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The Most Historic Grand Prix

MOST – Vyhláška, nevyhláška, na autodromu to sviští dál. Ačkoliv 
omezení hluku, které nedávno schválili mostečtí zastupitelé, platí 
od konce března, v neděli se na okruhu závodilo. Jak město, tak i au-
todrom si stojí za svou „pravdou“. Podle vyjádření, která po neděli 
vydaly obě strany, je nadmíru jasné, že vykopali „válečnou sekeru“.

Hned zkraje týdne mostecký 
magistrát informoval, že v závě-
ru víkendu městská policie při-
jala patnáct stížností na poruše-
ní protihlukové vyhlášky. „Hluk, 
který vyvolaly testovací a volné 
jízdy automobilů a motocyklů 
na Autodromu Most v  neděli 2. 
4., pokračoval i po 12. hodině. Na 

porušení obecně závazné vyhláš-
ky o regulaci hlučných činností 
si proto v odpoledních hodinách 
stěžovalo patnáct obyvatel Mostu 
formou telefonických oznáme-
ní, které přijala Městská policie 
Most na tísňové lince 156,“ sdělil 
na webu města tiskový mluvčí 
mosteckého magistrátu Petr Ba-
raňák. Oznámení se týkala nad-
měrného hluku ze závodních 

strojů v  prostoru Autodromu 
Most, který prý znemožňoval 
občanům nedělní odpočinkové 
aktivity. „Hlídky městské policie 
provedly na místě šetření, poří-
dily potřebný důkazní materiál 
a sepsaly oznámení o přestup-
ku.  V tuto chvíli neřeší  odbor 
správních činností   Magistrátu 
města Mostu  žádné  přestupko-
vé řízení ve zmíněné záležitosti. 
Řízení zahájí ve chvíli, kdy od 
městské policie obdrží podklady. 
Podle předpokladu by tyto ma-
teriály mohl odbor mít do konce 
tohoto týdne,“ dodal mluvčí.

Konflikty kolem autodromu 
začaly poté, co si na hluk z jeho 
okruhu začali stěžovat obyvatelé 
Souše. Město i autodrom se sice 
zpočátku snažily najít společ-
nou řeč, ta ale postupně víc a víc 
drhla. Situace se měsíc od měsíce 
zhoršovala. Záležitost vygradova-
la poté, co město schválilo „pro-
tihlukovou“ vyhlášku a zásadně 
tím omezilo činnost autodromu. 
Podle stanovisek obou stran je 
zřejmé, že patovou situaci nejspíš 
budou muset rozetnout právníci. 
Více na str. 2. (ina)

Město versus autodrom: rozpoutal se boj

  Punk v Rokáči

MOST - V pátek 7. 4. od 
21 hodin si v Rokáči na 
Zahražanech přijdou 
na své příznivci punku. 
Zahrají Špunqaně 
z Andělské hory a 
Dovolený napětí z 
Nejdku. V sobotu 8. 4. 
si od 19 hodin můžete 
přijít zahrát. Stačí si 
donést nějaký hudeb-
ní nástroj. K dispozici 
bude kytarové kombo, 
basové kombo, bicí, 
mix, zesilovače atd.

  Ze symfonie do 
operety

MOST - Závěrečný kon-
cert 26. sezony Festiva-
lového orchestru Petra 
Macka si můžete užít v 
pondělí 10. 4. od 19.30 
hodin v Městském 
divadle v Mostě. Čeká 
vás Velikonoční večer 
známých skladeb. 

   Malý fotbal v 
televizi!

MOST - V neděli 9. 4. se 
od 10 hodin odehraje 
na hřišti 11. ZŠ Most 
desáté kolo celostátní 
DRFG Superligy malé-
ho fotbalu, v kterém 
výběr Mostu přivítá 
výběr Jihlavy. Celý zá-
pas bude živě přenášet 
Česká televize!

I„Výstavba protihlukových stěn je 
nesmysl, který problém nevyřeší 
a vlastníci společnosti to velmi 
dobře vědí. Pouze mlží, čímž vě-

domě vytvářejí nepříjemné prostře-
dí s odůvodněním, že vše chce čas 
na přípravu a zajištění fi nančních 
prostředků.“ Primátor Mostu Jan 
Paparega

Mostecký autodrom, který je od roku 1983 chloubou našeho města a patří do Rodinného stříbra Ústeckého kraje, je nyní jablkem sváru.

MOSTECKO - Od prvního dubna 
je v provozu víkendová turis-
tická linka T4 na trati Lovosice 
– Most, lidově nazývaná Švest-
ková dráha. Úsek mezi Čížko-
vicemi a Obrnicemi měří téměř 
36 kilometrů a tvoří tak většinu 
uvedené trasy. 

Společnost AŽD Praha kou-
pila trať od Správy železnič-
ní dopravní cesty v roce 2016 
a veřejnou drážní dopravu na ní 
bude provozovat do roku 2021. 
Provoz této trati bude probíhat 
vždy o víkendech a státních 
svátcích. Všechny vozy jsou 
převlečeny do nového kabátu 
v korporátních barvách AŽD 
Praha. Jízdné na trati Lovosice – 
Most najdou cestující na www.
kr-ustecky.cz sekce Doprava, 
včetně platného jízdního řádu 
pro tuto sezónu, která potrvá 
do 31. října 2017. Ve vlacích je 
možné přepravovat také kola, 
vzhledem ke kapacitě vozů ma-
ximálně pět kol.

Díky této lince mohou ces-
tující navštívit řadu zajíma-
vých míst - dvojvrchol 
Lovoš, zříceniny 
h r a d ů 

a zámků Košťálov, Oltářík (Hrá-
dek) a Skalku. Dále Muzeum 
českého granátu v Třebenicích 
anebo Muzeum Ulriky von Le-
vetzow v Třebívlicích. 

„I když to dalo hodně práce, 
naše společnost splnila vše, co 
slíbila při zakoupení tratě. Ta 
byla celá opravena, nainstalova-
li jsme moderní zabezpečovací 
zařízení, aby se doprava řídila 
dálkově z jednoho místa, po-
stupně rekonstruujeme i přilehlé 
budovy, spustili jsme turistickou 
linku a do půl roku zahájíme tes-
tování nových zabezpečovacích 
technologií. Z toho, co můžeme 
prozradit, půjde o nové zabez-
pečení regionálních tratí s využi-
tím satelitní technologie Galileo, 
dále chceme testovat přejezdová 
zabezpečovací zařízení ovláda-
ná a dohlížená bezdrátovými 
technologiemi a právě na této 
trati budeme zkoušet vlaky bez 
strojvedoucích,“ uvedl generální 
ředitel AŽD Praha Zdeněk Chr-
dle.  (nov)

Švestková dráha opět frčí
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N apsali jste nám

Zámečnická společnost POSMAYSPOL s.r.o. 
nabízí volné pozice pro zámečníky 

Zabýváme se především výrobou ocelových konstrukcí a komponentů do 
autosedaček. Hledáme posilu do provozovny v Mostě a Děčíně. 

Popis práce: 
- zámečnické a svařovací práce 
-  ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, 

rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním. Řezání závitů, zaškrabávání, 
zabrušování, vyvažování, slícování, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování

-  ošetřování a údržba používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek

Požadujeme: 
- min. výuční list, v oboru zámečník výhodou
- svářečský průkaz
- praxe výhodou, ale zaučíme i schopné absolventy
- spolehlivost, flexibilita, pečlivost 

Nabízíme: 
- dlouhodobou pracovní perspektivu v prosperující společnosti 
- dobré finanční ohodnocení a prémie dle odvedené práce 
- příspěvky na stravování 
- čištění a údržba pracovních oděvů 

Nástup možný ihned. Pozor, uchazeči, kteří budou vybráni na pozici 
zámečníka, musí absolvovat několikadenní školení v provozovně v Mostě. 

Milan Nemec tel.: 724 828 261 email: milan.nemec@posmayspol.cz

MOST – Obyvatelé domů na třídě Budovatelů v okolí kuchyňského 
studia Hanák si mohou oddychnout. Prostory, kde měla vzniknout 
nová herna, hodlá odkoupit město. Místo herny tu zřídí služebnu 
městské policie. 

O možnosti vzniku nové her-
ny na třídě Budovatelů, k  níž 
dalo povolení ministerstvo fi-
nancí ještě koncem uplynulé-
ho roku, jsme už informovali. 
O prostory, které jejich majitel 
nabízel za necelé dva milio-
ny korun, mělo zájem i město 
Most. To ale chtělo přihléd-
nout k  ceně podle znaleckého 
posudku. „Měli jsme jednání 
se společností Eurosa, jíž tento 
bytový prostor patří. Cenu dle 
znaleckého posudku akceptova-
li. Domluvili jsme se i na pod-
mínkách převzetí. Cenu bych 
ale nyní nechtěl prozrazovat. 
Mohu jen říci, že majitel poža-
doval cenu vyšší, než vzešla ze 
znaleckého posudku, nakonec 
ale na naši nabídku přistoupil,“ 
konstatoval primátor Jan Papa-
rega. Záměr ale musí posvětit 
ještě mostečtí zastupitelé. Ti by 
o odkupu prostor měli jednat 
možná už na dubnovém zase-
dání. Nejpozději však rozhod-
nou v červnu. 

