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The Most Historic Grand Prix

MOST –  Město Most asi čeká problém. Z Velké Británie se začaly 
vracet početné romské rodiny, které odešly do Anglie za lepším ži-
votem v rámci tak zvané „sociální turistiky“. Plány jim ale překazil 
„brexit“. Rodiny, které putují zpět do své vlasti, tady chtějí bydlet 
a děti posílat do školy. Vedení města Mostu zatím sice extrémní ná-
por nezaznamenalo, nicméně, na tuto situaci se připravuje. 

Návrat romských rodin 
z Velké Británie mostečtí po-
litici a ředitelé mosteckých 
základních škol zatím ve vel-
ké míře nezaznamenali. Jejich 
obavy jsou ale oprávněné. Nyní 
je čeká to, co před rokem za-
skočilo nedalekou obec Obrni-
ce. S  problémem navrátivších 
se „česko-anglických“ cikán-
ských rodin má tamní starostka 
Drahomíra Miklošová tristní 
zkušenosti. Obrnická základní  
škola se potýkala s problémem, 
kdy starší děti, které přijely 
z Anglie, významně zaostávaly 
za svými vrstevníky, a konči-
ly proto ve třídách s mnohem 
mladšími spolužáky. Neuměly 
číst a psát v rodném jazyce. Ale 
ani v angličtině na tom nebyly 
děti podle obrnických pedago-
gů  příliš dobře. Když už anglic-
ky mluvily, tak používaly tak-
zvanou street English, neboli 
pouliční dialekt. Ačkoli by tyto 
děti měly podle věku chodit do 
čtvrté či páté třídy, škola je tam 
zařadit nemohla. Rodiče navíc 
nebyli schopni předložit do-

klady o školní docházce svých 
dětí v době pobytu v zahraničí. 
Předškoláci zase nepodstoupili 
očkování, jež vyžadují zákonné 
předpisy. „Máme signály, že by 
se romské rodiny z Velké Britá-
nie měly začít vracet. Již jsme 
zjišťovali informace na oddělení 
péče o dítě, ale zatím je žádná 
vrácená rodina nekontaktovala. 
S navrátilci se setkala paní ředi-
telka na 7. základní škole. Rodi-
na, která se z Anglie vrátila, tam 
chtěla umístit dítě, ale nebyla 
schopna doložit potvrzení, že se 
v Británii vzdělávalo. Bez toho 
totiž dítě naše škola přijmout 
nemůže,“ uvedla náměstkyně 
mosteckého primátora Marké-
ta Stará. „Připravujeme se na 
to, že situace se může změnit. 
Pokud se problém rozroste, bu-
deme muset požádat o pomoc 
a metodiku, jak s těmito dětmi 
pracovat. Třináctileté dítě, které 
několik let nechodilo v Británii 
do školy, nemůžeme dát mezi 
děti do první nebo druhé třídy,“ 
dodala náměstkyně.  



Do Mostu se plíží problém z Anglie

  Dětské odpoledne

MOST - Interaktivní 
pohádku O zlaté rybce 
představí v neděli 26. 
března divadlo VeTři 
na Benediktu v Mostě. 
Zahájení představení 
je v 15 hodin. Vstupné 
je 30 Kč (děti) a 50 Kč 
(dospělí).

  Kde vládnou ženy 

MOST - Že Amazon-
ky dávno vymřely? 
Hloupost! Vítejte ve 
společnostech, kde 
mají navrch ženy. V úte-
rý 28. března poznáte 
mexické indiánky, které 
své muže překonávají 
nejen inteligencí, ale i 
objemem.  Od 17 ho-
din přednáší Kateřina 
Karásková v Městské 
knihovně Most. Vstup-
né 40 Kč.

   Cabaret

MOST – Ve čtvrtek 
30. března se v mostec-
kém divadle odehraje 
slavný americký muzi-
kál Cabaret. Sugestivní 
příběh z předválečné-
ho berlínského kabare-
tu, nad nímž se stahují 
černá mračna dějin. 
Představení začíná v 19 
hodin a vstupné činí 
180 a 200 Kč.

Romské rodiny, které se vracejí po brexitu zpátky do vlasti, město Most nevyjímaje, přemýšlejí, kam budou jejich děti chodit do školy.

ÚSTECKÝ KRAJ – Havárie na že-
lezniční trati Most – Moldava 
ohrožuje provoz unikátní tech-
nické památky Moldavské hor-
ské dráhy. Obec Moldava se pro-
to obrací na ministra dopravy 
Dana Ťoka a prosí ho o pomoc.

K havárii na trati došlo minu-
lé pondělí. V  kilometru 154,05 
byl zjištěn sesuv svahu. „Ten ná-
sledně zapříčinil posun geomet-
rie traťové koleje nad povolenou 
toleranci, což vedlo k zastavení 
železničního provozu a jeho na-
hrazení autobusovou dopravou. 
Výluka trati má údajně trvat 
minimálně do konce roku 2017,“ 
informovala také hejtmana Ús-
teckého kraje Oldřicha Bube-
níčka místostarostka Moldavy 
Eva Kardová. „Moldavskou že-
lezniční trať celoročně využívají 
obyvatelé Mostecka, Teplicka, 
Ústecka a Lounska pro příměst-
skou rekreaci. Pro svou atrakti-
vitu a publicitu se stává čím dál 
tím častěji cílem návštěv turistů 
také z dalších regionů Česka 
a Německa. V roce 2015 uplynu-
lo 130 let od spojení Prahy se Sas-
kem prostřednictvím moldavské 
dráhy,“ uvedl předseda spolku 
Petr Fišer. 

Pro horské obce má turis-
tika spojená s provozem na 
této unikátní železnici zásadní 
 hospodářský význam. Kromě 
pravidelných vlaků zde jezdí 
také mimořádné vlakové spoje. 
Pro letošní rok bylo objednáno 

několik nostalgických jízd pro 
spolky ze sousedního Německa 
i pro místní spolky. Pro řadu 
akcí v rámci turistické sezóny 
mělo být využito moldavské 
železnice, nejbližší z nich se 
bude konat 8. května. V cykli-

stické sezóně dopravuje mol-
davská dráha velké množství 
kol. V zimní sezóně pak želez-
nice řeší problém parkování 
osobních aut. Z dosavadních 
zkušeností je zřejmé, že tyto 
přepravy se nedají autobusovou 
dopravou kapacitně zvládnout. 
V dopise pro ministra dopravy 
žádá obec o pomoc při rychlém 
řešení havárie. Tak, aby se vlaky 
na moldavskou trať vrátily v co 
nejkratší možné době ještě v le-
tošním roce. Obec Moldava zve 
ministra, aby místo havárie na-
vštívil osobně. (pur)

Horskou dráhu postihla 
vážná havárie

IV důsledku závady na trati 135 
mezi zastávkami Mikulov a Nové 
Město byla ode dne 15. března 
2017 vyhlášena výluka na této 

trati, a to s platností prozatím do 
prosince 2017. Po dobu výluky mají 
být pravidelné vlaky nahrazeny ná-
hradní autobusovou dopravou mezi 
stanicemi Osek město a Moldava. 
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MOSTECKO – V posledních dnech se množí stížnosti na chování ně-
kterých cestujících na trase od chemičky do Litvínova a zpět. Do-
pravní podnik proto zesílil kontroly spojů. Ty přinesly překvapivé 
zjištění. 

Přišlo se totiž na to, že na této 
trase se v  tramvajích projíždí 
desítky „černých pasažérů“. Na 
situaci poukázali sami nespoko-
jení občané. „Kontroly probíhají 
za asistence Městské policie v Lit-
vínově, protože tito cestující ve 
velké skupině mohou být agresiv-
ní. Při první hromadné kontrole 
se podezření z jízdy bez placení 
a porušování přepravních pod-
mínek potvrdilo,“ informoval šéf 
mosteckého dopravního podni-
ku Daniel Dunovský. Kontroly 
proběhly za účasti čtyř revizorů 

dopravního podniku a kromě 
Městské policie Litvínov byla na 
místě i Policie ČR. „V pátek večer 
jelo v jedné tramvaji celkem 38 
pasažérů bez platného jízdního 
dokladu. Všichni to byli cizinci, 
kteří pracují v areálu Unipetro-
lu,“ řekl dále ředitel Dunovský. 
Jak doplnil, třináct černých pa-
sažérů zaplatilo blokovou poku-
tu na místě, ostatní dostali mož-
nost zaplatit v sídle dopravního 
podniku. 

Další hromadná kontrola 
proběhla začátkem uplynulého 

týdne. „Ve dvou tramvajích jsme 
přistihli 12 cestujících bez platné-
ho jízdního dokladu,“ upozornil 
ředitel dopravního podniku. 
Skupina cizinců pracuje podle 
dostupných informací v areá-
lu Unipetrolu pro společnost 
TECHNIP ITALY S.p.A.

Dopravní podnik chystá 
i další kontroly. Revizory má 
dopravce nasazené zejména 
v  tramvajovém provozu. „Re-
vizory směřujeme do tramvají 
více, protože v  autobusech je 
černých pasažérů minimum, a to 
díky nástupu předními dveřmi. 
V současné době máme 13 kme-
nových zaměstnanců na přeprav-
ní kontrole a 4 brigádníky. Jedná 
se o 11 žen a 6 mužů, z toho 4 

muži jsou brigádníci. Máme mo-
mentálně plný stav, takže posily 
v  této oblasti nejsou zatím tře-
ba,“ uvedl ke stavu revizorů šéf 
dopravního podniku.  

Proti agresivním cestujícím 
jsou nyní revizoři také lépe vy-
baveni. Již několik týdnů mo-
hou nově využívat zvukové zá-
znamové zařízení a pomoci by 
měl i kamerový sytém v  nově 
pořizovaných vozidlech. Právě 
tyto pomůcky by měly být stě-
žejní v  konfliktních případech. 
„Ohledně kamerových záznamů 
je věc zatím v jednání, ale před-
pokládáme, že v  nejbližší době 
bychom měli získat i povolení 
k  jejich ukládání,“ doplnil ještě 
Daniel Dunovský.  (sol)

MOST – Nový investor, který plánoval v  rozvojové zóně Joseph 
továrnu na výrobu obalů a kartonáží, si svůj záměr rozmyslel. Za 
pozemky mohlo město, které už odkleplo prodej pozemků, získat 
téměř dvacet milionů korun. 

Mostečtí radní a poté i zastu-
pitelé schválili prodej pozemků 
v  průmyslové zóně společnosti 
Atlas Box Consulting. Teď ale 
museli prodej revokovat. „Měla 
už být podepsána smlouva, ale 
investor byl nečinný. Dali jsme 

mu dostatečný prostor a něko-
likrát jej vyzývali, ale nereago-
val…“ zdůvodnil mostecký pri-
mátor Jan Paparega. Město 
lukrativní pozemky blokovalo, 
a tudíž je nemohlo nabídnout 
dalším potencionálním zájem-

cům. Od investora tak mohlo 
město za prodej zhruba pěti 
hektarů inkasovat sedmnáct 
milionů korun. Společnost At-
las Box plánovala v zóně závod 
na výrobu obalových materiá-
lů a výrobu kartonáží. Práci tu 
mělo najít kolem stovky lidí. 
Tento investor navíc úzce spo-
lupracuje s Yankee Candle Eu-
rope Ltd., výrobcem voskových 
svíček a dalších aromatických 

doplňků do domácností, která 
v  zóně již působí. Společnost 
Atlas Box Consulting měla být 
umístěna poblíž závodu na vý-
robu svíček, aby měla výhodnou 
pozici a zkrátila se doba trans-
portu. „Nemáme obavy, že uvol-
něný pozemek zůstane ladem. 
Obracejí se na nás noví investoři, 
proto jsme přistoupili k revokaci, 
abychom ho mohli dále nabízet,“ 
uvedl dále primátor.  (sol)

MOST – Svážná ulice bude bezpečnější a schůdnější. Rozšiřuje se 
zde chodník. Přibudou ale i nové bezpečnostní prvky. 

Veřejnou zakázku získala fir-
ma VOBAS. „Akce na rozšíření 
chodníku byla vysoutěžena již 
v loňském roce. Vzhledem ke kli-
matickým podmínkám a časové 
náročnosti, zejména povrchů, se 
přesunula na letošní rok a nyní 
práce intenzivně pokračují,“ 
informoval primátor Jan Pa-
parega. Stávající povrch byl už 
odstraněn a osazeny jsou nové 
obruby. Chodník by se měl roz-
šířit ze stávajících 1,2 metru na 
2 metry. Vybudovat by se zde 
mělo také nové zábradlí. 

Tato investiční akce předchá-
zí další plánované akci v  této 
části města, kterou by se zane-
dlouho měla stát rekonstrukce 
mostu k  nemocnici, kdy bude 
provoz z  ulice J. E. Purkyně 
uzavřen a jezdit se bude pouze 
Svážnou ulicí. Právě kvůli vyšší 
bezpečnosti chodců zde měs-
to nechalo provést tyto úpra-
vy. V  loni odtud také zmizel 
i jeden z  přechodů pro chodce 

v zatáčce. „Přechod byl i z  hle-

diska dopravních expertů zcela 
špatně, proto jsme jej odstranili,“ 
komentoval primátor. Nové zá-
bradlí, které v této ulici vznikne, 

by pak mělo zabránit i přebíhání 
chodců, zejména pak dětí z při-
lehlé základní školy, do vozovky 
mimo přechod.  (sol)

Zastupitelku a senátorku Alenu Dernerovou

Na posledním jednání mos-
teckého zastupitelstva jste 
upozornila na vznik několika 
desítek nových herních video-
terminálů na konečné třídy 
Budovatelů. V této souvis-
losti jste vyzvala zastupitele 
k urychlenému vydání nové 
vyhlášky a avizovala jste svou 
podporu nulové toleranci. 
Čeho chcete přijetím nové vy-
hlášky docílit? Proč podporu-
jete nulovou toleranci?

