. Máme již přes polovinu 
zásob vyčerpanou. Standardně 
máme na celou sezónu kolem je-
denácti set tun soli. Kromě toho 
máme k  dispozici ještě sedm set 
tun posypové směsi, kterou po-
užíváme méně často,“ shrnul 
zástupce ředitele Technických 
služeb města Mostu Pavel Je-
línek. Posypovou sůl využíva-
jí technické služby například 
v  místech poblíž kanálových 
vpustí, a to i z toho důvodu, aby 
nedošlo k jejich ucpávání. „Směs 
se používá například  tam, kde 
je ledová krusta nebo když jsou 
větší mrazy, pod minus pět stup-
ňů, a sůl při takových teplotách 
neúčinkuje,“ doplnil jej Jaroslav 
Tříska z oddělení zimní údržby 
technických služeb.  

Největší úskalí zimní údržby 
jsou nyní rozdílné teploty přes 
den a v  noci. „Přes den teplo-
ty vystoupají a námraza a sníh 
povolí a stéká. Co je na krajni-
cích odtává a večer při poklesu 
teplot zase vše přimrzá a tvoří 
se zmrazky. Je to pak nebezpeč-
né zejména pro starší lidi, kteří 
jsou hůře pohybliví,“ potvrdil 
Jaroslav Tříska. Problémy jsou 
také s  nahromaděným a zmrz-
lým sněhem v  úzkých místech 

a v zálivech, kde je ztížený ma-
névrovací prostor. Obecně také 
s údržbou chodníků. „Chodníky 
jsou problematické proto, že jsou 
hůře dosažitelné pro mechaniza-
ci. Neplatí to tolik u chodníků, 
které spadají do prvního a dru-
hého pořadí důležitosti. Ty ve 
třetím pořadí důležitosti  jsou ale 
méně dostupné, například ně-
které chodníky mezi bloky v sed-
mistovkách a na dalších místech 
v Mostě,“ připomněl dále Pavel 
Jelínek. Komplikace způsobují 
i řidiči, kteří nesprávně parkují 
svá vozidla. „Stává se často, že 
jsou zaparkovaná tak, že přední 
částí zasahují do chodníku a my 
se sem pak s  naší technikou ne-
můžeme dostat. Využíváme zde 
naše menší vozidla – Holdry – 
která mají tyto úseky na starosti,“ 
vysvětluje dále Jaroslav Tříska. 

Letos méně stížností
Zimní údržbu v  intravilánu 

města Mostu Technické služby 
ale zvládají dobře. Svědčí o tom 
podle vedení společnosti i pod-
něty od občanů a počet stížnos-
tí. „Lidé k  nám volají i v  rámci 
zimní údržby. Letos ale nemáme 
stížností tolik jako v předchozích 
letech, kdy se čelilo hlavně ledov-
kám a námrazám. Během letošní 
zimy přichází nejvíce podnětů 
v  době, kdy čelíme velkým (ně-
kolikahodinovým) spadům sně-
hu, po kterých následují mrazy 
a sníh netaje. V takových přípa-
dech se stává, že si lidé stěžují na-
ráz, kdy většina z nich očekává, 
že zrovna v  okolí jejich bydliště 
bude hned ‚čisto‘, což vzhledem 
k objemu prací a přihlédnutí na 
klimatické podmínky není jedno-
duché tak, jak by se lidem mohlo 
zdát,“ sděluje zkušenosti s bez-
platnou zelenou linkou technic-
kých služeb Petr Ševčík.   (sol)

MOST – Budovu Divadla rozmanitostí čeká rekonstrukce. Město se 
rozhodlo, že objekt zateplí a dostane i nový zevnějšek.   

Radní už schválili vyhlášení 
veřejné zakázky na snížení ener-
getické náročnosti budovy Di-
vadla rozmanitostí. Schválena je 
také komise pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek. Na rekon-
strukci padne přibližně dvanáct 
a půl milionu korun. „Nabídky se 
musí odevzdat nejpozději do 20. 
února do 10 hodin,“ informoval 
Zdeněk Dundek z tiskového od-
dělení mosteckého magistrátu.    

Loutková scéna působí v  bu-
dově bývalého kulturního stře-
diska Máj, v  ulici Topolová, už 
od roku 1988. Jde o druhou mos-

teckou scénu, jejíž tvorba je urče-
na především dětem a mládeži.

„Z hlediska energetické nároč-
nosti budovy tu byl drahý provoz. 
Se zevnějškem budovy se dlouhou 
dobu nic nedělo, jsou zde ještě 
původní výplně. Rozhodli jsme se 
proto, že divadlo opravíme a je to 
naší prioritou,“ zdůvodnil mo-
stecký primátor Jan Paparega, 
proč město k opravě přistupuje. 
V rámci rekonstrukce se plánuje 
nejen zateplení jako takové, ale 
také výměna oken a dveří, nová 
střecha a kompletní rekonstruk-
ce fasády. Na rekonstrukci po-

dala radnice žádost o dotační 
prostředky. Nebyla ale úspěšná, 
a tak bude opravu hradit měs-
to ze svého rozpočtu. S  rekon-
strukcí by se mělo začít, jakmile 
to dovolí klimatické podmínky. 
„Doufáme, že to stihneme v  le-
tošním roce. Zakázku budeme 
teď soutěžit a až to počasí dovolí, 
může se začít,“ potvrdil primá-
tor s tím, že během rekonstruk-
ce by neměl být nijak omezen 
provoz divadla. „Budou přijata 
taková opatření, aby vnitřní dis-
pozice fungovala,“ ujistil první 
muž města. Rekonstrukce by 
měla být hotova přibližně za 
čtyři měsíce od podpisu smlou-
vy o dílo.  (sol)

Atrium v knihovně zůstává nedodělané

Zásoby soli se rychle tenčí 

IDo zimní údržby je zapojena ne-
přetržitá služba dispečera a veš-
kerá technika. Čelní nakladač, 
dva vozy Holder, šest Multicar, 

dva traktory a dvě čtyřkolková vozi-
dla MAN 4x4. Využívají se pomocná 
vozidla pro rozvoz materiálu do zá-
sobníků soli a pro rozvoz pracovníků 
ručního čištění. Ruční čištění podle 
stavu komunikací zajišťuje kolem 
27 kmenových zaměstnanců, posí-
lených o pracovníky z úřadu práce. 
Vozidla obsluhuje zhruba 25 řidičů. 

Loutkové Rozmáňo 
čeká rekonstrukce

Součástí zimní údržby je i ruční úklid.

Divadlo rozmanitostí bude ještě letos svítit novotou.
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MOSTECKO –  Mostecký dopravní podnik prodal v  rámci obnovy 
vozového parku další nepotřebnou tramvaj. Jedná se o tramvaj T3, 
kterou už dopravce vyřadil z provozu. Tramvajová „babička“ zamíři-
la na východ Evropy. 

Tramvaj se z  dopravního 
podniku stěhovala před ně-
kolika dny. Pro tramvaj přijel 
dopravní tahač a tramvaj za-
mířila k novému majiteli. Ten 
po potřebných místních úpra-
vách zamýšlí tramvaj připravit 

pro další provoz v nové lokali-
tě. „Nakládku a transport tram-
vaje si zajistila společnost, která 
vozidlo zakoupila. Prodej probě-
hl standardním poptávkovým ří-
zením. Zájemce, který předložil 
nejvyšší nabídku, si tramvaj také 

odvezl,“ informoval ředitel Do-
pravního podniku měst Mostu 
a Litvínova Daniel Dunovský. 
„Cena, kterou zájemce zaplatil, 
byla vyšší, než při minulém pro-
deji,“ dodal ředitel dopravního 
podniku. 

Obnova vozového parku 
dopravního podniku bude po-
kračovat i letos. Dopravce má 
v plánu nakoupit další dvě nové 
tramvaje a jejich nákup fi nan-

covat z dotačních prostředků. 
Zatím ale není jasné, zda dota-
ci, o kterou si dopravní podnik 
zažádal, obdrží. „V  červnu loň-
ského roku jsme podali žádost 
o dotaci na nákup dvou tramva-
jí. V rozpočtu na rok 2017 máme 
proto schválenou částku na jejich 
doplatek,“ uvedl dále Daniel 
Dunovský. 

V  případě, že by dopravní 
podnik s  dotacemi na nákup 
dvou nových tramvají neuspěl, 
využil by peníze na rekon-
strukci staršího typu tramva-
jí. „Dotační titul byl vyhlášen 
především na pořízení nových 
autobusů. My jsme byli jedi-
ným dopravním podnikem, 
který v  rámci této výzvy žádal 
o dotaci na tramvaje. Výsledky 
bychom se měli dozvědět v nej-
bližších týdnech. Pokud bychom 
neuspěli, máme v  plánu pod-
niknout v  letošním roce další 
rekonstrukci a přestavbu starší 
tramvaje T3 na Vario,“ uvedl 
dále šéf dopravního podniku. 

Nové tramvaje by mohl do-
pravní podnik pořídit i díky dal-
ším dotačním výzvám. „Máme 
tu i druhou žádost, a to v rámci 
sdružené investice ITI. V rámci 
této výzvy bychom chtěli nakou-
pit tři tramvaje, nízkopodlažní, 
plně klimatizované s wi-fi  připo-
jením a kamerovým systémem, 
tak abychom cestujícím mohli 
nabídnout moderní a bezpečnou 
dopravu,“ doplnil ještě Daniel 
Dunovský. (sol)

MOST – Město požádá o dotace 
na asistenty prevence krimina-
lity pro sociálně vyloučené lo-
kality. 

V rámci projektu se přijme na 
tři roky devět asistentů. Jejich 
úkolem bude například dohlížet 
na bezpečnost dětí v blízkosti 
školy, na bezpečnost silničního 
provozu v okolí školy nebo ve-
řejný pořádek a řešení situací 
souvisejících s narušováním 
občanského soužití. „Budou 
rovněž kontrolovat herny a bary, 
zda se v nich nezdržují mladiství 

a nezletilí pod vlivem alkoholu, 
ve spolupráci s K-centrem sbírat 
injekční jehly, navštěvovat nízko-
prahové kluby a kluby pro senio-
ry či realizovat sportovní aktivity 
pro děti a mládež,“ doplnila tis-
ková mluvčí mostecké městské 
policie Ilona Kozlová. Projekt 
bude probíhat od července 2017 
do června 2020. Předpokládané 
náklady jsou přes sedm miliónů 
korun, pětiprocentní spoluúčast 
města činí necelých čtyři sta ti-
síc korun. Kč. 