Služebna u Viktora „na 
očích“ 

Město ví, jak by s  prostory 
naložilo. Hodlá tu totiž zřídit 
služebnu městské policie. Ta by 
se tak po letech do problematic-
ké oblasti poblíž Stovek znovu 
vrátila. Vznik služebny vítá i šéf 
Městské policie v  Mostě. „Pra-
vomoci, které zde máme, jsou 

omezené. Oblast naproti parku 
Střed směrem od Viktora dolů 
ke Stovkám je nejexponovanější 
a nejproblematičtější ve městě. 
Strážníci by tu byli proto ‚na 
očích‘. Zvažovali jsme tu někde 
poblíž služebnu zřídit a celá věc 
se vlastně takto nejlépe vyřeší,“ 
zhodnotil šéf městského stráž-
nictva Jaroslav Hrvol. Muži 
zákona by v  nové služebně ale 
neměli být po 24 hodin denně. 
„Naši strážníci s  asistenty pre-
vence kriminality budou nonstop 
působit v letní sezóně v této loka-
litě. Takže služebna zde, v centru 
největších problémů, bude pro ně 

jako zázemí naprosto ideální,“ 
dodal ještě ředitel Hrvol. 

Vyhláška k hazardu na 
přetřesu

V souvislosti s novými před-
pisy, kdy povolení ke zřizování 
heren nově podléhá od tohoto 
roku do kompetencí samospráv, 
chystá město revizi vyhlášky 
o hazardu. V této souvislosti bu-
dou městští poslanci také jednat 
o případné nulové toleranci ha-
zardu v  Mostě. „Připravujeme 
revizi vyhlášky o hazardu. Máme 
podrobně zmapovány počty pro-
vozoven a provozovatelů v  jed-
notlivých nemovitostech. Obešle-
me předsedy poslaneckých klubů, 
aby nominovali své zástupce do 
pracovní skupiny, a vyhlášce se 

začneme věnovat,“ ujistil primá-
tor Jan Paparega s tím, že by re-
vidovanou vyhlášku chtěl před-
ložit zastupitelům ještě v červnu 
letošního roku. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

V neděli 2. dubna od 9 do 18 
hodin se na velkém závodním 
okruhu mosteckého autodromu 
uskutečnilo testování a volné 
jízdy automobilů a motocyklů. 
Vedení společnosti AUTO-
DROM MOST si uvědomuje, 
že v tento den už platila obecně 
závazná vyhláška č. 2/2017 sta-
tutárního města Most o regulaci 
hlučných činností, kterou zastu-

pitelé města schválili 7. března. 
Učinili jsme veškeré kroky, aby-
chom při nedělní akci dodrže-
li hlukové limity na veřejném 
prostranství, jež jsou stanoveny 
zákonem. Měřili jsme například 
hluk motorů vybraných aut či 
motocyklů při vjezdu na závodní 
dráhu, řešíme i propustnost trati, 
tedy maximální počet aut či mo-
tocyklů na dráze v určitém čase. 

Obecně však závaznou vy-
hlášku o regulaci hlučných 
činností považujeme za nezá-
konnou, naši právníci už podali 
podnět k pozastavení její účin-
nosti.

Rádi bychom také poukázali 
na opatření, jimiž se snažíme 
eliminovat v  maximální mož-
né míře hluk z  areálu autodro-
mu. Máme již projekt na první 

z protihlukových stěn a požáda-
li jsme o stavební povolení. Její 
umístění vychází z  odborných 
posudků tak, aby byla co nejví-
ce účinná. Jde o první z pláno-
vaných stěn. Počítáme také na-
příklad s výsadbou dřevin nebo 
vybudováním zemního valu. 
Opatření si celkově vyžádají ně-
kolik desítek milionů korun.

AUTODROM MOST

MOST - V neděli 9. dubna pro-
běhne v  Divadle rozmanitostí 
tradiční oblíbený pořad herečky 
Reginy Razovové a jejích hos-
tů - KLEVETĚNÍ II. Pozvání 
tentokrát přijali režisér Pavel 
Ondruch, choreograf Jan Veselý 
a hudebník František Krtička. 

Všechny tři pány pojí spolu-
práce na muzikálech Městského 
divadla v  Mostě. Klevetění za-
číná v  18 hodin a vstupenky je 
možné zakoupit v  obchodním 
oddělení, nebo rezervovat na 
webových stránkách www.diva-
dlo-most.cz. (nov)

Páni strážníci, 
nehoukejte!

V ulicích našeho města se opět 
objevily značky s upozorněním, 
že se blíží čištění ulic. Do každé 
ulice přivezou technické služby 
cedule s týdenním předstihem. 
Během této doby si každý gra-
motný obyvatel přečte, kdy a kte-
rá ulice se čistí a v kolik hodin už 
v této ulici nemá parkovat. A vět-
šinou se tak děje. Kdo si auto na 
silnici nechá, musí počítat s tím, 
že mu ho odtáhnout. Nechápu, 

proč ráno, úderem sedmé hodiny, 
začně projíždět ulicí, která se má 
čistit, auto městských strážníků 
a hysterickým houkáním upo-
zorňuje lidi, že okamžik čištění 
se blíží. To nemají strážníci smy-
sluplnější práci? Asi nejsem sám, 
kdo pracuje na směny a po noční 
chodí spát, aby si odpočinul před 
další směnou. Je v silách novin 
tlumočit strážníkům prosbu, 
aby s touto „bohulibou“ službou 
přestali občany obtěžovat? Jejich 
práce si vážím, ale toto považuji 
za naprostý nesmysl.  J. Hájek

MOST – Městskou knihovnu 
v Mostě poctí 25. května svou 
návštěvou herečka Hana Maciu-
chová. Představí se ve hře „Žena 
vlčí mák“ (Noelle Chatelet). Hra 
je monologem starší dámy, která 
prožívá ve věku, kdy se většina 
jejich vrstevnic už dávno smířila 
s šedí, jednotvárností a osamělos-
tí zbytku života, nečekané, citové 

vzplanutí, neuvěřitelnou, ostý-
chavou, dychtivou a stejně inten-
zivně opětovanou lásku k  muži 
ještě o  deset let staršímu, než je 
ona sama. V dnešní době tvrdé-
ho kultu mládí a povrchní, fyzic-
ké krásy, kdy je věk a zkušenost 
handicapem, jde o  téma velmi 
aktuální. I „starý“ člověk ještě žije 
a možná vás překvapí jak!  (nov)

Muzikálové klevetění

Hana Maciuchová v knihovně
„ŽENA VLČÍ MÁK“

MOST – Na město dorazila petice obyvatel Vtelna. Desítky místních 
v ní bojují proti prodloužení linky MHD č. 25 na konec Vtelna, které 
ale velká část místních požaduje.

Rozšíření MHD ve Vtelně 
mostečtí politici mnohokrát 
pečlivě zvažovali. V úvahu brali 
i názory občanů z širší oblasti 
Vtelna, nejen z Mostecké ulice, 
kterou má linka 25 projíždět. 
Snahou města přitom je, aby 
se rozšíření MHD zrealizovalo 
v nejkratším možném termínu. 
„Lidem podepsaným pod peticí 
hlavně vadí, že by linka měla jez-
dit Mosteckou ulicí, což je hlavní 
tepna, která Vtelnem vede. Hlav-
ním kamenem úrazu totiž je, že 

obyvatelé, kteří bydlí v Mostecké 
ulici, parkují vozidla na této ko-
munikaci, a pokud by tam měla 
projíždět linka MHD, je logic-
ké, že by tu platil zákaz stání,“ 
vysvětlil hlavní důvody, proč 
se někteří obyvatelé prodlou-
žení linky brání, primátor Jan 
Paparega. Petici podepsalo na 
padesát obyvatel Vtelna. Město 
se pokusilo spočítat náhradní 
variantu, ale ta by se prodražila. 
„Jeden z  návrhů byl využít ko-
munikaci u Marijány, která vede 

až k  lokalitě na Gruntě. To by 
ale znamenalo výrazné navýšení 
najetých kilometrů a tedy i více 
peněz,“ vysvětlil primátor. 

Prodloužení linky požado-
valo mnoho místních. „Zájem 
o prodloužení linky byl velký, 
proto jsme intenzivně pracovali 
na vypořádání komunikace k lo-
kalitě na Gruntě. Ta nepatřila 
městu, ale Pozemkovému fondu. 
To se podařilo vyřešit a bezplatně 
převést na město. Nyní se zpra-
covává studie na rozšíření této 
komunikace s  tím, že na konci 
by mělo vzniknout obratiště pro 
autobusy, které je nezbytné,“ in-
formoval primátor. 

V  současné době je potřeba 
ještě udělat průzkum, který ve 
Vtelně provede dopravní pod-
nik. „Hlavním úkolem je zjistit, 
které hodiny jsou ve Vtelně nejví-
ce exponované. Budou to zejmé-
na ranní hodiny, dále odpolední, 
když se děti vrací ze školy a lidé 
z  práce a pravděpodobně také 
navečer. Nelze opomenout ani 
nedalekou zahrádkářkou kolo-
nii, kam také Mostečané hojně 
dojíždějí. Linka tu totiž nebude 
jezdit neustále, ale jen v nejfrek-
ventovanější dobu, podle potřeby 
místních,“ upozornil ještě Jan 
Paparega. 

(sol)

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI AUTODROM MOST: „Protihlukovou vyhlášku považujeme za nezákonnou!“

„S prodloužením linky 25 nesouhlasíme!“

Herny na třídě Budovatelů mají STOP!

