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MOST – Zastupitelé tento týden 
vydali novou, některými obča-
ny velmi očekávanou „protihlu-
kovou“ vyhlášku. Má regulovat 
hlučné činnosti v Mostě, přede-
vším v  Souši.  Hlučet se nesmí 
v  neděli po poledni a v  ostatní 
dny po šesté hodině večer. Ve 
státní svátky vyhláška hluk zce-
la zakazuje. Autodrom se nyní 
obává o svou existenci.

Schvalování vyhlášky 
o regulaci hlučných činností 
ve městě, kterou si vymínili 
především občané Souše, pro-
vázela  žhavá politická debata. 
Opozice zjišťovala rozsah vy-

hlášky. „Proč není působnost 
vyhlášky rozšířena i o oblast 
k  ulici SNP? I odsud si obyva-
telé stěžují na hluk. Je tu také 
část od Mostu směrem ke kru-
háku, kudy jezdí automobily do 
depa. Tato část by měla být do 
vyhlášky také zanesena,“ žádal 
rozšíření lokalit Jan Schiller 
za  ANO. Podle vedení města 
by se rozšíření vyhlášky o další 

lokality mělo projednávat na 
zastupitelstvu  v dubnu. 

Největší dohady se vedly 
o to, zda není vyhláška diskri-
minační a nezasahuje do práv 
a zájmů občanů. „Co se myslí ve 
vyhlášce hlučným strojem, pří-
strojem a zařízením?“ chtěl vě-
dět zastupitel Schiller. A také to, 
jaké jsou určeny hlukové limity. 
„Myslí se tím veškeré stroje, které 
obtěžují občana nepřiměřeným 
hlukem, tedy nad únosnou míru. 
Pak bude možné si stěžovat na 
městskou policii, řešit to bude 
i úřad a budou moci ukládat při 
nedodržování vyhlášky sankce,“ 
vysvětlil primátor Jan Paparega. 

Znění vyhlášky posvětilo 
ministerstvo vnitra. „Vyhláška 
zahrnuje veškerá hlučná zaříze-
ní. Definice je záměrně neurčitá, 
aby v dané chvíli bylo možné pod 
tuto vyhlášku vztáhnout většinu 
hmotných statků, které produ-
kují hluk. Tento způsob úprav 
je legitimní a není v  rozporu se 
zákonem a ani nijak nezasahuje 
do práv a zájmů třetích osob,“ 
zaznělo vysvětlení městské 
právní kanceláře. „Všichni víme, 
že tyto vyhlášky jsou hůře vyma-
hatelné, ale myslím si, že byla 
nutná. Bude tu určitý nástroj 
jak omezovat a regulovat hluk,“ 
komentovala zastupitelka Alena 
Dernerová.  

Ve svátek a v neděli NEHLUČTE!

  Stíhači v muzeu

MOST – Ve čtvrtek 16. 
března začíná v Oblast-
ním muzeu v Mostě 
od 17 hodin výstava 
nazvaná „11. stíhací 
letecký pluk Žatec“. 
Návštěvníci se dozvědí 
o více než 65leté bo-
haté historii slavného 
11. stíhacího leteckého 
pluku, 24. odbočky 
svazu letců ČR. K vidění 
bude  výstroj a výzbroj 
pilotů, pilotní kombi-
nézy a modely letadel. 
Vstupné 30 Kč. Výstava 
potrvá do 27. srpna 
2017.

  Na východ od ráje

MOST – Ve čtvrtek 16. 
března od 17 hodin 
se můžete v Městské 
knihovně Most těšit na 
přednášku popisující 
putování po části in-
donéského souostroví 
východně od hindui-
stického Bali s jeho 
bůžky a tancem kecak. 
Zde budete moci vidět 
překrásné potápěčské 
lokality, kde běžně 
potkáte žraloky, manty, 
karety i vzácné hlu-
binné ryby Mola Mola. 
Také uvidíte domorodé 
vesnice, sopku Keli 
Mutu a spoustu dalších 
zajímavostí. Vstupné 
40 Kč.

Už za pár dnů se nebude smět v Souši hlučet. Vyhlášku si „vydupali“ tamní usedlíci, kterým vadí hluk z nedalekého autodromu.

IVyhláška reguluje nadměrné 
hlučné činnosti, a to pro mos-
teckou čtvrť Souš. O státních 
svátcích platí zákaz hluku od 6 

do 22 hodin. V neděli od 12 do 22 
hodin a v ostatních dnech od 18 do 
22 hodin. 

Já nehlučím, 
jen sekám 

trávu...

Uspořádání prestižních závo-
dů, jakým je například evropský 
šampionát tahačů Czech Truck 
Prix, vyjde na miliony korun. 
Další desítky milionů korun si 
vyžádá vybudování protihluko-
vých opatření. Vyhláška schvá-
lená 7. března drtivou většinou 
m o s t e c -
kých za-
stupitelů 
ale před-
p o k l á d á 
v ý r a z n é 
om e z e n í 
provozu autodromu, a to včet-
ně absence nedělního progra-
mu. Nastane-li tato situace, při-
jde společnost AUTODROM 
MOST o výnosy, z nichž mimo 
jiné výše zmíněné aktivity fi-
nancovala a měla financovat.

Nyní hledáme východisko 
z  této složité situace. Zně-

ní „protihlukové“ vyhlášky 
v  současné době analyzují 
námi oslovení odborníci na 
právo, zdraví a hygienu. Mají 
k  dispozici i veškeré dostup-
né informace a dokumentaci, 
jež se vztahují k problematice 
hlukových limitů a provozu 

autodro-
mu. Na 
z á k l a d ě 
stanovis-
ka poté 
v e d e n í 
s p o l e č -

nosti AUTODROM MOST 
přijme nezbytné kroky s  cí-
lem zachovat v  Mostě okruh 
s déle než třicetiletou tradicí. 
Mrzí nás, že město od původ-
ní zjevné i smluvně stvrze-
né podpory nyní přistoupilo 
k praktikám, jež další existen-
ci autodromu přímo ohrožují.

Prohlášení společnosti 
AUTODROM MOST 
k „protihlukové“ 

vyhlášce města Mostu
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MOST – Akce mapování domů a jejich obyvatel v problematických 
oblastech na území města Mostu pokračuje. Policie společně s úřa-
dy si tentokrát „došláply“ na věžáky v ulici M. G. Dobnera. Kontroly 
se ale nevyhnuly ani některým „vyhlášeným“ pětistovkám. 

Poté, co skončila první eta-
pa mapování bytů v  okolí Sto-
vek, pokračuje se ve druhé 
etapě v  dalších částech města. 
„Máme za sebou mapování dal-
ších problematických objektů 
ve městě, a to konkrétně bloků 
518 u nádraží. Dále také věžá-
ky za úřadem práce v  Dobne-
rově ulici a momentálně máme 
v  plánu ještě blok 525 nedaleko 

Aquadromu,“ vyjmenoval oblas-
ti, kam zaměřuje pozornost ne-
jen Městská policie v Mostě, její 
ředitel Jaroslav Hrvol. Podle šéfa 
městského strážnictva probíhá 
druhá etapa mapování o pozná-
ní lépe než první. Důvodem je 
zapojení dalších organizačních 
složek. „Tyto organizace jsou pro 
nás klíčové. Zejména úřad prá-
ce. V první fázi tomu tak neby-

lo. Je to velmi důležitý partner,“ 
potvrzuje Jaroslav Hrvol. Stát-
ní úředníci totiž zjišťují údaje, 
které mají odhalit, zda dochází 
ke zneužívání sociálních dávek. 
„Zjišťují, kolik lidí v daném bytě 
bydlí, kolik přijímají dávek, kon-
trolují nájemní smlouvy a zda 
všechny údaje, které uvádějí 
příjemci dávek na úřadu práce, 
skutečně souhlasí,“ podotýká 
Jaroslav Hrvol. V  případě, že 
přijdou úředníci na nepravdivé 
údaje, mohou okamžitě krá-
tit sociální dávky. Novinkou 
v  druhé etapě je také zapojení 

finančního úřadu. „V mnohých 
bytech si občané nastavili ná-
jemní smlouvy například tak, 
že si navyšují některé služby. 
Nájmy tak šplhají mnohem výše 
a následné přeplatky, které z toho 
plynou, pak už ale tito nájemníci 
nevracejí a finančnímu úřadu je 
nepřiznají. Naším cílem je, aby 
se toto už nedělo,“ podotýká dále 
šéf městské policie. 

Městská policie společně se 
státní policií během mapová-
ní získala řadu cenných údajů. 
„Už teď mohu říci, že policisté 
zadrželi pachatele v  celostátním 
pátraní, mapujeme také pohyb 
narkomanů, varen a dalších. Zís-
káváme i další užitečné poznatky 
a kromě toho poskytujeme ochra-
nu i organizacím, které mapo-
vání provádějí,“ sdělil Jaroslav 
Hrvol. Domy k mapování stráž-
níci vybírají na základě vlast-
ních poznatků, ale i na základě 
doporučení bytových družstev. 
„Spolupracujeme například 
s Krušnohorem, který tipuje pro-
blémové domy. V  budoucnu se 
chceme zaměřit i na oblasti, kde 
máme naše poznatky ohledně 
častého protiprávního jednání, 
porušování veřejného pořádku 
či domovní svobody ad.,“ podot-
kl ještě ředitel městské policie. 
Mapování se nevyhnou sídliště 
Výsluní a Liščí Vrch, ale i další 
objekty ve městě. (sol) 

MOST – Všichni majitelé psů, jejichž mazlíčci jsou přihlášeni 
v Mostě, musí nejpozději do konce března uhradit poplatek. Po-
vinnost se týká více než pěti tisíc obyvatel. Pokud svou povin-
nost nesplní, hrozí jim vyšší sankce. Poplatek tak může vyjít až 
na trojnásobek. 

Mostecký magistrát eviduje 
na území města 5 726 psů. Na 
poplatcích ročně vybere zhruba 
2,5 milionu korun. 

Most vybírá za jednoho psa 
1 000 korun ročně, tedy pouze 
dvě třetiny toho, co by podle 
zákona vybírat mohlo. Přesto 
majitelé čtyřnohých mazlíčků 
dluží asi tři a půl milionu korun. 
„V současnosti město eviduje 563 
dlužníků,“ uvádí Zdeněk Dun-
dek z tiskového oddělení Magis-
trátu města Mostu. 

Uhradit poplatky ze psů je 
možné osobně v pokladně ma-
gistrátu, a to buď v hotovosti, 
nebo platební kartou. Další 
možností je bezhotovostní plat-
ba na účet magistrátu č. 19-
1041368359/0800 nebo úhrada 
složenkou, kterou obdržíte na 
každé pobočce pošty. „Složen-
ky magistrát nerozesílá. Každý 
majitel psa si splnění povinnosti 
musí sám ohlídat,“ podotýká 
dále Zdeněk Dundek. Zároveň 
ale také varuje, že neuhrazení 

poplatků včas by mohlo majitele 
čtyřnohých přátel člověka ne-
příjemně překvapit. „V případě 
nedodržení této povinnosti hro-
zí majiteli psa navýšení daného 
poplatku až na trojnásobek. Je to 
sankce, kterou umožňuje uplat-
nit zákon o místních poplatcích,“ 
podotýká Zdeněk Dundek. 

Z poplatků úklid 
exkrementů 

Miliony korun, které město 
ročně na poplatcích od pejskařů 
vybere, využívá zpětně do oblastí, 
které s mazlíčky do jisté míry sou-
visí. Například na úklid psích ho-
vínek nebo očkování proti vztek-
lině. „Majitelé psů mají povinnost 
uklízet po svých mazlíčcích exkre-

menty. Přestože není povinností 
města tuto povinnost suplovat, 
najímá specializovanou firmu na 
úklid po psech těch majitelů, kteří 
si neplní své povinnosti a je jim 
jedno, že jejich psi nechávají exkre-
menty třeba uprostřed chodníku. 
Někteří jsou tak drzí, že je dokonce 
odvádějí za účelem vykonání po-
třeby na dětská hřiště a podobně,“ 
popisuje Zdeněk Dundek. Na 
tuto službu město vynaloží půl 
milionu korun ročně.

Očkování zdarma
Stát dříve povinné očková-

ní psů dotoval. „Před lety tuto 

dotaci sice zrušil, město však 
poskytuje očkování psů i nadá-
le zdarma,“ připomněl Zdeněk 
Dundek.  (sol)

MOST – Veřejné osvětlení, zimní údržba nebo také sekání trávy či 
prořezávka zeleně. To jsou nejčastější podněty, s nimiž se obrace-
jí Mostečané prostřednictvím bezplatné Zelené linky na technické 
služby. Zelenou linku „žhaví“ lidé mnohem častěji než dříve. 

Na bezplatnou Zelenou linku 
800 444 488 mohou lidé zavo-
lat kdykoliv, nebo stačí vyplnit 
on-line formulář na webových 
stránkách www.tsmost.cz Je 
tak zaručeno, že se problému 
nebo podnětu, s  nímž se na 
technické služby obracíte, bude 
vyřešený. „Kontaktní formulář 
využívají lidé více než Zelenou 
linku. Pokud zavolají, dovolají 
se na recepci. Pokud ne, přepo-

jí se jejich hovor na dispečera, 
případně pak až na záznamník, 
kde dotyčný uvede kontakt na 
sebe a problém, s nímž se na nás 
obrací. My pak tato volání zpra-
cováváme a jednotlivé podněty 
přerozdělujeme na jednotlivé 
úseky technických služeb,“ po-
pisuje praxi vedoucí call centra 
Technických služeb v  Mostě 
Petr Ševčík. Podle něj zpracu-
jí technické služby i podněty, 

které se přímo technických 
služeb netýkají. „My se snažíme 
tyto podněty předat tam, kam 
patří. Není to tak, že bychom 
se jim nevěnovali,“ ujišťuje Petr 
Ševčík. V letošním roce už za-
znamenali na Zelené lince 138 
podnětů. „Nejčastěji to byly 
připomínky, které se týkaly ve-
řejného osvětlení, ale také zimní 
údržby či oblasti zeleně,“ podo-
týká vedoucí call centra. 