„Naše město je známé tím, 
ze zde žije vysoké procento lidí, 
kteří žijí z dávek a není výjim-
kou, ze tyto dávky končí právě 
v automatech, což je neakcepto-
vatelné. To je hlavní důvod, proč 
jsem zastáncem nulové toleran-
ce hazardu v Mostě.

Je důležité, aby od 1. 1. 2018 
mělo město Most novou vy-

hlášku, díky níž by byly herny 
zrušeny. Ministerstvo financí 
opakovaně upozorňuje na ne-
dokonalou vyhlášku právě stran 
regulace  hazardu v Mostě. 
V současné době ministerstvo 
povoluje provoz heren na rok. “
 (sol)

MOST - V  průmyslové zóně 
Joseph by se mělo v  nejbližší 
době začít s  výstavbou nových 
závodů. Vybudovat by je měly 
společnosti HI-LEX Corporation 
a společnost Feintool Internati-
onal Holding AG. 

„Obě společnosti nás ujistily, 
že by mělo dojít v nejbližší době 
k podpisu smluv,“ ujistil primá-
tor Mostu Jan Paparega. 

Společnost HI-LEX Corpo-
ration je japonským výrobcem 
dveřních jednotek k ovládání 
oken. V návrhu smlouvy se spo-
lečnost zavazuje k vytvoření 50 
nových pracovních míst. „Ter-
mín pro zahájení a ukončení stav-

by je ve smlouvě standardní, tedy 
do 24 měsíců od podpisu smlouvy 
je nutno stavbu zahájit a do 36 
měsíců od zahájení stavbu dokon-
čit. Mají tedy celkem na výstavbu 
60 měsíců od podpisu smlouvy, 
předpokládají ale zahájit výrobu 
mnohem dříve,“ informovala ve-
doucí oddělení rozvoje a územ-
ního plánu Marie Divišová. 

Feintool International Hol-
ding AG v  Josephu hodlá vy-
budovat výrobní prostory pro 
vývoj a výrobu strojů, lisů a zaří-
zení pro velmi přesné zakázkové 
díly a komponenty. Pracovní 
uplatnění by tu mělo najít mi-
nimálně 101 zaměstnanců. (sol)

MOST – Stejně jako v předešlých 
letech, i letos se mohou milov-
níci nejstašího a významného 
nápoje lidstva těšit na tradiční 
„Dny vína“ . 

Degustační prezentace vina-
řů z Čech a z Moravy proběh-
ne ve dnech 27. a 28. dubna na 
Benediktu. Jedná se již o sedmý 
ročník v řadě a podle pořadatelů 
bude stejně úspěšný jako ty pře-
dešlé. Dívat se a ochutnávat mů-
žete po oba dva dny vždy od 15 
do 20.30 hodin. K ochutnání je 
na 130 vzorků vín kolekcí vina-
řů z Čech i Moravy, sýry lokální 
i zahraniční výroby, klobásky 
z Francie a další dobroty. K po-

slechu i letos zahrají a zazpívají 
muzikanti souboru „Jirkovák“.

Letošní jednodenní vstupné 
na výstavu „DNY VÍNA“ 2017 
pořídíte za 300 korun. Vstu-
penky je možné zakoupit na 
tradičních místech předprodeje: 
v sídle pořádající firmy BELA 
MOST, Alej Boženy Němcové 
329, Most, OBEX, Seifertova 
2583, Most, OBEX, J. Skupy 
2518, Most, Traxmandl Tour, 
Pod Reslem 1978/2, Most, BE-
NEDIKT MOST, Rekreační 
1048, Most. Poslední adresa 
předprodeje je zároveň místem 
konání vlastní výstavy a prodeje 
vstupenek v den výstavy.  (nov)

U chemičky se chystají zátahy na černé pasažéry

Investor si stavbu továrny rozmyslel

Svážná ulice bude už brzy bezpečnější

Dny vína opět na Benediktu

Výrobna autodílů a lisů 
v Josephu se rýsuje

O tázka pro...

Ve Svážné ulici se rozšiřuje chodník.

V posledních dnech se množí stížnosti na chování některých cestujících na trase od chemičky do Litvínova a zpět.  Ilustrační foto.

 Pokud romská rodina 
neprokáže, že dítě chodilo v An-
glii do školy, bude to pro ni vel-
mi komplikované a nepříjemné 
zejména z hlediska sociálních 
dávek. Na ty totiž nebude mít 
žádný nárok.

Po definitivním potvrzení 
brexitu se sociálním turistům 

významně mění podmínky. 
Velká Británie zavírá kohou-
tek těm, kteří  ve Velké  Britá-
nii dlouhodobě nemají žádnou 
práci. Nebudou již mít nárok 
na podporu v nezaměstnanosti, 
a pokud v Británii žijí méně než 
pět let, nemůžou žádat o trvalý 
pobyt. (ina)

Do Mostu se plíží problém...

Nové hráčské „hnízdo“ na konečné ulice Budovatelů.



zpravodajství 24. březen 2017 33

s Centralem
se vyplatí!

nová soutěž! nová pravidla!

ale hlavně skvělé ceny!

 1. 3. - 31. 5. 2017

Vyhraj nákup za 30 000 kč, jízdu v závodním autě
a dalších 21 zážitkových balíčků.

VÍCE NA Www.centralklub.cz

.cz

MOST – Na mosteckém magistrátu dochází k dalším organizačním 
změnám a přesunům. Plánuje se totiž zrušení některých odborů 
a oddělení a sloučení pod jiné. 

Na magistrátu se kýve žid-
le pod některými vedoucími 
úředníky. Ti budou sesazeni 
na nižší pozice. „Od 1. dubna 
schválili radní změnu, kterou se 
ruší odbor kanceláře primátora, 
oddělení personálních činností, 
oddělení kanceláře primáto-
ra, a oddělení vnějších vztahů. 
Nově vzniká oddělení kancelář 
primátora a tajemníka v přímé 
podřízenosti tajemníka/tajemni-
ce,“ informoval tiskový mluvčí 
mosteckého magistrátu Petr 
Baraňák. K podobným změnám 

dochází i na odborech stavební 
úřad, finanční a veřejné správy. 
Oddělení kontroly ze zruše-
ného odboru kancelář primá-
tora a tajemníka přechází do 
přímé podřízenosti tajemnice. 
„K těmto změnám dochází na 
návrh paní tajemnice. Rozhodla 
se vytvořit jedno velké oddělení, 
které bude spadat přímo pod 
ni. Je to logické, protože ona je 
vrchní personalista na úřadě. 
Tím dojde i k redukci vedoucích 
odborů, není to nic nestandard-
ního,“ komentoval změny na 

úřadě primátor Jan Paparega. 
Sesazení vedoucích odborů 
bude pro úředníky znamenat 
nejen ale nižší pozici, ale také 
snížení platů. „Jedná se o tři ve-
doucí odborů, kterým budou na-
bídnuta místa referentská tady 
na magistrátu. Tím pádem bude 
i jejich finanční ohodnocení niž-
ší než doposud,“ potvrdil pri-
mátor. Změnu, kterou navrhla 
šéfka úředníků, radní prý řádně 
prodiskutovali a jednomyslně 
podpořili. „Tajemnice má naši 
důvěru. Pokud by se to ukázalo 
jako špatný krok, předpokládám, 
že bychom to změnili. Teď po-
važujeme tuto změnu namístě,“ 
dodal Jan Paparega.  (sol) 

MOST - Po dvouměsíční odml-
ce opět zahájil svou činnost 
hudební klub na Zahražanech. 
S novým názvem Rokáč Vino-
hrady, s novým interiérem a no-
vým provozovatelem, kterým je 
Mostecký hudební spolek. 

Ten tvoří parta nadšenců 
a hudebních fanoušků, kteří se 
nechtěli smířit se skutečností, 
že by klub, po více jak dvaceti 
letech, ukončil svoji činnost. 
„Posláním spolku je podpora re-
gionálních hudebníků, interpre-
tů a tvůrců různých hudebních 
žánrů. Spolek organizuje setká-
vání hudebníků, které slouží 
jak ke vzájemnému poznávání 
a inspiraci, tak i k individuálním 
prezentacím a společným hudeb-

ním produkcím,“ uvedl za spolek 
Vašek Purchart.

Zaměření klubu je multižánro-
vé. Koncerty se budou konat pra-
videlně každý pátek večer. „O so-
botách se Rokáč Vinohrady stane 
místem, kde se budou setkávat mla-
dí, začínající muzikanti se zkušený-
mi, kteří už v hudební branži něja-
ký čas úspěšně působí. Začínajícím 
muzikantům tak chceme dát příle-
řitost i motivaci k dalšímu hraní,“ 
dodává Vašek Purchart a zve na 
první koncert, který se uskuteční 
24. března od 21 hodin v podání 
skupiny HARDOX (Most). Zku-
šení rockoví matadoři, klíčová 
součást projektu Sanatorium. To si 
podle Vaška Purcharta nemůžete 
nechat ujít.  (nov)

Klub Rokáč opět funguje!

MOST – Mostečtí městští strážníci budou pomáhat už jen v  Obrni-
cích, Lužicích, Braňanech a Patokryjích. V Lomu končí a to 30. června. 

Město udělalo podrobný prů-
zkum, jak efektivní jsou pro něj 
veřejnoprávní smlouvy s okol-
ními městy a obcemi, v nichž 
slouží hlídky Městské policie 
Most. „O ukončení smlouvy 
s  Lomem jsme rozhodli už na 
jednom z  předešlých zasedání 
rady města. Teď jsme podrobili 
průzkumu i další obce. S  Lo-
mem je smlouva maximálně 
finančně i personálně nevýhod-
ná. Mostečané nás navíc ne-
sčetněkrát upozorňují, že hlídky 
městské policie jsou málo vidět. 
Tato smlouva vytěžovala jednu 

hlídku denně a to velmi, tak pak 
nemohla být k dispozici v Mos-
tě,“ komentoval hlavní důvody 
primátor Jan Paparega. Poli-
cejní hlídky „půjčoval“ Most 
do Lomu od roku 2012. „Roz-
hodli jsme se k  revizi smluv už 
při jednání o rozpočtu. Smlou-
va s  Lomem neměla být ni-
kdy uzavřena,“ míní primátor 
a zároveň odmítá, že by celá 
záležitost měla mít politický 
podtext. Město slíbilo, že o zru-
šení hlídek bude jednat s vede-
ním Lomu. „Paní starostka byla 
vyzvána, abychom se sešli. Ke 

schůzce však nedošlo. Chceme 
se zachovat fér, a i když by se 
společné jednání neuskutečnilo, 
veřejnoprávní smlouvu chceme 
ukončit nejdříve k  30. červnu, 
abychom Lomu dali dostatečný 
čas k tomu, aby si zajistil náhra-
du,“ ujistil dále Jan Paparega. 

Hlídky mostecké městské 
policie budou ale i nadále slou-
žit na základě veřejnoprávních 
smluv v okolních obcích - Obr-
nicích, Lužicích, Braňanech 
a Patokryjích, a to za stejných 
podmínek jako doposud. „Žád-
ná další obec kromě těchto poža-
davek nevznesla. Zůstaneme jen 
u těchto,“ ujistil první muž měs-
ta.  (sol) 

O prázdninách mostečtí strážníci 
už do Lomu nepojedou

Pod kým se zakýve židle?
Nové plastové kontejnery na bioodpad se rozmisťují v Mostě právě v těchto dnech. Do konce března by je měli dostat všichni zájemci.

MOST – K rodinným domkům v Mostě tento a příští týden technické 
služby rozvážejí nové nádoby na bioodpad. Hnědé plastové kontej-
nery by měly do konce března dostat všichni domkaři v Mostě, kteří 
mají zahrádky.   

Technické služby v Mostě to-
tiž zavádějí od letošního roku 
novinku, nahradily pytlový 
svoz za nádobový. „Pro obča-
ny jsme pořídili na patnáct set 
těchto nádob, které jsou o obje-
mu 240 litrů. Kontejnery, které 
jsou pro občany zdarma, roz-
vážíme postupně tento a příští 
týden, nepozději do 29. března. 
Od pondělí 3. dubna totiž za-
čne pravidelný svoz bioodpadu,“ 
informoval Jan Hepnar z Tech-
nických služeb města Mostu. 
Pro svoz bioodpadu zakoupily 
technické služby i nové vozidlo. 
To by se mělo objevit v ulicích 
města již od 3. dubna. „Ke ka-

ždé z těchto nových hnědých 
nádob na bioodpad obdrží ob-
čané informační letáček, kde 
najdou i informace, kdy bude 
probíhat svoz. Bude se jednat 
pouze o sudé týdny, takže svoz se 
bude provádět jednou za čtrnáct 
dnů,“ upřesnil dále Jan Hepnar. 
Na nádobách pro bioodpad na-
jdou obyvatelé také samolepku 
s radami, co mohou do těch-
to nádob vyhazovat. Jedná se 
například o listí, trávu, plevel, 
zbytky z ovoce a zeleniny, čajo-
vé sáčky, kávové sedliny, zbytky 
rostlin, piliny, dřevní štěpky 
ze stromů a keřů, hlínu z kvě-
tináčů, spadané ovoce a další. 

Na výlepech je ale také nemé-
ně důležitá informace, co do 
kontejneru nepatří. Mostečané 
by proto měli dané doporuče-
ní dodržovat. „Žádáme touto 
formou občany, aby skutečně do 

kontejnerů pro bioodpad vyha-
zovali jen to, co sem skutečně pa-
tří. V opačném případě by mohl 
nastat velký problém. Technické 
služby budou vyvážet biood-
pad pro následné zpracování do 
kompostárny a to za podstatně 
nižší cenu, než směsný odpad na 
skládky. V případě, že by se mezi 

bioodpadem objevil i jiný druh 
odpadu (PET, odpad v pytlích, 
zbytky jídel...), mohli bychom 
být na kompostárně odmítnuti. 
Neměli bychom pak jinou mož-
nost, než ho vyvážet na skládky, 
což je za zcela jiné finanční pro-
středky,“ apeluje na občany Jan 
Hepnar. 