Zeptali jsme se… 
primátora města Jana Pa-

paregy

Někteří zastupitelé ote-
vřeli na posledním zastu-
pitelstvu otázku případné 
nulové tolerance hazardu 
v  Mostě. Přiklonil byste se 
k její podpoře? 

„Nulová tolerance je na 
jedné straně hezká věc. Jsem 
ale přesvědčen, že je potřeba 
vzít v potaz jednotlivé loka-
lity, kde herny působí, podle 
závadovosti. Raději bychom 
chtěli jít cestou nikoliv ne-
gativního, ale pozitivního 
vymezení heren ve městě. 
Tedy vyčlenit místa, která 
nejsou problematická, kde 
by bylo možné tuto činnost 
provozovat. Byl bych velmi 
rád, kdybychom našli v tom-
to ohledu širší shodu. 

Nulová tolerance je totiž 
na straně druhé i značný 
problém v  tom smyslu, že 
bychom do rozpočtu museli 
nahradit tento nezanedba-
telný příjem, který například 
v  loňském roce činil kolem 
šedesáti milionů korun. Po-
kud někdo ví, kde tyto pení-
ze najít, byl bych pro nulo-
vou toleranci.“ (sol)

„Porušování vyhlášky ne-
budeme tolerovat a využijeme 
všech možností k uložení pří-
slušných sankcí. Společnost 
AUTODROM MOST neučinila 
žádná opatření, která by vedla 
ke snížení hluku, který produ-
kují vozidla, především moto-
cykly na závodní dráze.  Majitel 
a vedení společnosti porušuje 

nejen městskou vyhlášku, ale 
především zákon. Při svém po-
sledním jednání jsem navrhl 
vedení autodromu, aby mo-
torkářům, kteří hodlají využít 
mosteckou dráhu, uložil povin-
nost mít ve výfuku namontova-
né zařízení snižující hluk. Toto 
zařízení se dá pořídit zhruba 
za pouhých 500 Kč. Vedení au-

todromu ani tento návrh neak-
ceptovalo a nadále vpouští na 
dráhu vozidla bez homologace 
výfuků. Mohu zodpovědně říci, 
že společnost AUTODROM 
MOST nepřišla dosud s žádným 
konkrétním návrhem opatře-
ní, jehož výsledkem by bylo 
dodržování zákonných hygie-
nických limitů hluku. Výstavba 

protihlukových stěn je nesmysl, 
který problém nevyřeší a vlast-
níci společnosti to velmi dobře 
vědí. Pouze mlží, čímž vědomě 
vytvářejí nepříjemné prostředí 
s odůvodněním, že vše chce čas 
na přípravu a zajištění finanč-
ních prostředků“.

Jan Paparega,
primátor města Mostu

Reakce primátora na nedělní provoz autodromu: „Nebudeme tolerovat porušování vyhlášky!“

Rozhořel se boj autodrom versus město

Herna v těchto místech na tř. Budovatelů nakonec nevznikne.
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MOST – V Chanově se zvýší nájem. Obyvatelé domů zaplatí od po-
loviny letošního roku od čtyř do osmi korun za metr čtverečný více 
než dosud. Město by tak mělo vybrat na nájemném zhruba o milion 
korun víc než v předchozích letech. 

Zvýšení cen nájemného v pa-
nelových domech, které vlast-
ní město Most, schválili od 1. 
července letošního roku mos-
tečtí radní. Zvýšení cen se tak 
dotkne obyvatel všech deseti 
bloků v chanovském sídlišti. Ve 
většině z nich platí dosud jejich 
nájemníci něco málo přes šest-
náct korun za metr čtverečný. 
Od července tak stoupnou ceny 
podle jednotlivých bloků od 
20 do 35 korun za metr čtve-
rečný. Nejdražší nájem zaplatí 
obyvatelé „sociálního“ bloku č. 
8, který je nejnovější a nejlépe 
vybaven. „Dlouhou dobu se s ce-
nou nájmů nehýbalo. Naposledy 
v  roce 2010. Nájemné se zvy-
šovalo sice i v  roce 2012, avšak 
pouze v  bloku č. 8. Přistoupili 
jsme k navýšení cen, abychom se 
přiblížili nájemnému v  daném 
čase a místě obvyklém. Ceny 
jsou v  jednotlivých blocích roz-
dílné, a to podle jejich vybave-
nosti,“ zdůvodnil navýšení cen 
primátor Jan Paparega. 

Radnice bere zvýšení ná-
jemného prý s  rezervou. Ka-
ždoročně totiž na nájemném 
Chanovští dluží nemalé peníze. 
„Každoročně je v Chanově ztrá-
ta, která v  posledních letech ale 
osciluje na stejném čísle. Roz-
díl mezi předpisy a skutečnými 
příjmy je kolem milionu a čtvrt. 
Celkový roční objem by měl po 
navýšení cen nájemného vzrůst 
zhruba o milion korun,“ konsta-
toval primátor. Na nájemném 
město Most ročně utržilo zhru-
ba dva miliony tři sta tisíc ko-
run. Po zdražení by měla částka 

stoupnout přibližně na tři milio-
ny dvě stě osmdesát tisíc korun. 
„Zvýšení nájmů by mělo mít pro 
občany i výchovný efekt,“ podot-
kl Jan Paparega. 

Přestože město přistoupilo 
k  navýšení nájemného, je by-
dlení v  Chanově nejlevnější 
v Mostě. Dokonce i levnější než 
sociální byty. „Máme projekt na 
sociální bydlení. Nájemné pro 
lidi, kteří se ocitli v krizové situ-
aci, činí v takových bytech 57,20 
korun za metr čtverečný. V Cha-
nově je tak stále ještě mnohem 
nižší nájem než za sociální byd-
lení,“ upozornila ještě náměst-
kyně primátora Markéta Stará. 

Bourání dalších 
paneláků má stopku 
V  chanovském sídlišti město 

koncem uplynulého roku zde-
molovalo dva paneláky, bl. 1 
a 7. Peníze na demolici plynuly 
z  velké části ze státních dotací. 
„Oba domy jsou už stržené a suť 
by rovněž měla být odvezena. 
Letos se dokončí ještě parkové 
úpravy na místě obou domů, 
protože to bylo jednou z  pod-
mínek dotace,“ informoval Jan 
Paparega. Ačkoliv ministerstvo 
pro místní rozvoj stále ještě po-
skytuje prostředky na demolice 
objektů v  sociálně vyloučených 
lokalitách a v  Chanově jsou 
i další částečně vybydlené domy 
ve špatném stavu, město zatím 
s  dalším bouráním nepočítá. 
„V rozpočtu jsou peníze na běž-

nou a nejnutnější údržbu cha-
novského sídliště. Žádnou další 
investiční akci zde neplánujeme, 
stejně tak ani stržení dalšího 
panelového domu,“ uzavřel pri-
mátor. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Rozmáňo v pohodlí 
Divadlo rozmanitostí se 

dočká i pohodlnějšího se-
zení. „V rámci rekonstrukce 
zvažujeme i výměnu sedadel. 
Máme nabídku za 450 tisíc 
korun, což je velmi dobrá 
cena, a pokud by mělo dojít 
k již zmiňované úspoře, bylo 
by dobré, když už se na bu-
dově bude pracovat, aby se to 
udělalo kompletně. Stávající 
sedadla jsou již také letitá,“ 
informoval primátor Mostu 
Jan Paparega.  (sol)

MOST – Ulice S. K. Neumanna 
bude brzy značně rozkopaná. 
Bude se tu totiž opravovat ka-
nalizace. Celou akci zafi nancuje 
zčásti město Most a také Seve-
ročeská vodárenská společnost. 

Díky tomu, že se město včas 
domluvilo s vodárenskou spo-
lečností, místo dvou výkopů 
se provedou práce jen jednou. 
Při rekonstrukci kanalizace tak 
dojde i ke značné úspoře peněz. 
„V ulici S. K. Neumanna se na-
chází jednak splašková kanaliza-
ce, která je v majetku SVS, a také 
dešťová kanalizace, která je měs-
ta. Protože se jedná o zařízení, 
které je ve stejné trase, je nesmy-
sl, aby se opravy prováděly na-
dvakrát. Domluvili jsme se proto 
na uzavření smlouvy o sdružení 
zadavatelů na veřejnou zakázku. 
V zájmu maximální účelnosti je 
nutné, aby kompletní stavbu pro-
váděl jeden zhotovitel,“ vysvětlil 
primátor Jan Paparega. V ulici 
proto nebudou probíhat dvoje 

výkopy, přesuny zeminy a další 
práce včetně oprav komunikace. 
„Jednali jsme s vodárnami a do-
mluvili se, že město zafinancuje 
svou část a vodárny zase tu svou. 
Z  ceny, která byla ponížená, 
vznikne další úspora,“ podotkl 
primátor. Předpokládané ná-
klady na celou akci jsou zhruba 
ve výši více než třinácti milionů 
korun bez DPH. Město Most by 
se přitom mělo finančně podílet 
více než pěti a půl miliony ko-
run bez DPH. 

Přesný termín zahájení prací 
se zatím neví. „Na základě pod-
pisu smlouvy mezi městem Most 
a SVS bude následovat zadávací 
řízení pro zadání veřejné zakáz-
ky na zhotovitele. Až bude vy-
brán vítěz, teprve pak se uzavře 
smlouva o dílo. Bude to ale určitě 
ještě letos. Kanalizace je letitá 
a velmi zastaralá. Oprava je tedy 
více než namístě,“ konstatoval 
primátor Paparega. 