Vede veřejné osvětlení
V  roce 2014 zaznamenali na 

Zelené lince 501 podnětů, v roce 
2015 jich bylo 690 a loni 735. 

„Klesá ale průměrná doba řeše-
ní těchto podnětů. V  roce 2014 
trvalo vyřešení jednoho podnětu 
v průměru pět dní. V roce 2015 

už to bylo 4,7 dne a vloni tři a půl 
dne,“ říká Petr Ševčík. Rekord-
manem jsou podněty na veřej-
né osvětlení. Časté připomínky 
mají obyvatelé k  čistotě města, 
na stav komunikací, dopravní 

značení či opravy silnic, mobili-
ář, zeleň či odpady. „Doba trvání 
vyřešení stížností je nejdelší u ve-
řejného osvětlení. Máme osvětle-
ní sice ve správě, ale opravy pro-
vádí specializovaná firma. Nebo 
když chtějí lidé pokácet někde ně-
jaký strom, musíme žádat o po-
volení odbor životního prostředí 
apod.,“ vysvětluje dále vedoucí 
call centra. 

Kuriozita
Občas přijmou zaměstnan-

ci na Zelenou linku i kuriózní 
telefonáty. „V zimě k nám vola-
la invalidní paní, že potřebuje 

pomoci s  úklidem sněhu, aby 
mohla k lékaři. Vyslali jsme tam 
tedy četu. Za dvacet minut jsme 
dostali stížnost na totéž místo, 
které jsme od sněhu odklízeli, 
že si tam pán umazal oblečení,“ 
popisuje některé vrtochy obča-
nů Petr Ševčík. „Stává se také, 
že zavolají lidé až odněkud 
z  Liberce. Nedávno zase volala 
paní, která chtěla opravit televi-
zi. To jsou ale výjimky,“ dodává 
vedoucí centra s  tím, že tech-
nické služby zaznamenávají 
i pochvaly. I ty jsou ale spíše 
méně časté. 

(sol) 

Mostečané žhaví Zelenou linku 800 444 488

Poplatek za psa pošlete městu včas, 
jinak zaplatíte třikrát tolik! 

Mapování přiškrtí nájemníkům sociální dávky

IVýše poplatků je stejná jako 
v předchozích letech. Ti, kteří žijí 
v rodinném domě, zaplatí 200 
Kč, pokud mají psů více, tak za 

každého dalšího uhradí 300 Kč. V pří-
padě psů žijících v bytových domech 
činí tyto poplatky 1 000 a 1 500 Kč. 
Pokud je jediným příjmem majitele 
starobní, invalidní, vdovský, vdovec-
ký nebo sirotčí důchod, zaplatí 200 
a 300 Kč bez ohledu na to, kde bydlí.

INa bezplatnou Zelenou linku 
476 488 101 mohou lidé zavo-
lat kdykoliv, nebo stačí vyplnit 
on-line formulář na webových 

stránkách www.tsmost.cz

Za úřadem práce je už zmapováno, teď přijdou na řadu pětistovky.

IVýše sankce je vyměřována po-
dle dosavadní platební morálky 
a záleží i na délce prodlení. Zvý-
šení poplatku na trojnásobek se 

využívá hlavně při opakovaném ne-
zaplacení v termínu splatnosti.

Protihluková vyhláška se 
dotkne především mosteckého 
autodromu. Podle jeho mluv-
čího Jana Foukala může být 
přijatá vyhláška pro závodiště 
likvidační: „Některá ustanovení 
‚protihlukové‘ vyhlášky jsou nám 
nejasná. Obáváme se, že v  pří-
mém důsledku by mohla způsobit 
existenční ohrožení autodromu. 
Vedení města proto chceme požá-

dat o jejich projednání, a součas-
ně tak hledat možné východisko 
z dané situace.“ 

Klidní ale můžou zůstat 
zahrádkáři. Vyhláška totiž 
neplatí pro hluk, který „vylu-
zují“ zařízení k  úpravě zeleně! 
Vyhlášku schválili zastupitelé 
jednačtyřiceti hlasy. V platnost 
vstoupí za patnáct dnů, tedy 
ještě  březnu. (sol)

Ve svátek a v neděli...
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VÝSTAVA HISTORICKÝCH AUT

/occentralmost www.centralmost.czcentralmost

Auta, která jinde neuvidíte

5. - 28. 3. 2017 v oc central most
Sleduj náš FB a vyhraj jízdu v historickém vozidle!

ÚSTECKÝ KRAJ – Do startu sedmého ročníku Mattoni 1/2Maratonu 
Ústí nad Labem sice zbývá ještě více než půl roku, ale kapacita jed-
noho z nejpopulárnějších závodů v regionu se i přesto plní a star-
tovní čísla rychle mizí. Na půlmaraton navíc letos míří i český fi lmo-
vý štáb, který tu bude točit nový fi lm. 

Začátkem března je rozebrá-
na více než třetina startovních 
čísel! Proběhnutí po páté nej-
rychlejší půlmaratonské trati na 
světě v roce 2016 si letos užije 
o sto běžců více a ti, na které ne-
zbydou startovní čísla, si budou 
závod moci užít v přímém pře-
nosu České televize. 

Poslední závod RunCzech bě-
žecké ligy se od loňského roku 
může pyšnit světovým časem – 
keňský běžec Barselius Kipyego 
zaběhl půlmaraton v čase 59:15, 
což z ústeckého závodu udělalo 
pátý nejrychlejší půlmaraton 
roku 2016. I v  tradičně hodně 
rychlé Praze se loni běželo o pět 
vteřin pomaleji. „Vždy jsme de-
klarovali, že nejlepší světové vy-
trvalce chceme přilákat i na naše 
regionální půlmaratony. Od loň-

ského září už nemůže nikdo po-
chybovat, že tomu tak doopravdy 
je a já jsem rád, že se Ústí zařadi-
lo po bok takových měst, jako je 
Řím, Milán nebo Cardiff,“ dodá-
vá Capalbo.

„Jsme nesmírně rádi, že se 
právě v  našem krajském městě 
uskuteční znovu tak významný 
závod, na který míří běžci nejen 
z našeho kraje, ale i z celé repub-
liky a světa. Každoročně přiláká 
i spoustu turistů, kteří sem při-
jedou nejen za sportem, ale také 
se podívají po okolí. Už druhým 

rokem máme proto ústecký půl-
maraton zařazený v  programu 
Rodinné stříbro Ústeckého kraje, 
kde jsou ty nejvýznamnější akce 
z  celého kraje,“ vysvětluje hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.

Během Mattoni 1/2Maratonu 
Ústí nad Labem se bude natáčet 
film Úsměvy smutných mužů 
v režii Dana Svátka. „Velkou část 
filmu podle stejnojmenné knihy 
Josefa Formanka jsme se rozhod-
li natáčet v Ústí nad Labem. Ve 
městě, i v celém kraji, jsou úžas-
né lokace, které chceme pro náš 
příběh využít. Součástí filmového 
příběhu je i Mattoni 1/2Maraton, 
kde chceme většinu záběrů natá-
čet přímo během závodu. Běh je 
totiž v našem filmu velké téma, 
a tak se spolupráce s týmem 
RunCzech, stejně tak propojení 
s Ústím, přímo nabízí,“ vysvětlu-
je režisér Dan Svátek. Na startu 
závodu by se pak měl objevit 
rovněž spisovatel a nadšený bě-
žec Josef Formánek.  (sol)

MOST – Šance na Rákosníčkovo hřiště, které mohlo stát v našem 
městě, se rozplynula. Ve veřejné anketě společnosti Lidl, která letos 
na své náklady v deseti městech postaví dětská hřiště, Most neza-
bodoval. 

Kdo vyhrál?
Z hřiště se nakonec budou ra-

dovat Sedlčany, Dobříš, Trhové 
Sviny, Valašské Meziříčí, Nové 
Město na Moravě, Holešov, Dě-
čín, Zlín, Praha 15 – Hornomě-
cholupská, Brno-Líšeň. 

O co jsme přišli?
Během jara a léta vyroste 

v těchto městech nové hřiště 
s pohádkovou postavou Rákos-
níčka v hodnotě 1,5 milionu ko-
run. Hřiště postaví společnost 
Lidl a věnuje je městu či městské 
části do správy. Vítězná města si 
sama vytipují vhodnou lokalitu 
pro výstavbu dětského hřiště. 
Po vyřízení administrativních 

a stavebních povolení bude ná-
sledovat samotná stavba hřiště. 
Stavbu a předání městu završí 
slavnostní otevření pro děti spo-
jené s celodenním zábavným 
programem pro celou rodinu.  

Hlasovat mohli lidé od 1. do 
28. února na webových strán-
kách a na Facebooku Lidlu. Hlas 

mohli poslat všem městům či 
městským částem, v jejichž blíz-
kosti se nachází prodejny Lidl, 
a Rákosníčkovo hřiště tam ještě 
nestojí. Lidé mohli každý den na 
webu sledovat aktualizované vý-
sledky hlasování. Za uplynulých 
pět let postavila společnost Lidl 
již 69 hřišť. Společně s posled-
ním hřištěm z  loňského roku, 
jehož realizace byla z administ-
rativních důvodů posunuta, tak 
jejich počet letos rozšíří na cel-
kových 80.  Doufejme, že v tom-
to projektu bude Lidl pokračo-
vat a že mezi vítěznými městy 
Most příště už bude. (red)

 
Seznam vítězných měst dle 

kategorií:

Kategorie 1
• Sedlčany – 21 079 hlasů
• Dobříš – 18 988 hlasů 
• Trhové Sviny – 15  313 

hlasů

Kategorie 2
• Valašské Meziříčí – 

21 355 hlasů 
• Nové Město na Moravě 

– 20 130 hlasů 
• Holešov – 16 711 hlasů  

Kategorie 3
• Děčín – 13 305 hlasů 
• Zlín – 10 906 hlasů 

Kategorie 4
• Praha 15 – Hornomě-

cholupská – 9 668 hlasů 
• Brno-Líšeň – 8 821 hlasů

Půlmaraton aneb Úsměvy 
smutných mužů

Rákosníčkovo hřiště nebude, 
Mostečané málo hlasovali

ISedmý ročník ústeckého půlma-
ratonu se rozeběhne v sobotu 16. 
září a v přímém přenosu ho bude 
vysílat Česká televize. Více infor-

mací na www.runczech.com. 

MOST

2 080
hlasů

MOST -  Mostecké divadlo uvedlo první premiéru letošní sezony - 
Tajný deník Adriana Molea, která se setkala s velkým úspěchem.  
Na reprízu činoherního retro muzikálu pro teenagery i jejich rodiče 
můžete zavítat  15. března v 19 hodin.  

Tento úsměvný příběh o ná-
strahách dospívání je protkaný 
spoustou hitů ze sedmdesátých 
a osmdesátých let s originálními 
českými texty. 

Adrian Mole je třináctiletý 
teenager. Je zrovna v pubertě, 
svět je komplikované, cizí mís-
to plné podivných lidí, navíc je 
nešťastně zamilovaný do spolu-
žačky Pandory. A tak píše bás-
ně a snáší obtížný osud těžce 
zkoušeného intelektuála. A aby 
starostí nebylo málo, v rodině 
vrcholí krize, matka odejde se 

sousedem a Adrian zůstává sám 
se svým nepraktickým a neza-
městnaným otcem. Adrian však 
všechna úskalí svého života ko-
mentuje s nemalou dávkou sar-
kastického humoru. Tajný deník 
Adriana Molea představuje vy-
nikající komedii právě proto, že 
nerezignuje na hlubší poselství. 
U nás byla hra uvedena zatím 
třikrát, poprvé v roce 2006.

Těšit se můžete na velkole-
pou scénu, módu osmdesátých 
let a živou kapelu ALFI ALL 
STARS BAND v  čele s  Tomá-

šem Alferim. „Jako host se na 
mostecké jeviště vrací bývalý člen 
souboru William Valerián, kte-
rý v roli Nigela předvede kromě 
hereckého umění také hru na 
saxofon,“ prozradila produkční 
a propagační referentka Měst-
ského divadla v Mostě Lenka 
Krestová.

V  hlavní roli třináctiletého 
Adriana Molea se představí  
Ondřej Dvořák, dále hrají Jiří 
Kraus, Regina Razovová, Zita 
Benešová, Michaela Krausová, 
Bohuslav Patzelt, Jakub Dostál 
a Karolína Herzinová. 

Dramaturgie - Jiří Janků, scé-
na – Petr Kastner, kostýmy – Ka-
teřina Hájková, pohybová spolu-
práce – Martin Pacek. (nov)

Deník Adriana Molea nejen
pro teenagery

Na startu se letos objeví známá osobnost.

Premiéra úsměvného příběhu o nástrahách dospívání sklidila úspěch. Nenechte si ujít reprízu.