Plastové kontejnery urče-
né pro bioodpad dostanou 
v příštích dnech také například 
i bytová družstva a společenství 
vlastníků. Bude se jednat o vět-
ší kontejnery o objemu 1 100 
litrů. „Tyto větší kontejnery bu-
deme rozvážet v příštím týdnu 
a přijdou na místa, kde se shro-
mažďovalo množství pytlů s bio-
odpadem, kde si vlastníci domů 
sekali trávu na svých pozemcích 
apod.,“ doplnil ještě Jan Hepnar.  

(sol)

„Domkaři“ dostali nové bio kontejnery

IS dotazy či připomínkami k bio-
odpadům, svozovým nádobám 
aj. se mohou občané obracet na 
tel. 476 453 343 nebo 476 453 

341, nebo na e-mail: svozbio@ts-
most.cz 
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Pronájem trafostanice 
MOST – Pronájem části tra-

fostanice v Repre schválili mos-
tečtí radní. Důvodem je žádost 
firmy kvůli energetickému zá-
konu, podle kterého musí mít 
firma pro výkon licencované 
činnosti vlastnické nebo jiné 
užívací právo. Vlastní trans-
formátor zůstává dál v majetku 
města a nedochází ke změně 
charakteru odběru ani ceno-
vých záležitostí.

Klub přátel
MOST – Klub přátel bude 

sídlit při 15. ZŠ Most, v Základní 
škole J. A. Komenského. Město 
souhlasí s využitím prostor zmí-
něné školy pro potřeby spolku. 
Souhlas byl zřizovatelem již jed-
nou udělen v roce 2014. Nově se 
souhlas udělil nyní v souvislosti 
s novými předpisy. 

Injekce na prevenci 
MOST – Radní přiklepli do-

taci pro prevenci kriminality 
a to ve výši 53 tisíc korun. Fi-
nanční prostředky by měly ply-
nout na tři projekty Vlastimilu 
Vébrovi. Podmínkou je odehrá-
ní minimálně 28 představení 
s touto tematikou. Prostředky 
získá i Mostecká psí škola RAS-
TAVA ve výši 40 000 korun na 
projekt „Dítě a pes“. Na 20 000 
korun si sáhne i projekt „Senioři 
a studenti hledají cestu k bezpe-
čí a vzájemnému pochopení“, 
o kterou žádala Střední škola 
diplomacie a veřejné správy 
v Mostě. 

Svatby mimo 
„obřadku“

MOST – Radní odhlasova-
li konání svatebních obřadů 
mimo obřadní síň statutárního 
města Mostu dne 29. 7. 2017. 

„Původně schválený termín 24. 6. 
2017 se totiž kryje s plánovaný-
mi oslavami 500. výročí položení 
základního kamene kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Mostě. 
Po projednání se svatebčany byl 
schválen nový termín,“ doplnil 
tiskový mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Petr Baraňák. 

Škola žádá na 
výzkum a vzdělávání
MOST – Základní škola Most, 

Rozmarýnová žádá o dotace na 
projekt z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání pro 
šablony pro MŠ a ZŠ. Pokud se 
žádostí uspěje, získá škola část-
ku 1 850 000 korun. Doba trvání 
projektu je 24 měsíců v rozmezí 
1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.

Překročme hranice 
MOST – Mostečtí radní dali 

zelenou projektu Různorodost 
jako výhoda Základní škole V. 
Nezvala v Mostě a projektu Pře-
kročme společně hranice pri-
márního vzdělávání Základní 
škole Okružní. Projekty potrvají 
12 měsíců, a to od 1. 9. 2017. 
Rozpočet je 13 380 eur a pro-
běhne ve spolupráci se školou 
ve slovinské Portorože a italské 
Perugie.

Licence na software 
MOST – Město uzavřelo no-

vou smlouvu na software ESRI. 
Jde o standard v  IT technolo-
giích, který používají orgány 
státní správy, obce i Ústecký 
kraj. Důvodem uzavření smlou-
vy je konec platnosti současné 
smlouvy, a to v květnu 2017. Li-
cenční smlouvu uzavírá radnice 
s  firmou ESRI za půl milionu 
korun napřímo. Jedná se totiž 
o výhradního a jediného distri-
butora softwaru v České repub-
lice.  (sol)

MOSTECKO – Města Most i Litvínov bodovala v krajském kole sou-
těže o nejlepší webové stránky Zlatý erb. První místo opět získalo 
město Most. Litvínov byl druhý, ale postoupil do celostátního kola.

„Jsem velmi ráda, že se naše 
webové stránky líbí a mají 
úspěch. Těšíme se do národního 
kola a doufám, že i tam můžeme 
uspět,“ netají radost z  úspěchu 
starostka Litvínova Kamila Blá-
hová. Webové stránky změnil 
Litvínov po posledních komu-
nálních volbách. Ocenění pře-
vzala spolu s primátorem Mostu 
Janem Paparegou z  rukou hejt-
mana Ústeckého kraje Oldřicha 

Bubeníčka při slavnostním vy-
hlášení výsledků soutěže. 

Soutěže Zlatý erb se zúčast-
nily obce a města z celé repub-
liky. Letos se zapojilo 504 při-
hlášených projektů obcí a měst 
včetně elektronických služeb. 
Ve srovnání s minulým roční-
kem se počet soutěžících navýšil 
o více než padesát pocent. Zú-
častnilo se celkem dvanáct kra-
jů. „Jsem rád, že se obce a města 

každoročně hlásí do této soutěže. 
Je to ukázkou toho, že mají zá-
jem o rozvoj informačních služeb 
a technologií, ale také, že aktivně 
pracují na přiblížení se občanům. 
Vymýšlejí pro ně stále nové ces-
ty, jak jim podstatné informace 
sdělit prostřednictvím kvalitních 
a přehledných webových strá-
nek,“ řekl hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. 

Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje schválilo finanční oceně-
ní pro vítěze v celkové výši 300 
tisíc korun. To je jistě dokladem 
prestiže soutěže a také důka-

zem, že kvalitní webové stránky 
jsou přívětivým a užitečným ko-
munikačním kanálem. „Musím 
jako dlouholetý porotce krajské-
ho kola Zlatého erbu uznat, že se 
úroveň webových stránek neustá-
le zlepšuje. Soutěž je svým způ-
sobem i metodickou podporou 
pro autory webových stránek, 
protože díky hodnocení poroty 
vědí jakým směrem se ubírat při 
zlepšovaní svých stránek,“  řekl 
Jan Jelínek, vedoucí odboru in-
formatiky a organizačních věcí 
a také zároveň předseda hodno-
titelské poroty.  (pur)

Z Rady města Mostu

Litvínov postoupil do celostátního kola 
soutěže Zlatý erb, Most je první

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 - Volební rok 2017 už 
začal. Politici přestali střádat 
munici, nabíjejí zbraně a začí-
nají střílet po svých konkuren-
tech. Městská knihovna Most 
proto chce své čtenáře vzdělat, 
aby uměli dobře rozšifrovat zá-

plavy informací, které se až do 
voleb budou šířit všemi kanály. 
V nabídkovém regálu v prvním 
patře je pro lepší orientaci při-
praven výběr Dějiny politiky, ze 
kterého se dozvíme vše potřeb-
né.  (nov)

Kniha na aktuální téma

MOST – V Mostě přibývají černé skládky. Nepořádek vzniká za ploty 
zahrádek, kam s blížícím se jarem mnozí vlastníci rodinných domků 
odhazují odpad ze svých zahrádek. Už nyní přitom mají možnost 
získat zdarma nádoby na biologický odpad. 

Černé skládky vyrostly ze-
jména v  Čepirozích. „Někteří 
vlastníci rodinných domů uklí-
zejí na svých zahradách tak, že 
posekají trávu, ořežou stromy 
a keře a odpad vyhodí za plot 
na veřejné prostranství. Je jim 
zřejmě lhostejné, jak vypadá 
prostředí, ve kterém žijí. Je nut-
no upozornit, že vyhazováním 
odpadu vznikají černé skládky, 
a to i v těch případech, kdy se 
vyhazuje třeba jen biologicky 
rozložitelný odpad,“ informo-
val tiskový mluvčí mosteckého 
magistrátu Petr Baraňák. Obča-
né se tím dopouštějí přestupku 
a tomu, kdo neoprávněně založí 
černou skládku odpadů nebo 
odkládá odpady mimo vyhra-
zená místa, může být uložena 

pokuta dle zákona o přestupcích 
do výše padesáti tisíc korun. 

„Kam s ním?“
Občané mají několik mož-

ností, jak s  odpadem naložit. 
Jednak jej mohou kompostovat 
přímo v místě jeho vzniku, tedy 
na zahradě u domu. Další mož-
ností je předání odpadu zdarma 
na sběrný dvůr v Zahradní ulici, 
který je otevřen 7 dnů v týd-
nu (ve všední dny od 10 do 18 
a o víkendu do 14 hodin). Tře-
tí možností je svoz biologicky 
rozložitelného odpadu, který je 
zajištěn v období od dubna do 
listopadu. Do loňského roku 
prováděly mostecké technické 
služby pytlový svoz. Pro letošní 
rok je připravena pro občany 

novinka a to v podobě nádo-
bového svozu, kdy by měly být 
u domů umístěny hnědé popel-
nice na biologicky rozložitelný 
odpad. „Už tento měsíc provádí-
me rozvoz nových nádob na bio-
logický odpad ke všem rodinným 
domkům, které budou mít o ná-
doby, které jsou zdarma, zájem. 
Od dubna pak bude tyto nádoby 

vyvážet nový vůz, který už tech-
nické služby pořídily,“ uvedl Jan 
Hepnar z  Technických služeb 
města Mostu. Technické služ-
by mají k  dispozici pro rozvoz 
nových nádob na biologický 
odpad celkem 1500 nádob. Ty 
by měli obdržet obyvatelé Mos-
tu, kteří o ně projeví zájem, do 
konce měsíce března.  (sol)

Čepirohy hyzdí černé skládky

Černé skládky zaplavují Čepirohy.

Do celostátního kola postoupil Litvínov... ...ale na prvním místě skončil již tradičně Most.



Hříchy stáří 

Manželství s Naďou už dávno 
nebylo takové jako dřív. Naďa 
byla jeho životní láska. Žena, 
která ho inspirovala, motivova-
la k  nejlepším výkonům. Pod-
porovala, když začínal s  pod-
nikáním. Byla mu milenkou, 
rádcem a přítelem. V  prvních 
letech jejich man-
želství se vzdala 
veškerého pohodlí, 
žila s ním v malém 
pronajatém bytě 
a všechny peníze, 
které zdědila po 
rodičích a které 
byla schopna vydě-
lat, dávala do jeho 
začínající firmy. 
Podnikání obětoval 
tehdy vše, peníze 
i veškerý svůj čas. 
Naďa chodila do 
práce, aby měla rodina z  čeho 
žít, a po nocích mu pomáhala. 
Po několika letech si konečně 
mohli trochu polevit. Firma se 
rozjela a prosperovala. Posta-
vili si dům s  velkou zahradou, 
o kterém snili ve vlhkém jed-
nopokojovém pronájmu. Naďa 
opustila práci, kde se dřela a za-
čala vydávat nevýnosný časopis 
o šití, které bylo jejím koníč-
kem. Jejich život byl prosluně-
ný a pohodlný. Jediné, co jim 
chybělo, byly děti. Příliš pozdě 
pro Naďu nastalo období klidu, 
kdy si mohli dítě dovolit. Přiro-
zenou cestou se jim dítě počít 
nepodařilo, na jinou variantu 
Naďa nepřistoupila. Bylo mu to 
líto, ale její rozhodnutí respek-
toval. Když do jeho firmy na-
stoupila mladá ambiciózní Ele-
na, ani ho nenapadlo, jak moc 
ta dívka změní jeho život. Měla 
v sobě jiskru a byla plná života. 
Dokázala v  něm vzbudit pocit, 
že je o třicet let mladší, než ve 
skutečnosti byl. Smíchem, při 
kterém se celá rozzářila, gestem 
ruky, kterým si odhazovala pra-
men dlouhých vlasů z čela, po-
hledem, který sliboval vše, ho 
vracela do dob jeho mládí. Lá-
kala ho, voněla mu tak nesku-
tečně, že se nedokázal ovládat. 
Nakonec skončila v jeho posteli. 
Uvědomil si, že něco takového 
nikdy nezažil. Krev mu bouřila 
v žilách, srdce hrozilo vyskočit 
z  hrudi. Vlna vzrušení ho pře-
lévala ještě dávno po tom, co 
Elena bez ostychu nahá prošla 
hotelovým pokojem do koupel-
ny. Uvědomoval si všechna ri-
zika toho vztahu, ale neuměl si 
pomoci. Chtěl ji znovu a znovu. 
Doma pozoroval Naďu, která ve 
svých téměř šedesáti letech byla 
stále krásnou a noblesní ženou, 
s mládím Eleny se ale nemohla 
měřit. Každý den se přesvědčo-
val, že tentokrát je to naposledy. 
Ještě jednou si dopřeje Elenu 
a pak to skončí. Kvůli Nadě, 
kvůli sobě, kvůli jim oběma. 
Každý den si potupně musel 
přiznat, že se sexu s Elenou ne-
dokáže vzdát. Začal uvažovat 
o tom, jestli by se spíše nedoká-
zal rozejít s Naďou. Když za ním 
Elena přišla, že je těhotná, bylo 
rozhodnuto. Nadě vše vysvětlil. 
Nezklamala ho. Nedělala žádné 
scény, neprosila ani nevyhrožo-
vala. Byla stále jeho přítel a rád-
ce, jen už nebyla jeho milenka. 
Rozvod proběhl rychle a bez 
problémů. S Naďou se na všem 
dohodl. Firma zůstala jemu, 
Naďa si nechala dům a štěd-
ré finanční vyrovnání. Koupil 
nový byt, kam se s  Elenou na-
stěhoval. Od chvíle, kdy byl po 
rozvodu volný, začala Elena 
mluvit o svatbě. Čekali spolu 
dítě, zdálo se to přirozené. On 
ale stále ještě váhal. Nechtělo 
se mu do toho a nevěděl proč. 