(sol)

MOST – Investiční akce na zateplení a další opravy Divadla rozma-
nitostí v Mostě se pozdrží. Důvodem jsou nejasnosti ve výběrovém 
řízení kvůli ceně nabídek. 

Otevírání obálek veřejné 
zakázky na snížení energetic-
ké náročnosti budovy divadla 
s nabídkami účastníků proběh-
lo už 10. března. Do soutěže se 
přihlásilo přes deset uchazečů, 
ale některé nabídky se radnici 
„nezdály“. „Podle předpokla-
dů projektanta jsou náklady na 
snížení energetické náročnosti 
divadla řádově kolem čtrnácti 
milionů korun. Akciová společ-
nost IZOWEN nabídla kolem 

šesti a půl milionu korun, což 
je dost nízká cena. Vyzvali jsme 
proto firmu, aby svou nabídku 
objasnila. Zatím jsme ale ne-
obdrželi její odpověď,“ vysvětlil 
důvod zdržení mostecký primá-
tor Jan Paparega. V případě, že 
účastník výběrového řízení do 
stanoveného termínu vysvětlení 
nepodá, může město podle zá-
kona takového uchazeče vyřadit 
ze soutěže. „Znamená to, že bu-
deme hodnotit od druhé nejnižší 

nabídky. Ta je jen o milion a tři 
sta tisíc korun vyšší než nabíd-
ka IZOWENu. Jde o zhruba 
čtyřicetiprocentní úsporu oproti 
předpokladům. Budeme alespoň 
moci zbývající prostředky využít 
na nějakou z  investičních akcí 
zařazenou ve druhé prioritě,“ 
podotkl primátor. 

Zateplení budovy divadla, 
výměna oken a dveří a další 
opravy budovy divadla, jejíž 
scéna byla otevřena v osmdesá-
tých letech minulého století, je 
jedna ze dvou akcí na snížení 
energetické náročnosti v tomto 
roce. „Spoléhali jsme na to, že 
dosáhneme na nějaký dotační ti-
tul. Bohužel ani na jednu z těch-
to akcí se nám to nepodařilo,“ 
posteskl si Jan Paparega. Pro 
rekonstrukci divadla se nakonec 
město rozhodlo ale i bez dotací, 
a to z toho důvodu, že budova je 
již ve velmi špatném stavu.

(sol)

Rekonstrukci Divadla rozmanitostí 
za „pakatel“ město odmítlo

Nájemné v Chanově podraží NOVÉ NÁJEMNÉ
20 Kč/m2/měsíc pro ná-

jemní byty ul. Zlatnická čp. 
181 (bl. 5) a čp. 206 (bl. 13)
22 Kč/m2/měsíc pro nájem-
ní byty ul. Zlatnická čp. 178 
(bl. 3), čp. 197, 198 a 199 
(bl. 10) 

24 Kč/m2/měsíc pro ná-
jemní byty ul. Zlatnická čp. 
176, 177 (bl. 2), čp. 174, 175 
(bl. 4),  čp. 180 (bl. 5), čp. 
182 (bl. 6), ul. Kovářská čp. 
200, 201 (bl. 11)

35 Kč/m2/měsíc pro ná-
jemní byty ul. Zlatnická čp. 
192, 193 a 194 (bl. 8).

Pod Resslem se začne kopat 

Rozmáňo letos oblékne nový kabát.

Ulice S. K. Neumanna bude brzy značně rozkopaná.

Chanovští si budou muset sáhnout hlouběji do kapsy.

 3.4. pondělí  Lidická, M. J. Husa, Jiřího z Poděbrad, F. L. Gassmanna, Antonína Dvořáka, Jakuba Arbesa, Jana Žižky, 
Josefa Ressla

 4.4. úterý  J. A. Komenského, Kpt. Jaroše, tř. Budovatelů 3. část (od Zpívající fontány k bl. 100 (pravá a levá strana)), 
Jaroslava Seiferta, J. V. Sládka, Táboritů, Pod Strání, Vítězslava Hálka

 5.4. středa  Česká 1. část (od bl. 617 k bl. 621), Družstevní, Hutnická, U Sportovní haly, Zahradní, Mikoláše Alše, 
Vladislava Vančury, Hradní, Na Novém světě, Pod Hněvínem

 6.4. čtvrtek  Česká 2. část (od bl. 627 k bl. 623), Vtelenská, Rekreační, Nad Benediktem, J. Š. Baara, Josefa Lady, Čsl. 
armády malá, Mostecká, U Mariany

 7.4. pátek  Karla Marxe, Marš. Rybalka, U Stadionu, Jiřího Wolkera, Vladimíra Majakovského, Ludovíta Štúra, 
Chomutovská, V Zahrádkách, Hřbitovní

 10.4. pondělí  Bělehradská, Čsl. armády velká, Kostelní, Nad Koridorem, Jezerní, Albrechtická, Pod Hrází, Luční, 
U Špejcharu

 11.4. úterý  Topolová, Josefa Skupy, Alej Boženy Němcové, Jana Opletala, Spojovací Pod Širokým vrchem, Tvrzova, 
Národního odboje, Hraniční, Nová Hraniční, Oldřicha Hornofa

 12.4. středa  Mladé Gardy, Víta Nejedlého, K. H. Máchy, Svatopluka Čecha, Josefa Hory, Kabátnická, Svážná, Průjezdná, 
Na Ovčíně, Josefa Mánesa, 28. října, 9. května

 13.4. čtvrtek  Růžová, Višňová, J. E. Purkyně, Hořanská cesta, Podlesí, V Zátiší, Pod Lajsníkem, Václava Řezáče, S. K. 
Neumanna, Lesní, Pod Resslem, Horní, Okrajová

 18.4. úterý  Ve Dvoře, U Věžových domů, Ke Koupališti, Okružní, V Luhu, Marie Majerové, U Cáchovny, Větrná, Pod 
Studánkou, Sportovní, Slovanská

 19.4. středa  Pod Šibeníkem, Maxima Gorkého, K. H. Borovského, F. L. Čelakovského, Pod Těžní věží, U Náraziště, Na 
Vrátku, Na Ressl, Pod Vinicí, Zahrádkářská

 20.4. čtvrtek  Zdeňka Štěpánka, Antonína Sochora, Františka Kmocha, Jaroslava Ježka, Václava Talicha, Průběžná, Jižní, 
Slepá, Pod Koňským vrchem, Pod Kaštany, U Hřiště, U Lesíka

 21.4. pátek  Jana Palacha, U Parku, Jarmily Glazarové, K. J. Erbena, Úpadní, Za Špačkárnou, Krátká, Prokopova, Široký 
vrch, Pod Vodojemem, Ke

 22.4. sobota  1. náměstí, 2. náměstí ,nám. Velké mostecké stavky, Radniční, Bankovní, Divadelní, tř. Budovatelů 2. část 
(od Rybárny k Prioru (pravá a levá strana))

 24.4. pondělí  Obránců míru, Slovenského národního povstání 1. část (PS - směr Souš), K Hipodromu, Františka Škroupa, 
Sadová, U Rybníka, Příčná, Drobná, V Kopečku

 25.4. úterý  Lipová, Javorová, Slovenského národního povstání 2. část (LS - směr Souš), Pod Garáží, U Školy, Uzounká, 
Na Výsluní, Na Vyhlídce, Chanovská , Skyřická

 26.4. středa  Šeříková , Jana Zajíce, Bohuslava Martinů, V. K. Klicpery, Eduarda Basse, Hornická, Fráni Šrámka, Bří 
Čapků, Revoluční, Hasičská, Židovická, Na Gruntě, Nad Potokem

 27.4. čtvrtek  Jasmínová, Rozmarýnová, Františka Halase, 1. máje, Za Zámeckým dvorem, Prokopa Holého, Ořechová, 
Akátová, Jabloňová, Habrová

 28.4. pátek  Velebudická, Jana Kříže, V Sadech, Žatecká, Tyršova, Lomenná, Hollarova, Jána Kollára, Šikmá, Na Výšině, 
Mlýnská

 2.5. úterý   Jana Kubelíka, Jaroslava Haška, U Lomu,Brigádnická, Jaroslava Průchy, Dukelská, Partyzánská, 
Jugoslávská, Ke Skále, K Vodárně, nám. Svobody   

 3.5. středa  Josefa Ševčíka 1. část (od bl. 706 až k bl. 709 a parkovací plocha), M. G. Dobnera, Jožky Jabůrkové, Jana 
Vrby, Školní, Ke Špičáku, Kovářská  

 4.5. čtvrtek  Josefa Ševčíka 2. část (od bl. 709 až k bl. 717), Zdeňka Fibicha, Nad Vinicí , Pod Kurty, V Břízách, Slatinická, 
Zóna Joseph, Tymiánová, Mátová, Šafránová, Levandulová, Zázvorová, Muškátová

 5.5. pátek  Josefa Suka, Brněnská, Čs. mládeže, Pionýrů, Husitská, Prokopa Diviše, Kamenná, Zlatnická, Železná, 
V Dolíku, Na Větrníku 

 9.5. úterý  Františka Malíka, Jaroslava Vrchlického, Maxe Švabinského, Vinohradská, Chmelná, Dělnická, Stavbařů
 10.5. středa  Rudolická, Barvířská, Vítězslava Nezvala, Julia Fučíka, Zahražanská, Aloise Jiráska, Pekárenská, Tiskařská, 