Rákosníčkovo hřiště pro Most zůstalo v nedohlednu.
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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

MOST - V Městském divadle 
v Mostě byly slavnostně vyhlá-
šeny výsledky Ceny diváka za 
uplynulou sezonu.

Cenu diváka 2016 Městské-
ho divadla v Mostě ovládla 
inscenace  Podivný případ se 
psem, která zvítězila již na fes-
tivalu Young for young. V kate-
goriích nejlepší herec a hereč-
ka za rok 2016 získali nejvíce 
hlasů  Michaela Krausová  (za 
roli Judy v inscenaci Podiv-
ný případ se psem)  a  Ondřej 
Dvořák  (za roli Christophera 
v inscenaci Podivný případ se 
psem). Ceny hercům předa-
li jednatel městského divadla 
Václav Hofmann a umělecký šéf 
činohry Jiří Rumpík. Nejlepší 
inscenací se stal Podivný případ 
se psem  v režii  Lukáše Kopec-

kého, který si přijel převzít cenu 
osobně z rukou herce a režiséra 

Miroslava Hanuše (autora diva-
delní adaptace retro muzikálu 

Tajný deník Adriana Molea).
 (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ – Prvenstvím v rámci České republiky se mohou po-
chlubit renomovaní lékaři Artroskopického centra ústecké Masary-
kovy nemocnice. Provedli zde vysoce specializovanou operaci na 
loketním kloubu. Jednalo se o zlomeninu hlavičky vřetenní kosti. 
Tato operace byla první tohoto typu v České republice. 

Operace sedmadvacetiletého 
pacienta proběhla pod vedením 
ústeckého lékaře a specialis-
ty Lubomíra Koppa. „Pacient 
utrpěl při pádu dislokovanou 
zlomeninu hlavičky vřetenní 
kosti, která by se standardně ře-
šila technikou krvavé repozice 
a vnitřní osteosyntézy. Tento ope-
rační postup vede často ke ztrátě 
výživy jednotlivých úlomků kosti, 
pooperačnímu ztuhnutí loketní-
ho kloubu či poranění vřetenní-
ho nervu,“ konstatoval Lubomír 
Kopp. Pro snížení rizika poope-
račních komplikací proto opera-
téři zvolili miniinvazivní postup, 
bez nutnosti otevírat postižený 

kloub. „To se mohlo uskutečnit 
i díky vysoké erudici celého týmu 
v technice artroskopie loketního 
kloubu, která byla na půdě ústec-

ké kliniky úrazové chirurgie v mi-
nulosti provedena více než sedm-
desátkrát, a rovněž zkušenostmi 
s artroskopicky asistovanou os-
teosyntézou v dalších lokalitách 

těla jako jsou patní kost, hlezenní 
kost, holenní kost,“ uvedl dále 
k výkonu Lubomír Kopp. 

Samotný výkon proběhl bez 
komplikací, pacient byl pro-
puštěn třetí den po operaci do 
domácího ošetřování. „Po se-
jmutí doplňkové sádrové fixace 
a zahájení rehabilitace dosáhl 
za šest týdnů takřka plného roz-
sahu hybnosti v loketním kloubu 
i předloktí, což lze považovat 
za mimořádný úspěch a důkaz, 
že miniinvazivní technika sku-
tečně snižuje riziko pooperační 
ztuhlosti a poruchy prokrvení 
kostních úlomků,“ doplnil dále 
vedoucí operatér. Vzhledem 
k použití nejmodernějších ma-
teriálů – titanových šroubů po-
slední generace – ušetřili lékaři 
pacientovi případné další ope-
rační výkony. 

(sol)

MOSTECKO - Chcete se vydat na místa, kde se odehrávaly klíčové 
válečné momenty na Mostecku a nechat se přenést do tehdejší at-
mosféry? Pak se spolu s OFFROAD SAFARI vydejte na výpravu „Po 
stopách 2. světové války na Mostecku“.

Co vás čeká? Navštívíte po-
zice protiletadlové dělostře-
lecké obrany tzv. flaku. Prole-
zete protistřepinové kryty tzv. 
Splittergrabeny a zachovalý 
protiletecký kryt staré továrny. 
Podíváte se také do Luft schutz 
štoly, prozkoumáte areály 
pracovního a trestaneckého 
tábora poblíž chemických zá-
vodů. Dozvíte se, jak probí-

halo bombardování zálužské 
chemičky a život v pracovních 
táborech.

Cena: 990 Kč/dospělý, 490 
Kč/dítě. Akce se koná v termí-
nech 19. 3. od 10 do 16 hodin 
a 8. 5. od 10 – 16 hodin. Na 
výpravu je potřeba dopředu 
zareze rvovat místa (tel: 605 231 
697). Více najdete na www.off-
roadsafari.cz (nov)

 

Offroadem po stopách války

Unikátní operace loketního kloubu 
Poprvé v Čechách a v našem kraji

IArtroskopické centrum ústecké 
Masarykovy nemocnice, které 
sdružuje artroskopisty napříč chi-
rurgickými obory, ulehčuje život 

plánovaně ošetřovaným pacientům, 
optimalizuje komunikaci a koordi-
naci mezi jednotlivými začleněný-
mi klinikami a odděleními, zlepšuje 
péči o pacienty s akutním poraně-
ním měkkých částí kloubů, stimulu-
je zavádění nových špičkových tech-
nik a předávání zkušeností. 

Cena diváka udělena

MOST - Do areálu mosteckého 
autodromu dorazilo o víkendu 
51 mužů a žen, kteří se chtějí 
stát traťovými komisaři. Čekalo 
je celodenní školení, po němž 
bude následovat osm zácviko-
vých směn. 

„Školení kromě nezbytných 
administrativních úkonů sestá-
valo z  přednášek o bezpečnosti 
při práci, poskytnutí první po-
moci zraněným, požární ochraně 
či seznámení se se sportovními 
předpisy a vlajkovou signaliza-
cí. Nechyběla ale ani praktická 
ukázka hašení hořícího vozu, 
což si v ochranných oděvech vy-
zkoušeli i naši nováčci,“ upřesnil 
zástupce sportovního ředitele 
autodromu Pavel Kužník. Mezi 
zájemci o práci traťového ko-
misaře nechyběly ani zástup-
kyně něžného pohlaví. Sešlo 
se hned 12 žen, od studentek 
po zasloužilé matky. „Jsem fa-
nynkou motoristického sportu, 

o možnosti sezonní brigády na 
postu traťové komisařky jsem se 
dozvěděla z  internetu. Nebudu 
ale první z rodiny, kdo se zapojí 
do akcí na autodromu. Má dcera 
už tu příležitostně pracuje jako 
pořadatelka,“ prozradila čtyřia-
čtyřicetiletá Monika Solnařová 
z  Mostu, momentálně na rodi-
čovské dovolené. 

Role traťových komisařů je 
nezastupitelná. Bez jejich pří-
tomnosti se v  areálu mostec-
kého autodromu a sousedního 
polygonu neobejde žádný au-
tomobilový či motocyklový zá-
vod. Dohlížejí na průběh klání, 
upozorňují jezdce signalizací 
na různé nástrahy a nebezpečí, 
v  případě potřeby na místě za-
sahují a likvidují také následky 
kolizí. „Musejí to proto být lidé 
s mimořádným smyslem pro zod-
povědnost. Případná chyba může 
mít totiž fatální následky,“ upo-
zornil Kužník.  (nov)

O traťové komisaře 
(i komisařky) je zájem

Traťový komisař musí mít v malíčku i zvládnutí hořícího auta.

Jednatel mosteckého divadla Václav Hofmann předává ocenění Michaele Krausové.

Zleva Lukáš Kopecký, Michaela Krausová, Ondřej Dvořák a Jiří Rumpík.

Vydejte se na další adrenalinovou jízdu, tentokrát do válečné atmosféry.



Mami, promiň 

S bratrem Janem si byli po-
dobní k nerozeznání. Občas si 
je pletla i jejich vlastní matka. 
Kromě vzhledu byl ale Jan jeho 
přesný opak. Všechno, co on 
nebyl. Jan byl slunná povaha, 
lidé ho měli rádi. Byl to vždy 
Jan, kterého jako malé dítě bra-
li dospělí na klín, 
zatímco on zůstá-
val sedět u jejich 
nohou na zemi. Jan 
uměl číst a počítat 
dávno před tím, 
než začali chodit 
do první třídy, za-
tímco jemu dělaly 
potíže i základ-
ní věci. Jan býval 
jedničkou všech 
sportovních her, 
on končil posled-
ní a sport byl pro 
něj noční můrou. Jana přijali 
na gymnázium, zatímco on 
se svými školními výsledky 
neměl na střední školu šanci. 
Vždy všude slýchal, že dvojčata 
jsou jako jeden člověk. Jedna 
duše, jedno srdce. Dva, kteří 
bez sebe nemůžou být. On Jana 
nenáviděl. Svého skvělého bra-
tra, kterého měl každý rád. Zá-
vistivě pozoroval rodiče, když 
se radovali z  Janových úspě-
chů. Nesnášel, když ho matka 
hladila a chválila za každou 
maličkost. Dobře věděl, že ho 
v  duchu srovnává s  bratrem, 
a také, jak to srovnání dopadá. 
Jan to cítil jinak. On bez něj asi 
skutečně nemohl být. Bratr se 
mu snažil ve všem pomáhat, ze 
všeho mu dával ten větší a lepší 
díl. Věděl, že ho má rád. To ale 
jeho nenávist k  úspěšnějšímu 
bratrovi nijak nezmenšovalo. 
Jan měl před sebou zářivou bu-
doucnost, z něj bude v  lepším 
případě elektrikář, v  horším 
bude nezaměstnaný. Věčně ve 
stínu svého skvělého dvojče-
te. Když se vyučil, nastoupil 
do dílny jedné firmy nedaleko 
domu, kde stále bydlel s rodiči. 
Jan po maturitě začal studovat 
vysokou školu. Všechno mu 
šlo jaksi samo. On se dřel, ale 
neměl šanci vydělat alespoň 
tolik, aby si koupil vlastní byt 
a mohl se odstěhovat od rodi-
čů. Jan zatím promoval s  čer-
veným diplomem a v  rukávu 
měl skvělou nabídku od me-
zinárodní firmy. Rodiče slavi-
li, Jan zářil, on se dusil závistí 
a vzteky. Roky plynuly a on si 
pomalu zvykal, že Jan je top 
manažer a on nula. Jan si sta-
ví vilu, on žije v  pronajatém 
bytě, kam se stěží vejde sám. 
Když mu ale Jan nabídl, aby 
se přestěhoval k němu, odmítl. 
Nechtěl od Jana žádné milosti. 
Tvářil se, že ho baví život bez 
peněz, plný svobody. Že kašle 
na drahá auta a raději brázdí 
silnice na silné motorce, kte-
rou si koupil už značně ojetou, 
a přesto si na ni musel půjčit. 
Z duše nenáviděl Janův úspěch, 
jeho skvělý život, jeho peníze, 
jeho štěstí. S  Klárou se sezná-
mil na jedné benzínce. Ona 
stála za kasou, on si tam pravi-
delně jezdil pro benzín. Byla to 
taková přítulná kočička. Pěkné 
vlasy, pěkný obličej a božské 
tělo. Vozil Kláru na motorce, 
milovali se při každé příleži-
tosti, zůstávala na noc v  jeho 
malém bytě. Líbilo se mu, že 
ho Klára miluje. Že ho sleduje 
s obdivem. Že rozuměl všemu, 
co říká. Patřila do jeho světa. 
Po čase ho začala Klára nudit. 
Svět byl plný krásných kočiček, 
které jen čekaly, až je pozve na 
svou motorku. Trvalo dlouho, 
než Klára pochopila, že už ji 
nechce. Dokonce ho zkoušela 

vydírat. Prý s  ním čeká dítě. 
Odmítl se s ní bavit, a tak ko-
nečně přestala volat. Už na něj 
nečekala před domem. Už ho 
nekontaktovala. Byl rád, že má 
od ní pokoj. Když potkal Kláru 
s  Janem, nemohl tomu uvěřit. 