(sol) 

Odborné učebny
MOST – Na základních ško-

lách v ulicích Václava Talicha 
(4. ZŠ), Obránců míru (11. 
ZŠ), J. A. Komenského (15. ZŠ) 
a Okružní (18. ZŠ) vzniknou 
odborné učebny. Zamřeny bu-
dou na rozvoj v oblasti přírod-
ních a technických věd a ko-
munikace v cizích jazycích. Na 
učebny si město požádá o do-
tace. Předpokládané náklady se 
u jednotlivých škol pohybují od 
8,9 do 14,1 milionu korun a cel-
kem činí 45,8 milionů korun. 
Spoluúčast žadatelů je deset 
procent. 

Podpora techniky 
MOST – Most bude i nadále 

podporovat technické vzdělává-
ní. Už v roce 2016 se realizovaly 
tyto projekty se spolupracující-
mi základní školami v ulicích 
Jakuba Arbesa (7. ZŠ) a Rozma-
rýnová (14. ZŠ), ale i s dalšími 
středními a vysokými školami. 
„Nejvýznamnější akcí bylo Tech-
nohraní, kterého se zúčastnilo na 
1 500 lidí a setkalo se s velkým 
ohlasem. Podpora technické-
ho vzdělávání bude pokračovat 
i v letošním roce. Připraven je 
například ve dnech 30. ledna až 
10. února workshop s názvem 
Roboshop,“ uvedl Zdeněk Dun-
dek z tiskového oddělení města 
a dodal: „Do spolupráce se kromě 
investorů v zóně Joseph postupně 
zapojují i další zaměstnavatelé 
na Mostecku. Spolupráci přislíbi-

ly i CzechInvest a Svaz průmyslu 
a dopravy ČR.“  

Odmění miminko 
MOST – Stejně jako v před-

chozích letech, i letos se radní 
rozhodli schválit fi nanční dar 
20 000 korun prvnímu mimin-
ku města Mostu narozenému 
v roce 2017. Je jím Lukáš Pas-
terniak, který se narodil v mos-
tecké porodnici 1. ledna v 16.05 
hodin. Dar město poskytne na 
základě darovací smlouvy jeho 
mamince.

Jeden z kola ven
MOST – Zakázky na dodáv-

ku stravovacích kupónů na ob-
dobí od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2021 
se zúčastnili pouze dva zájemci. 
Jeden z nich byl vyřazen kvů-
li uvedení nepravdivého údaje 
o počtu provozoven. Schvále-
na tak byla nabídka druhého 
z účastníků, společnosti Le Che-
que Déjeuner a to ve výši 28,6 
milionů korun. 

Pokutu neprominuli
MOST – Radní neprominuli 

spolku FK Baník Souš z. s. část 
odvodu spolku za porušení roz-
počtové kázně ve výši 215 492 
korun. Spolek totiž údajně ne-
oprávněně použil část neinves-
tiční dotace poskytnuté v roce 
2014. Baník má dojednaný 
splátkový kalendář. „Spolek teď 
požádal o prominutí zbývající, 
dosud nesplacené částky,“ dopl-
nil dále Zdeněk Dundek. (sol)

Z Rady města Mostu Dopravní podnik vystěhoval „babičku“

Město potřebuje asistenty

Vyjeďte si na výlet vlakem na Moldavu
Nemáte ještě plány na první a poslední únorový víkend? Pak 

můžete využít speciální nabídky a vyrazit na Moldavu po že-
lezniční trati plné tunelů a mostů. Vlak sice nejede přímo přes 
Most, ale zájemci se mohu nejprve přepravit do Teplic, Lomu či 
jiné zastávky. Mimořádné vlaky pojedou jako přímý spoj z Ústí 
nad Labem přes Teplice na Moldavu a zpět 3., 4., 27. a 28. února 
2017, vždy ve stejných časech. Alternativní spojení – do Mostu 
a Oseka motoráčkem linky U25, do Ústí a Teplic motoráčkem 
a pak linkou U24, do Teplic autobusem 493 (všude platí jízden-
ky DÚK). Na Moldavě mimořádně otevřeny prostory nádražní-
ho vestibulu.  (sol)

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj se 
prezentoval na veletrhu cestov-
ního ruchu Reisenmarkt Dresden 
2017 v Drážďanech. Turistům ze 
Saska představili zástupci kraje 
turistické cíle na české straně. 
Největší zájem měli turisté o zim-
ní areály, běžecké stopy a o do-
pravu v Ústeckém kraji.

Spolu s  Ústeckým krajem se 
na veletrhu prezentovaly také 
Destinační agentura Krušné 
hory a Svazek obcí v  regionu 
Krušných hor. „V letošním roce 
se chceme zaměřit na saské turis-
ty. Připravujeme proto materiá-
ly v  němčině. Největší poptávka 
ze strany německých turistů je 
o brožuru pro hendikepované 
Krušné hory bez bariér. Chceme 

na německé turisty zacílit také 
propagaci prostřednictvím soci-
álních sítí. Na facebook Krušné 
hory, volný čas a turistika den-
ně vkládáme několik příspěvků. 
Nově je budeme překládat do 
němčiny,“ uvedla ředitelka De-
stinační agentury Krušné hory 
Eva Maříková. Na veletrh zavítal 
také hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. Ten chválil 
nejen stánek Ústeckého kraje, 
ale organizaci celého veletrhu. 
Ocenil návštěvnost a přínos pro 
Ústecký kraj vzhledem k  sou-
sedství obou regionů. Pozornost 
věnoval také materiálům, které 
na veletrh přivezl Svazek obcí 
 v regionu Krušných hor. 

(pur)

Ústecký kraj k nám láká německé turisty
Pro tramvaj přijel dopravní tahač a tramvaj zamířila na východ Evropy k novému majiteli.

Na veletrh v Drážďanech přijel i hejtman Oldřich Bubeníček.



Zlatokopka 

Vždy byla přesvědčená, že 
bude bohatá a bude mít snad-
ný život. Nenarodila se proto, 
aby pracovala. Na střední byla 
královnou školy. Kluci se mohli 
přetrhnout, aby si jich všimla. 
Ona ale dobře znala svoji cenu. 
Vybrala si vždy toho, který měl 
mezi ostatními vý-
sadní postavení. Měl 
nejbohatší rodiče, 
byl nejúspěšnějším 
sportovcem nebo 
jiné nej, na kterém 
jí záleželo. Když si 
její spolužáci po-
vídali o tom, co by 
chtěli jednou dělat, 
jen se smála. Ona 
nebude dělat nic. 
Najde si muže, kte-
rý se o ni postará. 
Bude žít v  luxusu, 
protože si to zaslouží. Stejně, 
jako její máma. Ta se v osmnácti 
letech vdala za jejího otce, boha-
tého a o třicet let staršího muže. 
Nikdy nepracovala. Dítě měla 
hned po svatbě a žádného další-
ho sourozence už jí nedopřála. 
Vždy se smála, když přišla řeč na 
děti. Říkala, že už má manželství 
pojištěné a s žádným dalším dítě-
tem se otravovat nebude. Přijala 
fi lozofi i své matky. Rozhodla se, 
že se bude mít v  životě stejně 
dobře jako její máma. Po matu-
ritě nastoupila jako sekretářka do 
jedné fi rmy, s  jejímž majitelem 
se otec znal. Mezi mužskou částí 
zaměstnanců hned vzbudila zá-
jem. Krásná mladá holka, která 
se dokázala nosit. Ona si ale dá-
vala dobrý pozor, aby si nezadala. 
Vyhodnocovala, vybírala, pozo-
rovala. Majitel fi rmy byl už starší 
muž. Jmenoval se Daniel a měl 
dospělé děti a manželku, která 
svého muže podle jejího názoru 
ani trochu nereprezentovala. Ta-
ková starší, tlustá paní. Daniel byl 
suchar bez špetky šarmu. Nejpr-
ve se k ní choval s odstupem šéfa, 
jako by ji vůbec nevnímal. Ona si 
ale byla jistá. Tenhle muž je ten 
pravý pro ni. Už v  letech s  po-
řádně tučným kontem. Věřila, 
že zvládne i jeho rodinu. Trvalo 
jí půl roku, než si jí začal Daniel 
více všímat. Byla ale trpělivá. Pak 
ji vzal s sebou na služební cestu. 
Bydleli v drahém hotelu v poko-
jích vedle sebe. Večer po jednání, 
ze kterého měla dělat zápis, ji po-
zval na večeři. Mluvili spolu, pili 
víno, svíčky a tichá hudba se po-
staraly o atmosféru. Z restaurace 
ji odvedl do svého pokoje. Moc 
dobře věděla, co dělat, aby star-
šímu muži zamotala hlavu. Ráno 
si byla jistá, že Daniel udělá vše 
pro to, aby se takové chvíle ještě 
opakovaly. Prožili spolu nádher-
ný víkend. Daniel byl zamilovaný 
a ona to dobře hrála. Po návratu 
domů se scházeli tajně několikrát 
týdně. Daniel jí nosil drahé dár-
ky, bral ji na večeře, jezdili spolu 
na výlety. Po několika měsících 
jí navrhl, aby se přestěhovala ze 
svého malého bytu v paneláku do 
většího. Zavedl ji do nádherného 
bytu, který pro ně pořídil. Řekl jí, 
že si nechá klíče a bude tam za ní 
chodit. A samozřejmě bude platit 
náklady na bydlení. Byla spoko-
jená, všechno se vyvíjelo, jak si 
představovala. Nazrál čas, aby 
Daniela ještě přitlačila. Věděla, 
jak na to. Vysadila antikoncep-
ci, aniž by to svému partnerovi 
řekla. A čekala. Po dalších třech 
měsících si byla jistá. Připravila 
večeři, zapálila svíčky. Daniel při-
šel později, přinesl jí dárek. Byl 
rád, že nejdou do společnosti. 
Poslední dobu se cítil unavený. 
Ten rychlý a vzrušující život už 
nebyl pro něj. Byl starý. Líbilo se 
mu mít vztah s  mladou dívkou, 
ale vyčerpávalo ho to. Přemýšlel 

o tom, že je čas vztah ukončit. 
Říkal si, že jí najde jinou práci 
mimo jeho fi rmu. Zajistí, aby 
měla dobrý příjem, ale už se dál 
stýkat nebudou. Chtěl jí to ten 
večer říct. Cítila, že je Daniel 
jiný. Takový víc zamlklý. Zdál 

se jí smutný. Nej-
vyšší čas zvednout 
mu náladu. Zvedla 
skleničku a připila si 
s ním. Pak mu řekla, 
že s  ním čeká dítě. 
Chce, aby se rozvedl 
a vzal si ji dřív, než 
na ní bude těhoten-
ství vidět. Daniel zů-
stal sedět a jen na ni 
zíral. Tohle nechtěl. 
Takhle si dnešní ve-
čer nepředstavoval. 
Opatrně se zeptal, 