Vedle Eleny mu něco chybělo. 
Po čase si uvědomil, že se mu 
stýská po Nadě. Volali si stále 
častěji. Začali se spolu scházet. 
Bylo mu s  ní skvěle. Radil se 
s  ní dokonce i o svatbě s  Ele-
nou. Přiznal se, že se mu do 

toho příliš nechce. 
Elena byla skvě-
lá milenka, mimo 
postel pro něj ale 
nic neznamenala. 
Neměl chuť s  ní 
mluvit, nestál o její 
rady, nehodlal se 
jí s  čímkoliv svě-
řovat. Nerozuměl 
jejím problémům 
a nechtěl, aby ona 
věděla o jeho. Naďa 
mu radila, ať ještě 
počká. Až se dítě 

narodí, třeba změní názor. Ma-
lého chlapečka, který se Eleně 
narodil o měsíc dřív, miloval ze 
srdce. Chtěl to dítě ochraňovat, 
pečovat o něj. Uvědomoval si 
totiž, že jeho matka mu v živo-
tě oporou nebude. Příliš pozdě 
poznal, že Elenu zajímají jen 
peníze. Byla povrchní a bez-
charakterní. Chtěla se ukazovat, 
vyvyšovat nad ostatní. Najed-
nou měl té ženské plné zuby. 
Už ho netěšil ani sex s ní. Z očí 
mu spadly šupiny. Elena byla 
jen obyčejná zlatokopka, která 
se přes sex chtěla dostat k  jeho 
penězům a vlivu. Přál si, aby se 
celá epizoda s Elenou dala sma-
zat z jeho života. Když mu lékař 
řekl, že má rakovinu a zbývá mu 
sotva pár měsíců života, zlomila 
ho představa, jak Elen rozhází 
jeho peníze a zničí firmu dří-
ve, než jeho dědic doroste. Na-
padlo ho jediné řešení. Sešel se 
s Naďou a spolu vše domluvili. 
Veškerý svůj majetek, firmu 
i nemovitosti převedl na svou 
bývalou ženu. Dohodli se spolu, 
že bude Eleně posílat po jeho 
smrti měsíční apanáž pro jejich 
syna. Až bude chlapec plnoletý, 
Naďa mu firmu vrátí. Věřil jí, 
byla jeho nejlepší přítel a rád-
ce. Chtěl zbytek života strávit 
s  ní. Eleně proto oznámil, že 
se vrací ke své ženě. O své ne-
moci jí neřekl nic. Elena byla 
z  jeho rozhodnutí v  šoku. Vě-
řila, že má toho starého páprdu 
v  rukou. Už se viděla, jak sahá 
na jeho milióny. Měla ho přeci 
pojištěného. To dítě sice neby-
lo jeho, ale to on vůbec netu-
šil. Najednou dostala strach, 
že se znovu ožení s  tou starou 
brécou. Musí zmizet dřív, než to 
stihne. Jediné řešení bylo zbavit 
se ho hned teď. Dokud lidé ještě 
věří, že jsou šťastný pár. Zabít 
ho a předstírat truchlící vdo-
vu. Majetek zdědí její syn, ona 
o něm bude do jeho plnoletosti 
rozhodovat. Zatímco si balil své 
věci ve vedlejším pokoji, našla 
pistoli, kterou jí kdysi dal její 
milenec, grázlík a zlodějíček 
s  perfektní figurou. Ukradená 
neregistrovaná zbraň. Vešla do 
pokoje a střelila ho do hlavy ve 
chvíli, kdy se k  ní otočil. Pak 
rozházela zásuvky, vyházela 
knihovnu, sebrala pár šperků. 
Vypáčila zámek na vchodových 
dveřích, naložila dítě do auta 
a odjela. Pistoli hodila do řeky. 
Vrátila se domů až večer. Hned 
zavolala policii. Směr vyšetřo-
vání byl jasný. Bohatý podni-
katel ve svém bytě překvapil 
zloděje, ten ho zastřelil. Byla se 
sebou spokojená až do chvíle, 
kdy zjistila, že není nic, co by 
její dítě zdědilo. Vyšetřování se 
také začalo ubírat jiným smě-
rem. Jeden ze sousedů si všiml, 
že od domu odjížděla až poté, 
co zřetelně slyšel výstřel.  (pur)

SOUDNIČKA
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MOST - Vernisáž velké výstavy „Zlatý řez“ v Městském divadle 
v Mostě se opravdu povedla. Vystavená díla - kresby, malby, grafi -
ky, keramika - jsou průřezem „výtvarkou“ napříč všemi ročníky 11. 
Základní školy v Mostě. 

Výstava působí velice uceleně 
a dává nahlédnout do dění ve 
výtvarných dílnách. Hojná účast 
malých výtvarníků, žáků ško-
ly a jejich rodičů i babiček při 
slavnostní vernisáži byla velice 
příjemným a důstojným završe-
ním více než půlroční intenziv-

ní práce malých umělců. „Přišla 
jsem se sem podívat s kamarád-
kou, vystavuje tady její dcera. 
Jsem hodně překvapená, děti si 
nezadají s velkými umělci. Kdy-
by byla výstava prodejní, klidně 
bych si něco z těch vystavených 
věcí koupila domů,“ řekla jedna 

z návštěvnic. Velký zájem o vý-
tvarné umění školu velmi těší 
a motivuje k další aktivitě. Vý-

stava „Zlatý řez“ je a bude k vi-
dění v Městském divadle v Mos-
tě až do konce dubna.  (ali)

MOST – Okres Most opět trhá rekordy v  kriminalitě. Tentokrát ale 
v pozitivním směru. V meziročním srovnání se totiž počet trestných 
činů snížil o 829 případů, což je nejvíce v celé republice. Na jedná-
ní Hospodářské a sociální rady Mostecka o tom informoval vedoucí 
krajského oddělení Policie ČR Jiří Volprecht.

Pozitivní je také další číslo 
z  loňské statistiky. Policisté na 
Mostecku objasnili 60 procent 
všech ohlášených činů. „Oázou 
klidu v  rámci okresu je Mezi-
boří. Tam je trvale kriminalita 

nejnižší a nedochází k  žádným 
závažným trestným činům 
a přestupkům. K  velkému po-
klesu došlo u vloupání. Velmi je 
znát také dopad nové legislativy 
v oblasti výkupu kovů. Zatímco 

v  roce 2013 představoval podíl 
krádeží kovů na majetkové trest-
né činnosti sedmnáct procent, 
v  loňském roce to bylo pouze 
procento,“ uvedl Jiří Volprecht. 
Pochválil spolupráci složek In-
tegrovaného záchranného sys-
tému při loňské evakuaci oby-
vatel Mostu a likvidaci pumy ze 
druhé světové války. Vyzdvihl 
aktivitu mosteckých policistů 
při řešení řidičů pod vlivem 

drog a zdůraznil, že počet do-
pravních nehod meziročně kle-
sá. „Pozitivní je také skutečnost, 
že v  současné době je zcela na-
plněn stav policistů na okrese. 
Máme nyní 405 policistů. Oproti 
roku 2016 jsme si polepšili o 31 
lidí,“ prozradil. K  významné-
mu poklesu došlo v počtu pře-
stupků na policejním oddělení 
Obrnice. „Je to díky dobré práci 
preventistů a neziskových or-

ganizací, ale také se projevila 
demolice několika panelových 
domů,“ připustila starostka 
Obrnic Drahomíra Miklošová. 
Tu spolu s  Petrem Marešem 
ze společnosti United Energy 
zvolil Sněm HSRM do před-
sednictva HSRM namísto zá-
stupců firem Česká rafinérská 
a Dopravní podnik měst Mostu 
a Litvínova, které z  HSRM vy-
stoupily.   (pur)

Most trhá rekordy v kriminalitě – hádejte jak?

IV loňském roce se v okrese Most 
stalo 2 746 trestných činů. Tím se 
Mostecko dostalo na jedenáctou 
příčku v republice. To je velký po-

sun, bývali jsme první nebo druzí.

„Zlatý řez“
rukama školáků

MOST - Tradiční akcí The Most AUTOSHOW, v pořadí už pátou, zahájí 
v neděli 16. dubna mostecký autodrom novou sezonu. Hlavní pro-
gram od 9 do 18 hodin tvoří volné jízdy s vlastním vozem po závod-
ní dráze či taxijízdy ve speciálech řízených zkušenými piloty. Vstup 
ani parkovné návštěvníci neplatí. Do areálu autodromu se dostanou 
spodní bránou, kde mohou i bez problémů odstavit svůj vůz.

The Most AUTOSHOW #5 
zve zároveň ke dni otevřených 
dveří. Zájemci si mohou detailně 
prohlédnout areál autodromu, 
jehož součástí je velký a malý 
závodní okruh, plochy pro vý-
cvik bezpečné jízdy polygon či 
fun aréna. „Součástí jarního při-
vítání nové sezony bude i bohatý 
doprovodný program a exhibiční 
závod. Návštěvníci se mohou zú-
častnit také stále oblíbenějšího, 
netradičně pojatého jednokolo-
vého závodu LOUDA CUP,“ láká 
fanoušky eventová manažerka 
společnosti Autodrom Most Ve-
ronika Raková.

Novinkou jarní autoshow je 
možnost pronájmu servisního 
boxu pro jeden vůz na celý den. 
„První tři zájemci o box získa-

jí jako bezplatný bonus osobní 
koučink Tomáše Pekaře. Své 
znalosti, zkušenosti a dobře mí-
něné rady jim předá v  tiskovém 
středisku autodromu,“ doplnila 
Veronika Raková.

Uznávanou osobností, kte-
rá zpestří dubnovou neděli 
na autodromu, bude fotograf 
a komentátor motoristických 
závodů Martin Straka. S  ko-
mentovaným promítáním 
svých snímků vystoupí rovněž 
v  tiskovém středisku. Vedle 
momentek z  okruhu se diváci 
mohou těšit i na další poutavé 
záběry z  celého světa. Autor 
představí také svou poslední 
publikaci RACING‘N‘ROLL, 

v níž má Most jedno z  největ-
ších zastoupení.

Pořadatelé zvou na den ote-
vřených dveří celé rodiny. Za-
tímco otcové si mohou vyzkou-
šet svůj řidičský um a odvážnější 
maminky se svezou po dráze se 
zkušeným jezdcem, děti se vyřá-
dí ve skákacím hradu. „K dispo-
zici budou mít i dětské dopravní 
hřiště, chlapcům a dívkám půjčí-
me také kola či koloběžky a také 
přilby,“ upřesnila Raková. (nov)

Sezónu na autodromu zahájí AUTOSHOW

Sněm HSRM volil dva nové členy předsednictva.

Milovníci rychlých kol se za pár týdnů dočkají, sezóna 2017 už klepe na dveře.



zpravodajství 24. březen 201766

MOST - Ve vstupní hale litvínovské knihovny můžete spatřit výsta-
vu, kterou v rámci celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“ přichys-
taly knihovnice dospělého oddělení. Výstava prezentuje manuální 
výrobky klubu Libris & Creativity a potrvá do 31. května. 

Co se však pod názvem „Kni-
hy a kreativita“ skrývá? Přede-
vším dlouhodobý projekt lit-
vínovské knihovny zacílený na 
mládež a mladé dospělé čtenáře 
do 30 let. „Moderní knihovna 
již nevystačí ‚jen‘ s  půjčováním 
knih, ale stává se spíš komunit-
ním centrem, ve kterém návštěv-
níci mnohdy tráví svůj volný 
čas,“ sdělila vedoucí oddělení 
Michaela Hrabinská. Od doby 

svého vzniku v roce 2012 zazna-
menal klub pro mladé čtenáře 
mnohé změny. V  jeho vedení 
se vystřídalo několik knihov-
níků, kteří mu vždy dokázali 
vtisknout osobitou tvář. Na pů-
vodní TeenZone navázal v roce 
2014 klub Libris Now, který se 
v  průběhu roku 2016 přeměnil 
na současný Libris & Creativity. 
K činnosti klubu patří zejména 
herní a tvůrčí aktivity, ale pořá-

dá také besedy a čtenářské sou-
těže. V současné době probíhají 
každý měsíc Čaje do páté, které 
jsou spojeny s  konkrétní tvůrčí 
aktivitou. „Vyjádřit se je možné 
jakýmkoli způsobem. Každý člo-
věk vtiskne finálnímu produktu 
něco ze sebe. Naše výstava vypo-
vídá o různorodosti a otevřenosti 

nabídky Libris & Creativity. Re-
agujeme i na podněty zvenčí,“ 
uvedla současná organizátorka 
činností projektu Hana Knolo-
vá. O aktivitách klubu Libris & 
Creativity se lze dozvědět více 
také z jeho profilu na Face-
booku – https://www.facebook.
com/libriscreate.  (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ – V devátém ročníku výzkumu „Město pro byznys“ 
zvítězilo v  nově vyhlašované kategorii „Investičně atraktivní regi-
on“ město Most. Litvínov opět propadl. 