Jeho bratr chodil 
s  jeho bývalkou. 
S  holkou, která 
pro něj nebyla dost 
dobrá. Právě tu si 
vybral jeho skvělý 
bratr. Nechtěl ji, ale 
také nechtěl, aby si 
Jan s Klárou užíval. 
Nepřál jim to. Už 
jako kluk se naučil 
se svým bratrem 
manipulovat. Vět-
šinou mu vyhověl 
ve všem, co od něj 

chtěl. Šel tedy za Janem a řekl 
mu, že Kláru stále miluje a že 
ho bolí, když je vidí spolu. Jan 
mu ale tentokrát neustoupil. 
S  Klárou chodí už delší dobu. 
Řekla mu, že si s  ním rozumí 
víc. Čekala jen na příležitost, 
aby se s  jeho bratrem rozešla. 
Dokonce prý s  Janem čeká 
dítě. Už toho měl dost. Klára 
ho podváděla s Janem a nako-
nec je to Jan, který ji má. On 
opět nemá nic. Jen holky na 
jednu noc. Jako by zapomněl, 
že se s Klárou sám rozešel a že 
o ni nestál. Měl vztek. Strašnou 
zlost. Chtěl to vše pustit z hla-
vy, ale nenávist k  Janovi ho 
celého ovládala. Myslel jen na 
to. Nemohl pracovat, nemohl 
se bavit. Myslel na Jana. Pak 
pochopil, že může udělat jen 
jedno, aby se toho pocitu zba-
vil. Musí Jana zničit. Vymazat 
ho ze svého života. Zabít, roz-
drtit. Dobře se na večer připra-
vil. Jan ho důvěřivě pozval dál. 
Chtěl se udobřit. Počkal, až se 
k  němu Jan otočí zády a vrhl 
se na něj. Věděl, že jinak nemá 
proti Janovi šanci. Do hlavy ho 
uhodil kladivem, které přinesl 
s sebou v brašně. Jan upadl na 
zem. Klekl na něj a mlátil dál. 
Cítil, jak jeho vztek pomalu 
odchází. Co teď byl ten skvělý 
bratříček. Jen kaše z krve a kos-
tí. Teprve, když byl Jan mrtvý, 
uklidnil se. Pohled na mrtvého 
bratra byl skvělý. Konečně se 
zbavil toho břemene. Už mu 
nemusel závidět. Po chvíli vy-
střízlivěl. Začal přemýšlet, jak 
bude žít dál potom, co udělal. 
Nechtěl do vězení. Rozjel se 
k  rodičům. Když klepal na je-
jich dveře plakal. Klekl si před 
matkou a objal ji kolem pasu. 
Stále dokola se omlouval. Přes 
vzlyky mu nebylo rozumět. 
Omlouval se za to, že si sáhl na 
život. Vysvětloval, že se musel 
zabít. Nebyl nic. Nic neuměl. 
Nic neznamenal. Nikdo ho 
neměl rád. Nedalo se to snést, 
a tak se musel zabít. Rodiče 
nechápali, snažili se ho uklid-
nit. Nakonec ho odvezli do 
nemocnice. Dál střídavě plakal 
a mumlal omluvy. Stále mluvil 
o sebevraždě. Dostal léky na 
uklidnění. Rodiče ho odvezli 
domů. Chvíli spal, druhý den 
se vše opakovalo. Sám uvěřil, 
že co říká, je pravda. Zmatení 
rodiče ho znovu vzali k lékaři. 
Bylo jasné, že není v pořádku. 
Lékař mluvil o psychické po-
ruše. Doporučoval na několik 
dnů hospitalizaci na psychi-
atrii. Obával se, aby si pacient 
nakonec neublížil. Když po 
několika dnech objevili Janovu 
mrtvolu, ležel na pokoji psy-
chiatrie a stále dokola mumlal 
omluvy. Mami promiň, že jsem 
se zabil. Já musel. Nic jsem ne-
znamenal.  (pur) 

SOUDNIČKA

zpravodajství 10. březen 2017 55

MOST - Oblastní muzeum v Mostě připravuje již svou druhou Mu-
zejní noc. Uskuteční se 10. června, tentokrát s názvem „Vůně ben-
zínu“. 

Součástí akce bude i výstava 
historických fotografií s  auto-
mobily a motocykly prolínající 
se v historii Mostecka. Součás-
tí Muzejní noci se můžou stát 
sami návštěvníci. „Na adresu 
mosteckého oblastního muzea 
stačí stručně popsané foto rodi-
čů a prarodičů s  vozem či mo-
tocyklem (jméno, místo a rok 
pořízení snímku). Fotografie od 
počátku motorismu až po rok 
1977 můžete poslat na info@
muzeum-most.cz, nebo osobně 
přinést do recepce muzea v ote-
vírací době. V  tomto případě, 
prosíme, dejte fotografie do 
obálky se zpáteční adresou, te-
lefonem a e-mailem. Fotografie 
budou po naskenování vráceny,“ 
říká Eva Hladká z Oblastního 
muzea Most. Fotografie přiná-
šejte a posílejte do 30. dubna 
2017.

Pravidla užití fotografií: Ka-
ždý občan tím, že poskytne foto-
grafie, potvrzuje, že je výlučným 
vykonavatelem majetkových 
autorských práv k  fotografiím, 
a že žádné třetí osobě nepřísluší 
k fotografiím žádná práva, která 
by mohla být jejich překážkou 
v užití fotografií na výstavě. 

Zasláním fotografií udělu-
je účastník Oblastnímu muzeu 
v  Mostě (dále jen OMM) nevý-
hradní licenci  k užití fotografií, 
a to bez územního a časového 
omezení ke všem známým způso-
bům užití; organizátorovi OMM 
souhlas k pořízení fotografií a ka-
merových záznamů a k užití těch-
to fotografií nebo záznamů pro 
propagační účely. Každá osoba, 
která pošle fotografie, výslovně 
souhlasí s tím, aby OMM zpraco-
vávalo jí poskytnuté osobní údaje, 
a to pro účely výstavy. (nov)

MOST - Areál mosteckého autodromu si přišly prohlédnout děti 
z místního dětského domova a ze zařízení Mosťáček pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc. Dočkaly se i třešničky na dortu – svezení 
safety carem.

Nabídku vedení společnosti 
AUTODROM MOST ředitelka 
dětského domova Marcela Stütz 
přivítala. „Jsem moc ráda, že 
jsme mohli s dětmi na autodrom 
přijet. Každé vytržení z  běžné-
ho všedního života samozřejmě 
velmi vítají, exkurze s  odbor-
ným výkladem byla pro ně navíc 
opravdovým zážitkem,“ svěřila 
se sympatická žena. 

Delegace z  dětského domova 
se ujal zástupce sportovního ře-
ditele společnosti Pavel Kužník. 
V  dispečinku startovní věže, 
který je „centrálním mozkem“ 
autodromu, seznámil děti s  his-
torií areálu a vyjmenoval závody 
a další aktivity, které mostecký 
stánek motoristického sportu 
kaž doročně pro své fanoušky při-
pravuje. Nechyběly ani praktické 
ukázky a svezení ve voze safety 
car po velkém závodním okruhu.

Vyvrcholením exkurze a po-
chopitelně nejsilnějším dojmem 
byla jízda po dráze v rychlém 
voze safety car. „Do pocitů nad-

šení se přeci jen sem tam vkradlo 
trochou strachu, samozřejmě 
hlavně v  zatáčkách. Ale celkově 
byly děti statečné a pořádně si 
to užily,“ popsal Kužník. „Jeden 
z hochů se zajímal o to, jak se se 
závoděním začíná. Takže kdo ví, 
třeba ho jednou uvidíme jako pi-
lota prohánět se po našem okru-

hu v  kokpitu rychlého a silného 
stroje. Rozesmál nás dotaz, zda 
máme v  našem autoparku nej-
rychlejší vůz planety - Buggatti 
Veyron. Kéž by. Ale bohužel. Ta-
zatele i sebe samotné jsme museli 
zklamat,“ usmívá se Pavel Kuž-
ník.

 (nov)

Muzejní noc s 
„vůní benzínu“

...Máte tady nejrychlejší vůz planety?
K muzejní noci se samozřejmě připojí i mostecké muzeum.

Z prohlídky autodromu byly nadšené nejen děti z dětského domova, ale i jejich paní ředitelka.
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KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN

zajímavosti z vašeho města

KULTURA SPORT VOLNÝ ČASŽIVOTNÍ STYL

LITVÍNOV – Až do srpna budou 
dvě ulice v  Litvínově, Skalní 
a Janáčkova, zatíženy stavební-
mi pracemi. Společnost, která 
tu má na starosti rozvody vody, 
totiž naplánovala rekonstrukci 
vodovodů a kanalizace.

Se stavbou se začíná v březnu 
a potrvá do 15. srpna. Větší za-
tížení čeká ulici Skalní. Ta bude 
po celou dobu rekonstrukce ne-
průjezdná. Stavební práce bude 
provádět firma Severočeská sta-
vební, a. s., Ústí nad Labem a bu-
dou zahájeny podle aktuálního 
počasí. Ulice Skalní v úseku od 
křižovatky s ulicí Podkrušno-
horská přibližně k čp. 35 je na 

řadě jako první. Práce budou 
probíhat ve třech etapách za úpl-
né uzavírky části ulice. Majite-
lům okolních nemovitostí bude 
zajištěn přístup k těmto nemo-
vitostem a příjezd podle dohody 
s pracovníky firmy. V polovině 
května by měly být zahájeny prá-
ce v ulici Janáčkova, kde bude 
zachován omezený provoz zú-
žený do jednoho jízdního pru-
hu. „Po dokončení rekonstrukce 
město Litvínov kompletně obnoví 
komunikace. Vrstva z recyklá-
tu bude nahrazena celoplošným 
asfaltovým povrchem,“ doplnil 
litvínovský místostarosta Milan 
Šťovíček. (pur) 

LITVÍNOV – Po kruté zimě přišlo oteplení a lidé se nedočkavě vrhli 
na své zahrady. Úklid po letošních přívalech sněhu dá zabrat. Město 
Litvínov tentokrát zareagovalo pružně a už na příští týden připravi-
lo mimořádný svoz bioodpadu.

Mimořádný svoz bioodpadu 
je naplánován na 14. a 28. břez-
na. Pravidelný svoz bioodpadu 
bude zahájen 4. dubna. Svoz 
biologicky rozložitelného odpa-
du probíhá každé úterý duben 
– říjen do zvláštních sběrných 
nádob hnědé barvy o objemu 
240 l umístěných pro více uži-
vatelů na veřejném prostranství 
a o objemu 120 l přidělených 
ke konkrétnímu rodinnému 
domu. Pro obyvatele Litvíno-
va připravuje město na letošní 
rok také další novinku. Kdo 
bude chtít, dostane kompostér. 
Litvínov totiž žádá o dotaci 
až na tisíc kusů kompostérů, 
které by měly pomoci s naklá-
dáním s biologicky rozložitel-
ným odpadem. „Dělali jsme si 
průzkum mezi obyvateli města 
a zájem o kompostéry je veliký. 
Také zkušenosti z okolních měst 
s kompostéry jsou velmi dobré. 

Chceme pořídit tisíc kompostérů 
pro majitele rodinných domů, 
zahrádkáře nebo pro lidi, kte-
ří udržují zeleň před obytnými 

domy. Prostě pro každého, kdo 
bude mít o kompostér zájem. 
Už děti v mateřských školách se 
učí, jak nakládat s odpady. Po-
dle předběžného průzkumu by se 
rozdalo několik set kompostérů. 
Věřím, že až se kompostéry za-
čnou rozdávat, bude zájem ještě 
větší,“ uvedl místostarosta měs-
ta Milan Šťovíček. Bioologický 
odpad mohou Litvínovští uklá-
dat také do hnědých nádob na 
bioodpad. 

Co je bioodpad? 
Je to odpad, který se biologic-

ky rozkládá. Jedná se o odpad 
vzniklý v domácnostech, zbytky 
ovoce, kávové a čajové zbytky, 
skořápky z vajíček a ořechů, 
zbytky vařených jídel, bram-
bory, těstoviny, rýže, zvadlé 
květiny, podestýlky domácích 
býložravců, špinavé papírové 
ubrousky. Dále odpad po údrž-
bě zahrady, jako je posečená trá-
va, listí, větvičky, plevele, piliny, 
hobliny, kůra, popel ze dřeva, 
trus býložravých hospodář-
ských zvířat, stará zemina.  (pur)

LITVÍNOV – Boj Lesů ČR s kloubnatkou v Krušných horách už má vý-
sledky. První napadené smrky pichlavé jsou už v  horách zlikvido-
vané. Postupně musí lesní správci odstranit napadené smrky na 13 
tisících hektarech lesů.

Krušnohorským lesům by 
měla pomoci státní dotace 4,2 
miliardy korun na obnovu na-
padených a odumřelých smr-
ků. „Smrk pichlavý je hlavním 
hostitelem této houby. Všechny 
napadené smrky se musí odstra-
nit a vysadit nový porost,“ uvedl 
Pavel Rus. Napadené smrky se 
v  Krušných horách odstraňují 
také speciální metodou frézová-
ní, kdy se strom na místě stro-
jově odfrézuje po celé výšce až 
k zemi. Tato metoda je mnohem 
rychlejší, než klasická těžba dře-

va. Dřevo napadených smrků 
není podle odborníků vhodné 

k  dalšímu zpracování. „Daří se 
nám obnovovat poškozený po-
rost. Je ale problém s přemnože-

nou vysokou zvěří. Hlavně jelen 
ničí mladé nově vysazené strom-
ky,“ posteskl si Pavel Rus. 

Kloubnatka je lesním správ-
cům známá už dvě stě let. Smrk 
pichlavý je sice jejím hlavním 
hostitelem, objevit se ale může 
i na smrku ztepilém, který je 
v  Krušných horách hlavní dře-
vinou. Novou výsadbou se lesáci 
vrací k původním druhům, které 
v  Krušných horách rostly. „Vy-
sazujeme smrk ztepilý a listnaté 
stromy, buky, duby, břízu. Věří-
me, že až z lesů odstraníme smrk 
pichlavý, vrátí se vše do normálu,“ 
říká lesní správce. Kloubnatka by 
tak z krušnohorských lesů nemě-
la zmizet úplně, neměla by ale 
také napadat celé porosty. (pur)

LITVÍNOV – O dotacích na demolici prázdných objektů diskutovali 
starostové členských obcí Svazku obcí v  regionu Krušných hor na 
poslední členské schůzi. S potěšením přijali informaci, že na dotaci 
dosáhnou nejen obce se sociálně vyloučenou lokalitou. Kromě Lit-
vínova tak mohou žádat na Litvínovsku všechny ostatní obce a měs-
ta v území příslušného ORP.

Dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR na demolici 
prázdných objektů je už ve dru-
hém kole. V  prvním i druhém 
kole žádaly pouze obce se so-
ciálně vyloučenými lokalitami. 
Největším problémem při žá-
dání o dotace jsou však kom-
plikované procesy s  výkupem 
nemovitostí, na které se dotace 
použít nedá.

„Podmínkou je, že objekt musí 
být v majetku obce a dotaci ne-
lze využít na jeho vykoupení od 
majitele. To je hlavní překážka, 
kterou obce řeší,“ připomněl 
předseda svazku David Kádner. 
Místostarostka Litvínova Erika 
Sedláčková potvrdila, že to je 
také důvod, proč Litvínov zatím 
podal jen jednu žádost, a to na 
demolici bývalé ubytovny pro 
sociálně slabé U Bílého sloupu. 
„Chtěli jsme žádat i na demoli-
ci prázdných domů v Janově. Už 
rok jednáme s CPI o odkoupení. 
Jednání se ale táhlo, a tak jsme 
si nestihli podat žádost do dru-
hého kola. Nyní máme konečně 
nabídku na odkoupení dvou 
nemovitostí za 850 tisíc korun,“ 
prozradila místostarostka Erika 

Sedláčková. Věří, že město může 
třetí kolo žádostí o dotaci (bu-

de-li vyhlášeno) stihnout, pro-
tože je plánováno nejdříve na 
podzimní měsíce. „Vše ale ještě 
musí projít zastupitelstvem měs-
ta. Dotace je v  maximální výši 
pět miliónů korun, což rozhod-
ně na demolici dvou panelových 
domů s několika vchody a patry 
stačit nebude,“ připomněla mís-

tostarostka. Nejaktivnější v  Ús-
teckém kraji je při sepisování 
žádostí o dotace na demolici 
Louka u Litvínova. Ta poslala 
do jednoho kola hned žádosti 
dvě. To ale pravidla dotační-
ho programu nedovolují, a tak 
dostane Louka dotaci pouze na 
jednu žádost.  (pur)

Zákeřná houba likviduje smrk 
pichlavý v Krušných horách

IKloubnatka smrková je choroba 
napadající především smrky, je 
způsobovaná houbou Gemma-
myces piceae . Je rovněž nazý-

vána odumírání pupenů smrku. 
Vyskytuje se zejména v lokalitách 
s množstvím srážek a trvale vyso-
kou vzdušnou vlhkostí.

Litvínov je připravený na bioodpad

Na dotaci na bourání si sáhnou i menší obceUlici Skalní a Janáčkovu 
čekají uzavírky

Zdemolovat plánuje Litvínov i některé prázdné domy v Janově.

Svoz bioodpadu v Litvínově začne letos dřív.



zpravodajství 10. březen 2017 77

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/

LITVÍNOV – V Krušných horách nad Litvínovem vzniká naučná stez-
ka. Lesy ČR tak chtějí turistům kompenzovat uzavřenou oboru. Prá-
ce na stezce ale nepokračují tak rychle, jak by si lesní správce Pavel 
Rus představoval. Hotovo bude nejdříve v roce 2019.

Na realizaci naučné stezky 
začaly Lesy ČR pracovat už 
v roce 2015. Nejprve bylo nutné 
vypracovat projektovou doku-
mentaci. Lesní cesty totiž musí 
odpovídat především potřebám 
Lesů ČR, proto se projektují tak, 
aby po nich projela i lesní tech-
nika. Trasa cesty Jezdecká mezi 
Litvínovem a Vodním dílem 
Fláje bude kopírovat současné 
lesní cesty, změní se tak povrch 

cesty ze štěrkového na asfaltový. 
Součástí této stezky je i odbočka 
na vrch Loučná, ta se v dolním 
úseku vyštěrkuje. Letos se zahájí 
první etapa, hotovo by mělo být 
v roce 2019. 

Všechny turistické prvky 
a doplňky pro děti budou z pří-
rodního materiálu, většinou ze 
dřeva. Do Meziboří bude stezka 
napojena v horní části města 
u okálů. „Práce na naučné stezce 

neběží tak, jak bych si předsta-
voval. Máme předběžný rozpo-
čet dvacet miliónů korun, vše 
se musí soutěžit, máme na vše 
zákonné lhůty. To všechno práce 

zdržuje. Hotovo mělo být v příš-
tím roce, ale reálný je spíše rok 

2019,“ informoval starosty obcí 
Litvínovska lesní správce Pavel 
Rus. Výstavby naučné stezky si 
mohou všimnout i Litvínovští. 
Začíná se totiž s  pokládáním 
asfaltového povrchu na Jez-
deckou, stezku, která začíná 
u areálu Louček a pokračuje až 
k  flájské přehradě. „Meziboří 
žádá další rozšíření naučné stez-
ky, a to vybudováním nových cest 
u sjezdovky, které by se na stezku 
napojily. To ale už nemůžeme 
udělat v rámci jednoho projektu. 
Bude to další projekt za mini-
málně tři milióny korun,“ dopl-
nil Pavel Rus.  (pur)

LITVÍNOV – Děti ze základních škol na Litvínovsku se v dubnu mo-
hou těšit na branný den s vojáky Armády České republiky. V rámci 
projektu „Příprava občanů k obraně státu“ celodenní akci do Litví-
nova zajistil předseda Svazku obcí v  regionu Krušných hor David 
Kádner. 

Branný den pro děti základ-
ních škol zajistí především vo-
jáci libereckého útvaru chemi-
ků. „Vojáky práce s  dětmi baví 
a pečlivě si program připravují. 
Všechny jejich akce jsou velmi 
zajímavé a děti si je vždy užijí. 

Budou mít možnost prohlédnout 
si vojenskou techniku, sáhnout si 
na výbavu vojáků, vyzkoušet si 
ji. Dozvědí se mnoho zajímavých 
informací z  prostředí armády,“ 
představil projekt David Kád-
ner. Pro akci vybral litvínovský 

Koldům. „Je důležité, aby byla 
možnost konání uvnitř, ale také 
aby bylo okolo dostatek volného 
místa. Koldům je k tomu ideál-
ní,“ míní David Kádner. 

Celá akce, která se má konat 
19. dubna, bude v  režii mini-
sterstva obrany. Dopravu pro 
děti ze vzdálenějších škol svaz-
ku ale zajistí Svazek obcí v regi-
onu Krušných hor. „Není to akce 
jen pro děti z Litvínova. Chceme, 
aby se zúčastnily děti ze všech zá-

kladních škol na území svazku,“ 
doplnil jeho předseda. 

Projekt připravilo minister-
stvo obrany. Cílem je zábavnou 
a interaktivní formou představit 
Armádu ČR, informovat o jejím 
poslání (současné činnosti, vý-
cviku a zahraničních operacích 
a výstroji či výzbroji. Díky pro-
jektu může armáda veřejnosti 
předávat i  méně známé infor-
mace, ke kterým by se jinak ne-
dostala.  (pur)

Děti čeká bra nný závod s armádou

 Naučná stezka Fláje až napřesrok

IStezka povede z Louček na Dlou-
hou Louku, podél plotu obory 
k přehradě a jihobřežní cestou na 
Klíny. Výhradně pro pěší bude ur-

čena odbočka na Loučnou. Na stez-
ce budou naučné informační tabule, 
odpočívadla a vyhlídkové prvky.

Nová naučná stezka povede kolem Vodního díla Fláje.
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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

MEZIBOŘÍ - Starosta města Me-
ziboří Petr Červenka se setkal 
s  policisty Policejní stanice Me-
ziboří a vedoucím Obvodního 
oddělení Policie ČR Litvínov Jin-
dřichem Kusým. Meziboří patří 
dlouhodobě k městům s nejniž-
ší kriminalitou v Ústeckém kraji. 

„S Policií ČR má město skvě-
lou spolupráci. Meziboří je také 
díky práci policistů z místní po-
licejní stanice bezpečné a klidné 
místo pro život. Za to patří všem, 
kdo se o bezpečí v našich ulicích 
stará, poděkování,“ uvedl staros-
ta města. Diskutovalo se také 
o problémech, které policisté 

ve městě řeší. Mezi nejpalčivější 
patří neukáznění pejskaři, kteří 
po svých psech neuklízí exkre-
menty. Velmi často také poli-
cisté řeší parkování na místech, 
kde se stát nesmí. Starosta Petr 
Červenka rovněž vyslovil uspo-
kojení nad spoluprácí všech 
subjektů, které se podílí na 
zdárném průběhu zimní údržby 
a provozu městské hromadné 
dopravy během zimního obdo-
bí, a to Policie ČR, Technických 
služeb města Meziboří, Doprav-
ního podniku měst Mostu a Lit-
vínova a Správy a údržby silnic 
Ústeckého kraje.  (pur)

Meziboří si váží policistů

Starosta Meziboří Petr Červenka poděkoval mezibořským policistům.
NOVÁ VES V HORÁCH – Starostové tří horských obcí, Nové Vsi v Ho-
rách, Hory Svaté Kateřiny a Brandova se sešli s generálním ředite-
lem Vršanské uhelné a Severní energetické Vladimírem Roučkem, 
aby jednali o partnerství s  těžební společností. Těžaři jsou podle 
Vladimíra Roučka ochotni horským obcím pomáhat. Mělo by se ale 
jednat o projekt, který obce spojuje.

Vladimír Rouček v úvodu se-
známil starosty s aktuální situa-
cí v těžební skupině a změnami 
v jejím uspořádání. „Vytváříme 
co nejštíhlejší struktury vrcholo-
vého a středního managementu. 
Společnosti Coal Services, Vršan-
ská uhelná a Severní energetická 
získaly jedno vedení a jedno 
představenstvo,“ řekl Vladimír 
Rouček. Energetika je podle 
Vladimíra Roučka ve složité 
situaci: „Ceny komodit klesají. 
Naopak zdvojnásobily se napří-
klad odvody za vydobytý nerost. 
Meziročně to představuje nárůst 
sto miliónů korun na odvodech, 
které ovšem nejdou do rozpočtů 
dotčených obcí, ale přímo do 
rozpočtu státu. My se i přesto 
chceme ke svému okolí chovat 
partnersky. Uvědomujeme si, že 
území, kde působíme, něco be-
reme. Chceme proto také něco 
vracet.“ Podle jeho slov mohou 
těžaři navázat na dobrou spolu-
práci se Svazkem obcí v regionu 
Krušných hor, který měl v  mi-

nulosti dlouhodobou podporu 
Severní energetické. „Chceme, 
aby si obce samy řekly, co je jejich 
společný zájem. Aktivita, která je 
spojuje, a se kterou bychom jim 
mohli pomoci,“ dodal Vladimír 
Rouček. Starostové tří horských 
obcí se shodli, že nejzásadnější 
je pro ně udržení a zkapacitně-
ní Základní a mateřské školy 
v  Hoře Svaté Kateřiny. „Ne-
chceme dotace na jednorázové 
akce, ale na projekty, které jsou 
důležité pro nás všechny a mají 
dlouhodobý dosah. V  minulosti 
Severní energetická podporova-
la naši základní školu. Dobré 
vztahy měla těžební společnost 
také s Dětským domovem v Hoře 
Svaté Kateřiny. Horské obce mají 
společnou dopravní obslužnost. 
To jsou naše priority,“ přiblížil 
zájmy tří horských obcí staros-
ta Nové Vsi v  Horách David 
Kádner. „V současné době vypi-
suje Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR dotační 
program na rozšíření kapacity 

základních a mateřských škol. 
Naše mateřská škola dlouhodobě 
bojuje s  nedostatečnou kapaci-
tou. Nevím, jak zvládne potřeby 
hor, když byla zavedena povin-
ná předškolní docházka. Máme 
připraven projekt na zateplení 
budovy školky, výměnu oken 
a rekonstrukci půdních prostor, 
kde by mohla vzniknout odpo-
čívárna pro děti. Tím se uvolní 
třídy a navýší kapacita školky. 
Celý projekt ale vyjde na dva mi-

lióny korun. Dotace od MŠMT 
je pouze padesátiprocentní a my 
nemáme na spoluúčast. O školku 
přitom bude stále větší zájem, do 
hor se stěhují mladí lidé. Stejný 
problém je i se základní školou. 
Zatím se nám ji daří držet, ale 
je to neustálý každoroční boj 
o peníze. Škola je přitom pro 
horské obce zásadní,“ uvedla 
starostka Hory Svaté Kateřiny 
Hana Řebíková. O potřebě ško-
ly v  horách mluvil také staros-
ta Brandova Jiří Mooz. „Pokud 
by se nepodařilo školu udržet, 
musely by naše děti dojíždět do 

Litvínova a Mostu. Litvínovské 
školy by totiž nepojmuly všechny 
děti z hor. Jedna cesta do školy by 
tak našim dětem trvala hodinu 
a půl. Denně by strávily tři ho-
diny na cestách. To je nemyslitel-
né. V Brandově v současné době 
prodáváme pozemky pro stavbu 
rodinných domů. Mladí lidé se 
jako první zeptají, jestli máme 
školu. V opačném případě by se 
z  hor stěhovali i starousedlíci,“ 
vylíčil nejhorší scénář starosta 
Brandova. Podporu školy v ho-
rách vidí Vladimír Rouček jako 
smysluplnou. Podle jeho slov 
by se firma v  nejbližších třech 
letech mohla na zkapacitnění 
mateřské školy a rekonstrukci 
školy základní finančně podí-
let. „Podpora školství pomůže 
všem horským obcím, je to pr-
vek, který je spojuje. Přesto by 
si obce měly ujasnit, jak by mělo 
partnerství s  těžební společnos-
tí vypadat. Konkrétní podoba 
spolupráce vyjde z  dalšího spo-
lečného jednání,“ uzavřel Vla-
dimír Rouček. Dříve, než se se 
starosty rozloučil, přislíbil, že 
se během letních měsíců do hor 
vrátí. Projede postupně všechny 
obce a seznámí se s aktuálními 
problémy, které obyvatele hor 
trápí.  (pur)

Těžební společnost pomůže horské škole 
Peníze z uhlí by mohly pomoci horské obci.