jestli by nebylo lepší, kdyby se 
dítěte zbavila. Je ještě mladá, na-
jde si partnera k sobě vhodného. 
On žádné dítě už vychovávat ne-
chce. Je starý a unavený. Ani své 
manželky se nechce vzdát. Jsou 
spolu už čtyřicet let. Nebude se 
rozvádět teď, když spolu prožili 
celý život. Rozplakala se, pak na 
něj začala křičet. Hádali se dlou-
ho. Padlo mezi nimi hodně zlých 
slov. Nakonec Daniel prásknul 
dveřmi a odešel. Druhý den ve 
fi rmě dělal, že se nic nestalo. Za-
volal ji k sobě do kanceláře. Řekl 
jí, že se chce rozumně domluvit. 
Ať si dělá, co chce, on ale dítě vy-
chovávat nechce. Když nikomu 
neřekne, kdo je otcem dítěte, dá 
jí peníze. Tolik, aby mohla dítě 
vychovávat i bez něj. A přepí-
še na ni byt, který koupil jako 
hnízdečko lásky. Už neplakala. 
Začala v  duchu počítat. Vezme 
byt a peníze a pak se zbaví dítěte. 
Tohle nevyšlo, je ale stále mladá 
a krásná. Najde jiného muže, kte-
rý se o ni bude starat. Řekla tedy 
Danielovi, že jeho nabídku bere. 
Když jí přidá ještě dalších pět set 
tisíc korun, odejde z  fi rmy a už 
nikdy o ní nic neuslyší. Dohod-
li se, že peníze jí pošle hned, jak 
mu ukáže důkaz o svém těhoten-
ství. Z fi rmy odešla ještě ten den. 
Vlastně byla spokojená. Teď už jí 
stačilo jen zařídit si potrat a moh-
la začít jinde znovu. Večer seděla 
v bytě, který bude už brzy jen její. 
Daniel slíbil, že ho na ni převede 
a on své sliby plnil. Prohlížela in-
zeráty, přemýšlela, koho ze svých 
známých osloví. Musí si najít no-
vého milence. Alespoň na chvíli 
musí do nové práce. Když se ozval 
zvonek u jejích dveří, byla pře-
kvapená. O to víc, když na chod-
bě uviděla stát Danielovu ženu. 
Starší paní vešla do jejího bytu 
bez pozvání. Usadila se v pokoji 
a rozhlédla se kolem sebe. Řekla 
jí, že se jí Daniel svěřil. Omluvil 
se. Nakonec se dohodli, že mu 
odpustí. Nechtějí ale, aby jeho 
dítě vyrůstalo bez otce. Nedosta-
ne žádné peníze naráz. Budou jí 
platit štědré výživné, ale s  dítě-
tem se bude Daniel stýkat. Chtějí 
se spolu podílet na jeho výchově. 
Nemohla uvěřit vlastním uším. 
Co si ta stařena myslí. Takhle 
hatit její plány. Ona má porodit 
a zničit si celý život, aby se oni 
dva cítili dobře. Nenáviděla tu 
ženskou. V  záchvatu zuřivosti 
popadla kovovou vázu a začala 
tlouct tu ženskou do hlavy. Když 
si uvědomila, co dělá, bylo už 
pozdě. Danielova manželka byla 
mrtvá. Následující události vní-
mala jako v mlze. Zatčení, soud, 
vězení. Porodila ve vězeňské ne-
mocnici. Dítě nechtěla ani vidět. 
Chlapečka k  sobě vzal Daniel. 
Když se dostala z  vězení, bylo 
malému Danielovi dvanáct let. 
Svou mámu neznal a ona neměla 
zájem poznat jeho.  (pur)

SOUDNIČKA
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ÚSTECKÝ KRAJ – Neustálý boj se zneužíváním oddělení urgentního 
příjmu denně podstupují zdravotníci v ústecké Masarykově nemoc-
nici. Situace vygradovala, když řada praktických lékařů na přelomu 
roku bez náhrady zavřela své ordinace. Často s pouhým písemným 
sdělením, že pacienty ošetří nemocnice. 

Oddělení Emergency zajiš-
ťuje vyšetření, prvotní ošetření 
a příjem pacientů především 
s akutními, závažnými potíže-
mi. Dále pacientů, které  dopo-

ručí ošetřující lékař nebo jsou 
přeložení z jiných nemocnic 
k následné péči. „Emergency je 
součástí traumacentra, kardio-
centra a iktového centra s veli-

kou spádovou oblastí, pro oprav-
du závažně nemocné pacienty. 
Mnoho lidí, například s pouhým 
nachlazením, přijede na urgent-
ní příjem, aby dostali písemné 
doporučení. Zaplňují Emergency 
a přetěžují personál, který by se 
měl věnovat závažnějším paci-
entům,“ popisuje neúnosný stav 
primářka ústecké Emergency 
Jana Bednářová. 

Lidé, zejména pak mladí, jsou 
ještě navíc neurotičtí a často ag-
resivní, a to nejen verbálně. Na 
ambulantní pohotovostní péči 
slouží z padesáti lékařů pou-
ze čtyři praktičtí. Většinu času 
proto zabezpečují lékaři Masa-
rykovy nemocnice. „Pohotovost 
by měla být záležitostí především 
praktických lékařů. Na našich 
lůžkách leží pacienti, kteří jsou 

leckdy opravdu na hranici mezi 
životem a smrtí, kde prodleva 
několika minut může mít fatální 
následky. Tyto pacienty přitom 

ošetřuje stejný personál jako ty, 
kdo přicházejí v lepším případě 
s mnohem méně závažnějšími 
obtížemi,“ upozornila dále pri-
mářka a radí, že pokud prak-
tičtí lékaři svou ordinaci zavřou 
a odkážou nemocné na urgentní 
příjem, měli by se pacienti obrá-
tit na zdravotní pojišťovny.  

(sol)

Lidé zneužívají urgentní příjem 

INa Emergency bylo (od 24. do 
31. 12. 2016) ošetřeno 1 101 paci-
entů. Ambulantní pohotovostní 
péči vyhledalo za stejné období 

200 lidí. 

IAmbulantní pohotovostní péče 
pro dospělé je v budově A v Ma-
sarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem k dispozici ve všední dny, 

od pondělí do pátku od 18 do 21 ho-
din, ve 20.30 hodin berou poslední-
ho pacienta. Během víkendů – v so-
botu a v neděli – a svátků funguje od 
9 do 18 hodin. 

MOST - Mrazivé a sněhové počasí pokračuje. Domácí, fi remní a dal-
ší topení jedou na plné obrátky a s nimi roste poptávka po uhlí. To 
se stalo v posledních dnech pro všechny kraje v republice žádaným 
artiklem. Jak na současný nedostatek tříděných druhů uhlí pro ma-
lospotřebitele reaguje Severní energetická?

Odpovídá  obchodní ředitel 
Severní energetické Ondřej Pe-
routka.

„Komořanská úpravna uhlí 
jede 24 hodin denně. Připravu-
jeme maximální denní nabídku, 
jaké je naše zařízení schopno. 
Jsme si vědomi aktuálního nedo-
statku tříděných druhů a chceme 
našim zákazníkům vyjít v  mra-
zivém počasí vstříc. Proto pracu-
jeme téměř nepřetržitě. Dokonce 
jsme posunuli i některé termíny 
plánovaných technických odstá-

vek, abychom mohli nakládat 
tak, jak to naši odběratelé potře-
bují.“ 

Hlavním důvodem zvýšené 
poptávky po uhlí je prudký a ná-
hlý propad teplot. Lidem, kteří 
napříště chtějí předejít kompli-
kacím s  dodávkami a dlouhým 
čekacím dobám ve velkoskla-
dech, obchodníci doporučují 
nepodcenit nástup zimy a zá-
sobit se včas – ideálně v jarních 
a letních měsících, kdy je uhlí 
dostatek a je levnější.  (nov)

Dodávky mosteckého uhlí jedou na plný výkon

MOST - Mostecký autodrom otevře o pololetních prázdninách v pá-
tek 3. února velký závodní okruh veřejnosti. Nejen školáci si tak od 
9 do 16 hodin mohou zajezdit na běžkách, nebo se jen po okruhu 
projít. Příležitost k prohlídce dráhy „na vlastní nohy“ ale mají všich-
ni. Rodiny mohou vyvézt potomky na sáňkách či bobech a provětrat 
i své psí mazlíčky.

„Počasí je ideální. Připadl 
sníh, takže na zasypanou bílou 
dráhu je skutečně nezvyklý po-
hled. Podmínky pro běžkaře jsou 
skvělé. Okruh je dlouhý 4,212 
kilometru. Soutěživí sportovci si 
tak mohou změřit, za jak dlouho 
se jim podaří kolečko oběhnout,“ 
láká do areálu autodromu even-
tová manažerka Autodromu  
Most Veronika Raková.

Zajímavou nabídku má i pro 
milence, manžele či partnerské 
páry. „Velký okruh chceme ote-
vřít také v  úterý 14. února na 
svátek Valentýna, který patří 
všem zamilovaným. Po dráze 
už nám běhalo psí spřežení 

s  musherkou, nyní uvažujeme 
i o mohutnějších, avšak také 
přátelských a ušlechtilých zvířa-
tech. Jednání s jejich majitelkou 
však pokračují, víc tedy prozra-
dit nemohu. Co kdyby záměr 
nevyšel,“ doplnila manažerka.

Pro běžkaře, chodce a další 
návštěvníky se velký okruh au-
todromu otevřel poprvé v  úte-
rý 24. ledna. „Nápad měl velmi 
pozitivní ohlas. I proto jej nyní 
opakujeme a dáváme tak záro-
veň příležitost užít si zimních 
radovánek školákům, kteří mají 
volno,“ upřesnila Raková.

Po celou zimu také pokračují 
oblíbené volné jízdy pro ama-

Autodrom otevře o prázdninách 
velký závodní okruh i školákům

térské jezdce vlastním vozem 
po závodním okruhu Th e Most 
Winter Challenge. Zatím nej-
více motoristických nadšenců 
do Mostu dorazilo v sobotu 28. 
ledna. Ustanovili zároveň re-

kord, který představuje celkem 
124 jízd po okruhu v jeden den. 
Další volné jízdy se uskuteční 
v sobotu 11. a 25. února. Jezdí se 
za každého počasí, vždy od 10 
do 16 hodin. (nov)

Rtuť na teploměru klesá, poptávka po uhlí roste.

Autodrom půjčí okruh běžkařům.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Nabízíme pracovní místo:

2x zedník + řidič silničních motorových vozidel

Ranní směny od 7.00 do 15.00 hodin.
Na dobu určitou 1 rok.

Požadujeme kvalifi kaci:
- vzdělání SO s výučním listem
- zedník, řidičský průkaz skupiny C
- zedník, řidičský průkaz skupiny B
- (případně výhodou navíc strojní průkaz na nakladač)

Sídlo společnosti TSmM Dělnická 164 Most
Řízení lidských zdrojů Ing. Honová

LITVÍNOV –  V  Litvínově se konala chemická olympiáda středních 
škol. Mezi gymnazisty byl nejlepší Richard Veselý z Prahy, mezi stu-
denty středních průmyslových škol Vojtěch Musil z Brna.