Obchodní
 11.5. čtvrtek  Moskevská, Petra Jilemnického, Marie Pujmanové, V Rokli, Marš. Žukova, Ve Strži, Třebušická, Teplárenská, 

Dřínovská, Jiřetínská
 12.5. pátek  Bohuslava Vrbenského, Komořanská, W. A. Mozarta, Konstantina Biebla, Josefa Dobrovského, U Města 

Chersonu, Leoše Janáčka
 13.5. sobota  tř. Budovatelů 1. část (od DP k Rozkvětu (pravá a levá strana)), Nádražní (včetně parkovcích ploch), 

Železničářů, Slunečná, Malá
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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

Změny v parkování
MOST – Pravidla pro při-

dělování vyhrazených parko-
vacích míst se aktualizovala. 
Změny se týkají stanovení 
nejzazšího termínu platnosti 
rozhodnutí ke zvláštnímu uží-
vání komunikace, a to do 31. 
12. 2021. Novela také znemož-
ňuje převod vyhrazených par-
kovacích míst mezi uživateli, 
ruší možnost dalšího využívá-
ní vyhrazeného parkovacího 
místa v případě neprodloužení 
platnosti průkazu pro osoby se 
zdravotním postižením a přidě-
lení vyhrazeného parkovacího 
místa pro držitele průkazu oso-
by se zdravotním postižením 
pouze do místa jejich trvalého 
bydliště. Nové zásady začaly 
platit od 27. 3. 2017.

Duchové na Hněvíně 
MOST – I letos se budou hrát 

divadelní představení na mos-
tecké letní scéně hradu Hněvín. 
Diváci tu budou moci během 
letní sezóny zhlédnout celkem 
tři představení. „Jedním z  nich 
měla být i Princezna se zlatou 
hvězdou na čele. U tohoto před-
stavení ale vyvstaly nějaké pro-
blémy, proto se rozhodlo, že bude 
nahrazeno představením Ať žijí 
duchové, což se sem myslím vel-
mi hodí,“ uvedl primátor Jan 
Paparega. 

Sto tisíc diváků
MOST – Městské divadlo 

v Mostě má schválený podnika-

telský plán na rok 2017. Počítá 
s vyrovnaným hospodařením, 
pokud však obdrží od Ústec-
kého kraje dotaci 1,5 milionu 
korun. Předpokládá odehrát 
alespoň 550 představení, a to na 
obou scénách a zájezdech a také 
dovézt 50 představení ostatních 
českých divadel. Součástí plánu 
je také uspořádání zhruba 60 
kulturních akcí a dosáhnutí ná-
vštěvnosti z minulých období, 
tedy zhruba 100 000 návštěvní-
ků. Pro letošní rok činí podpora 
od města 33,5 milionu korun. 
Jde o navýšení o jeden milion 
korun. 

Více zaměstnanců
MOST – Městská správa so-

ciálních služeb v Mostě navýšila 
počet svých zaměstnanců z 267 
na 277. Důvodem bylo nedosta-
čující personální zajištění slu-
žeb vzhledem k jejich kapacitě 
a zhoršujícímu se zdravotnímu 
stavu klientů. Konstatovala to 
i inspekce, kterou provedlo 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR v červnu 2016. Pří-
spěvková organizace města tak 
dostala za úkol zajistit, aby or-
ganizační struktura a počty za-
městnanců byly přiměřené dru-
hu poskytované sociální služby, 
její kapacitě a počtu uživatelů 
a individuálním potřebám osob, 
kterým je poskytována. Osm 
nových zaměstnanců nastoupí 
v Domově pro seniory Barvíř-
ská, dva další v Domově pro se-
niory Jiřího Wolkera.  (sol)

MOST – Rekonstrukce mostu u nemocnice, která měla být jednou 
z největších investičních akcí letošního roku, se odkládá na neurči-
to. Mimo jiné to znamená, že jedna z přístupových tras k nemocnici 
se letos neuzavře. 

S  překvapivým verdiktem 
přišlo vedení města poté, co 
krachla jednání ohledně ma-
jetkového vypořádání pozem-
ků pod nemocnicí. „Měli jsme 
schůzku s  majitelem pozemku 
pod nemocnicí, který měl být 
směněn s doplatkem za pozemek 
nad parkovištěm městské policie 
v  ulici F. Halase. Pan Mleziva 
ale vznesl námitku, že na tento 
pozemek je komplikované do-
pravní napojení a chtěl od města 
nějakou garanci, že se příjezd 
vyřeší,“ informoval primátor 
Jan Paparega. Město přislíbi-

lo maximální součinnost. To 
ale majiteli pozemku pod ne-
mocnicí nestačilo a požadoval 
písemnou garanci. K  dohodě 
o směně posléze nedošlo. „Po-
sunuli jsme se už do doby, kdy je 
rizikové se touto investiční akcí 
zabývat, a to z hlediska čerpání 
úvěru,“ podotkl primátor. Rad-
nice měla již s  bankou smlou-
vu na úvěr s  vázaným účelem 
a s výhodnou úrokovou sazbou 
dojednanou, podpisy by se mu-
sely uskutečnit ale nejpozději 
do začátku dubna. „Ve stavu, 
kdy nemáme vyřešeny majet-

koprávní vztahy, je nesmysl 
úvěrovou smlouvu podepisovat. 
Stav mostu není natolik akutní, 
abychom ho museli opravovat 
letos. Chtěli jsme tuto akci re-
alizovat, protože stejně se most 
bude muset v  budoucnu rekon-
struovat a město se tomu nevy-
hne,“ upozornil primátor Papa-
rega. Výhodný úvěr prý může 
město s bankou dojednat i pro 
jiný účel. Zatím ale nemá vy-
tipovanou náhradní investiční 
akci, kterou by namísto rekon-
strukce mostu upřednostnilo. 
„S  bankou můžeme diskutovat 
o změně účelu, kterou bychom 
museli ale nejprve projednat 
v  zastupitelstvu. Je však otáz-
kou, zda na jiné investiční 
akce nebude lepší čerpat peníze 

z  vlastních prostředků,“ zmínil 
ještě primátor. 

Pozemky může vyřešit 
i vyvlastnění 

Most u nemocnice je z hledis-
ka stavu hodnocen na pětistup-
ňové stupnici známkou čtyři. 
V  ideální kondici tak rozhodně 
není. Město bude nyní pracovat 
na vypořádání pozemků. V úva-
hu prý připadá i vyvlastnění ve 
veřejném zájmu. „Podali jsme 
podnět advokátní kanceláři, aby 
připravila veškeré kroky. Nicméně 
paralelně budeme jednat dál, jak 
tento pozemek vypořádat. Pre-
ferujeme, abychom se domluvili 
i bez pomoci institutu vyvlastně-
ní,“ řekl Jan Paparega. (sol) 

ÚSTECKÝ KRAJ – Nové modernější infuzní pumpy mohou nyní vyu-
žívat zdravotníci dětské kliniky při ústecké Masarykově nemocnici. 
Nové přístroje věnoval nemocnici Nadační fond Kapka naděje. 

Infuzní pumpy umožňují au-
tomaticky podávat nitrožilně 
větší objemy léků a jsou nezbyt-
nou součástí každodenní léčebné 
péče o pacienty širokého spektra 
obtíží, od běžných onemocnění 
po pacienty v intenzivní péči. 
„Pro jejich dennodenní využití je 
nutná pravidelná obměna, která 
je finančně náročná, a štědrost 
dárců jako je Kapka naděje, nám 
v naší péči významně napomáhá. 
Moc děkujeme,“ uvedl přednosta 
dětské kliniky Masarykovy ne-
mocnice Adam Cipra.

Centrum hematologické on-
kologie pro děti a dorost je regi-
onálním zdravotnickým praco-
vištěm pro léčbu vybraných typů 
leukémie. „V průměru u nás začí-
nají za rok léčbu čtyři děti, u kte-
rých lékař diagnostikuje leukémii. 
V současné době se v našem cen-
tru léčí sedm malých pacientů,“ 
prozradila vrchní sestra ústecké 
dětské kliniky Marie Lulková. 

Infuzní pumpy a notebooky 
předala zdravotníkům Vendula 
Pizingerová, prezidentka Na-
dačního fondu Kapka naděje. 
„Nové infuzní pumpy slouží 

k podávání různých léčiv, krve 
nebo i výživy. Jsou daleko přes-
nější a spolehlivější než dosud 

používané. Například děti trpící 
leukémií dostávají léčiva a cyto-
statika, která je nutné dávkovat 
velmi přesně. Celková hodnota 
zakoupených infuzních pump je 
235 tisíc korun,“ uvedla prezi-
dentka Kapky naděje.

O Kapku lepší grant 
Od Kapky naděje kromě toho 

získali malí dětští pacienti navíc 
ještě nové notebooky pro lepší 
výuku. 

Zdravotníci ústecké dětské 
kliniky získali pro malé paci-
enty, kteří se zde dlouhodobě 
léčí, od Kapky v rámci projek-
tu nadačního fondu O Kapku 
lepší grant také osm noteboo-
ků v hodnotě téměř sedmde-
sát pět tisíc korun. „Dětem 
trpícím nejen hematologickým 
onemocněním léčba často ne-
umožňuje dlouhodobě navště-
vovat školu. Notebooky jim 
pomohou držet krok s techno-
logií a podpoří nejen efektivitu 
jejich studia, ale i spojení s ro-
dinou, přáteli, spolužáky a uči-
teli během dlouhého pobytu 
v nemocnici,“ dodala Vendula 
Pizingerová.