IPodpora školství pomůže všem 
horským obcím, je to prvek, kte-
rý je spojuje. (Vladimír Rouček)
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LITVÍNOV – Starostové obcí sdružených ve Svazek obcí v  regionu 
Krušných hor opakovaně upozorňují na zcela nevyhovující pravidla 
pro poskytování dotací na veřejně prospěšné práce. Jejich připo-
mínky řešila také Regionální stálá konference Ústeckého kraje. Ta 
od státu žádá změnu podmínek tak, aby pomohla nespokojeným 
obcím.

Veřejně prospěšná práce se na 
jednání Svazku obcí v  regionu 
Krušných hor dostává opakova-
ně. Problémy s veřejně prospěš-
nou prací každoročně řeší hlav-
ně starostové menších horských 
obcí. Úřad práce sice starostům 
vychází vstříc a poskytuje dota-
ci na veřejně prospěšnou práci. 
Problém je ale s opakováním 
stejných podpořených osob. 
„Pro Ústecký kraj by měla platit 
výjimka oproti ostatním krajům. 
Situace tady u nás je přeci jen 
jiná, těžší. Zejména v malých 
obcích je problém najít lidi, kteří 
jsou ochotní a schopní pracovat. 
Sotva se během roku naučí svou 
práci a získají pracovní návyky, 
musíme je vyměnit za jiné. To 
je pro starosty malých obcí, kde 
není moc na výběr, velmi kompli-
kované. Nicméně chci pochválit 
Úřad práce ČR za vstřícný pří-
stup a spolupráci,“ shrnuje pro-
blémy všech starosta Meziboří 
Petr Červenka. Své připomínky 
k pravidlům aktivní politiky za-
městnanosti přednesl SORKH 
také v  závěru loňského roku 
a směřoval je k Regionální stálé 
konferenci v Ústí nad Labem. 

Regionální stálá konference 
Ústeckého kraje proto doporu-
čuje Ministerstvu práce a sociál-
ních věcí případně Úřadu práce 
ČR vytvoření nových pravidel 
aktivní politiky zaměstnanos-
ti.  Nová pravidla by měla více 
zohlednit konkrétní problémy 
jednotlivých regionů. Umožnit 
starostům, aby na základě svých 
znalostí místního prostředí 
mohli navrhnout určité procen-

to uchazečů k opakovanému za-
městnávání na VPP.  

Další příležitost na dota-
ce pro zaměstnance zejména 
v cestovním ruchu může obcím 
svazku přinést nový projekt, ve 
kterém je svazek partnerem De-
stinační agentuře Krušné hory. 
„Jedná se o projekt, který by měl 
přinést dotace na pracovní mís-
ta v  oblasti cestovního ruchu. 
V  rámci projektu mohou obce, 
ale i podnikatelé v Krušných ho-
rách žádat o dotaci na pracov-
níky například v  informačních 
centrech, na údržbu turistických 
tras a památek, do kulturních 
zařízení a na údržbu sportov-
ních areálů. Projekt je určen pri-

márně pro oblast Krušných hor. 
Pokud dotaci získáme, zahájíme 
projekt v  září letošního roku 
a potrvá další dva roky,“ uved-
la ředitelka destinační agentury 
Eva Maříková. Pro Svazek obcí 
v  regionu Krušných hor by to 
nebyla první zkušenost s  do-
tačními projekty na zaměstna-
nost. V minulosti byl svazek už 
dvakrát úspěšným žadatelem. 
Podpořil tak například mladé 
lidi bez práce či lidi ohrožené 
nezaměstnaností vzhledem ke 
špatné situaci na  trhu práce 
v horách. Pro Destinační agen-
turu Krušné hory je to v oblasti 
dotací na zaměstnanost premi-
éra.  (pur)

Vymyšlené přepadení
MOST – Mostečtí krimina-

listé uzavřeli případ loupežného 
přepadení, k  němuž mělo dojít 
v  polovině února. „Mladý muž 
z Mostu uvedl, že byl v dopoled-
ních hodinách poblíž autobusové 
zastávky MHD v ulici Rudolická 
přepaden neznámým mužem, 
který ho měl uchopit pod krkem 
a poté s nožem v ruce ho donutil 
k vydání batohu. Což mladý muž 
z obavy o svůj život učinil,“ popi-
suje případ mluvčí PČR v Mostě 
Ludmila Světláková s tím, že po-
škozený tak měl přijít o finanční 
hotovost, doklady a další věci. 
Policie, která se případem za-
bývala, nakonec ale zjistila ně-
kolik nesrovnalostí ve výpovědi 
poškozeného. „Případ loupeže 
policie uzavřela s  tím, že se ne-
stal a oznamovatel si celou udá-
lost vymyslel. Peníze totiž utratil 
a doma se bál říct pravdu, tak 
raději ohlásil, že byl přepaden 
a okraden,“ uzavřela k  případu 
policejní mluvčí. 

Volání zdarma
MOST – Nález a používání 

telefonní karty se nevyplatilo 
jednatřicetileté ženě z  Mostu. 
Tu policejní rada teď obvinil 
z trestného činu podvodu a hro-
zí jí za to až dva roky za mříže-
mi. Žena během zhruba dvou 
měsíců neoprávněně používala 
cizí SIM kartu. Poškozenému 
majiteli způsobila hmotnou 
škodu ve výši 17 300 korun. 
„Kartu prý našla kdesi na zemi, 
a i když nebyla jejím majetkem 
a neměla svolení s jejím užívá-
ním, tak ji využívala. Karta to-
tiž nebyla blokována a tak žena 
volala, posílala SMS a využívala 
i služeb mobilního internetu,“ 
doplnila k  případu policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. Ob-
viněnou stíhají na svobodě. 

Kolo bylo „fuč“
LITVÍNOV – Ze sklepa zmi-

zelo jízdní kolo a přímotop. 
Krádež obou má na svědomí 
neznámý pachatel, který vni-
kl v přesně nezjištěnou dobu 
do sklepa jednoho z obytných 
domů v  Litvínově. Násilím se 
vloupal do jedné sklepní kóje 
a v ní si vyhlédl svůj lup. Poško-
zený majitel odhadl škodu na 
7 000 korun.

Z baru za mříže
LITVÍNOV - Ke rvačce došlo 

koncem února v jednom litví-
novském baru, kde měl na místě 
veřejnosti přístupném nejprve 
v samotném objektu baru a poté 
i venku na ulici po vzájemné 
slovní rozepři napadnout obvi-
něný třiadvacetiletý muž z  Lit-
vínova 63letého muže, kterého 
v baru udeřil do obličeje. Poté 
se snažil kopnout dalšího, 31le-
tého muže, který se napadeného 
zastal. „Útočník byl z baru vy-
kázán, kde čekal a po příchodu 
obou mužů se snažil opět o fyzic-
ký kontakt. Napadení se bránili 
a muže zpacifikovali do příjezdu 
policejní hlídky. Podezřelý muž 
měl pozitivní dechovou zkouš-
ku na alkohol. Ke zranění osob 
nedošlo, nevznikla ani hmotná 
škoda,“ informovala o případu 
násilníka policejní mluvčí. Muž 
je obviněn z výtržnictví. 

Na disko „čórkou“ 
LITVÍNOVSKO – Z  maření 

výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání a neoprávněného uží-
vání cizí věci je obviněný 25letý 
Litvínovan. Ten si vzal v Hamru 
o víkendu vozidlo známého, ale 
bez jeho vědomí a svolení. S vo-
zidlem pak odjel se svými ka-
marády do Mostu na diskotéku. 
„Odcizené vozidlo bylo nalezeno 
odstavené na konečné v Mostě, 
jelikož ho osádka nemohla na-
startovat. Policie vůz předala po-
škozenému majiteli. Muž, který 
vozidlo neoprávněně řídil, měl 
navíc platný zákaz řízení až do 
roku 2018,“ upozornila mluvčí. 

Pět za pět set 
LITVÍNOVSKO – Mostecká 

policie obvinila z ohrožení vý-
chovy dítěte 50letou ženu z Lit-
vínovska. Ta řádně nedohlížela 
na docházku svého syna, který 
měl od loňského září do února 
letošního roku vykázat celkem 
500 neomluvených vyučova-
cích hodin. „Obviněná mu tak-
to umožnila vést zahálčivý život 
a porušovala svou povinnost 
pečovat o osobu mladší 18 let 
a v tomto jednání pokračovala 
po delší dobu. Za takové jednání 
může soud uložit až pětiletý trest 
odnětí svobody,“ upozornila po-
licejní mluvčí Ludmila Světlá-
ková. (sol)

P orušené paragrafyObce chtějí změnu podmínek 
pro veřejně prospěšnou práci

MOST – V Mostě se opět utkají 
posádky dračích lodí. V pořadí 
již 6. závod se bude konat ve 
dnech 9. - 10. 6. na Matyldě.

Pátek 9. června 
9 hodin - Závod školních po-

sádek
15 hodin - Trénink posádek 

přihlášených do sobotního zá-
vodu, hudební produkce pro 
soutěžící

Sobota 10. června 
9 hodin - Porada kapitánů
10 hodin - 6. Závod dračích 

lodí Starcolor Cup

Co je to dračí loď?
* loď tvaru otevřené kanoe 

o délce 12,5 m ozdobené na špi-
ci dračí hlavou a na zádi ocasem

* posádka: max. 20 pádlují-
cích v sedě - 10 napravo, 10 na-
levo + bubeník, sedící na špičce 
a údery do bubnu udávající ryt-
mus pádlování + kormidelník, 
stojící na zádi a určující směr.

Historie závodů dračích lodí za-
čala před více než 2200 lety v Číně. 
Od této doby existují historické 
zmínky o závodění na těchto lo-
dích. Jejich moderní éra se datuje 
od roku 1976, kdy se uskutečnil 

první festival dračích lodí v Hong-
kongu. Odtud se sport rychle roz-
šířil do celého světa. V současné 
době se této disciplíně aktivně 
věnuje přes 50 miliónů sportovců 
z více než 50 zemí světa.

Proč dračí lodě?
Dragonboating je týmový 

sport na vodě, kde má 22 spor-
tovců společný zájem a žije 
společným cílem. Do jedné lodi 
zasedají muži i ženy, aby poté 
společně předvedli, že jako je-
den tým dokáží mnohem víc 
než jednotlivec. Sehranost a spo-

lupráce týmu převyšuje výkon 
jednotlivce. Společný úspěch 
v závodě nebo tréninku zname-
ná společnou radost a oslavu. 
Dragonboating přináší nevídané 
prožitky spojené se sportovní 
a společenskou aktivitou.

Startovné
6 325 Kč korporace přátel 

a školní posádky.
12 075 Kč včetně DPH firem-

ní posádky.
V ceně startovného je zapůj-

čení dračí lodi, pádel a kormi-
delníka a páteční trénink. (nov)

Závod dračích lodí opět na Matyldě

Předseda svazku David Kádner prosazuje změnu pravidel pro aktivní politiku zaměstnanosti. Na snímku s 
Dagmar Proškovou, manažerkou Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.

Hejtman se setkal s 
„šéfkou“ odborářů

ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtman 
Oldřich Bubeníček se za pří-
tomnosti prvního náměstka 
Martina Kliky a náměstka 
Stanislava Rybáka setkal s no-
vou předsedkyní Regionální 

rady odborových svazů Milo-
slavou Janskou a místopřed-
sedou Miloslavem Borovič-
kou. Oba subjekty se shodly, 
že se budou nadále podílet na 
vedení společného sociálního 
dialogu.

„Jsem si jist, že spolupráce 
kraje s odboráři bude plně fun-

govat i nadále a bude přinášet 
pozitivní výsledky při zlepšová-
ní života obyvatel v kraji,“ řekl 
Oldřich Bubeníček.

Regionální rada je napří-
klad jedním z partnerů Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kra-
je a angažuje se rovněž v čin-
nosti Hospodářské a sociální 

rady Ústeckého kraje. Vedení 
regionální rady požádalo kraj, 
aby pomohl s  obnovou pra-
coviště pracovního lékařství 
v Krajské zdravotní a projevilo 
zájem účastnit se práce výborů 
Zastupitelstva Ústeckého kraje 
a komisí Rady Ústeckého kra-
je. (red)
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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 oranžovou sedací 

soupravu, 3+1+1, v dobrém stavu. 
Spěchá. Cena dle dohody. Telefon: 
607 784 645

 ■ V Mostě prodám 2 x lednice s 
mrazákem Privileg, Siemens, cena 
za ks: 2 800 Kč, mrazák Perfekt – 7 
šuplíků – 2 800 Kč, vše v dobrém 
stavu. Telefon: 607 277 880, po 18 
hodině

 ■ V Mostě prodám 2 x sporák na 
plyn – PB 2 500 Kč, kupeckou váhu 
900 Kč – vše dobrý stav. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ V Mostě prodám dětskou dře-
věnou postýlku s matrací – 700 Kč, 
dětskou rozkládací židličku se sto-
lečkem – 300 Kč, dětskou vysokou 
plastovou jídelní židli – 450 Kč. Te-

lefon: 607 277 880 – večer
 ■ 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

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám nebo pronajmu rekre-

ační objekt, vhodný k rekonstruk-
ci, 50 km od Mostu, v okrese Ra-
kovník. Telefon: 731 077 471

 ■ Prodám ŘRD, 4+1 u Žatce, po-
zemek 350 m2, patrový domek je s 
garáží, dílnou, sušárnou, kotelnou, 
plastová okna, plynový kotel + 
kamna. Cena 1 260 000 Kč. Telefon: 
705 233 646

 ■ Prodám byt v Mostě, OV, u 
Kahanu, po rekonstrukci, 2+KK, 
270 000 Kč. Při rychlém jednání 
domluva 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

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

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®

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, 
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen® 
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové 
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční 
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

sobota 
9-12 hod. 