 Podnikatelsky nejpřívětivěj-
ším městem celého kraje se pro 
letošní rok stalo Ústí nad La-
bem. Výzkum Město pro byznys 
hodnotí všechna města a obce 
s rozšířenou působností. Pořadí 
vyhodnocuje za jednotlivé kraje 
a také za celou republiku. Hod-
nocení se dělí do dvou hlavních 
kategorií, podnikatelské pro-
středí a přístup veřejné správy. 
A právě ve druhé jmenované 
oblasti mohou radnice výsledky 
přímo ovlivnit. Kromě Ústí nad 
Labem se kvalitními podmín-

kami pro podnikání mohou 
pyšnit také Litoměřice a Děčín. 
Litoměřice bodují především 
velkým podílem podnikajících 
fyzických osob, vysokým ob-
jemem získaných evropských 
dotací a vysokými kapitálovými 
výdaji. Děčín je zase městem 
s nejvyšším počtem živnost-
níků v kraji a jeho živnosten-
ský úřad reaguje úplně nejlépe 
a nejrychleji na dotazy týkající 
se podnikání. V rámci letošní-
ho ročníku výzkumu Město pro 
byznys se pořadatelé ve spolu-

práci s agenturou CzechInvest 
rozhodli vyhlásit novou kate-
gorii - Investičně atraktivní re-
gion. Jejím cílem je prezentovat 
úspěšné příklady obcí v České 
republice, které efektivně spo-
lupracují s podnikatelskou sfé-
rou na hospodářském a inves-
tičním rozvoji regionu. Vítězem 
prvního ročníku se stalo město 
Most. „Most získal vysoký počet 
bodů za množství podnikatelů, 
kteří ve městě působí. Kladně 
byla hodnocena také nabídka 
pracovních míst nebo investice 
do infrastruktury. Porota oce-
nila i zavádění nových neotře-
lých postupů v oblasti podpory 
vzdělávání. Most má bohaté 

zkušenosti se zahraničními in-
vesticemi a úspěšně využívá své 
geografické polohy v centru Ús-
teckého kraje, v blízkosti hlav-
ního města, a zároveň téměř 
u hranic s Německem. Nemalou 
roli u vítěze hraje také fakt, že 
je vlastníkem průmyslové zóny, 
kam v posledních letech míří celá 
řada významných investic. Most 
aktivně podněcuje podniky, aby 
se účastnily městských akcí, za-
pojily se do podpory vzdělávací-
ho systému a spolupracovaly se 
školami,“ uvedla ředitelka regi-
onální kanceláře CzechInvestu 
Alena Hájková. Litvínov zůstal 
ve všech kategoriích na třinác-
tém místě ze šestnácti.  (pur)

 LITVÍNOV – Nezaměstnanost nejen v Ústeckém kraji se významně 
snižuje a fi rmy se začínají potýkat s nedostatkem kvalitních zaměst-
nanců. Problémem může být i momentální výkyv počtu pracovníků 
například v sezóně, v době dovolených nebo nemocenských. Téměř 
každý personální nedostatek dokáže vyřešit fi rma Lastofus v Litví-
nově. Jak vlastně takové poskytování pracovních sil funguje, jsme 
se zeptali Miluše Samkové z fi rmy Lastofus.

Proč je pro firmu výhodnější 
pracovníky si pronajmout od Las-
tofusu, než je přímo zaměstnat?

Naše společnost má dlouho-
leté zkušenosti v  oblasti perso-
nálních zdrojů. Jsme schopni 
okamžitě reagovat na měnící se 
poptávku trhu práce. Firmy, kte-
ré potřebují určité profese pou-
ze na omezenou dobu, využitím 
našich služeb předejdou admi-
nistrativě spojené s  přijímáním 
a propouštěním zaměstnanců. 
Nestane se jim, že se výroba 
zdrží nebo zastaví kvůli nemo-
cenským a jiným neočekáva-

ným výpadkům zaměstnanců. 
Nemusí řešit dovolené. 

Jaké profese jste schopni 
svým klientům dodat?

Nabízíme pracovníky pro svá-
řečské, zednické, potrubářské 
práce, operátory výroby, malíř-
ské práce, specializujeme se na 
elektrotechnický, strojírenský, 
chemický a automobilový prů-
mysl. Zajišťujeme i personál pro 
výrobní a pomocné práce.

Co mohou vaši klienti od 
těchto pracovníků očekávat?

Naši pracovníci jsou ve svém 
oboru profesionálně vyškoleni, 

vybaveni ochrannými a pracov-
ními pomůckami včetně speci-
alizovaného nářadí . Průběžně 
rozšiřujeme jejich kvalifikaci 
o další potřebné odborné certi-
fikáty a průkazy. 

Jak dlouho předem je nutné 
si pracovníky určitých profesí 
objednat, kolik a na jak dlouho 
jste schopni dodat lidí?

Termín dodávky pracovní-
ků je individuální podle poža-

dované profese a kvalifikace. 
Snažíme se reagovat co nej-
rychleji. Některé profese jsme 
schopni dodat ze dne na den. 
Horní hranici nemáme stano-
venou, jsme schopni uspokojit 

poptávku i po jediném pracov-
níkovi. V  současné době jsme 
jako subdodavatelé oslovováni 
tuzemskými i nadnárodními 
firmami. Vzdálenost pro nás 
nehraje roli.

Co musí udělat klient, po-
kud má o vaše služby zájem? 
Co zajistíte vy a co zbývá na 
něm? 

Jediné, co musí klient udělat, 
je kontaktovat nás. My už dodá-
me poptávané profese v domlu-
vený termín na stanovené místo. 
Vybavené a proškolené pracov-
níky přivezeme, v  případě nut-
nosti pro ně zajistíme ubytová-
ní, řešíme všechny personální 
záležitosti. Klient má jistotu, že 
každý pracovní den nastoupí 
požadovaný počet pracovníků 
a nemusí se zabývat případnými 
výkyvy.

  

Knihy a kreativita 
v knihovně

Most zvítězil, Litvínov opět propadl

LASTOFUS: Zaměstnance 
si můžete i pronajmout

ILASTOFUS je ryze česká společ-
nost sídlící v Litvínově. Kontakt 
+420 608 567 667, info@lasto-
fuslitvinov.cz
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LITVÍNOVSKO – Vyšetřování havárie, k níž došlo 13. srpna 2015 v lit-
vínovském Unipetrolu, je u konce. Obžalováni jsou dva zaměstnanci 
chemičky z obecného ohrožení z nedbalosti. Výsledky vyšetřování 
předala policie v těchto dnech státnímu zástupci. 

Trestní stíhání obou pracov-
níků zahájil vyšetřovatel vloni 
10. června. Podle výsledků še-
tření prý mohli havárii v tako-
vémto rozsahu zabránit – znali 
předpisy a včas nezareagovali 
na spuštěné alarmy. Závěry vy-
šetřování jsou podloženy také 
posudky, vyžádanými u dvou 
znaleckých ústavů – u Vyso-
ké školy báňské, Technické 
univerzity Ostrava, Fakulty 
bezpečnostního inženýrství 
a u Českého vysokého učení 
technického, Fakulty stroj-
ní. „Havárie v Unipetrolu byla 
zcela ojedinělá událost, navíc 
technicky velmi složitá. Ke zjiš-
tění příčiny vzniku havárie byl 

zřízen desetičlenný vyšetřovací 
tým ‚Výbuch‘. Členy byli také vy-
šetřovatelé Hasičského záchran-
ného sboru Ústeckého kraje 
a další specialisté. Tým v tom-
to složení pracoval téměř čtyři 
měsíce,“ informovala krajská 
policejní mluvčí Alena Barto-
šová. Vyšetřování havárie bylo 
podle mluvčí od samého počát-
ku pro policisty nelehkým úko-
lem. „Jenom samotné ohledání 
místa události trvalo několik 
týdnů. Na to navazovaly další 
úkony, během kterých se vyšet-
řovatelé museli seznamovat se 
zcela neznámými technologiemi 
a spoustou interních směrnic,“ 
dodala ještě mluvčí. (sol)

Výbuch v chemičce: Obviněni jsou dva zaměstnanci

  Policie v případu vyslechla přes 100 lidí, mnohé z nich i opa-
kovaně.

  Vyžádala si znalecké posudky u ČVUT z oboru strojírenství, 
odvětví materiálové inženýrství, energetické stroje a zařízení, 
výrobní stroje a zařízení, procesní technika a zpracovatelské 
systémy, u VŠB z oboru požární ochrana a bezpečnost práce, 
odvětví příčiny požárů, výbuchů a havárií.

  Vyšetřovací spis má téměř 3 400 stran.

LITVÍNOV – Změny terénu, ale i možné poruchy na pásech, napří-
klad zadřené válečky na pásových dopravnících v lomu Českoslo-
venská armáda nově odhalí bystré oko mechanického dravce. Nad 
šachtou létá dron.

Dron je vybaven dvěma ka-
merami, standardní ke snímá-
ní obrazu a termokamerou. 
Zachytí velmi rychle všechny 
změny, které se v lomu dějí. 
Termokamera odhalí mož-
né zápary, zadřené válečky na 
pásových dopravnících nebo 

případné přehřívající se kabely 
a trafostanice. Díky dronu se tak 
včas odhalí vznikající závady.  
Nejčastěji létá dron právě nad 
lomem Československá armáda, 
na což má veškerá nutná povo-
lení. Dron pořídila společnost 
Czech Coal Power, využívají ho 

ale také ostatní spoelčnosti ve 
skupině. „O pořízení dronu jsme 
ve skupině Czech Coal uvažovali 
už od roku 2015. Je pro nás dob-
rým pomocníkem, dokáže po-
rovnávat mapy, sledovat postup 
těžby, odesílá souřadnice přímo 
do počítače. To, že dokáže ohlí-
dat zažízení a monitorovat celý 
prostor lomu, je další výhodou,“ 
říká k využívání nového zaříze-
ní mluvčí skupiny Gabriela Be-
nešová Sáričková. O dron pečují 

dva zaměstnanci společnosti. Ti 
ale byli pečlivě vybráni. Pod-
mínkou pro získání postu pilota 
dronu, správně opertátora bez-
pilotníhío prostředku, byla zku-
šenost s lítáním s drony a hlavně 
vlastnictví leteckého průkazu. 
Petr Fryček a František Filan-
dra, piloti dronu, navíc museli 
projít dvouměsíčním kurzem 
a proškolením. Než byl dron vy-
puštěn na nebe nad lomem, mu-
sela mít společnost také veškerá 
potřebná povolení od báňského 
úřadu a úřadu pro civilní letec-
tví. Nesmí navíc opustit území 
lomu. Letecké středisko umísti-
la společnost přímo na vyhlídku 
lomu ČSA. Oba piloty jejich 
nové pracovní zařazení těší. 

„Zkušenosti a znalosti z létá-
ní skutečným letadlem se nám 
samozřejmě hodí. To, co zná-
me o dronech, které jsou běžně 
k vidění a které si lidé pořizují, 
ale moc využitelné není. Tohle je 
totiž zcela odlišný stroj. Jen pro 
srovnání, jeho váha je osm a půl 
kilogramu, takže to není žád-
né kapesní zařízení,“ řekl Petr 
Fryček. Dron je vybaven tak, že 
může být ve vzduchu dlouhých 
dvanáct hodin. „Dron bude pro 
potřeby Severní energetické do-
statečně využíván. Předpokládá-
me, že v budoucnu jeho služby 
rozšíříme i na Vršany,“ doplnila 
Gabriela Sáričková Benešová. 
 (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtmani se na zasedání Rady Asociace krajů v Pra-
ze shodli, že budou po vládě požadovat jednu miliardu korun na 
zvýšení mezd řidičů autobusů. O fi nancování chtějí představitelé 
krajů jednat s kabinetem Bohuslava Sobotky. 

Podle hejtmanů je třeba na-
jít systémové řešení tak, aby 
se neopakovala situace, kdy 
ministři rozhodnou o zvýšení 
mezd a neřeknou, jak to udě-
lat ani kde na to vzít. Aktuálně 
panují obavy například z chys-
taného zvýšení mezd zaměst-
nanců v  kultuře či sociálních 
pracovníků. „Je nám jedno, 
jakou formou peníze do kraj-
ských rozpočtů na zvýšení mezd 
řidičů dostaneme. Mohou přijít 
jako účelová dotace nebo pro-
střednictvím programu Státního 
fondu dopravní infrastruktury 
na opravy silnic II. a III. tříd,“ 
říká předsedkyně Rady Asocia-

ce krajů ČR a hejtmanka Kar-
lovarského kraje Jana Vildume-
tzová a dodává: „Řešit musíme 
také rozhodnutí vlády o zvýšení 
mezd kulturních a sociálních 
pracovníků o 9 procent, resp. o 5 
procent. Což pro rozpočty kra-
jů znamená, že 1,64 miliardy 
korun bude chybět jinde. I zde 
zvažujeme, že vládu požádáme 
o kompenzace.“

Situace se mzdami řidičů au-
tobusů vedla k tomu, že doprav-
ní odbory vyzvaly tyto zaměst-
nance ke stávce. A to ve čtyřech 
krajích: na Vysočině, v Ústec-
kém, Pardubickém a Jihomo-
ravském kraji. Všechny kraje ale 

danou věc řeší. Odbory doprav-
ců budou o možném rozsahu 
a termínu stávky ještě jednat 23. 
března.

V  lednu premiér přislíbil, že 
peníze na vyšší mzdy řidičů au-
tobusů krajům pošle. Kompro-
misní návrh krajů dát na opravu 
silnic II. a III. tříd čtyři miliardy 
korun, které by kompenzovaly 
náklady regionů na mzdy řidi-
čů, však o měsíc později vláda 
odmítla a na krajské komunika-
ce schválila miliardy tři. Ty ale 
na všechny opravy nestačí.

Kraje také požadují garan-
ce, že dopravci peníze na vyšší 
mzdy skutečně poukáží řidi-
čům. Kontrolovat danou věc 
však regiony nemohou, nemají 
pravomoci vstupovat do vzta-
hu zaměstnanec - zaměstna-
vatel.

Vše je o to složitější, že kra-
je nemohly finance dopravcům 
určené na mzdy řidičů navýšit, 
aniž by změnily smlouvy. Ty 
byly uzavřené na základě dří-
vějších veřejných soutěží podle 
zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Dodatky k dohodám 
se musely připravit tak, aby 
odpovídaly legislativě. Smlou-
vy proto posuzovalo Minister-
stvo pro místní rozvoj, které 
rovněž navrhlo znění dodatků 
a vzor smlouvy podle nových 
tendrů. Kraje jinak postupovat 
nemohly, s  veřejnými penězi 
musí nakládat účelně, efektivně 
a hospodárně v  souladu s  plat-
nými právními předpisy. Celé 
dění kolem mezd řidičů linko-
vých autobusů mnoho krajů 
vede k tomu, že zvažují založit si 
vlastní dopravní podniky.  (nov)

Kraje požadují na mzdy řidičů miliardu
Finance budou chtít po vládě

Nad lomem ČSA poletuje dron
Hlídá změny terénu i případné poruchy

Dron se udrží ve vzduchu až dvanáct hodin.