Nadační fond Kapka naděje 
pomáhá ústecké dětské klinice 
již od roku 2009. „Za tuto dobu 
jsme předali přístrojové vybavení 
za přibližně tři miliony korun 
a doufám, že díky našim dárcům 
budeme moci pomáhat i nadále,“ 
řekla výkonná ředitelka Nadač-
ního fondu Kapka naděje Elen 
Švarcová. 

(sol)

Z Rady města Mostu

Kapka pořídila malým pacientům infuzní 
pumpy a notebooky, aby se mohli učit

Most v ulici Purkyně se zatím neopraví

MOSTECKO – Jednosměrná objížď ka z Litvínova do Mostu přes Ko-
mořany, či přes Lom a Braňany, skončila dříve. Zdržení a dopravní 
komplikace ale neminou řidiče už brzy na této silnici, tentokrát 
v úseku čtyřpruhu ve směru pod Hněvín.      

Důvodem objízdných tras, 
i když pouze v  jednom směru, 
byla avizovaná oprava komu-
nikace I/27 v úseku od okružní 
křižovatky u litvínovské che-
mičky směrem ke křižovatce 
Kopisty. Opravu provádí Ředi-
telství silnic a dálnic ČR a stih-
nout se měla ještě v závěru loň-
ského roku. Kvůli klimatickým 
podmínkám se ale tato akce 
musela odložit. „Konečný ter-
mín uzavření úseku je z rozhod-
nutí Krajského úřadu ÚK k 19.4. 
Už dnes je ale zřejmé, že bude 
minimálně o týden zkrácen. 
Předpokládáme, že skončí 12. 4. 
2017,“ uvedla k uzavírce silnice 
Nina Ledvinová, tisková mluvčí 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Objížďka skončila ale už tento 
týden. Na vozovce zbývají ještě 
poslední úpravy. Ty by se měly 

dokončit již za obousměrného 
provozu.  

Původně nebyla uzavírka tra-
sy z Litvínova do Mostu v tomto 
úseku vůbec v  plánu. Nakonec 
ale byla podle ŘSD nejlepším 

řešením. „Při částečné uzavírce 
a střídavém provozu na semafory 
by zejména ze strany od kruho-
vého objezdu docházelo k ucpání 
kruhového objezdu, a tudíž ke 
kolapsu dopravy ve všech směrech 
u chemičky. Šlo by tomu předejít 
krátkými úseky oprav, maximálně 
v délce sto metrů. To by se ale doba 
výstavby prodloužila několikaná-
sobně,“ vysvětlila Nina Ledvinová.   

Ředitelství silnic a dálnic bude 
s opravami silnice první třídy ve 
směru na Most dál pokračovat. 
Tentokrát na čtyřpruhu. „Letos 
bude rovněž pokračovat oprava 
čtyřpruhu. Zahájení bude v zá-
vislosti na ukončení předchozího 
úseku v  Záluží. Čtyřproudová 
silnice se opraví až k silnici I/13, 
pod Hněvín,“ upřesnila mluv-
čí ŘSD. Dopravní komplikace 
mohou řidiči tedy brzy očekávat 
zde. 

V  budoucnu by se měl čtyř-
pruh z  Mostu protáhnout až 
směrem na Litvínov. Je to jed-
nou z  priorit, kterou prosazuje 
jak město Most, tak i Litvínov. 
Zatím ale i přes ujištění vlád-
ních činitelů z loňského výjezd-
ního zasedání v Ústeckém kraji 
vše vázne. „Řešení prodloužení 
čtyřpruhu je v projektové přípra-
vě. Není ještě ujasněn přesný roz-
sah a způsob řešení, a tudíž ještě 
neprobíhá ani majetkové vypořá-
dání dotčených pozemků,“ uved-
la ještě Nina Ledvinová.   (sol)

Objížďka u chemičky skončila dřív,
opravy silnice ale zdaleka nekončí 

Prezidentka Kapky Vendula Pizingerová při prohlídce oddělení.

Objížďka ve směru z Litvínova do Mostu, která vedla od okružní 
křižovatky u chemičky přes Komořany, skončila mnohem dříve, už 
v polovině tohoto týdne. 



Jednovaječná 
dvojčata

Leoš a Marek byli bratři. 
Jednovaječná dvojčata. Podob-
ní si byli tak, že je rozeznávala 
jen jejich máma. Vše ale ne-
měli stejné. Zatímco Marek 
prospíval a rostl do zdraví, 
Leoše užírala nemoc. Podle 
lékařů měl Leoš 
smůlu a ještě při 
vývoji v těle matky 
jeho bratr pobral 
vše plnou měrou, 
zatímco na Leo-
še zbylo jen málo 
dobrého. V  pat-
nácti letech už 
by si kluky nikdo 
nespletl. Marek 
byl statný chlapec 
plný života, Leoš 
jen jeho stín. Kluci 
jeden bez druhého 
neudělali ani krok. Když byl 
Leoš v nemocnici, byl tam Ma-
rek s  ním. Nemocný chlapec 
byl v přítomnosti svého bratra 
klidnější. Leoš s Markem často 
řešili, jak je nespravedlivé, že 
jeden z  nich je úplně zdravý 
a druhý má všechny možné 
problémy.  Marek by udělal 
všechno na světě, aby svému 
bratru ulevil. Bylo mu šestnáct 
let, když si vyslechl rozho-
vor babičky s  matkou. Bavily 
se o Leošovi a o tom, co při 
jejich narození řekl lékař. Sil-
nější dvojče sebralo slabšímu 
potřebné živiny, druhý plod 
měl zakrnět, ale nakonec se 
narodil. Tu noc Marek nespal. 
To on může za všechny Leo-
šovy problémy. Je to jeho vina. 
Hned druhý den oznámil rodi-
čům, že si přeje darovat bratro-
vi své orgány. Chtěl, aby lékaři 
vyměnili Leošovo nemocné 
srdce i skomírající ledviny za 
jeho zdravé. Nikdo se s ním ale 
nebavil. Leošův stav se zhor-
šoval, s Markem nyní nechtěli 
rodiče nic řešit. V  nemocnici 
Marek promluvil i s Leošovým 
doktorem. Ten mu jen řekl, že 
něco podobného nepřichází 
v  úvahu a dál se s  ním vůbec 
nebavil. Tu noc Leoš zemřel. 
Marek jako by přišel o část 
svého já. V duši měl prázdno. 
Jeho bratr je mrtvý a dospělí 
mu nedovolili, aby mu pomo-
hl. Ještě tu mohl být, kdyby ho 
rodiče a doktoři posloucha-
li.  Od smrti Leoše se Marek 
změnil. Uzavřel se do sebe, 
s  rodiči komunikoval jen na-
půl. Odpovídal jim na otázky, 
ale sám nikdy nemluvil. Nejra-
ději byl sám. Pak si mohl po-
vídat s  Leošem. Vyprávěl mu 
všechno, co ten den dělal, své 
pocity, přání a touhy. Rodiče 
o něj měli strach. Často slyšeli 
svého syna, jak si mluví sám 
pro sebe, s někým se pře, něko-
mu odpovídá. V pokoji byl ale 
vždy sám. Marek se Leošovi 
stále dokola omlouval. Vysvět-
loval mrtvému bratrovi, že mu 
chtěl pomoci, ale dospělí ho 
nenechali. Ve škole se Marek 
zhoršil. Byl stále duchem ne-
přítomný. Zahleděný někam 
do sebe nevnímal, co se kolem 
něj děje. Rodiče se mu snažili 
pomoci. Omlouvali ho u uči-
telů, že se jen nemůže smířit 
s  bratrovou smrtí. Situace se 
ale stále zhoršovala. Nakonec 
přestal Marek chodit do ško-
ly úplně. Přestal se také bavit 
s lidmi kolem sebe. Mluvil jen 
se svým mrtvým bratrem. Ně-
kdy na něj dokonce křičel. Přál 
si, aby ho tehdy rodiče a dok-
toři poslechli. Další rok strávil 
Marek v psychiatrické léčebně. 
Doktoři do něj ládovali různé 
léky, snažili se ho přesvědčit, 
že s  mrtvým nemůže mlu-

vit. Chtěli ho vrátit do života. 
Marka ale nic jiného než Leoš 
nezajímalo. Po roce utlumené-
ho silnými léky vrátili Marka 
k  rodičům. Museli se smířit 
s tím, že Marek nemůže zůstat 
sám. Musí se o něj někdo sta-

rat, musí být pod 
dohledem lékařů. 
Od smrti Leoše 
uplynulo devět let, 
Markův stav se ale 
nezlepšoval. Stále 
v  duchu mluvil se 
svým bratrem, jen 
se naučil před lid-
mi nedávat nic na-
jevo. Jednou v noci 
se Marek rozhodl, 
že nastal čas. Rodi-
če mu tehdy nedo-
volili, aby pomohl 