8 
DUBEN RESSL  

(sraz u koupaliště) 
 
HNĚVÍN               
(sraz na parkovišti  
nad vodárnou) 
 

BENEDIKT 
(sraz pod 18. ZŠ) 
 

Ressl Hněvín 

každý účastník obdrží pytel  
na odpadky a rukavice 

naplněné pytle je třeba nechávat na 
zpevněných cestách  

www.uklidmecesko.cz  

Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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V sobotu začíná 
fotbalová divize

Již tuto sobotu 11. března 
zahajují jarní boje fotbalové 
divize. Ve skupině B hrají 
dva zástupci Mostecka a oba 
začínají doma. Mostecký fot-
balový klub od 10.15 bude 
hrát s Hostouní a Baník Souš 
od 14.30 hodin přivítá na 
svém hřišti SK Kladno. 

Hokejistky jsou ve 
fi nálové čtyřce

Tým hokejistek HC Lit-
vínov postoupil do závěreč-
ných bojů naší nejvyšší hoke-
jové soutěže žen. Stalo se tak 
poté, co v posledním utkání 
základní části kontumačně 
zvítězil nad Berounem, který 
víkendové střetnutí skrečo-
val. Boje o konečné umístění 
začínají už o víkendu.

Házenkářky nastoupí 
v pátek doma

Další domácí střetnutí in-
terligy sehrají házenkářky 
DHK Baník Most již dnes, 
tedy v  pátek 10. března. Je-
jich soupeřem bude od 18 
hodin na palubovce mostec-
ké sportovní haly celek Vese-
lí na Moravě. 

Zahajuje také 
fotbalový krajský 

přebor
Do jarní části o víkendu 

vstoupí také krajský přebor 
fotbalistů. Jeden ze zástupců 
Mostecka, celek FK Litvínov, 
se představí doma. V  sobo-
tu 11. března hraje od 14.30 
hodin s  SK Hrobce. Druhý 
zástupce, tým Sokola Jiřetín, 
hraje venku, představí se na 
hřišti v Bílině.

Mladší dorost hraje 
s Mountfi eldem

Mladší dorostenci HC 
Litvínov se po výhře na ledě 
Plzně probojovali na čtvr-
tou příčku tabulky, která jim 
zajistila lepší výchozí pozi-
ci pro čtvrtfinále play off. 
V něm vyzvou mladí Ropáci 
hradecký Mountfield, kte-
rý skončil na pátém místě. 
Čtvrtfinálová série začala 
ve středu na ledě Litvínova, 
v pátek se přesune do Hradce 
a případné třetí, rozhodující 
utkání se odehraje v neděli 
opět na severu Čech.

Na Easter Cup 
je přihlášeno 

sedmdesát týmů
Letošní ročník meziná-

rodního mládežnického 
turnaje Easter Cup bude vel-
kolepou záležitostí, protože 
je na něj do všech věkových 
kategorií přihlášeno přes 
sedmdesát týmů z  několika 
států Evropy. Hrát se bude 
celkem sedm turnajů letošní 
série. 

Neděle bude v Mostě 
plná basketbalu

V neděli 12. března čeká 
mosteckou sportovní halu 
basketbalový den. Od 10 ho-
din totiž hrají zápas oblastní 
přebor mladší minižákyně 
U12 se Slunetou Ústí nad La-
bem. Stejné týmy čeká od 12 
hodin odveta a od 14 hodin 
se v zápasu Regionální divi-
ze představí starší žáci U15 
v duelu s BK Kladno. (jak)

LITVÍNOV – HC Verva Litvínov postoupil do play off  hokejové 
Tipsport extraligy z pátého místa tabulky základní části. Tím si jeho 
hráči zajistili přímý postup do čtvrtfi nále. Jejich soupeřem bude po-
prvé v historii celek Mountfi eld Hradec Králové. 

Páté místo je vyrovnaným 
třetím nejlepším umístěním 
týmu od roku 2000, kdy byl za-
veden tříbodový systém (2015 
– 2. místo, 2009 – 3. místo, 
2008 a 2017 – 5. místo). Zisk 88 
bodů v  základní části soutěže 
je dokonce druhým nejlepším 
výsledkem (2015 – 105 bodů, 
2017 – 88 bodů, 2009 – 86 
bodů). Rozpis jednotlivých zá-
pasů celé čtvrtfinálové série je 
následující:

1. zápas (pondělí 13. března) 
H. Králové – Litvínov (18.00 
hod.), 2. zápas (úterý 14. břez-
na) H. Králové – Litvínov 

(17.20, ČT), 3. zápas (pátek 17. 
března) Litvínov – H. Králové 
(17.20, ČT), 4. zápas (sobota 
18. března)  Litvínov – 
H. Králové (17.30). Případný 5. 
zápas (úterý 21. března) H. Krá-
lové – Litvínov, 6. zápas (čtvrtek 
23. března) Litvínov – H. Krá-
lové (17:20) nebo 7. rozhodují-
cí zápas (sobota 25. března) H. 
Králové – Litvínov.

HC Verva Litvínov také zve-
řejnil informace k prodeji vstu-
penek na své domácí zápasy 
v Generali play off TELH.

Držitelé permanentních vstu-
penek mají rezervován lístek na 

dané utkání pouze do 24. hodi-
ny dne předcházejícího danému 
zápasu. V případě dvou zápasů 
hraných za sebou platí rezerva-
ce na oba zápasy najednou a to 
vždy do 24. hodiny předcházejí-
cího dne před prvním zápasem, 
tzn., že rezervace na oba zápasy 
končí ve čtvrtek 16. 3. ve 24.00 
hodin. Vstupenky bude možno 
zakoupit najednou na oba za 
sebou hrané zápasy play off. Na-
kupovat lze také přes internet, 
ovšem zákazník musí mít vy-
tvořen svůj účet - registraci na 
nákup. E-mail nahlášený při vy-
tvoření účtu na stránkách klubu 
při předchozím zakoupení vstu-
penky. Vstupenky on-line a veš-
keré informace najdou fanoušci 
HC Verva na klubovém webu 
www.hcverva.cz.  (jak)

MOST – Další kolo WHIL přineslo házenkářkám DHK Baník Most po-
rážku. Černí andělé se tentokrát vrátili ze Slovenska bez bodů. Há-
zenkářky domácí Šaly, která je toho čase ve velice výborné formě, je 
dokázaly na své palubovce porazit 24:21 po poločase 13:13. 

„Rozhodla hlavně trpělivost 
soupeře, který nás svou dlouhou 
hrou v útoku dokázal vyvést 
z rytmu. Velkou roli také sehrá-
la naše netrpělivost v obraně, ale 
hlavně nevydařená koncovka 
zejména ve druhé polovině utká-
ní,“ komentoval výsledek trenér 
Mostu Peter Dávid. 

Zpočátku spolu oba týmy 
hrály vyrovnanou partii a do 
šaten se v poločase odcházelo 

za smírného stavu 13:13. Až 
ve druhé polovině utkání se 
hráčkám Duslo Šala podařilo 
vytvořit si mírný náskok, který 
udržely až do konce. „Nešlo ani 
tak o náš celkový herní projev, 
dokázali jsme si vytvořit šance, 
ovšem nedařilo se nám je promě-
ňovat,“ narážel mostecký trenér 
zejména na druhý poločas, kdy 
hráčky Baníku dokázaly během 
pětadvaceti minut skórovat 

pouze čtyřikrát. „Jsme z výsled-
ku, obzvlášť ve druhé polovině 
utkání velmi zklamaní. Dneš-
ní zápas je pro nás ponaučení, 
naše interligové cíle se ale nijak 
nemění, takže nám nezbývá než 
se co nejrychleji vzpamatovat 
a soustředit se na další střetnutí,” 
uzavřel trenér. 

Duslo Šala – DHK Baník 
Most 24:21 (13:13). Nejvíce bra-
nek: Klučková 6/4, Bahýlová 5, 
Veselková 4 - Szarková 5, Jeřáb-
ková 5, Kovářová 4. Rozhodčí: 
Budzák, Záhradník. Sedmimet-
rové hody: 4/4 - 2/1. Vyloučení: 
3:3. Diváci: 700.  (jak)

MOST - V  neděli bude prvním kolem zahájen již šestnáctý ročník 
Mostecké ligy malé kopané. Na hřišti 11. ZŠ v Mostě se bude o titul 
nejlepšího týmu mosteckého malého fotbalu ucházet stejně jako 
loni deset týmů. 

Startovní pole loňské sezo-
ny opustila hned trojice týmů, 
a to loňský poražený finalista, 
FC Jeptišky, a dále týmy FC 
Gunners Most a Old Bridge. Na 
jejich místo nastoupila trojice 
nováčků, i když toto označení 
není přesné vlastně ani u jedno-
ho z týmů. 

Prvním nováčkem je druž-
stvo Jablíčka Chomutov, byť 
z  hlediska týmové historie 
a zkušeností se samozřejmě 
o žádné nováčky nejedná. Čím 
jsou Gamblers Most pro mo-
stecký malý fotbal, tím jsou 
Jablíčka pro ten chomutovský. 

Tento několikanásobný vítěz 
Chomutovské ligy malého fot-
balu, či řady turnajů včetně 
prestižního Zelencupu míří do 
Mostu za novou výzvou a zce-
la jistě se bude řadit k  okruhu 
favoritů na titul. Zároveň sem 
přivádí další kvalitu a poten-
ciální nové tváře pro mostecký 
výběr v  celostátní lize malého 
fotbalu.

Dalším nováčkem s těmi nej-
vyššími ambicemi bude tým 
Atlético Most. Toto mužstvo 
je tvořeno vesměs pouze hráči, 
kteří již mosteckou ligu hráli 
v  jiných barvách, přičemž té-

měř vždy jde o výjimečné hráče 
v  popředí s  Jakubem Hruštin-
cem, Matějem Koudelkou či Da-
nielem Kasalem. V  bráně bude 
útočné manévry svého týmu za-
jišťovat Václav Šlégr, a pokud se 
dokáže vysoký počet výrazných 
individualit před ním srovnat 
a podělit o herní čas, mělo by jít 
o jednoho z hlavních vyzyvatelů 
úřadujícího mistra.

Trojici nových týmů uzavírá 
družstvo Kosmos. Ani tento-
krát nelze mluvit o skutečném 
nováčkovi, neboť jde většinou 
o hráče nastupující v  minulých 
sezónách v barvách FC Gunners 
Most. Ti byli doplněni několika 
dalšími jmény a zcela jistě se 
pokusí v  letošní sezóně plnit 
důstojnější roli, než tomu bylo 
v ročnících minulých.

Stálicí soutěže je úřadující 
mistr Gamblers Most. Tento již 
sedminásobný vítěz mostecké 
soutěže, vítěz řady prestižních 
českých turnajů včetně hattri-
cku z největšího turnaje malého 
fotbalu u nás, Quanto Cupu, 
dvojnásobný a stále úřadující 
mistr republiky a účastník Ligy 
mistrů, v  jehož barvách působí 
hned pět českých reprezen-
tantů, je skutečným pojmem 
dávno přesahujícím hranice 
mosteckého regionu. Přes ne-
spornou sílu všech jejich vyzy-
vatelů je třeba Gamblery stále 
brát jako největšího favorita na 
mistrovský titul, a to zejména 
díky jejich těžko napodobitelné 
hře s  intenzivním zapojováním 
jejich brankáře Ondřeje Bíra 
a díky nesmírně bohatým zku-

šenostem hráčů. Dalším, kdo si 
zcela jistě bude dělat nároky na 
nejvyšší umístění, jsou FC Ka-
talánci SWAG. I zde jde o velmi 
zkušený tým. 

Trojicí týmů, která ještě stále 
může pokukovat po předních 
příčkách, jsou Inseminátors FC, 
Hospoda ULITA a GMS Most. 
Všechny disponují velmi kvalit-
ními hráči. 

Ligovou desítku doplňují 
družstva proOFFICE a FC Le-
vels. Byť se samozřejmě může 
stát cokoliv a ani tato druž-
stva nemusí hrát o úplný ligo-
vý chvost, přesto by společně 
s Kosmosem měly být právě ony 
těmi týmy, které bude na hřišti 
spíše než boj o medaile motivo-
vat láska k malému fotbalu a ra-
dost z pohybu.  (jan, jak)

ČESKÉ  BUDĚJOVICE – Mistrov-
ství České republiky pro katego-
rie žactvo, žactvo mladší a žac-
tvo nejmladší se uskutečnilo na 
ledě zimního stadionu v Českých 
Budějovicích, kde se představil 
i zástupce mosteckého kraso-
bruslení František Kordík. 