Národní kolo 53. ročníku 
chemické olympiády, kterou 
vyhlašuje Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a organizuje Vysoká škola che-
micko-technologická v  Praze, 
se vůbec poprvé nekonalo na 
půdě univerzity, ale v Univer-
zitním centru VŠCHT v areálu 
petrochemického výrobního 
závodu Unipetrolu v Litvínově. 
Část olympiády se konala rov-
něž v  prostorách Střední školy 
Educhem v  Meziboří. Soutě-
že se zúčastnilo 47 nejlepších 
středoškoláků ze všech krajů 
republiky. Odborná porota 
pod vedením Petra Holzhau-
sera hodnotila jak teoretické 
znalosti, tak praktické doved-
nosti v laboratoři. Tématem 
fi nálového kola byla katalýza, 
proces směřující k urychlení 
určité chemické reakce pomocí 
katalyzátoru.  „Zájem studentů 
středních škol o technické obo-
ry, tedy i o chemii, je mnohem 
nižší, než o studium humanit-
ních oborů. Studenti si hledají 
snazší cestu, a technice se proto 
vyhýbají. Není ale pravda, že by 
byli mladí lidé dnes na chemii 
méně nadaní. Nejdůležitější je 
studenty zaujmout a nadchnout 
je pro danou věc,“ míní ředitel 
pro výzkum a vývoj Unipetrolu 
RPA Tomáš Herink. Podle Petra 
Holzhausera má největší vliv 
na přístupu studentů k  chemii 
práce pedagogů. „Máme v  re-
publice školy, ze kterých se olym-
piád pravidelně účastní více 
studentů a mají úspěch. Není 
to tím, že by se tam rodili che-
mičtí talenti. Jsou tam učitelé, 
kteří umí studenty zaujmout 
a k chemii je přivést,“ míní Petr 
Holzhauser. 

Podle lektora VŠCHT Kar-
la Melzocha je na tom chemie 
se zájmem mladých lidí dobře. 
„Jako rektor školy zaměřené na 

technické a přírodní vědy mě 
hřeje skutečnost, že se rok co rok 
objevuje skupina mimořádně 
talentovaných a odhodlaných 
studentů, kteří milují chemii. 
Vidím v nich generaci, která se 
za pár let hlasitě přihlásí o slo-
vo a posune náš fascinující obor 
dál,“ říká Karel Melzoch. „Je 
nám velkou ctí, že hostíme nej-
lepší středoškolské chemiky z celé 
České republiky v Chemparku 
Záluží. Je to vůbec poprvé, kdy 
se fi nále chemické olympiády 
koná ve výrobním závodě. Jedi-
ně těsná spolupráce akademické 
sféry s fi remním sektorem zaručí 
úspěšný rozvoj chemických oborů 
a přitáhne nové studenty, kteří se 
v budoucnu stanou hybnou silou 
české chemie ve školství, výzku-
mu a v průmyslu,“ doplňuje An-
drzej Modrzejewski, generální 
ředitel skupiny Unipetrol. 

Součástí čtyřdenního pro-
gramu bylo kromě teoretických 
a praktických úloh také mnoho 
pestrých doprovodných akti-
vit. Vyhlášení vítězů se konalo 
v zámku Valdštejnů v Litvínově. 
Chemická olympiáda má v Čes-

ké republice bohatou historii. Ta 
úplně první mezinárodní se ko-
nala v roce 1968 v Českosloven-
sku. Příští rok se kruh uzavře. 
Padesátý ročník se vrátí opět 
tam, kde vše začalo. Pořadateli 
budou společně Česká republi-
ka a Slovensko.  (pur) 

LITVÍNOV – Město Litvínov má nového kronikáře. V  pořadí již čtr-
náctého, jedenáctého píšícího česky. Stal se jím radní Vlastimil Do-
ležal, který ve funkci kronikáře vystřídal Václava Novotného. 

První česky psaná kronika 
Litvínova byla založena v roce 
1922. První zápis do ní učinil 
Jaroslav Švácha, narozený r. 
1896, městský úředník v Hor-
ním Litvínově. 30. prosince 2016 
se novým kronikářem města 
stal Vlastimil Doležal. Součas-
ný radní, v  letech 1990 až 1998 
starosta města. Kronikářem se 
stal ve dvaašedesáti letech. Jeho 
předchůdce Václav Novotný psal 
kroniku Litvínova třináct let. 
Zapálený milovník místní his-
torie se významné funkce ujal 
ve svých 62 letech a neúnavně se 
věnoval minulosti i současnosti 
města až do 30. prosince roku 
2016. Na prahu svých 75. na-
rozenin se rozhodl pro odchod 
ze služby městskému úřadu.  
Václav Novotný nejenže vedl 
kroniku, ale publikoval články 
o historii města v různých pe-
riodikách, velmi ochotně po-
máhal s historií města a okolí 
především žákům a studentům 
středních a vysokých škol i dal-
ším zájemcům z řad veřejnosti. 
„Městskému úřadu Litvínov dě-
kuji za výborné podmínky pro 
práci kronikáře srovnatelné jen 
s málo obcemi. Jsem jim vděčen 
za to, že jsem našemu městu pod 
Krušnými horami mohl sloužit 
jako kronikář 13 let,“ říká na od-
chodnou Václav Novotný. 

Nový kronikář Vlastimil Do-
ležal bude veřejnosti k dispozici 
vždy ve středu od 8 do 12 hodin 
a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin.

 Prvním kronikářem města 
Litvínova byl Josef Lux, kupec 
a rychtář. Ten začal Pamětní 

knihu města zapisovat v  roce 
1836. Ve své kronice připomněl 
také staré účty ve sbírce listin 
města, které se datují do roku 
1683. Už v roce 1848 v kronice 
Josef Lux zmiňuje Litvínov jako 
město s  vysokou nezaměstna-
ností: „V Horním Litvínově jest 
nedostatek práce a výdělku stále 
citelnější, chudí lidé jsou utěšová-
ni nadějemi na zlepšení z jedné 

strany na druhou.“ Josef Lux byl 
také prvním kronikářem, který 
si postěžoval na nezájem o práci 

kronikářů a to, jak těžko se hle-
dá kronikář nový.  (pur)

MOSTECKO – S dlouhotrvajícím letošním mrazem se potýkají 
i těžaři.  Mráz způsobil zamrzání vodních nádrží v těžební loka-
litě ČSA, a proto musí vodní plochy dvakrát týdně kontrolovat. 
Pracovníci úseku odvodnění Severní energetické, za pomoci fi -
remních hasičů a záchranářů, v případě nutnosti led prořezávají. 
Zasáhnout museli napřílad  u vodní nádrže Toník, kam se čerpá 
voda ze severozápadních svahů lomu. Hasiči tu museli proře-
zat led kolem česel, která nesmí zamrznout, aby voda mohla 
gravitačně dál odtékat do sousedních vodních nádrží Hedvika 
a Marcela a pak mohla být přečerpána do řeky Bíliny. Na větších 
čerpacích stanicích využívá úsek odvodnění takzvaná omývací 
čerpadla, která vodu čeří a ta nezamrzá. Foto: (pim)

Mladí chemici mají své olympijské vítěze

Běh života Litvínova perem nového kronikář e

IPrvním kronikářem města Litví-
nova byl Josef Lux, kupec a rych-
tář. Ten začal Pamětní knihu 
města zapisovat v roce 1836.

Těžaři musí prosekávat led

Přehled vítězů: 
Kategorie A – gymnázia 
1. Richard Veselý, Gym-

názium Budějovická, Pra-
ha 4 

2. Ondřej Malý, Gymnázi-
um Jateční, Ústí nad Labem 

3. Jiří Ledvinka, Gymná-
zium Opatov, Praha 4 

Kategorie E – střední 
průmyslové školy 

1. Vojtěch Musil, Střední 
průmyslová škola chemická 
Brno 

2. Jiří Doležel, Střední 
průmyslová škola chemická, 
Brno

ISedmnáct fi nalistů bude dál bo-
jovat o možnost reprezentovat 
Česko na mezinárodní chemické 
olympiádě v thajském Bangkoku 

v červenci, kam poletí čtyři nejlepší 
studenti.

Největší talent na chemii mezi gymnazisty má Richard Veselý.

Nový kronikář Vlastimil Doležal (vlevo) převzal funkci od Václava Novotného.
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LITVÍNOV – Od února je v  zámku Valdštejnů v  Litvínově k  vidění 
výstava, která potěší hlavně pány kluky a to malé i velké. Unikátní 
výstava dokumentující rozsáhlou produkci nejvýznamnějšího čes-
koslovenského výrobce mechanických plechových hraček má v Lit-
vínově premiéru. 

Autory výstavy jsou sběratelé 
hraček Miroslav Smaha a Mi-
chal Widenský. K  vidění je fe-
nomén továrny Heller&Schiller 
a historie výroby hraček v Hor-
ním Litvínově. „Firma Viktora 
Hellera a Ernsta Schillera začala 
jako jedna z prvních v Českoslo-

vensku vyrábět mechanické vláč-
ky a autíčka na pérový pohon. 
Výroba hraček začala již v roce 
1925 a pokračovala až do roku 
1938, kdy majitelé židovského pů-
vodu museli odejít z vedení fi rmy. 
Ernstu Schillerovi s manželkou se 
včas nepodařilo opustit republiku 

a umírají v koncentračním táboře. 
Na výstavě uvidíte nejenom hrač-
ky z plechu, ale i ze dřeva, poprvé 
budou vystaveny hračky z období 
pokračující výroby v letech 1938-
1940,  pod vedením německé 
fi rmy Kurt Schmidt & Co., která 
spolupracovala také s německou 
fi rmou Märklin. V expozici nebu-
de chybět ani funkční elektrifi ko-
vané kolejiště sestavené z plecho-
vých železničních hraček značky 
HUSCH představující historické 
události z dějin Československa,“ 

láká na výstavu Dáša Wohanková 
z propagace města. Mezi největ-
ší unikáty, které jsou na výstavě 
k vidění, patří autíčka na pérový 
pohon (1925-1926), lokomotiva 
na pérový pohon (1925-1926), 
letadlo s označením OK (1929), 
největší autíčko na pérový po-
hon vyrobené v Československu 
(1934-1936) a tank na klíček 
(1933-1935). Nechybí ani dřevě-
né nádraží z roku 1933.  Expozice 
je přístupná od středy do neděle 
od 9 do 17 hodin.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Střední škola Educhem nabrala v  loňském roce druhý 
dech a dere se do společnosti prestižních středních škol v Ústeckém 
kraji. V příštím roce by jí měl přibýt tříletý obor ošetřovatelka. Právě 
pro ošetřovatelky plánuje ředitelka školy Renata Koulová využít na-
bídky sociálně zdravotních zařízení SENMED a REMED v Meziboří. 