Vyšetřování havárie, k níž došlo 13. srpna 2015 v Unipetrolu, je u konce.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
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Dlouhodobě cenově
dostupné
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LITVÍNOV – O novém vzhledu 
smuteční síně rozhodne v  Lit-
vínově podobně jako o mostu 
na Podkrušnohorské ulici archi-
tektonická soutěž. Podmínky 
soutěže mohou ovlivnit také 
obyvatelé města. Diskutovat se 
o nich bude 29. března v  aule 
Scholy Humanitas.

K  veřejné diskuzi na téma 
„Architektonická soutěž na rea-
lizaci Smuteční síně v Litvínově“ 
zve vedení města. Předmětem 

jednání bude debata k soutěž-
ním podmínkám připravované 
architektonické soutěže, dele-
gace zástupce veřejnosti do od-
borné poroty, zodpovězení pří-
padných dotazů. Rekonstrukci 
smuteční síně plánuje město už 
několik let. Je další etapou ob-
novy hřbitova. Město už rekon-
struovalo pietní areál, postupně 
buduje nová kolumbária. V mi-
nulosti už město rekonstruovalo 
například hřbitovní zeď.  (pur)

LITVÍNOV - Knihovnice dospělé-
ho oddělení litvínovské knihov-
ny Hana Knolová připravila pro 
ženy a dívky od 16 let cyklus te-
matických večerů s  názvem „Po 
stopách našich starodávných 
předků“. 

Každému jednomu pohan-
skému svátku podle Kola roku 
odpovídá tematicky jeden večer 
v knihovně. V  pátek 24. 3. od 
18 hodin bude večer zaměřen 
na téma pohanské oslavy jara 
Alban Eilir, Ostara a Provoda. 
Účastnice se tak během roku 
seznámí s  jednotlivými kelt-
skými, germánskými a slovan-

skými svátky a zvyky s  nimi 
spojenými. Zároveň budou mít 
možnost některé ze zvyků pro-
žít na vlastní kůži a symbolicky 
navázat na odkaz předků. „Jed-
ná se o relaxačně-naučná se-
tkání, která mají ženám přinést 
v  dnešní uspěchané době přede-
vším zklidnění, ale také inspiraci 
přiblížením se našim kulturním 
kořenům. Podle mého názoru 
jsou nositelkami tradic právě 
ženy a také se domnívám, že sou-
časný tlak společnosti na výkon 
jim nedovoluje na chvíli polevit 
a vnímat sebe sama,“ řekla k se-
tkáním Hana Knolová.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Stovky nových pracovních míst, podpora uchazečů 
o práci šitá na míru problematice Ústeckého kraje a více než sto mi-
liónů korun na posílení zaměstnanosti. To je bilance Paktu zaměst-
nanosti Ústeckého kraje za třetí rok jeho existence.

Aktuálně realizuje Ústec-
ký kraj dva projekty - Transfer 
a Cesta, které byly zahájeny 
vloni. Oba jsou zaměřeny na 
ohroženou skupinu obtížně za-
městnatelných lidí. „Díky těmto 
projektům mají šanci najít uplat-
nění mladí lidé do 29 let, kteří 
kvůli nedostatečnému vzdělání 
obtížně hledají práci, mají pro-
blémy s různými druhy závis-
lostí, žijí v sociálně vyloučených 
lokalitách. Oba projekty začaly 
letos v červnu a ukončeny bu-
dou v říjnu 2018,“ říká předseda 
Řídicího výboru Paktu zaměst-
nanosti Ústeckého kraje Martin 
Klika. 

Na projekt Cesta je připrave-
no více než 23 miliónů korun, 
na Transfer téměř 100 miliónů 
korun. V rámci obou projektů 
vznikne bezmála dvě stě nových 
pracovních míst. Pakt se má za 

dobu své existence rozhodně 
čím chlubit. „Jedná se například 
o návrh změn v  aktivní poli-
tice zaměstnanosti, které mají 
více zohlednit problémy regionu 
a umožnit starostům, aby na 
základě svých znalostí místního 
prostředí mohli navrhnout určité 
procento uchazečů k opakova-
nému zaměstnávání na veřejně 
prospěšné práce. Dalším opat-
řením je možnost oddlužení. 
Týkalo by se výhradně lidí, kteří 
mají snahu své dluhy platit, mají 
kvalifikaci a pracují,“ přibližuje 
aktivity Paktu v rámci připravo-
vané Strategie restrukturalizace 
Ústeckého kraje Martin Klika. 

Pak zaměstnanosti také usi-
luje o sladění poptávky zaměst-
navatelů a aktuální nabídky stu-
dijních oborů v Ústeckém kraji. 
„Komunikujeme se zaměstnava-
teli a nasloucháme jejich poža-

davkům na zaměstnance. Střední 
i vysoké školy v  kraji musí při-
způsobit svou nabídku studijních 
oborů tak, aby nasytil absolventy 
volná pracovní místa v  regionu. 
Díky dalšímu projektu Ústec-
kého kraje INNOSTART získa-
jí studenti ještě během studia 
konkrétní dovednosti a znalosti, 
které zaměstnavatelé požadují,“ 

představuje další aktivitu Pak-
tu zaměstnanosti Martin Klika. 
O problematice zaměstnanosti 
a konkrétních opatřeních, která 
vedou k jejímu posílení, komu-
nikují zástupci Paktu zaměst-
nanosti Ústeckého kraje také 
s  představiteli Paktů zaměstna-
nosti v rámci celé České repub-
liky.   (pur)

O zvycích našich předků

Debata o smuteční síni

Martin Klika: Řešíme oddlužení 
i příležitosti pro problémové mladé lidi

Ing. Petr Hellmich

Litvínov bude opět
čisté město.

nová
Litvínov

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní obdržela fi nanční dar pro cho-
mutovskou onkologii. Finanční částka ve výši téměř třiceti tisíc ko-
run pomůže vylepšit zázemí pro pacienty. 

Onkologické oddělení Ne-
mocnice Chomutov, jež je sou-
částí Komplexního onkologic-
kého centra Krajské zdravotní, 
obdrželo finanční dar ve výši 
28 850 Kč, který pomůže vylep-
šit zázemí pro pacienty. 

Peníze vybrali účastníci Zum-
ba maratónu a Běhu pro život, 
jehož zakladatelem je Miroslav 
Kalina z Loun. „Pan Kalina dlou-
hodobě podporuje naše pracoviš-
tě a výraznou měrou přispívá ke 
zpříjemnění pobytu pacientů na 
onkologickém oddělení. Po prv-
ním ročníku Běh pro život, v roce 
2008, daroval společně s další-
mi sponzory televizní přijímače 
na pokoje lůžkového oddělení,“ 
uvedla Martina Chodacká, pri-
mářka onkologického oddělení.

V následujících letech byla 
postupně realizována rekon-
strukce všech pacientských 

pokojů včetně jejich sociálního 
zařízení. Celková částka darů 
z dosavadních devíti ročníků 
Běh pro život je téměř jeden 
milion korun. Z výtěžku nad-
cházejícího jubilejního 10. roč-
níku je plánována modernizace 

kuchyňky a koupelny pro pa-
cienty. „Panu Kalinovi patří za 
dlouholetou pomoc při vytváření 
příjemného prostředí pro naše 
pacienty velký dík,“ poděkovala 
donátorovi primářka onkolo-
gického oddělení.

V  září 2016 zorganizoval 
lounský klub BeFit charitativní 
Zumba maratón jako Memo-
riál Petry Hezlové, která loni 
v  červenci podlehla onkolo-
gickému onemocnění. „Sdru-
žení Běh pro život akci zaštítilo 
a muži, kteří zumbu necvičili, 
s  námi běželi. Domluvili jsme 
se, že vybrané peníze půjdou na 
rekonstrukci sociálního zařízení 
na onkologickém oddělení. Za 
jeden den se tak vybralo skoro 
29 tisíc korun,“ vysvětlil Mi-
roslav Kalina, tenisový trenér 
a dlouholetý donátor chomu-
tovského onkologického oddě-
lení.  (sol)

Zumba a Běh pro život pomohou 
onkologickým pacientům 

Martin Klika.

Smuteční síň v Litvínově se změní.

Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov obdrželo šek na 28 850 Kč.
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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

MEZIBOŘÍ – Po několika letech se letos mimořádně vydařila lyžařská 
sezóna na mezibořské sjezdovce. Ještě před sezónou převzaly od TJ 
Baník Meziboří sjezdovku Technické služby Meziboří. A hned první 
rok je prověřila mimořádná nadílka sněhu. 

Lyžařský vlek v  Meziboří 
byl letos v provozu od 7. ledna 
do 15. února. To je za několik 
let bezkonkurečně rekordně 
dlouhá doba. „Neuměli jsme si 
předem představit, co všechno 
obnáší udržet sjezdovku a vlek 
v  provozu. Na údržbě vleku 
a sjezdovky se podílelo čtrnáct 
lidí. Velké poděkování patří li-
dem, kteří o provoz vleku a sjez-

dovky pečovali už v minulosti pod 
TJ Baník Meziboří a bez nichž 
bychom tuto zimu určitě ne-
zvládli,“ říká k údržbě zimního 
areálu vedoucí technických 
služeb Pavel Esop. Sjezdovku 
technické služby zasněžovaly 
půjčeným sněžným dělem. 
Právě díky tomu se podařilo 
udržet sjezdovku sjízdnou tak 
dlouho. „Sněžné dělo nám půjči-

la firma SUPER SNOW na celý 
měsíc zcela zdarma. Za to jim 
děkujeme. Jsem velmi rád, že za-
stupitelé jsou nakloněni provozu 
sjezdovky a do rozpočtu schválili 
jeden milión korun na nákup no-
vého děla a obnovu čerpací stani-
ce vody. To nám v příštích letech 
hodně pomůže. Také jsme si letos 
vyzkoušeli čtyřkolku s pásy, kte-
rou nám půjčil Jan Hašek. I jemu 
za pomoc děkujeme. Čtyřkolka 
se nám osvědčila, a tak si ji chce-
me také pořídit. Na letní období 
pásy přestavíme na kola a bude-
me čtyřkolku využívat i v  létě, 

kdy je na sjezdovce stále hodně 
práce,“ doplnil Pavel Esop. 

Do příští zimy plánuje Pa-
vel Esop pořídit na sjezdovku 
bezpečnostní prvky. „Letos se 
naštěstí žádný úraz nestal, bez-
pečnostní prvky jsou ale nutné. 
Jedná se o plůtky, záchytné sítě 
a bezpečnostní matrace ke slou-
pům,“ uvedl. Po vydařené zimní 
sezóně nemá Pavel Esop ještě 
konečné vyúčtování za provoz 
lyžařského vleku. Už dnes je ale 
jasné, že ztrátový nebude. Jen na 
jízdném vydělal vlek 600 tisíc 
korun.  (pur) 

MEZIBOŘÍ - Letošní zima bohatá na sníh se výrazně prodražila snad 
všem městům. Konečný účet za zimu má už i Meziboří. Podle vedou-
cího Technických služeb Meziboří ale nebyla uplynulá zima o mno-
ho náročnější než zimy v minulých letech. 

Konečný účet není za uply-
nulou zimu pro Meziboří 
žádnou katastrofou. Zatímco 
v okolních městech stála zimní 
údržba více o další milióny ko-
run, Mezibořští si připlatili jen 
za pohonné hmoty. „Mezibořské 
technické služby jsou dlouhodo-
bě na podobné zimy vybaveny. 
Měli jsme pouze vyšší náklady 
na pohonné hmoty, protože se 
více vyvážel sníh z  města. Vy-
váželi jsme sníh tři týdny, což 

jiné zimy nebývá. Celkem jsme 
vyvezli dva tisíce kubíků sněhu, 
což je asi šedesát tatrovek. Na 
pohonných hmotách jsme zapla-
tili více o 120 tisíc korun,“ říká 
vedoucí Technických služeb 
Meziboří Pavel Esop. „V  Mezi-
boří jsme byli soběstační, nemu-
seli jsme si objednávat externí 
firmy na pomoc,“ zdůraznil Pa-
vel Esop. 

Velmi náročná byla ale zima 
pro zaměstnance technických 

služeb. Celkem se na údržbě po-
dílelo čtyřicet lidí včetně řidičů. 
Sedmdesát procent komunikací 
uklízeli v  Meziboří strojově, na 
třiceti procentech probíhala ruč-
ní údržba. „Parkoviště se nám da-
řilo do dvou dnů uklidit. Strojová 
údržba se každý den dělala do 22 
hodin a nanovo jsme začínali ve 
3 hodiny ráno. Na ruční údržbu 
nastupovali lidé v pět hodin ráno 
a v 21 hodin naposledy kontrolo-
vali schodiště a zastávky. Všem 
zaměstnancům velmi děkuji za 
vysoké pracovní nasazení. Podě-
kování se jim dostalo také od ve-
dení města na posledním jednání 
zastupitelů. Hodně nám pomohl 

Úřad práce ČR. Na ruční údržbu 
jsme měli od úřadu práce čtrnáct 
lidí, bez kterých bychom si nepo-
radili,“ říká dále Pavel Esop. 