Ten nezajel v sobotním krát-
kém programu podle před-
stav svých, ani trenérky Mi-
chaely Smolkové. V neděli 

proto na ranním tréninku udě-
lali s trenérkou změny ve volné 
jízdě a v odpoledních hodinách 
šli do rizika. Risk se Kordíkovi 
i trenérce nakonec vyplatil, pro-
tože mostecký reprezentant zajel 
krásnou jízdu se dvěma povede-
nými dvojitými Axely. Ve volné 
jízdě si vybruslil své letošní bo-
dové maximum a obsadil krásné 
čtvrté místo. Celkově tak skončil 
na pěkném místě pátém.  (jak)

Mostecká liga malé kopané opět startuje, už v neděli

Litvínov ve čtvrtfi nále vyzve 
Hradec, poprvé v historii

Ze slovenské Šaly se Černí 
andělé vrátili bez bodů

Kordík si při MČR 
v Českých Budějovicích 

vyjel páté místo

MOST - První březnovou sobotu 
se na mosteckém golfovém hřiš-
ti uskutečnily Zabijačkové hody 
a samozřejmě nechyběl ani tra-
diční Zabijačkový turnaj. 

Zabijačka dopadla ve všech 
směrech dobře a tak zbývají jen 
výsledky Zabijačkového tur-
naje. Kategorii hráčů a hráček 

s HCP 0-21,3 ovládl Jaroslav 
Ittner (37 STB), před Františ-
kem Kačerem (36 STB) a Zdeň-
kem Sedmíkem (33 STB). V ka-
tegorii hráčů a hráček s HCP 
21,4-54 zvítězil Petr Kaše (42 
STB), druhé místo obsadil Petr 
Minařík a třetí Dušan Souček 
(oba 34 STB).  (nov)

Golf s vůní zabijačky
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ÚSTECKÝ  KRAJ/LITVÍNOV – Výběr hokejové mládeže z  Ústeckého 
kraje vybojoval na mezinárodním prestižním turnaji v kanadském 
Québecu stříbro. 

I přesto, že se nepodařilo 
obhájit loňské vítězství výběru 
kategorie U 13 ročníku naroze-
ní 2003, je celkově druhé místo 
na turnaji „Internatioan B.S.R. 
Pee-Wee Québec 2017“ pro celý 
letošní tým Ústeckého kraje ob-
rovským úspěchem. 

Tým výběru Ústeckého kraje 
tvoří hráči ze čtrnácti hokejo-
vých klubů z  celého regionu. 
Turnaje se účastnil v  druhé 
nejvyšší výkonnostní kategorii 
AAA. Po absolvování přípra-
vy čekaly krajský výběr zápasy 
základní skupiny. V  nich Se-
veročeši vyšplhali až na vrchol 
skupiny „A“. Semifinále rovněž 
korunovali úspěchem, když 
dokázali porazit tým Nord Bo-
hemia (CZ). „Bylo to hodně vy-
rovnané utkání. Český tým Nord 
Bohemia měl šance, ale my také. 
Čtyři minuty před koncem zápa-
su jsme vstřelili branku. Soupeř 
začal tlačit, ale náš gólman nás 
podržel a my jsme zvítězili,“ při-
blížil boj v semifinále Zdeněk 
Zíma, předseda TMK Ústec-
kého kraje a manažer severo-
českého týmu. Kluci tak mohli 
pomýšlet na obhajobu úspěchu 
z  loňského roku. Ve finálovém 
zápase s  Floridou Bulldogs 
z  USA ale chybělo našim kus 
pomyslného štěstí, a i když byli 
od zlatého poháru jen krůček, 
v prodloužení nakonec prohráli. 

Vynikající druhé místo tak mělo 
pro kluky, ale i celý tým přece 
jen příchuť hořkosti. „Je to vel-
ký úspěch, ale k vítězství chybělo 
málo, proto nás to mrzí. Kdyby-
chom skončili čtvrtí, tak to tolik 
nebolí, jako to, že jsme mohli být 
první,“ hodnotí celkový výkon 
mužstva Zdeněk Zíma. „Finá-
le bylo hodně těžké, i když bylo 
víceméně také vyrovnané. Po 

první třetině náš tým vedl 1:0. Ve 
druhé jsme ale inkasovali dva ne-
šťastné góly. V  závěrečné třetině 
se nám však podařilo vyrovnat. 
Půl minuty před koncem jsme se 
dostali dokonce do obrovské šan-
ce, kdy Lukáš Plos, který vstřelil 
obě předchozí branky, mohl ko-
runovat úspěch hattrickem. Bo-
hužel ale přestřelil a následovalo 
prodloužení. To pro nás bohužel 
skončilo prohrou a zůstali jsme 
těsně pod vrcholem,“ komen-
toval finálové utkání manažer 
týmu. 

Mezinárodní turnaj krajského výběru absolvovali také dva tre-
néři hokejového mužstva U 13 ročníku 2004. Ladislav Dráb, kte-
rý trénuje hokejovou mládež v Chomutově (účastnil se turnaje 
počtvrté) a litvínovský hokejový trenér mládeže Miro-
slav Žák (první účast na mezinárodním turnaji). 

Obou koučů jsme se zeptali: 
Jaká byla vaše letošní účast na 
mezinárodním turnaji zkuše-
nost, co říkáte na úspěch týmu 
a co byste přáli mladým hoke-
jistům do budoucna? 

„Je to určitě výborná zkuše-
nost, a to nejen sportovní, ale 
i životní. Co se týče výsledku 
našeho týmu, myslím, že to je 
úspěch a velký výsledek. I když 
jel náš tým do Kanady obhajo-
vat loňské vítězství, je potřeba 
brát na zřetel, že tam byly velmi 
silné týmy a hokej tam byl hod-
ně odlišný od toho našeho, co 
tady děti hrají. Tady u nás jsou 
například rozměry hřiště daleko 
větší, a když hrají děti klasicky 
pět na pět, tak mají na všechno 
spoustu času, kdežto tam nema-
jí čas prakticky na nic. V Kana-

dě hrál tento 
výběr popr-
vé ve svém 
ž i v o t ě 
na tak 
m a l é m 
prostoru 
a jsem 
přesvěd-
čený, že 
se toho 
zhostili 

dobře. Naopak, kdyby se hrá-
lo na velkém hřišti, jako máme 
tady u nás, tak by tyto týmy ani 

náhodou nehrály to, 
co jsme my hráli 

tam. Neměly 
by šanci. 

P ř á l 
bych si, 
aby se 
k l u c i 
dos t a l i 
někam, 
k d e 
je ho-
kej jako 

n á r o d n í 
s p or t 

a aby to sami za sebe dotáhli 
co nejdál. Když už mohli hrát 
takový turnaj, kdy o něco jde, 
a skončili tak vysoko, aby to po-
mohlo jejich sportovní kariéře.“ 

(Miroslav Žák) 

„Musím říci, že tu opět byla 
super parta. Škoda, že to nevy-
šlo a titul jsme neobhájili. Chy-
běl nám jen malý krůček. Byli 
bychom tak první tým, který by 
to dokázal a vítězství obhájil. Je 
to velká škoda, a to hlavně kvů-
li dětem, které to hodně mrze-
lo. I tak si ale myslím, že jsme 
předvedli dobrý výsledek a je to 
velký úspěch. Děti mohly zažít 
finále a velkou šou. 

Přál bych si, abychom příští 
ročník znovu dokázali vyhrát. 
Letos jsme neměli to nejlepší 
z  výběru, a pokud bychom to 
měli příští rok, mohli bychom 
na pohár znova dosáhnout. 
Pro český hokej i pro Ústecký 
kraj je to i přes to určitě velký 
úspěch.“ 

(Ladislav Dráb) 

Videotron je cíl 
Pro dvaadvacetičlenný český 

hokejový tým třináctiletých byl 
přesto mezinárodní turnaj ob-
rovským sportovním, ale i kul-
turním zážitkem. „Pro kluky 
je to obrovský zážitek nejen po 
hokejové stránce. V  Québecu je 
množství arén. My už jsme hráli 
za tu dobu, co sem jezdíme, as-
poň tak v deseti, a staví se pořád 
další, nové. Kluci tady mohou 
poznat jiný svět. Turnaje, kte-
rých se tam hraje hned několik 
současně, chodí sledovat kolem 
4 000 diváků, finále potom sle-
duje až kolem 15  000 diváků,“ 
popisuje atmosféru v  kolébce 
hokeje Zdeněk Zíma, který jez-
dí s  mladými hokejisty na tur-
naje do Kanady už několik let. 
Jeho velkým snem tak je, aby si 
český výběr z  Ústeckého kra-
je mohl zahrát v  hlavní aréně. 
„Hlavní turnaj, tedy nejvyšší vý-
konnostní skupiny AAA Elite, se 
hraje v nové hale Videotron Cen-

tre, která je úžasná 

a kde by se mělo hrát i NHL. 
Mým snem do budoucna je, do-
stat se do nové haly, aby si kluci 
mohli zahrát ve zbrusu nové aré-
ně,“ říká manažer týmu. 

Mít vlastní kabinu…
Mladí čeští hokejisté si moh-

li vychutnat v Québecu i skvělé 
zázemí. „Bydleli jsme pohroma-
dě v  penzionu u jednoho tam-
ního majitele, který si náš tým 
oblíbil. Klukům udělal ve sklepě 

kabinu, kde se mohli před zápa-
sy obléknout do výstroje, mimo 
bruslí, a jen nasednout do auta 
a za pět minut už byli na sta-
dionu, což bylo velmi pohodlné,“ 
popisuje Zdeněk Zíma. 

Domácí šéfkuchař je 
„grunt“

Ani se stravováním si nemu-
sel severočeský tým lámat hlavu. 
„Po pár dnech, co jsme chodili na 
jídlo do doporučené restaurace, 
nás smažená jídla brzy omrzela. 
Začali jsme si proto vařit vlastní 
stravu. Vaření je moje velké ho-
bby a tak jsem klukům vařil sám. 
Byly to sice bojové podmínky, ale 
myslím, že klukům chutnalo,“ 
přibližuje gastronomii týmu 
Zdeněk Zíma. Tým si tak mohl 
pochutnávat třeba na takových 
jídlech, jako bylo kuře na pap-
rice, polévkové vývary, špagety, 
gulášek a další dobroty. 

Příště i s hejtmanem
Mezinárodní turnaj v Kanadě 

není pro český mládežnický ho-
kej levnou záležitostí. Severoče-
ši měli ale letos výhodu, protože 
jejich účast finančně podpořil 
Ústecký kraj. „Díky Ústeckému 
kraji jsme obdrželi dotaci dvě 
stě tisíc korun. Díky tomu letos 
rodiče účastníků zaplatili dvacet 
sedm tisíc korun. Loni jsme do-
tace neměli a tak museli zaplatit 
částku mnohem vyšší. Za finanč-
ní prostředky jsme velmi vděční,“ 
poděkoval manažer týmu. Ten 
dále připomněl, že i díky dalším 
sponzorům měli mladí hokejis-
té cestu do Kanady usnadněnou. 
„Letos tým oblékala akciová spo-
lečnost Mondi Štětí, za což jsme 
také velmi rádi. Kluci dostali 
pěkné a teplé funkční oblečení,“ 
uvedl dále Zdeněk Zíma. Ten 
mimo jiné také dodal, že na 
příští ročník obdržel pozvání 
i hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček. „Pan hejtman 
je fanda hokeje. Pořadatele mezi-
národního turnaje velmi zaujalo, 
že u nás hokej podporují takové-
to subjekty, jako je Ústecký kraj. 
Tam si totiž všechno musí platit 
rodiče sami, proto adresovali 
pozvánku do Kanady na příští 
ročník i pro našeho hejtmana,“ 
prozradil dále Zdeněk Zíma. 

Stránku připravila Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Základní sestava výběru Ústeckého kraje r. 2004
Herkomer Petr B Litvínov, Tuček Sebastián B Ústí n/L, Hartman Jan O Litoměřice, Kuchař Jakub 
O Litoměřice, Perný Dominik O Bílina, Filip Ondřej O Ústí n/L, Bartoň Adam O Děčín, Hercík Voj-
těch O Litvínov, Plos Lukáš Ú Litoměřice, Hamr David Ú Litoměřice, Beran Vít Ú Litoměřice, Hamr 
Adam Ú Litoměřice, Pešta Šimon Ú Litoměřice, Habětín David Ú Litvínov, Hora Matěj Ú Litvínov, 
Šikl Adam Ú Litvínov, Postl Ondřej Ú Děčín, Leden Matěj Ú Děčín. 

Hokejový výběr Ústeckého kraje zazářil 
v  Kanadě

Turnaj Pee-Wee je již tradičně Turnaj Pee-Wee je již tradičně 
vypsán pro hráče U13 a letos se vypsán pro hráče U13 a letos se 

konal již jeho 42. ročník a i letos se konal již jeho 42. ročník a i letos se 
ho zúčastnily týmy kluků ročníku ho zúčastnily týmy kluků ročníku 

2004 z několika desítek zemí 2004 z několika desítek zemí 
různých koutů světa a ústecký různých koutů světa a ústecký 

výběr byl mezi nimi.výběr byl mezi nimi.

Cílem je zahrát si v této aréně.Cílem je zahrát si v této aréně.

Ústecký výběr měl Ústecký výběr měl 
dobře „našlápnuto“, dobře „našlápnuto“, 
k triumfu chyběl k triumfu chyběl 
jen kousek.jen kousek.

Rozcvička v závějích...Rozcvička v závějích...