 „Naše ošetřovatelky se budou 
ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních v  Meziboří učit svou 
práci. Tak, aby po ukončení stu-
dia ovládaly bezchybně teorii, ale 
aby byly připraveny s  praktický-
mi dovednostmi rovnou nastou-
pit k zaměstnavateli. To je to, co 
si dnes zaměstnavatelé žádají 
a co potřebují studenti. Naše ošet-
řovatelky budou mít výbornou 
praxi v  oboru, nebude je muset 

nikdo zaučovat. Škola na trh 
práce pošle plnohodnotné pracov-
níky, kteří budou ovládat vše, co 
se od jejich profese očekává,“ říká 
ředitelka školy Renata Koulová. 

Své patrony z  řad zaměst-
navatelů v  regionu mají i další 
obory. Pro své chemiky našla 
škola partnera v  Unipetrolu 
RPA. „Můžeme využívat pro 
praxi vybavené laboratoře vě-
deckého a výzkumného centra 

v Unipetrolu. To je obrovská vý-
hoda, protože si mohou děti che-
mii osahat v  praxi a daleko víc 
je pak studium baví. Firma také 
vybaví naši školu vzorky chemic-
kých materiálů. Studentům pak 
pořídila ochranné laboratorní 

pláště,“ vyjmenovala pomoc 
Unipetrolu Renata Koulová. 
To hlavní a zásadní, co ocení 

hlavně studenti, je ale stipen-
dijní program. „Studenti jsou 
odměňováni za výsledky vždy na 
konci pololetí. Aby získal student 
stipendium, musí splnit několik 
kritérií. Mimo jiné musí být hod-
nocen ze všech předmětů, nesmí 
mít neomluvené absence, nesmí 
porušovat školní řád. Odměna 
se pak uděluje podle průměrné-
ho prospěchu. Nejvíce mohou 
studenti získat šest tisíc korun za 
školní rok,“ prozradila pravidla 
ředitelka školy. Na stipendium 
za první pololetí dosáhne 25 
studentů chemického oboru. 
Celkem jim Unipetrol RPA vy-
platí 54 tisíc korun. (pur)

LITVÍNOV – S  dětmi z  litvínovského plaveckého oddílu se setkal 
Květoslav Svoboda. Náš nejúspěšnější plavec, mnohonásobný mistr 
republiky, dvojnásobný mistr Evropy a stříbrný z mistrovství světa 
z roku 2002. Dětem ukázal, jak trénoval plavání on a prozradil, co 
mu pomáhalo vítězit.

Květoslava Svobodu pozvala 
do Litvínova trenérka litvínov-
ských plavců Gabriela Soukupo-
vá. „Je to náš nejlepší plavec, má 
dětem co předat. Chtěla jsem, 
aby je motivoval, předal jim své 
zkušenosti. To se povedlo,“ říká 
Gabriela Soukupová. Květoslav 
Svoboda vedl tři tréninky a  dis-
kutoval s  dětmi a jejich rodiči 
o přípravě na suchu a výživě 
nutné pro plavce v  tréninku. 
Také dětem vylíčil své začátky 
a podělil se s nimi o to, co pro 
něj plavání znamenalo. „Sport 
je především o tom, aby vás to 
bavilo. Abyste si ho užívali. Není 
to o vítězství. I když ve vašem 

věku jsem si samozřejmě myslel, 
že když nevyhraju, nebude na 
chleba,“ začala debatu bývalá 
plavecká hvězda. S plaváním za-
čal v devíti letech. Musel překo-
nat řadu zdravotních problémů 
a překážek, ale už za dva roky 
vítězil na mistrovství republi-
ky. „Když jsem poprvé skočil do 
vody, věděl jsem, že už tam zů-
stanu. Mám talent od Boha, ale 
ten by mi byl k  ničemu, pokud 
bych nepracoval. Srovnal jsem 
si to v  hlavě a dřel na sobě, jak 
jen to šlo,“ ujistil děti plavec. 
O tom, že dřel opravdu hodně, 
svědčí bilance naplavaných kilo-
metrů. V trénincích i závodech 

jich naplaval 37 tisíc.  „Plavání 
je velká dřina. Ale nestačí tréno-
vat. Padesát procent úspěchu je 
životospráva. Je nutné dobře jíst 
a hodně spát. Doplňovat energii 
před i po tréninku. Odpočívat. 
A plavat. Naplavat stovky a ti-

síce kilometrů,“ radil Květoslav 
Svoboda dětem i rodičům. S ak-
tivním plaváním skončil v  roce 
2012. Své zkušenosti dál předá-
vá mladým plavcům na plavec-
kých kempech. A někdy za dět-
mi přijede.  (pur)

Retro hračky uvidíte na zámku

 K mechanikům, chemikům a elektrikářům 
přibude ještě obor ošetřovatelka

Malé plavce si vzal do parády olympionik

Fenomenální plavec Květoslav Svoboda přijel do Litvínova.

IV současné době studuje v Edu-
chemu v Meziboří třicet chemiků, 
třicet mechaniků, třicet studentů 
IT a třicet elektrikářů. Příští rok 

přibyde ještě tříletý obor ošetřova-
telka.

Mechanické hračky budou na zámku k vidění od 10. února.
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P orušené paragrafy

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

Kradli na návštěvě 
Na návštěvu u svého kama-

ráda v Mostě bude patrně dlou-
ho vzpomínat postarší muž ze 
středních Čech. Jeho kamarád 
do svého bytu pozval známou 
s její kamarádkou. Ty ale neob-
staraly jen zábavu. Než z  bytu 
odešly, oba muže okradly. 
„Krátce po jejich odchodu si ná-
vštěvník všiml, že má prázdnou 
kapsu u kalhot. Z ní mu měly 
ženy v nestřeženém okamžiku 
odcizit peněženku s fi nanční ho-
tovostí ve výši několika desítek 
tisíc korun, osobními doklady 
a platební kartou. I hostitel byl 
okraden, zmizel mu mobilní te-
lefon. Policie, která se případem 
zabývala, na základě výsledků 
šetření ženy ve věku 28 a 23 let, 
obě z Mostu, obvinila z přečinu 
krádeže ve spolupachatelství, za 
který jim hrozí v případě odsou-
zení až pětiletý trest odnětí svo-
body,“ uvedla policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Policie lup 
již nezajistila, o ten se povedená 
dvojice rozdělila.

Straka v supermarketu 
Na velké nákupy bez peněz 

chodila 19letá žena z Mos-
tu. „Koncem prosince zamířila 
do mosteckého supermarketu, 
kde si ze zboží vybrala 19 lahví 
značkového alkoholu. Následně 
u pokladny nákup uložila do 
tašek a ještě požádala o cigare-
ty. Zaplatit za zboží v hodnotě 
6 500 korun však nehodlala. 
Z prodejny utekla a pravděpo-
dobně nasedla do vozidla, které 
na ni čekalo před prodejnou,“ 
uvedla policejní mluvčí Lud-
mila Světláková. Kradla i v pro-
dejně sportovních potřeb. „V ní 
si vybrala sportovní soupravy, 
trika a svetry, se zbožím přes 
ruku utíkala z obchodu, aniž by 
za něj zaplatila. Pracovnice pro-

dejny za ní sice vyběhla, ale žena 
již nikde nebyla k vidění. Lup, 
který odcizila, přesáhl částku 10 
tisíc korun,“ doplnila informace 
o aktivitách zlodějky Ludmila 
Světláková.  Policie měla k dis-
pozici i videozáznam z prodej-
ny a žádala o pomoc veřejnost. 
Nakonec sami policisté nezná-
mou ženu ztotožnili. Policie 
ženě sdělila podezření ze spá-
chání přečinu krádeže, za který 
jí hrozí až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Senior žhářem
Okresní soud v Mostě poslal 

do vazby 62letého muže z Mos-
tu. Toho policie v Mostě obvi-
nila z trestného činu obecného 
ohrožení a státnímu zástupci 
podala podnět na vazební stí-
hání. „Obviněný Mostečan měl  
v neděli v pozdně nočních ho-
dinách v domě s pečovatelskou 
službou úmyslně v přízemí ob-
jektu potřísnit neznámou lát-
kou dvoje vstupní dveře vedoucí 
do místností personálu, které 
následně zapálil. Došlo k zaho-
ření dveří a zakouření chodby 
domu. Tímto jednáním došlo 
k ohrožení nejméně sedmi osob 
obývajících objekt a bez zásahu 
hasičů by mohlo dojít k ohro-
žení obyvatel celého domu, 
kde jsou ubytováni senioři. Ke 
vzniku újmy na zdraví obyva-
tel nedošlo. Hmotná škoda byla 
předběžně vyčíslena na částku 
20 000 korun,“  vysvětlila po-
licejní mluvčí Ludmila Světlá-
ková.  Podezřelý byl na místě 
činu zadržen policisty, decho-
vou zkoušku a odběr biologic-
kého materiálu odmítl. Policie 
do vyšetřování přibere znalce 
z oboru zdravotnictví. Za tento 
čin může soud uložit trest od-
nětí svobody na tři až osm let.
 (pur)

LITVÍNOV/MOST - Už podesáté se na mosteckých a litvínovských 
školách sbíraly potraviny pro klientky Azylového domu v Mostě 
a jejich děti. Kromě trvanlivých potravin, jako jsou například těsto-
viny, rýže či cukr, nashromáždili žáci a studenti také školní potřeby. 

„Letošní novinkou byla sbírka 
školních potřeb a kočárků, kterou 
uspořádala Lucie Šumpichová, 
a také sbírka dětských botiček 
v režii Martiny Doležalové ze 

spolku Rovnovážka Litvínov. 
Vánoční dárky pro děti z azylu 
věnovala Skanska. Poděkování 
patří všem, kteří se ke sbírce při-
pojili,“ informoval veducí služby 

azylového domu Jan Panocha.
Tradičním účastníkem je 

Vyšší odborná škola ekono-
mická, sociální a zdravotnická, 
Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola v Mostě, 
a také střední škola InterDACT, 
která svou sbírku letos zaměřila 
na školní pomůcky. Potraviny se 

opět sbíraly i na Základní škole 
v  Litvínově – Hamru. Studenti 
Podkrušnohorského gymnázia 
sbírku propojili s akcí Zpívání 
pro charitu, kterou uspořáda-
li těsně před Vánoci. „Velký dík 
patří také všem pedagogům i ve-
dení jednotlivých škol. Bez nich 
by sbírka probíhala jen obtížně,“ 
dodal Jan Panocha. (nov)

MEZIBOŘÍ – Do Studentské vědecké konference, kterou pořádá Uni-
petrol společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Pra-
ze, se zapojila také Střední škola Educhem. Student třetího ročníku 
aplikované chemie David Milka si vybral téma Modifi kace asfalto-
vého pojiva. 