Náročná zima prověřila kro-
mě lidí také techniku. Díky ve-
dení města je ale vybavení tech-
nických služeb v dobrém stavu. 
„Podvozky používáme po celý 
rok, jen měníme nástavby letní za 
zimní. Proto také techniku prů-
běžně udržujeme v  dobrém sta-
vu. Pokud bych si ale mohl něco 
přát, pak by to byla nová nástav-
ba na velký sypač. To je nejstarší 
kus naší výbavy,“ prozradil Pavel 
Esop. Také s  posypovým mate-
riálem nemusely technické služ-
by šetřit. Zimní zásoba se sice 
výrazně ztenčila, ale stále ještě 
ve skladištích sůl zbývá. „Měli 
jsme 75 tun soli a nespotřebovali 
jsme ji všechnu. Mnohem horší 
bývají zimy, kdy není sníh, ale na 
komunikacích namrzají mlhy,“ 
připustil vedoucí technických 
služeb. Letošní zima se v  celé 
zemi výrazně podepsala na 
stavu komunikací. V  Meziboří 
si ale nestěžují ani na výtluky. 
„Žádné velké výtluky nemáme. 
Během léta opravíme pouze 
popraskaný povrch. Poslední dva 
roky používáme metodu infra 
termo homogenizační renovace,“ 
uzavřel optimistickou bilan-
ci uplynulé zimy Pavel Esop. 
 (pur)

Opilec „vysklil“ dveře
MOST – Hlídka městské po-

licie zasahovala v ulici Wolkera, 
kde u jednoho z nonstop barů 
došlo k poškození vstupních 
dveří. Na místě strážníci zjistili, 
že podnapilý zákazník kopl do 
vchodových dveří, a poškodil 
tak skleněnou výplň. V provo-
zovně se nacházel také její ma-
jitel, který uvedenou událost 
nechtěl dále řešit. Strážníci ma-
jitele proto poučili o možnosti 
a způsobu podání oznámení.

Rušili klid
MOST – Noční klid hlasitým 

řevem rušili dva muži v  ulici 
Seiferta mezi bloky 34 – 35. Na 
oba výtečníky si ale „posvítili“ 
mostečtí strážníci. Ti na mís-
tě zjistili, že oba muži byli pod 
vlivem návykové látky. Jeden 
z nich začal nejdříve strážníka 
slovně urážet a poté se poku-
sil jej fyzicky napadnout. Muži 
zákona se ale nedali a použitím 
donucovacích prostředků tomu 
zabránili. Muž je podezřelý 
z přestupku rušení nočního 
klidu a neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby při výkonu její 
pravomoci. Událostí se tak bude 
zabývat přestupková komise. 

Notebook na úvěr 
nevyšel

MOST – Padesátiletý muž 
z Mostecka čelí obvinění z úvě-
rového podvodu. Toho se měl 
dopustit, když zamířil do jedné 

mostecké prodejny, kde zatoužil 
po novém notebooku a uzavřel 
úvěrovou smlouvu. Vymyslel si 
firmu, kde údajně pracuje, i výši 
svého příjmu, i když tam vůbec 
nikdy nepracoval. Nový note-
book si ovšem dlouho neužil. 
Za pár stovek ho totiž obratem 
prodal a splátky vůbec nesplá-
cel. Poškozené společnosti tak 
způsobil škodu za necelých 
osm tisíc korun. Za toto jedná-
ní muži hrozí až dvouletý trest 
odnětí svobody.

Za dobrotu… 
MOST – …na žebrotu, vy-

stihuje známé rčení jednání 
dvaadvacetileté ženy z  Mostu. 
Ta měla začátkem března po-
žádat svého známého, zda by ji 
neodvezl do Prahy. „Muž s tím 
souhlasil, a když byli o půlnoci 
v jedné obci na Mostecku u čer-
pací stanice, žena využila toho, 
že muž byl uvnitř prodejny a bez 
jeho vědomí a souhlasu usedla 
za volant a z místa odjela pryč. 
Policie následně po vozidle vy-
hlásila ihned celostátní pátrání,“ 
informovala o případu tisková 
mluvčí mostecké státní policie 
Ludmila Světláková. Řidičku 
ještě týž den zadržela hlídka po-
licistů na Kladensku. Žena řídi-
la i přesto, že má zákazy řízení 
všech motorových vozidel a to 
až do roku 2018. Vozidlo policie 
zajistila a vrátila zpět poškoze-
nému. Mostečanka čelí obvině-
ní z neoprávněného užívání cizí 
věci a maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. (sol) 

P orušené paragrafy

Sjezdovka má za sebou rekordn í sezónu

Meziboří podtrhlo konečný účet za zimu

Na sjezdovce v Meziboří byly letos ideální podmínky pro zimní sporty.

Během zimy mezibořské technické služby vyvezly za město dva tisíce kubíků sněhu.
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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 v Mostě z důvodu stě-

hování 23 balíků dřevěných briket 
a 9 balíků uhelných briket v origi-
nál obalu – se slevou – 1 550 Kč. 
Telefon: 724 050 605

 ■ Prodám rohovou sedací sou-
pravu – pravý roh je rozkládací, 
materiál plyš. V Mostě. Telefon: 
724 050 605

 ■ Prodám staré hračky, staveb-
nice Merkur, mašinky, autíčka na 
bowden, na klíček, na setrvačník, 
pásáky, indiány a mašinky z NDR. 
Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám nádrže 1 000 litrů, na 
paletě v kovovém koši (IBC) i na pit-
nou vodu. Čisté, okamžitě k odběru 
u Lenešic. Telefon: 724 321 254

 ■ Prodám 40 ks pozinkovaného 
plechu 1+3 m, cena za kus 150 Kč. 
Trubky lešení 50 ks trubek, včetně 
spojek – cena 4 500 Kč. Vše použité 
v Mostě. Tel: 607 277 880

 ■ V Mostě prodám 6 dřevěných 
stolů, cena za kus 600 Kč, jsou v 
pořádku, pro 4 - 6 osob. Tel: 607 
277 880

 ■ Prodám nerez dřez 44x88 s od-
kapávačem 600 Kč. Malé béžové 
umyvadlo 200 Kč. Nové bílé umy-
vadlo 55 cm – baterie ze zdi 300 
Kč. Vše je nepoškozené v Mostě. 
Tel: 607 277 880

 ■ Prodám nářadí ke krbu, černo-
-zlatá lopatka, smetáček, pohra-
báček, proutěný koš na dřevo ke 
krbu. Vše nové nepoškozené. Stě-
hování, cena celkem 1 100 Kč. Tel: 
607 277 880

 ■ Prodám 4x stoly spojené s 
lavicemi – kovová konstrukce – 
bytelné, vhodné před restauraci, 
jídelnu, cukrárnu i chatu. Cena za 
kus 1 800 Kč včetně velkého slu-
nečníku. Tel:607 277 880

 ■ Prodám různé sklo, staré žeh-
ličky, knihy, bronz, plastiky od J. V. 
Myslbeka Anežky České. Tel: 604 
103 485 volat po 19. hodině.

 ■ Prodám hezkou nepoškoze-
nou toaletku s trojdílným zrca-
dlem 30. léta (ořech) Cena 1 500 
Kč Most. Tel: 774 449 292.

 BYTY, DOMY
 ■ Koupím byt o velikosti mini-

málně 3+1 v OV v Mostě, klidná 
lokalita staré zástavby, stav bytu 
nerozhoduje. Peníze mám v ho-
tovosti a nejsem realitní kancelář. 
Telefon: 608 263 232

 ■ 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

SEZNÁMENÍ
 ■ 70letá důchodkyně (SŠ), hledá 

motorizovaného kamaráda. To-
lerantního, vzdělaného. Pozdější 
společný život možný. Telefon: 604 
532 781

 ■ Paní Marie 86 let/162 cm/ 52 
kg. Hledám pána do 89 let/ ráda 
cestuji, mám ráda přírodu, zvířata, 
vaření, zahrádka. Jsem vdova. Tel: 
792 488 116

 ■ Hledám milou přítelkyni pro 
společný život v RD na Lounsku. 
Zahrada, les, krásné prostředí Čes-
kého středohoří. Já 66/180/96. Tel: 
721 310 917

 ■ 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 osamělá, 
má ráda cestování a jiné aktivity a je 
také z Mostu. Telefon: 704 446 569

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

Setkání po 50 letech
Prosíme všechny, kteří v roce 1967 
ukončili školní docházku na 2. ZŠ 
u stadionu v Litvínově, třídy 9. A, 
B, C, D, aby se ozvali do 10. 4. 2017, 
J. Taušové (Tomíčkové), telefon: 
737 644 621. Setkání bude 22. 4. 
2017 ve 14 hodin před 2. ZŠ v Lit-
vínově. Poté tradiční pokračování 
v restauraci Koliba – Loučky. Těší-
me se na vás.
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MFK si odvezl těsnou 
porážku

Mostecký fotbalový klub 
si v  druhém jarním utkání 
fotbalové divize dojel pro 
těsnou porážku do Nového 
Boru. Domácí zvítězili 3:2. 
Branky Mostu zaznamenali 
Valenta a Hoke. 

Hokejistky HC 
Litvínov obhájily třetí 

místo 
Tým hokejistek HC Litví-

nov startoval v  závěrečném 
turnaji Final Four, v  němž 
se rozhodovalo o medailích 
pro tuto sezonu. Nakonec 
obsadily třetí místo, stejně, 
jako tomu bylo v  loňském 
ročníku. Konečné pořadí: 1. 
Slavia 9 bodů, 2. Karviná 6, 
3. Litvínov 3, 4. Brno 0 bodů 

Házenkářky Baníku 
čeká předehrávka
Ve středu 29. března čeká 

tým Černých andělů, tedy 
populární házenkářky DHK 
Baník Most, od 18 hodin ve 
sportovní hale v  Mostě pře-
dehrávka utkání se Sokolem 
Poruba. Důvodem je postup 
hostujícího týmu do semifi-
nále Challenge Cupu.

Litvínov dostal 
v Lounech nářez

Debakl 6:0 uštědřil domá-
cí FK SEKO Louny hostující-
mu FK Litvínov v utkání 17. 
kola krajského přeboru v ko-
pané dospělých. V  poločase 
bylo utkání 3:0. Litvínov má 
možnost složit reparát v do-
mácím prostředí v  sobotu 
25. března v duelu s Proboš-
tovem. Hraje se od 15 hodin. 

Horní Jiřetín padl 
doma s Krupkou

Neuspěli ani hráči So-
kola Horní Jiřetín, dalšího 
z  účastníka krajského pře-
boru v  kopané dospělých. 
Ti to totiž schytali doma od 
TJ Krupka, a to rovných 1:5. 
Čestný úspěch zaznamenal 
Hošek. 

Minižákyně 
se střetnou 

s Levharticemi 
Mladší minižákyně U12 

Basketbalového klubu Ba-
ník Most čeká v  sobotu 25. 
března dvojutkání s  Levhar-
ticemi z  Chomutova. První 
střetnutí sehrají od 14 hodin 
a na něj naváže odvetný duel, 
který začíná v 16 hodin. 

Turnaj O zlaté týčko

V sobotu 25. 3. od 10 ho-
din se na mosteckém golfo-
vém hřišti  uskuteční TUR-
NAJ O ZLATÉ TÝČKO. 
Zároveň se zahájí Spring-
-Summer-Tour 2017, v níž se 
opět bude hrát o roční hra-
cí poplatky a další zajíma-
vé ceny. Vítězové kategorií 
v turnaji O zlaté týčko postu-
pují do Turnaje vítězů tur-
najů 2017. Při turnaji bude 
možné si vyzvednout členské 
karty na rok 2017.  (jak)

y

HRADEC KRÁLOVÉ – V pátém vzájemném duelu čtvrtfi nále play off  
hokejové extraligy neuspěli hokejisté HC Verva Litvínov na ledě cel-
ku Mountfi eld Hradec Králové a jsou vyřazeni. 

Ropáci nezačali zápas vůbec 
dobře, když po první dvacetimi-
nutovce prohrávali 3:0. Hradec 
pak dokonce zvýšil vedení až 
na 5:0 a zdálo se být definitiv-
ně rozhodnuto. Litvínovští ale 
nakonec zvedli hlavu a zahájili 
stíhací jízdu. Jenže když už to 
vypadalo, že se střetnutí ještě 
zdramatizuje, přišla fatální chy-
ba v rozehrávce gólmana Petrás-
ka a definitivně zhasly veškeré 
naděje. 

„Trestuhodně nám utekl začá-
tek, 0:3 a pak 0:5, to by se nám 
v takovém utkání nemělo stát. 

Čekali jsme, že soupeř půjde do 
tlaku a ještě k tomu měl přesilov-
ky. Tři proměnil a za stavu 0:3 
už to bylo opravdu hodně těžké,“ 
řekl kapitán týmu Michal Tráv-
níček s  tím, že podle něj roz-
hodujícím v sérii byl asi čtvrtý 
zápas. „Byli jsme v něm lepší, ale 
prohráli ho. Místo 2:2 to tak bylo 
1:3, škoda,“ uzavřel Trávníček. 

Mountfield Hradec Králové 
– HC Verva Litvínov 7:4 (3:0, 
2:2, 2:2). Branky a nahrávky: 2. 
Köhler (Knotek, Bednář), 6. Dej 
(Knotek, Bednář), 10. Picard 
(Newton, Jarůšek), 22. Picard 

(Jarůšek, Pláněk), 29. Knotek 
(Bednář, Gregorc), 43. Bednář 
(Köhler), 53. Dej – 30. Trávní-
ček, 34. M. Hanzl (Černý, Gula), 
46. Lukeš (V. Hübl), 58. Kubát 
(Válek). Rozhodčí: Hradil a Pra-
žák .Vyloučení: 8:8, navíc Černý 
(L) 2+10 min. Využití: 4:2. Osla-
bení: 1:0. Zásahy: Rybár 38 - Ja-
nus 6, Petrásek 14. Diváci: 6 890 
(vyprodáno). 

Sestava HC Verva Litvínov: 
Janus (10. Petrásek) – Kubát, 
Gula – Frolo, Sørvik – Pavlík, 
Pilař – Sklenička – Gerhát, V. 
Hübl, Lukeš – M. Hanzl, R. 
Hanzl, J. Černý – Hořava, Rei-
chel, Trávníček – Jurčík, Válek, 
J. Doležal. Trenéři: Rulík, Strán-
ský, Šlégr.  (jak)

MOST - Padesátiprocentní úspěch si připsali extraligoví hokejba-
listé týmu HBC Kovodemont Most, když prohráli v Pardubicích, aby 
pak doma zvítězili nad Rakovníkem. Veterán v  mosteckém dresu 
Švancar si na své konto připsal pět víkendových bodů do tabulky 
produktivity. 