bratrovi, tak nemají právo žít. 
Tiše došel do ložnice. Díval se 
na otce a matku, jak spí. Klid-
ně oddechovali. Na druhé stra-
ně jejich postele uviděl Leoše. 
Bratr se ho snažil přesvědčit, 
aby neubližoval matce. Jestli 
chce někoho potrestat, ať je 
to otec. Chvíli váhal. Šeptem 
se s  Leošem přel. Pak přešel 
na stranu postele, kde spal 
otec. V ruce držel nůž, který si 
přinesl z  kuchyně. Byl mladý 
a silný. Odhrnul peřinu a vrazil 
nůž až po rukojeť otci do hru-
di. Jen zachroptěl, vytřeštil oči, 
pak ztichl. Matka se probudila. 
Ve tmě hned nepoznala, co se 
děje. Natáhla ruku k manželo-
vi. Dotkla se nože, ucítila tep-
lé lepkavé vlhko krve. Začala 
křičet. Přešel k  ní. Zabloudil 
pohledem k  Leošovi. Bratr 
jen pokývl hlavou. Vzal polš-
tář a přitiskl ho matce na ob-
ličej. Trvalo jen chvíli, než se 
přestala bránit. Nechal mrtvé 
rodiče být a odešel do svého 
pokoje. Seděl na posteli a dis-
kutoval s bratrem. Už nemusel 
na nikoho brát ohledy. Mohli 
se spolu bavit hlasitě, jak jen 
chtěli. Ještě zbývá ten doktor, 
který tenkrát před devíti lety 
nepomohl, i když mohl. Ma-
rek si sedl k  internetu. Devět 
let měl v hlavě to jméno i ten 
obličej. Usmíval se. Přes rame-
no řekl Leošovi, že už to nebu-
de dlouho trvat. Potrestá ještě 
doktora, a pak budou s  brat-
rem zase spolu. Na internetu 
si potvrdil, že doktor stále pra-
cuje na stejném oddělení jako 
před devíti lety. Ložnice si už 
ani nevšiml. Ráno sebral další 
nůž v kuchyni a vydal se do ne-
mocnice. Seděl před lékařským 
pokojem trpělivě několik ho-
din. Čekal na svého doktora. 
Usmíval se na sestřičky, které 
se ho čas od času přišly zeptat, 
jestli něco nepotřebuje. Vždy 
slušně poděkovala řekl, že si 
počká. Čekal už devět let. Na 
několika hodinách navíc už 
nezáleží. Konečně se doktor 
objevil na konci chodby. Ne-
všiml si mladého muže, který 
seděl před lékařským pokojem. 
Byl zamyšlený, měl na oddělení 
několik vážných případů. Řešil 
v  duchu, jak těm lidem po-
moci. Když se mladík zvedl ze 
židle, ani k němu neobrátil oči. 
Náhle ucítil strašnou bolest. 
Dech se mu zastavil. Zachrop-
těl. Z úst se mu vyřinula krev. 
Marek stál nad tělem mrtvého 
doktora. Byl spokojen. Koneč-
ně byli vyrovnáni. Leoš stál 
pár metrů od nich. Usmíval 
se. Marek se také usmál. Přešel 
k  oknu, otevřel ho a vyhlédl 
ven. Slyšel křik a dupot kroků. 
Lidé se sbíhali k mrtvému tělu. 
Vylezl na parapet a vyskočil. 

(pur)
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MOST - Mostecká činohra městského divadla má v těchto dnech 
napilno. Usilovně pracuje na nových inscenacích. Do repertoá-
ru se totiž blíží inscenace Testosteron v režie Hany Marvanové 
a Nebezpečné vztahy pod režijní taktovkou Pavla Ondrucha. V lec-
čems jsou si obě hry podobné. 

Komedie Testosteron se zabý-
vá vztahy mezi muži a ženami, 
láskou i sexem, a postupně se zde 
odhaluje chlapská duše. Premié-

ra této živelné a „lehkým perem“ 
psané komedie je naplánovaná na 
7. dubna na Komorní scéně a těšit 
se můžete na Víta Herzinu, Otto 

Lišku, Jana Beneše, Jiřího Krause, 
Matyáše Procházku, Jakuba Kou-
delu a Marcela Rošetzkého. 

Nebezpečné vztahy rovněž 
vyprávějí příběh o spletitosti 
a neprůhlednosti lidského my-
šlení a lidských vztahů, příběh 
intrik a krutosti v lásce i kruté 
lásky, to vše za fasádou rafino-
vaných kostýmů a uhlazených 

způsobů. Navíc je to dílo známé 
jak z literatury, tak především 
z filmu (jednu z adaptací na-
točil Miloš Forman). Premiéra 
se uskuteční 21. dubna na Vel-
ké scéně. V  hlavních rolích se 
představí Ivana Zajáčková a Ja-
kub Dostál. Vstupenky je mož-
né rezervovat na www.divadlo-
-most.cz  (nov)

MOST - Každý z prvních padesáti lidí, kteří si zakoupí vstupenku na 
přednášku známého cestovatele a režiséra Dana Pribáně ve výstav-
ní síni Auto Gallery v areálu mosteckého autodromu, získá zdarma 
dvě jednodenní vstupenky na závody historických vozů The Most 
Historic Grand Prix. 

„Chceme fanoušky nalákat 
i na další aktivity, jichž současně 
s akcemi zaměřenými na motori-
stický sport pořádáme stále víc. 

Jsme rádi, že se nám podařilo 
Dana Pribáně, který se stal díky 
svým výpravám velmi populární 
osobností, do Mostu získat. Vě-

říme, že zájem předčí naše oče-
kávání. Snad mu pomůže i mo-
tivační bonus v  podobě volného 
vstupu na souboje nádherných 
historických aut,“ vysvětlila ob-
chodní a marketingová ředitel-
ka společnosti AUTODROM 
MOST Jana Svobodová.

Pribáň pohovoří v Mostě o ex-
pedicích svého týmu. Postupně 

zdolali právě ve vozech Trabant 
Combi asijskou Hedvábnou 
stezku, Afriku a Jižní Ameriku 
napříč Amazonií přes Andy až 
k  jihu. Zatím poslední anabází 
byla cesta Tichomořím z  Aus-
trálie do Thajska, především 
o zkušenosti a zážitky z  tohoto 
krkolomného putování se re-
žisér s  návštěvníky autodromu 
podělí. Vstupenky na přednášku 
si zájemci mohou objednat na 
webových stránkách autodromu, 
nebo osobně zakoupit v  recepci 
správní budovy polygonu. (nov)

Josefovská zábava 
v DSS 

Josef je mužské jméno, jež má 
tento význam: „Ať (Hospodin) 
přidá“. Popularita tohoto jmé-
na má sice sestupnou tendenci, 
ale i přesto se udržuje mezi tři-
cítkou nejčastěji používaných 
jmen. Před šedesáti lety bylo 
jméno Josef nejčastějším křest-
ním jménem v Česku. 

Nikoho tedy nepřekvapí, že 
oslava Josefa je na mnoha mís-
tech tradiční a oblíbenou záleži-
tostí. Nejinak tomu je i v našem 
domově. 

Letos Josefovská zábava ko-
naná v  obou budovách Domo-
va sociálních služeb Meziboří 
byla zpestřena tombolou, která 
se skládala z příspěvků zaměst-
nanců, samotných uživatelů 
i rodinných příslušníků. Všem 
za jejich podporu a účast velice 
děkujeme. 

Díky této tombole, ale i hu-
debnímu harmonikářskému vy-
stoupení panovala výtečná ná-
lada. Každý zúčastněný se na 
oslavu náležitě slavnostně oblé-
kl, zakoupil lístky do tomboly za 
symbolickou cenu a vzhledem 
k  tomu, že tombola byla bo-
hatá, nenašel se nikdo, kdo by 
odcházel bez výhry. Vytvořené 
prostředí s  trochou fantazie 
připomínalo spíše opravdovou 
zábavu v  kulturním zařízení, 
než-li jídelnu Domova sociál-
ních služeb. 

Dosažení takovéto atmosféry 
vždy přinese hodně pozitivního, 
neboť naši senioři na chvíli za-
pomenou na starosti všedního 
dne a v  dobrém vzpomínají na 
veselé zážitky, které již bohu-
žel odvál čas, ale k jejich výčtu 
mohou přidat další... ty co zažili 
nyní a věříme, že ještě přibydou 
další a další. 
  Michaela Bendlová Karlíková, 

DiS., sociální pracovnice

Divadelní duben ve znamení dvou premiér

Zájemce o přednášku známého cestovatele 
autodrom odmění vstupenkami na závody veteránů

IPřednáška se uskuteční 25. 
května od 18 a bude součástí 
akce The Most Trabant. Kromě 
dvanáctihodinového závodu le-

gendárních bakelitových východo-
německých aut s dvoutaktním mo-
torem na velkém závodním okruhu 
zahrnuje také sraz jejich majitelů 
a milovníků. Premiérové klání zá-
vodních veteránů přivítá autodrom 
už o víkendu 12. až 14. května. I jeho 
součástí bude sraz a výstava histo-
rických vozidel všech značek v pro-
storách polygonu.

N apsali jste nám

Láska, sex a ženy versus muži - o tom je Testosteron.

Kdo má rád adrenalin a cestování, neměl by si nechat ujít vyprávění známého cestovatele Dana Pribáně.

Josefovská zábava se podařila.
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LITVÍNOV – Havarijní stav ozvučení zimního stadiónu, rekonstrukce 
hřiště u jazykové školy, stížnosti obyvatel Janova na osadním výbo-
ru a další věci řešili opoziční zastupitelé s vedením města na posled-
ním jednání litvínovského zastupitelstva. 