Studentské vědecké konferen-
ce pořádají společně Unipetrol 
a VŠCHT na půdě univerzity 
a vědeckého pracoviště v areálu 
Unipetrolu UNICRE. „David 
Milka je první skutečně nadaný 
student chemie, kterého ve vyš-
ších ročnících máme. Škola se 
zapojila do studentské vědecké 
konference, a to je pro Davida 
příležitost. Celé pololetí má na 

svou studentskou práci. Může 
využívat laboratoře v Unipetrolu, 
což je velká výhoda. Laboratoř ve 
škole mu nemůže nabídnout vy-
bavení na takové úrovni. Může 
studovat v univerzitní knihovně. 
Dostane se ke knihám, o kterých 
by si jinak mohl nechat jenom 
zdát. Pro nadané studenty je 
studentská vědecká konference 
obrovská příležitost posunout 

se vpřed,“ říká ředitelka školy 
Renata Koulová. Studentskou 
práci, se kterou se David Milka 
zapojí do studentské vědecké 
konference, využije už příští 
rok při maturitě. „Je to skvělý, 
můžu na svém tématu pracovat 
celé pololetí. Můžu dělat pokusy, 
podívám se i do provozu, abych 
si uměl představit, jak je to s che-
mií v  praxi. Mám poměrně těž-
ké téma Modifi kace asfaltového 
pojiva. Vlastně na mě zbylo. Ale 
jsem za něj rád. Budu mít nad 
sebou zkušené garanty z  obo-
ru. Pomůžou mi. Bude to pro 
mě velká zkušenost a příprava 

na vysokou školu. Seznámím se 
s  univerzitním prostředím, po-
může mi to zlepšit si výsledky ve 
škole. Dostanu se k  přístrojům, 
se kterými nemám šanci se ve 
škole jinak setkat. Uvidím pro-
ces zpracování ropy na vlastní 
oči. Mám ambice vzdělávat se 
dál na VŠCHT a věnovat se che-
mii,“ říká ke svému působení ve 
studentské vědecké konferenci 
David. Střední škola Educhem 
spolupracuje s  Unipetrolem 
RPA i v  dalších oblastech. 
Stala se partnerem chemické 
olympiády, fi rma podporuje 
studenty školy stipendii.  (pur)

Školáci sbírali potraviny pro azylový dům

 Nadaným dětem se otevírá vědecký svět

V Unipetrolu pro studentskou vědeckou práci Davida poskytnou zázemí vybavených laboratoří, univerzita nabízí své vědecké knihovny a garanta.
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LOM – Každoročně se obyvatelé Lomu a zejména děti z lomské zá-
kladní školy podílí na sbírce pro opuštěné psy a kočky v  litvínov-
ském psím útulku. Sbírce věnují vždy závěr roku. Do nového roku 
tak letos psí útulek v Litvínově vykročil s 332 kilogramy darovaného 
krmení.

Sbírku ve prospěch litvínov-
ského psího útulku pořádají 
v  Lomu už několik let vždy 
v závěru roku. Letos v lednu tak 
dostal psí útulek nejen 332 ki-
logramů krmiva, ale také deky, 
hračky, misky a další drobnosti, 
které opuštěným pejskům zpří-
jemní život. „Děkujeme za pří-
spěvky žákům a učitelům ze ZŠ 
v Lomu, zejména z  0. ročníku,  
1.A, 2.A a 5.A., dále seniorům 
z Klubu důchodců Lom a jednot-
livým dárcům z Lomu, Loučné, 
Litvínova a Mariánských Rad-
čic,“ uvedl vedoucí psího útulku 

Štefan Horský. V rámci potravi-
nové sbírky proběhla i výtvarná 
soutěž pro děti na téma „Můj 
chlupatý kamarád“. Svou odmě-
nu převzali z rukou starostky 
Kateřiny Schwarzové a vedoucí-
ho útulku Štefana Horského za 
nejhezčí obrázky Matěj Vondra, 
Natálka Voznijaková, Terezka 
Černá, Valentýnka Vaňová  a za 
společnou práci děti z 0. roč-
níku a 2.A ZŠ Lom.  Odměnu 
získali také  Dan Svoboda a Zu-
zana Vobrubová z  Loučné.  Se 
sladkou odměnou bylo pamato-
váno i na ostatní děti.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Školáci z Ústeckého kraje odevzdali k recyklaci 5 473 
kg použitých baterií. V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme 
si svět se v kraji do 2,5měsíční sběrové kampaně zapojilo 73 škol. 

V rámci celé České republiky 
se do sběru baterií od září do 
poloviny listopadu zapojilo 891 
škol a společně pro recyklaci 
získaly 57,3 tun baterií, což je 
o 3 tuny více než před rokem. 
Žáci i studenti z  mateřských, 
základních i středních škol tak 
aktivně podpořili 2. ročník Ev-
ropského dne recyklace baterií, 
který připadá na 9. září. 

„Podle množství vybraných 
baterií je vidět, že dětem se daří 

zapojit do třídění i další členy 
rodiny, a to je skvělé,“ říká Petr 
Kratochvíl, ředitel společnosti 
Ecobat, která je spoluvyhlašo-
vatelem kampaně a zajišťuje re-
cyklaci a ekologickou likvidaci 
baterií. 

Pod názvem „Pátrejte s  ba-
terkou, aneb Lovíme baterie“ 
vyhlásil Ecobat úkol, ve kterém 
děti sbíraly vysloužilé baterie, 
a vedle toho také hledaly další 
místa zpětného odběru baterií 

v  novém mapovém vyhledá-
vači na adrese mapa.ecobat.
cz. V  ČR jich je nyní více než 
20 000. Vyhlášený úkol měl také 
vlastivědně zeměpisnou část, 
v které žáci a studenti vytvářeli 
z  baterií mapu ČR a nezapo-
mněli ani na označení místa 
svého města či obce.

„Všechny aktivity směřuje-
me k  tomu, aby děti zábavnou 
formou i prostřednictvím osob-
ní zkušenosti přijaly třídění 
a recyklaci za samozřejmost,“ 
vysvětluje Hana Ansorgová, 
ředitelka obecně prospěšné 
společnosti Recyklohraní a do-

dává „Za své aktivity získávají 
školy body na vlastní účet a za 
ně pak odměny z  našeho kata-
logu v podobě školních pomů-
cek, výtvarných a sportovních 
potřeb, her a hraček či spotřební 
elektroniky.“

Součástí kampaně byla také 
soutěž ve sběru vysloužilého 
drobného elektrozařízení. Cel-
kem 795 škol se zapojilo i do 
této části a díky nim bylo sve-
zeno k recyklaci více než 89 tun 
elektrospotřebičů. Více na www.
recyklohrani.cz.

(nov)

KAŇKOV – Události minulého roku a spolupráci s městy a obcemi, 
zejména pak s městskými policiemi, hodnotili na setkání se starosty 
měst a obcí zástupci Policie ČR na tradičním setkání na Kaňkově. Se-
tkání se zúčastnilo čtrnáct starostů.

Představitelé obcí rokovali 
s vedoucím územního odbo-
ru Jiřím Volprechtem a jeho 
zástupcem Jindřichem Berg-
mannem. „Policisté  informovali, 
jaký byl rok 2016 z hlediska bez-
pečnosti. Nechyběla informace 
o bezpečnostní situaci v loňském 
roce, počty dopravních nehod, 
informace o vybavení policie 
novou technikou. Vedoucí územ-
ního odboru také připomněl 
mimořádnou událost loňského 
roku, kterou byl nález letecké 
pumy v Mostě. Tato událost pro-
věřila akceschopnost složek IZS 
a spolupráci se samosprávou. 

Jiří Volprecht kladně hodnotil 
součinnost všech složek, které 
se podílely na akci, poděkoval 
městské policii a hasičům a vy-
zvedl podíl dobrovolných hasičů 
z obcí,“ prozradila program jed-
nání policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. 

Vedoucí obvodního odděle-
ní policie Most Vladimír Belis 
ocenil zejména dobrou součin-
nost mezi policií státní a měst-
skou při dohledu nad veřejným 
pořádkem, zejména v lokalitě 
100 a v centru města. Informo-
val také o snížení počtu případů 
kapesních krádeží a krádeží na 

seniorech. Vedoucí OOP Hamr 
Václav Pastyřík ve svém pří-
spěvku hovořil o problematice 
sídliště Janov, kde dochází k vel-
ké migraci obyvatel. S tím sou-
visí i trestná činnost, zejména 
případy krádeží vloupáním do 
neobydlených bytů, neoprávně-
ný odběr elektřiny, narušování 
veřejného pořádku. Vyslovil 
poděkování litvínovské městské 
policii za jejich činnost v této 
lokalitě. Informoval o činnosti 
specialisty na menšiny, který 
působí na policejním oddělení, 
hovořil o opatření v rekreační 
oblasti Ski areálu Klíny a o nově 
nastolené spolupráci s horskou 
službou. Vedoucí OOP Litvínov 
Jindřich Kusý hovořil zejména 
o opatřeních v souvislosti se 
zajištěním veřejného pořádku 

při hokejových utkání v Litví-
nově a vyjádřil velké poděko-
vání městské policii za význam-
nou pomoc při těchto akcích. 
V závěru společného rokování 
vystoupili starostové obcí. „Dě-
kuji za působnost Policie ČR 
v Meziboří. Vyzdvihnout musím 
příkladnou spolupráci vedoucí 
policejní stanice v Meziboří Mi-
luše Mojžíšové. Dovolte mi také 
tlumočit poděkování policistům 
i za starostku obce Litvínov 
a primátora mosteckého magist-
rátu, kteří ze setkání odešli dříve 
z pracovních důvodů. Spoluprá-
ce se zástupci Policie ČR je vyni-
kající. Ocenit musím také práci 
jednotlivých policistů při výkonu 
služby,“ uvedl na setkání sta-
rosta Meziboří Petr Červenka. 
 (pur)

Policisté se sešli se starosty na Kaňkově

Děti učí svoje rodiče recyklovat baterie

Lomáci opět pomáhali litvínovskému útulku

Nejúspěšnější byly děti z Mateřské školy v Siřejovicích, které v průměru na žáka odevzdaly rekordních 7 kg baterií.