Mostečtí sice stále mají zápas 
k  dobru, nicméně do prvního 
víkendového utkání v  Pardubi-
cích šli s vědomím, že poslední 
Rakovník bodoval a může se 
pořadí na chvostu tabulky změ-
nit. Jenže proti favorizovanému 
domácímu týmu nakonec neu-
spěli. 

V první třetině padlo po jed-
né brance na obou stranách. 
V prostředním dějství Pardubi-
ce strhly vedení na svou stranu 
a když pět minut před koncem 
srovnal Chytrý na 2:2, vypadalo 
to s Mostem dobře. Jenže násle-
dovaly dvě chyby, které domácí 
potrestali a tak Severočeši odjíž-
děli s porážkou. 

V  neděli Mostečtí nastoupili 
proti svému soupeři z  posled-

ních příček extraligové tabulky 
a nedali mu šanci. Řádil hlavně 
veterán Švancar, který si v zápa-
se připsal na své konto dvě bran-
ky a dvě nahrávky. A protože si 
ještě připsal přihrávku už v so-
botním duelu v Pardubicích, stal 
se s pěti kanadskými body nej-
produktivnějším víkendovým 
hráčem Kovodemontu. Mostu 
patří v  současnosti v  tabulce 
předposlední 10. místo. Má 
jednobodový náskok před po-
sledním Rakovníkem. V čele je 
Alpiq Kladno. Výsledky zápasů 
HBC Kovodemont Most:

HBC Autosklo-H.A.K. Par-
dubice — HBC Kovodemont 
Most 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Branky 
a nahrávky: 6. Kubeš (Česák, 
Filip), 29. Česák, 41. Březina 

(Filip), 45. Kubeš (Březina) – 7. 
Krajíček (Šnajdr), 40. Chytrý 
(Švancar). Rozhodčí: Vrba, Zbo-
řil. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. 
Diváků: 51. Kovodemont Most: 
Brém – Böhm, Faltín, Jakubův, 
Koudelka, Valenta – Bruštík, 
Chytrý, Krajíček, Novák, Plachý, 
Singer, Šnajdr, Švancar. 

HBC Kovodemont Most — 
HBC Rakovník 5:3 (1:2, 2:0, 
2:1). Branky a nahrávky: 4. 
Bruštík (Švancar, Chyba), 17. 
Plachý (Krajíček, Zika), 17. 
Švancar (Bruštík, Chyba), 38. 
Bruštík (Švancar, Koudelka), 
42. Švancar (Bruštík, Koudel-
ka) – 11. Hradecký (Schnaubelt, 
Eitler), 12. Tvarůžek (Šíma), 37. 
Šíma (Htadecký). Rozhodčí: 
Kettner, Záhora. Vyloučení 5:7, 
využití 2:2. Kovodemont Most: 
Brém – Čížek, Chyba, Kopýtko, 
Koudelka, Plachý, Zika – Böhm, 
Bruštík, Drenčko, Chytrý, Kra-
jíček, Novák, Singer, Šnajdr, 
Švancar.  (jak)

MOST – Badmintonový klub Su-
per Stars Most zorganizoval pro 
své hráče další z dobrodružných 
cest. V minulosti se hráči mohli 
účastnit projektu Cesta na sever 
Evropy, kdy za jedenáct dní ura-
zili více jak pět tisíc kilometrů 
a navštívili sedm zemí. Samo-
zřejmě nechyběl badminton, 
trénování v Rusku a Estonsku 
a také turnaj ve Finsku. 

Další z velkých projektů byla 
Cesta do Svaté země. Návště-
va Izraele včetně Jeruzaléma 
a všech jeho pamětihodností, 
koupání v Mrtvém moři na 
palestinském území a návštěva 
pevnosti Masada. 

Nyní se hráči klubu Super 
Stars Most chystají do jiho-
amerického Peru. Několik dní 
stráví v hlavním městě země 
Lima, kde odehrají turnaj BWF 

III. International Series 2017. 
Druhá část pobytu potom bude 
věnována expedici do And. 
Hlavní město incké říše Cuzco 
by se mělo stát vstupním bo-
dem do záhadami opředených 
oblastí včetně slavného jezera 
Machu Picchu. Cesta bude po-
kryta z velké části sponzorský-
mi dary, které si hráči vlastními 
silami dokázali sehnat. Základ 
pro shánění sponzorských darů 
položil hráčům badmintonový 
klub Super Stars Most, interne-
tový obchod vsenabadminton.
cz a Magistrát města Mostu. 
Dvoutýdenního dobrodružství 
se zúčastní Veronika Dobiášo-
vá, Vendula Štroblová, Veronika 
Brožkovcová, Martina Krocová, 
Bedřich Valenta, Tomáš Abra-
ham a Adam Twardzik. Výpravu 
povede trenér Lukáš Kroc.  (jak) 

MOST - Zápas dvou rozdílných poločasů, tak takto přesně lze zhod-
notit zápas 8. kola DRFG Superligy malé kopané, v kterém domácí 
Most hostil celek Brna. 

Domácí byli před utkáním 
aktuálně třetím celkem tabul-
ky, Brnu patřilo druhé místo. 
V dramatickém a zajímavém 
utkání nakonec slavili úspěch 
hosté, kteří si ze severu Čech 
odvezli těsné vítězství 4:5, když 
Mostečtí ještě v poločase vedli 
o dva góly 3:1. Brno se tak ví-
tězstvím, díky tomu že Praha 
prohrála, rázem vyhouplo do 
čela tabulky. Most se propadl na 
pátou příčku.

„Zápas se mi hodnotí velmi 
těžce. Vracím se právě z kabiny 

a kluci jsou hodně zklamaní. 
Zápas odmakali. Bylo to utkání 
dvou odlišných poločasů. V prv-
ní půlce jsme jasně dominovali 
a v kabině jsme si řekli, že v naší 
hře budeme i nadále pokračo-
vat. Jenže to se nám v druhém 
poločase dařilo asi jen prvních 
5 minut. Pak jsme úplně vypadli 
z tempa. Snažil jsem se kluky ve 
formacích proházet a na vývoj 
zápasu nějak reagovat. Přišlo mi, 
že nám navíc začala dělat velké 
problémy i agresivní hra Brna. 
Jsme samozřejmě smutní a zkla-

maní, ale jdeme dál a už v dal-
ším zápase se pokusíme tuto pro-
hru odčinit. Chtěl bych klukům 
poděkovat a dík patří v neposled-
ní řadě také našim fanouškům, 
kteří i přes nepřízeň počasí přišli 
kluky podpořit,“ řekl po utkání 
trenér domácího Mostu Vojtěch 
Benda. 

Most – Brno 4:5 (3:1). Bran-
ky: 1. Polák, 13. Hora, 19. Chá-
bera, 33. Hruštinec – 28. Po-
spiš, 32. Zezula, 46. Kršák, 49. 
Selinger, 56. Levčík. Rozhodčí: 
Kubečka – Kohout. ŽK: Kasal, 
Polák, Koudelka – Kunický. 

Sestava Mostu: Ondřej Bíro – 
Zdeněk Kopas, Jakub Chábera, 
Václav Šlégr, Dominik Nobst, 

Jakub Hruštinec, Daniel Kasal, 
Matěj Koudelka, Jakub Polák, 
Jakub Hora, Zdeněk Macháček.

Sestava Brna: Dominik Kunic-
ký (Zdeněk Sára) – Tadeáš Ze-

zula, Jakub Dobšíček, Michael 
Kršák, Patrik Levčík, Stanislav 
Lerch, Jakub Šenk, Čeněk Cenek, 
Bohumír Doubravský, Tomáš 
Selinger, Tomáš Pospiš.  (jak)

MOST - Easter Cup, velký mezi-
národní mládežnický hokejo-
vý turnaj, který se každoročně 
odehrává v období Velikonoc, 
má letos celkem sedm dějství. 
Začne 31. března a poběží až do 
23. dubna. 

„Letošního ročníku se zúčastní 
historicky rekordní počet muž-
stev, navíc v minulém týdnu byla 
uzavřena registrace jednotlivých 
účastníků a některé týmy jsme 
museli odmítnout,“ říká Zdeněk 
Kolman, direktor turnaje s  tím, 
že i přes to je počet účastníků 
takový, který dosud organizátoři 
nepamatují. Poslední turnaj se 
odehraje nejen v Mostě, ale také 

na ledě v Litvínově. Termíny jed-
notlivých turnajů jsou následující:

31. března – 2. dubna: ka-
tegorie U8 (ročníky narození 
2009/2010).

3. – 5. dubna: kategorie U13 
(ročníky narození 2004/2005).

7. – 9. dubna: kategorie U15 
(ročníky narození 2002/2003).

10. – 12. dubna: kategorie U16 
(ročníky narození 2001/2002).

14. – 16. dubna: kategorie U10 
(ročníky narození 2007/2008).

18. – 20. dubna: kategorie U14 
(ročníky narození 2003/2004).

21. – 23. dubna: kategorie U12 
(ročníky narození 2005/2006). 

(jak)

Most doma ztratil slibně rozehraný zápas

Mostečtí hokejbalisté brali o víkendu 
jednu porážku a domácí výhru

Litvínov v Hradci v pátém utkání play 
off padl a sezona pro něj skončila

Hráči Super Stars Most 
zamíří do Peru

Blíží se série Easter 
Cup 2017, která bude 
největší ve své historii

Fanoušci litvínovského hokeje jsou výsledkem domovského klubu zklamaní, ale věří v další sezónu.
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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LITVÍNOV –  Obyvatele Litvínova trápil několik dnů světelný smog, 
hluk a obavy ze znečištění ovzduší při najíždění etylenové jednotky 
v areálu  Unipetrolu RPA. Lidé z Litvínova, ale i okolních měst se cítili 
ohroženi a stěžovali si na nedostatek informací. S dotazy se obrace-
li nejen na vedení Litvínova, ale také na Městskou policii Litvínov, 
a dokonce na Policii ČR. My jsme se za všechny zeptali člověka nej-
povolanějšího, vedoucího odboru externí komunikace Unipetrolu 
RPA Pavla Kaidla. 

Co bylo příčinou jevů, na 
které si Litvínovští stěžovali, 
informovali jste předem okol-
ní města? 

Informovanost obyvatelstva je 
pro nás důležitou součástí našich 
provozních aktivit. Proto posky-
tujeme informace o naší činnosti 
nad rámec zákonných povinnos-
tí. To se týkalo také nedávného 
uvedení etylenové jednotky do 
provozu, kterou jsme z důvodů 
údržby na pár dní odstavili. Na-
jíždění jednotky do provozu je 
spojeno s krátkodobými hluko-
vými a světelnými efekty. I když 
poutají pozornost, právě tyto 
efekty jsou potvrzením, že zpro-
vozňování jednotky probíhá oče-
kávaným způsobem. V průběhu 
najíždění i odstavování provozu 
je nutné vzniklé odpadní plyny 
bezpečně a s ohledem na životní 
prostředí tzn. bezdýmně spálit. 
A aby tento proces byl ohledu-
plný k životnímu prostředí, při-
dáváme do spalovacího procesu 
páru, která zamezí tvorbě nežá-
doucího dýmu. Mix ohně a páry 
způsobuje hlukové efekty. Ty 
jsou ale, jak jsem zmínil, jen ve-
dlejším důsledkem ekologického 
spalování. 

 
Jakým způsobem firma in-

formuje okolní města a obce 
o podobných provozních udá-
lostech?

Informace o provozu po-
skytujeme formou e-mailové-

ho a případně telefonického 
hlášení na příslušné zástupce 
okolních měst a obcí. Pro veřej-
nost jsou informace dostupné 
prostřednictvím webu a zelené 

linky Ekologického centra Most 
a na našich internetových strán-
kách. Náš dispečink a interní 
záchranné složky jsou v nepře-
tržitém kontaktu a těsně spo-
lupracují s veřejnými záchran-
nými a policejními složkami, 
které mají přístup do aktuálního 
monitoringu provozu našich 
výrobních zařízení.   S veřejný-
mi složkami také organizujeme 
preventivní cvičení, při kterých 
simulujeme různé nestandardní 
situace.

 
Měříte během podobných 

událostí hladinu hluku, pokud 

ano, do-
šlo k pře-
kročení hygie-
nické normy?

Měření hluku 
nebo imisního zatí-
žení spadá dle platné le-
gislativy do působnosti Čes-
kého meteorologického ústavu 
nebo orgánů ochrany zdraví. 
My sami z preventivních důvo-
dů monitorujeme emise přímo 
v areálu u zdrojů možného zne-
čišťování. V případě provozu 

petrochemických havarijních 
pochodní je provoz monitoro-
ván a řízen zejména z pohledu 
dosažení co nejvyšší účinnosti 
spalování odpadních plynů, tzn. 
zajištění bezdýmového spalo-
vání přídavkem odpovídajícího 
množství páry do proudu spalo-
vaného odpadního plynu. 

 
Jak komunikuje Unipetrol 

s okolními obcemi, podporuje 
firma region, například komu-
nikace se Svazkem obcí v regi-
onu Krušných hor?

S okolními obcemi spolu-
pracujeme přímo i nepřímo 

prostřednictvím řady sdruže-
ní, kterými jsou například Sva-
zek obcí v regionu Krušných 
hor, Euroregion Krušnohoří 
nebo Hospodářské a sociální 
rady Mostecka a Ústeckého 
kraje.   Jsme největším zaměst-
navatelem v regionu a na naší 
výrobě z velké části závisí roz-
voj průmyslu a životní úrovně 
České republiky. Zároveň se 
ale snažíme být i zodpověd-
ným sousedem, protože si uvě-
domujeme, že chemická výro-
ba je ze své podstaty výrobou 
náročnou na okolní prostředí. 
 (pur)

Pavel Kaidl: 
Snažíme se být 
zodpovědným 

sousedem