Krmení pro psy převzal Štefan Horský od starostky Lomu Kateřiny 
Schwarzové a lomských dětí.
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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
 ■ Prodám autosedačku, mod-

rou se stříškou proti slunci, sta-
hující s volánky, s papíry – 500 Kč. 
Nutno vidět, dále přepravku pro 
menší plemena, pro leteckou pře-
pravu, nepoužitá – 300 Kč. Telefon: 
736 164 363

 ■ Prodám nové dámské kolo, 
bílé, cyklistická přilba – nová, ori-
ginální balení, běžecký elektrický 
pás – fungl nové, rotoped a jiné 
cvičicí stroje i náčiní, nutno vidět. 
Most. Telefon: 736 164 363

 ■ Krásnou 1,5 m vysokou kyt-
ku, látka, pořizovací cena 2 800 
Kč, nyní 600 Kč, dětskou vaničku, 
modrá, protiskluzová – 100 Kč, 
nočník + prkénko – 100 Kč, nosič 
miminka – modrý – 200 Kč. Tele-
fon: 736 164 363

 ■ Koupím motocykl Jawa – pa-
nelka, kývačka a jiné, ČZ – cross, 
moped, velorex, vozík pav a jiné, 
nekompletní nebo jen ND – vel-
ký TP a doklady. Dále harmoniku 
heligonku, fl ašinet, vojenskou 
vzduchovku, socialistické hračky 
– autíčka na ovládání – bovden, 
také nářadí – kovadlinu, kleště, ko-
vářskou probíjecí desku, signovač-
ku, malý soustruh a jiné. Peníze na 
místě za vaši cenu. Stačí SMS 603 
335 591. Nabídněte cokoliv, ovzu 
se hned, platí stále

 ■ Prodám myčku nádobí AEG 
favorite silence plus – volně stojící, 
energetická třída: A, počet progra-
mů: 5, hlučnost: 42 DB, cena: 8 500 
Kč. Telefon: 606 602 971

 ■ Koupím staré hračky z doby 
ČSSR, vláčky a mašinky, Merkur 
a podobné stavebnice, auto na 
bowden, klíček, setrvačník, pásáky 
atd. Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám malé dětské kolo, 5-7 
let, cena 500 Kč, koloběžku – leh-
kou, stabilní – 100 Kč. Telefon: 607 
004 965 – večer

 ■ Koupím levně škrábadlo pro 
kočky, děkuji. Telefon: 607 109 439 
– jsem z Mostu

 ■ Prodám dětské kolečkové 
brusle, jednou použité – nevhod-
ný dárek, cena 400 Kč. Telefon: 607 
004 965 – večer – Most

 ■ Prodám nové péřové přošíva-
né deky, 4 ks, cena za ks – 800 Kč, 
Most. Telefon: 774 449 292

 ■ Prodám nerez dřez s odkapá-
vačem 44x88 cm – 700 Kč, bílé 
umyvadlo 55 cm – 350 Kč, malé 
béžové umyvadlo – 200 Kč, bílé 
umyvadlo 50 cm – 350 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Prodám palivové dřevo v Mos-
tě, kmeny 1 m, špalky, meruňka – 4 
500 Kč. Telefon: 607 277 880 – ve-
čer

 ■ Prodám vysokou prosklenou 
lednici Mattoni – 4 500 Kč, kupec-
kou váhu – 1 000 Kč, 6 x jídelní stůl 
– 600 Kč / ks. V Mostě. Telefon: 607 

277 880 – večer

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt v Mostě, OV, u Ka-

hanu, po rekonstrukci, 2+KK, 270 
000 Kč. Při rychlém jednání do-
mluva možná, volný od jara 2017. 
Telefon: 604 616 995

 ■ Prodám byt v blízkosti centra 
Litvínova, po rekonstrukci, klidný 
a čistý cihlový dům, veškerá ob-
čanská vybavenost, nízké nájem-
né. Cena 590 000 Kč. Rychlé jed-
nání – sleva. Telefon: 731 648 184

 ■ Prodám byt v Litvínově u po-
likliniky, 40 m2, nízké náklady na 
bydlení. Cena 280 000 Kč. Telefon: 
607 507 352

SEZNÁMENÍ
 ■ Muž 41/185/85 kg, pohled-

ný, zajištěný, bez závazků, hledá 
přítelkyni. Schůzky v mém bytě v 
Mostě. Telefon: 721 278 883

 ■ Hledám kamarádku k občas-
ným schůzkám u kávy, která se 
ráda odreaguje od všedního ko-
loběhu, pokud možno štíhlejší a 
drobné postavy. 46/174/76. Tele-
fon: 720 125 672

 ■ 72/164/69 – nekuřák, fi nančně 
nezávislý, rád pozná také takovou 
přítelkyni, která je rovněž osamě-
lá, má ráda cestování a jiné aktivity 
a je také z Mostu. Telefon: 704 446 
569

 ■ Já 30/177 – sportovní postavy, 
hledá upřímnou hodnou ženu od 
25-40 let, ke společnému životu. 
Děti nejsou překážkou, na vzhledu 
nezáleží. Pokud tu někde jsi, tak se 
ozvi. ZN: info v redakci

 ■ Muž 36/174 – sportovec, ne-
kuřák, hledá ženu do 50 let ke 
společnému životu. Pokud jsi taky 
sama a chceš to změnit, tak se ozvi 
a uvidíme. ZN: jen vážně, info v 
redakci

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®

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

VYHRAJ BILLBOARD S VYZNÁNÍM!

VALENTÝN

Vhazujte do Valentýnské pošty své originální Valentýnky.
Nejoriginálnější vyznání získá billboard na měsíc zdarma.

Valentýnskou poštu naleznete u Infostánku OC.
Pro více informací sledujte:

/occentralmost www.centralmost.czcentralmost

MILUJU
[:) :-* <3]
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Dnes hraje Verva 
doma s Boleslaví

Hokejová Tipsport extra-
liga pokračuje dnes svým 
44. kolem. Litvínovský HC 
Verva v něm přivítá na svém 
ledě Bruslařský klub Mla-
dá Boleslav. Utkání na ledě 
Zimního stadionu Ivana 
Hlinky začíná v 17.30 hodin. 

Mostečtí nastoupí 
proti Třebíči

Další pokračování má 
v  sobotu na programu zá-
kladní část hokejové WSM 
ligy. V  ní domácí HC Most 
nastoupí proti Moravské 
Slávii Třebíč. Utkání začíná 
v 17.30 hodin. 

Hokejistky se chystají 
na domácí zápas

K dalšímu domácímu 
utkání se chystají hokejistky 
HC Litvínov. Akorát mají 
ještě trochu času na přípra-
vu, protože duel je čeká až 
19. února. Jejich soupeřem 
v  tento den bude celek Esa 
Praha. 

V úterý začíná série 
juniorům

Junioři HC Litvínov se-
hrají na domácím ledě sérii 
tří utkání v  řadě. Ta začíná 
v  úterý 7. února, kdy přiví-
tají České Budějovice. Hraje 
se od 15.00 hodin. Dalšími 
soupeři pak budou K. Vary 
a Plzeň. 

Chystá se další 
házenkářský ples

Házenkářský ples s  pořa-
dovým číslem 12 se připra-
vuje na 10. března. Uskuteční 
se ve Sportovně-vzdělávacím 
centru Benedikt od 20.00 
hodin. Hrát bude skupina 
Žízeň, pro účastníky je při-
praven bohatý program, vel-
ká tombola a večerní raut, 
v ceně vstupného, kte ré je 
200 korun.

Mostečtí změří síly se 
Slunetou

V sobotu 4. února se na 
domácí palubovce v  utkání 
Severočeské ligy mužů před-
staví basketbalisté BK Baník 
Most, kteří přivítají celek 
Slunety Ústí nad Labem. 
Utkání ve Sportovní hale 
v  Mostě se hraje od 17.00 
hodin. 

Kouč Souše 
Koutenský slavil

Jubileum oslavil 19. ledna 
trenér divizního Baníku Souš 
Pavel Koutenský. Vstoupil 
totiž do „klubu“ padesátní-
ků. Od klubu obdržel dres se 
symbolickým číslem 50. 

 (jak)

LOM – Šipkaři a šipkařky měli v Lomu svůj den. Město pořádalo prv-
ní ročník šipkového turnaje DARTS OPEN LOM 2017. Do otevřené 
soutěže se přihlásilo jedenáct mužů a jedna žena. O pohár města 
Lomu zápolili dlouhých osm hodin. Na stupeň vítězů nakonec vy-
stoupil Jiří Přenosil z šipkového klubu Klikaři Litvínov.

První šipkařský turnaj uspo-
řádalo město Lom pro všechny 
sportovní nadšence z  Lomu. 
„Chtěli jsme udělat akci pro ve-
řejnost. V  Lomu máme zdatné 
šipkaře, tak jsme se rozhodli 
uspořádat šipkový turnaj. Ně-
kteří šipkaři z  Lomu dokonce 
hrají I. ligu. Obyvatele Lomu 
šipky prostě baví,“ říká k  or-
ganizaci turnaje lomský radní 

Bronislav Schwarz. Turnaj se 
konal v  lomské kavárně na ná-
městí Republiky. Začínalo se 
už v  deset hodin dopoledne. 
Hráči byli rozlosování do dvou 
skupin po šesti. Finále se hrálo 
až v pozdních odpoledních ho-
dinách. Do turnaje se přihlási-
lo dvanáct hráčů. Proti sobě se 
postavil například i manželský 
pár. Mezi hráči nechyběli členo-

vé šipkových klubů. Do turnaje 
se ale přihlásili také amatéři, 
kteří šiky hrají jen pro radost. 
První dvě místa obsadili hráči 
z šipkových klubů, bronz získal 
amatérský hráč, podle pořada-
tele překvapení celého turnaje. 
Ceny pro vítěze věnovalo měs-
to. Za zlato bral vítěz pohár 
a odměnu tři tisíce korun, za 
stříbro pohár a dva tisíce ko-
run a bronzový si odnesl pohár 
a odměnu tisíc korun. 

Pořadí: 1. Jiří Přenosil, šip-
kový klub Klikaři Litvínov, 2. 
Václav Štefl ík, šipkový klub DC 
Lom, 3. Radek Pavelka. (pur)

Lom organizoval první šipkový turnaj

Městská správa sociálních služeb v  Mostě  uspořádala pro 
své seniory NOVOROČNÍ TURNAJ V  BOWLINGU. Turnaje 
se zúčastnilo na dvacítku našich seniorů z Domova pro senio-
ry, ul. Barvířská a ul. Jiřího Wolkera a z Penzionů pro seniory, 
ul. Ke Koupališti, ul. Komořanská a ul. Albrechtická. Turnaje se 
zúčastnil i ředitel organizace Martin Strakoš, který si společně 
se seniory zahrál, popovídal si s nimi a nakonec předal vyhod-
noceným ceny, které naše organizace nejlepším hráčům věno-
vala.  Oceněn byl i poslední hráč turnaje „čulibrk“. A všichni 
účastníci si nakonec odnesli malou pozornost za svou aktivitu.

Mezi seniory panovala přátelská, i když bojovná atmosféra. 
Určitě se velice rádi při takovýchto soutěžních kláních setkávají 
a těší se na to, co jim připravíme na příště.  

Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice

MOST - Obrovské drama zažili diváci v téměř vyprodané Sportovní 
hale v Mostě, kde momentálně druhý celek interligové tabulky há-
zenkářek DHK Baník Most hostil vedoucí Iuventu Michalovce. Utká-
ní nakonec skončilo smírně 27:27, po poločase 14:16.

Domácí Černí andělé začali 
lépe, krátce po začátku už ved-
li 2:0, což ale bylo na dlouhou 
dobu vše, co domácí hráčky 
předvedly. Naopak, do vedení 
šel soupeř a v polovině prvního 
poločasu už vedl o sedm branek. 
Každou chybu domácích Mi-
chalovce rychle a nemilosrdně 
trestaly. Až na konci poločasu se 
Černým andělům hlavně díky 

trefám Simony Szarkové po-
dařilo hrozivý náskok soupeře 
stáhnout na rozdíl dvou branek. 

Druhá polovina utkání zača-
la sérií nepřesností, pak se opět 
strhla bitva o každý míč. Micha-
lovce si však po většinu druhé 
půle udržovaly mírné vedení. 
Tlak domácích v posledních 
minutách a především výkony 
Szarkové a Jeřábkové dotáh-

ly Most až ke konečné remíze 
27:27. 

„Chybělo nám trochu štěstí 
v závěru, byli jsme dobře připra-
veni jak po individuální stránce, 
tak z hlediska celého týmu. Re-
míza je nakonec fajn, nakonec, 
na to všechno při nás stál Bůh,“ 
konstatoval po utkání trenér 
hostujících Michalovců Franti-
šek Urban.

„Velmi těžko se podobný zápas 
hodnotí, protože na jednu stra-
nu jsme spokojeni s remízou, ale 
jinak jsem s předvedenou hrou 
velmi nespokojen. Jediný kom-
pliment pro náš výkon je, že jsme 
zápas nikdy nevzdali, ani za vel-
mi nepříznivého stavu. Nezvládli 
jsme utkání hlavou, problémem 
byla i hra ve vlastních přesilov-
kách. Byli jsme velmi dobře při-
pravení, motivovaní, a i když ve 
druhé části druhého poločasu 
byl soupeř nalomený, nedokázali 
jsme už zápas obrátit,“ ohlédl se 
za průběhem dramatického du-
elu domácí trenér Peter Dávid. 
DHK Baník Most – Iuventa Mi-
chalovce 27:27 (14:16). Nejlepší 
střelkyně: Szarková 12/3, Jeřáb-
ková 9 - Chernová 6, Perederiy 
6. Vyloučení: 5/8, sedmimetrové 
hody: 3/3:2/2. Rozhodčí: Milan 
Hájek, Pavel Válek. Utkání sle-
dovalo 875 diváků.  (jak)

Drama předních týmů interligy 
skončilo nerozhodně

CHOMUTOV - Před vyprodaným 
stadiónem v Chomutově rozho-
dl derby utkání muž s trvalým 
bydlištěm právě v  Chomutově, 
střední útočník Viktor Hübl dvě-
ma góly. Zajisil tak svému Litví-
novu výhru v přímém souboji 
o šestku v extraligové tabulce. 

HC Verva Litvínov s velmi 
dobrým Petráskem v brance po 
výhře 2:1, letos už druhé v Cho-
mutově, odskočil domácím Pi-
rátům na pět bodů. Hüblovi na-
víc ještě nebyl uznán třetí gól do 
prázdné branky při power play 
soupeře, protože podle sudích 
padl těsně po vypršení času. 

„Měli jsme teď nepříjemnou 
sérii a jsme strašně rádi, že se 
nám dnes podařilo vyhrát. Neby-
lo to vůbec jednoduché. Měli jsme 
i trochu štěstí, byl to vyrovnaný 

zápas. Klíč k tomu, abychom dnes 
mohli uspět, byl vynikající bran-
kář. Chomutov měl před koncem 
utkání samostatný nájezd, mohl 
vyrovnat a mohlo to být vše úplně 
jinak. Poté oslabení a závěr, kdy 
Chomutov hrál power play šest na 
čtyři. Nakonec jsme to ubránili. 
Chomutov dnes vůbec nehrál špat-
ně, ale nás držel brankář, a proto 
se nám podařilo zvítězit,“ řekl po 
utkání kouč Radim Rulík.

Piráti Chomutov – HC Verva 
Litvínov 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Bran-
ky a nahrávky: 29. Rutta (Skle-
nář, Kämpf) – 21. V. Hübl (Lu-
keš, Kubát), 49. V. Hübl (Kubát, 
Lukeš). Rozhodčí: Hradil a Ku-
bičík. Vyloučení: 4:4. Využití: 
0:0. Zásahy: Laco 22 – Petrásek 
27. Diváci: 5 250 (vyprodáno). 

 (jak)

Hübl rozhodl derby 
s chomutovskými Piráty

MOST – Vítězem ankety Nejúspěšnější sportovec Mostecka za rok 
2016 se stal triatlonista Jakub Langhammer, který zažil parádní se-
zonu. 

V Austrálii se v září zúčastnil 
mistrovství světa a doběhl si tam 
pro nádherné sedmé místo ve 
své kategorii při Ironman 70,3. 
V červnu si ve Švýcarsku doběhl 
při světové triatlonové sérii Iron-
man 70,3 pro stříbro. V součas-
nosti se připravuje u protinožců 
v Austrálii, takže na slavnost-
ním galavečeru v mosteckém 
divadle, kde v pondělí proběhlo 
předávání cen, chyběl a ocenění 
přebíral jeho otec Tomáš Lang-
hammer, také někdejší triatlet. 

Mezi dospělými kolektivy zví-
tězili extraligoví hokejisté HC 
Verva Litvínov. Vítězkou katego-
rie mládež – jednotlivci se stala 
litvínovská plavkyně Kamila 
Javorková. Mezi mládežnickými 
kolektivy vyhrálo Krasobruslení 
Most. Cenu Master převzal atlet 
Ivo Řezáč a vítězství v kategorii 
trenér roku si odnesly Michaela 
Smolková a Jana Nová. Pořadí 
v anketě:

Jednotlivci – dospělí: 1. Jakub 
Langhammer (triatlon), 2. Vik-

tor Hübl (hokej), 3. František 
Lukeš (hokej). Dospělí – kolek-
tivy: 1. HC Verva Litvínov (ho-
kej), 2. Gamblers Most (malá 
kopaná), 3. DHK Baník Most 
(házená). Jednotlivci – mládež: 
1. Kamila Javorková (plavání), 
2. František Kordík (krasobrus-
lení), 3. Holčáková, Černá, Lejč-
ková (tancování - TSKH). Mlá-
dež - kolektivy: 1. Krasobruslení 
Most, 2. DHK Baník Most (do-
rostenky házená), 3. Plavání Lit-
vínov. Sportovec senior: 1. Ivo 
Řezáč (atletika). Trenér: 1. M. 
Smolková a J. Nová (krasobrus-
lení). Hvězda deníku: Viktor 
Hübl (hokej).  (jak)

Sportovcem roku se stal triatlonista Jakub Langhammer
Na první šipkový turnaj v Lomu se přihlásilo 12 šipkařů.

Nejúspěšnější sportovci a sportovkyně zaplnili mostecké divadlo.
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MOST – Základní umělecká ško-
la Moskevská hostila další, v po-
řadí již 44. ročník mezinárodní 
výtvarné výstavy Lidice. K  vi-
dění je zde více než šest stovek 
výtvarných děl od dětí z 68 zemí 
světa, včetně mosteckých žáků 
ZUŠ. Účastníci tvořili na společ-
né téma Škola? Vzdělání.   

V mostecké základní umělec-
ké škole se každoročně vystavuje 
valná většina dětských výtvar-
ných prací, které jsou vystaveny 
od května do konce listopadu 
v galerii v Lidicích. „Ve 44. roční-
ku roku 2016 se shromáždilo na 

18 000 prací dětí z 1 400 umělec-
kých škol. Výstavy se zúčastnily 
děti ze 77 zemí. Z tohoto počtu 
prací odborná porota, slo-
žena z  odborníků na 
dětské výtvarné 
umění, vybrala 
1 300 prací, 
a to nejen 
p l o š n ý c h , 
ale i pro-
storových – 
z  keramiky, 
látek, skla…“ 
shrnula za-
jímavá čísla 
kurátorka výsta-
vy Ilona Kasalická 
a upozornila: „Jsem 
ráda, že i letos přibyly nové 
země, které soutěž ještě neobesí-
laly. Nově se tu objevily práce dětí 
z Chile, Lucemburska, Kypru, 
Palau či Tádžikistánu, dále také 
od dětí z Tibetu a dalších zemí.“ 

Lidická výstava je již tradicí, 

která díky mostecké ZUŠ nebyla 
nikdy za dobu 44 let přerušena. 
„Za soutěž Lidice bych chtěla po-

děkovat Mostu a zdejší 
umělecké škole za 

to, že v  době, kdy 
to nebylo jed-

noduché - po 
revoluci, kdy 
se soutěž po-
važovala za 
komunistickou 
a poplatnou 
době, i když to 

tak nikdy ne-
bylo, a když se 
uvažovalo, jestli 
má vůbec smysl 
a bude pokra-

čovat, přičemž byl 
dům v  Lidicích privatizován 
a nebylo kde vystavovat – tak v té 
době se nabídla ZUŠ Moskevská, 
že ji vezme pod svá křídla,“ při-
pomněla mimo jiné Ilona Kasa-
lická.  (sol)

O výstavě Lidice
Mezinárodní výtvarná 

výstava Lidice je jednou 
z  největších výtvarných 
dětských výstav nejen 
u nás, ale i ve světě. Ná-
rodní výstava se od roku 
1973 stala mezinárod-
ní. Založena byla v  roce 
1967 k  uctění památky 
obětí z  české obce Lidi-
ce a všech dalších dětí, 
které zahynuly ve váleč-
ných konfl iktech. Lidická 
výstava je tak poselstvím 
a mementem lidických 
událostí z roku 1942. 
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Výstavu Lidice zahájila Výstavu Lidice zahájila 
ředitelka ZUŠ Moskevská ředitelka ZUŠ Moskevská 
Romana Pavlíčková společně Romana Pavlíčková společně 
s kurátorkou výstavy Ilonou s kurátorkou výstavy Ilonou 
Kasalickou (vpravo).Kasalickou (vpravo).

Prostorové práce, zejména Prostorové práce, zejména 
z keramiky, jsou převážně dílem z keramiky, jsou převážně dílem 
žáků ZUŠ Moskevská, kteří žáků ZUŠ Moskevská, kteří 
pravidelně za své umělecké pravidelně za své umělecké 
výtvory získávají medaile. výtvory získávají medaile. 