Bouřlivá diskuze se rozpouta-
la hned v úvodu jednání. Zastu-
pitel Daniel Volák (ODS) žádal 
vysvětlení několika bodů, které 
v  termínu od posledního zase-
dání zastupitelů projednávali 
radní. Nejprve se zajímal o osud 
dopravního terminálu v  Litví-
nově. „Žádáme kraj, aby nám 
pomohl personálně i s  finanční 
spoluúčastí. V  současné době 
připravujeme velké investiční 
akce v  Litvínově a nemáme 
personální kapacitu řešit 
dopravní terminál,“ uvedla sta-
rostka města Kamila Bláhová. 
Vysvětlení k  dopravnímu ter-
minálu připojil také zastupitel 
a náměstek hejtmana Ústecké-
ho kraje Martin Klika (ČSSD): 
„Původně měl dopravní termi-
nály v Litvínově a Klášterci nad 
Ohří realizovat Ústecký kraj.
Jsou připraveny studie i finanční 
prostředky na tyto dvě akce. Pro-
blém ale je, že by kraj musel mít 
terminály v  majetku. Jednáme 
proto s oběma městy o možnosti, 
že by projekt realizovala a kraj by 
realizaci finančně podpořil.“ 

Dále se Daniel Volák zajímal 
o stav ozvučení zimního stadi-
ónu. „Rada města jednala o ha-
varijním stavu ozvučení zimního 

stadionu, které má být v havarij-
ním stavu. Chci vědět, co se na 
stadionu děje a jak město bude 
situaci řešit,“ obrátil se zastupi-
tel na vedoucího odboru naklá-
dání s majetkem Petra Řeháčka. 
Ten připustil, že reproduktory 
nad hrací plochou i nad diváky 
skutečně hrozily zřícením. „Re-
produktory byly zajištěny tak, 

aby nemohly spadnout. Celou 
záležitostí se bude v příštím roce 
zabývat odbor investic,“ uvedl 
Petr Řeháček. 

Další dotaz směřoval na od-
bor investic. „Obrátili se na mě 
rodiče dětí z  Osady. Byli nespo-
kojeni s tím, že je hřiště zavřené. 
Jak bude probíhat rekonstrukce 
hřiště a v  jakém režimu bude 
hřiště provozováno?“ zajímal se 
Daniel Volák. „Jedná se o kom-
pletní rekonstrukci celého hřiště, 
tedy oplocení i povrchu. Hřiš-
tě dostane víceúčelový povrch 

vhodný pro několik sportů. Na 
hřišti přibydou lavičky a herní 
prvky, jako jsou například koše. 
Hřiště se bude zamykat a bude 
pod správou sousední základní 
školy,“ uvedl Petr Andrt, vedou-
cí odboru investic. „Naší snahou 
je, aby všechna hřiště, do kterých 
město investuje, sloužila nejen 
školám, ale také veřejnosti. Ještě 
nejsou stanovena přesná pravi-
dla, ale hřiště bude otevřeno až 
do večerních hodin a bude mít 
správce,“ doplnila místostarost-
ka Erika Sedláčková.  (pur)  

Nové sedačky nebudou
Jednatel Citadely Miroslav 

Otcovský informoval ve své 
zprávě o ukončení projektu vý-
měny sedaček v  kinosále v  Ci-
tadele. Původně měl Miroslav 
Otcovský příslib od České ki-
nematografie na dotaci na nové 
sedačky. Nepovedlo se ale získat 
potřebné finance na spoluúčast, 
a tak musel jednatel dotaci od-
mítnout. 

Nová trafostanice
Zastupitelé schválili prodej 

části pozemku a zřízení věcné-
ho břemena na další pozemky 
pro společnost ČEZ Distribuce. 
Ta tu postaví novou trafostani-
ci pro sportovní halu Koldům 
a koldomské koupaliště. Spor-
toviště u Koldomu, sportovní 
hala, koupaliště, tenisové kurty, 

volejbalové kurty jsou napájeny 
elektrickou energií ze stávající 
trafostanice v areálu tenisových 
kurtů. Tato trafostanice je na-
pojena kabelem z trafostanice 
na zimním stadionu. Vzhledem 
k tomu, že trafostanice na zim-
ním stadionu má být zrušena, 
uvedená sportoviště budou bez 
přívodu elektrické energie. Pro-
to jednatel v minulém období 
podal žádosti o přímé napojení 
sportovišť přímo na rozvody 
ČEZ Distribuce.

Kolotoč kolem 
pozemku 

Na jednání zastupitelstva se už 
potřetí dostal prodej pozemku 
na Osadě. Ten původně zastupi-
telé prodali už v  listopadu jedi-
nému zájemci, který se přihlásil 
v termínu zveřejněného záměru 

prodeje pozemku. V  únoru ale 
zastupitelé usnesení o prodeji 
revokovali, protože bylo v usne-
sení formální pochybení a obje-
vili se další zájemci o tento poze-
mek. Na posledním jednání ale 
na doporučení právního odboru 
revokovali revokaci a usnesli se, 
že pozemek přeci jen prodají pů-
vodnímu zájemci. Ozval se totiž 
jeho právní zástupce a pohrozil 
městu žalobou. 

Noční klid – nerušit!
Zastupitelé schválili vyhláš-

ku, kterou zkrátili dobu noční-
ho klidu. Doba nočního klidu 
se zkracuje každý rok na území 
celého města v noci z 31. pro-
since na 1. ledna na dobu od 
2 do 6 hodin. V  letošním roce 
se zkracuje na dobu od 24 do 
6 hodin v  areálu koupaliště ve 
všech nocích z pátku na sobotu 

a ze soboty na neděli v období 
počínajícím nocí z 30. 6. na 1. 7. 
a končícím nocí z 26. 8. na 27. 
8. V areálu Louček v nocích z 1. 
6. na 2. 6., z 2. 6. na 3. 6., z 16. 
6. na 17. 6., z 21. 7. na 22. 7., 
z 22. 7. na 23. 7., z 28. 7. na 29. 
7., z 29. 7. na 30. 7., z 11. 8. na 
12. 8., z 12. 8. na 13. 8., z 18. 8. 
na 19. 8., z 19. 8. na 20. 8. a z 1. 
9. na 2. 9. Za skvěle připravenou 
vyhlášku si vysloužil pochvalu 
od zastupitelů tajemník města 
Valdemar Havela. 

Změny ve výborech
Na členství v kontrolním vý-

boru rezignoval Daniel Volák 
(ODS). Nově byl zvolen Lud-
vík Šavel (ODS). Na členství ve 
finančním výboru rezignova-
la Helena Zemánková Týřová 
(ODS), nově byl zvolen Petr 
Hellmich (ODS).  (pur)

LITVÍNOV – Podkrušnohorská poliklinika následné péče v Litvíno-
vě získala díky dotačnímu programu Ústeckého kraje třicet nových 
polohovacích lůžek. Po mezibořském REMEDu je to už druhé zdra-
votnické zařízení v  regionu, které využilo podpory kraje a zvýšilo 
komfort svých pacientů.

„Dotaci jsme požadovali na 30 
polohovatelných lůžek s  antide-
kubitními matracemi. Obdrželi 
jsme 650 000 korun. Dodavatel 
vzešel z  výběrového řízení. Na-
bídl nám výhodnou cenu, která 
nám dovolila, po dohodě s  KÚ 
Ústeckého kraje, nákup 39 lůžek 
s  profesionálními matracemi,“ 
říká k  novému vybavení pod-
pořenému krajským úřadem 
jednatelka Krušnohorské poli-
kliniky Hana Sošková.

Do poloviny letošního roku 
by nemocnice následné péče 
ráda zřídila jedno lůžko urče-
né pro paliativní péči. „Chtěli 
bychom vytvořit důstojné mís-
to pro pacienta vyžadujícího 
paliativní péči. Znamená to, že 
naším cílem je pacientovi s ne-

vyléčitelnou chorobou ve vel-
mi pokročilém stádiu důstojně 

zmírnit jeho bolest i duševní 
strádání a umožnit mu podpo-
ru jeho blízkých. Lůžko s  pří-
slušným zázemím bychom rádi 
realizovali do poloviny letošní-
ho roku,“ říká k rozšíření péče 
o pacienty primář MUDr. Petr 
Myšák. 

Do investičních záměrů pa-
tří také vybudování dalších 13 
lůžek v  prostoru bývalých or-
dinací internistů. „Jednalo by se 
o sociální lůžka ve zdravotnic-
kém zařízení. Prostory je nutné 
zrekonstruovat a vybavit. Před-
pokládané náklady se pohybují 
kolem 2 milionů a do provozu 
bychom je chtěli dát nejpozději 
na začátku příštího roku,“ dodá-
vá Hana Sošková. Třicet nových 
lůžek si do zdravotnického zaří-
zení přijel prohlédnout také ná-
městek Ústeckého kraje Martin 
Klika. „Naší snahou je zlepšovat 
podmínky pacientům v  podob-
ných zařízeních, jako je REMED 
Meziboří a Podkrušnohorská ne-
mocnicei následné péče. Chceme, 
aby se komfort následné a dlou-
hodobé péče v Ústeckém kraji stá-
le zvyšoval. Dotační program pro 
zvyšování komfortu při poskyto-
vání následné a dlouhodobé péče 
proto chceme vyhlásit i v letošním 
roce,“ uvedl Martin Klika.  (pur)

Ústecký kraj pomohl zvýšit komfort 
Pacienti dostali třicet polohovacích lůžek

O terminálech, špatném ozvučení a hřišti

  O ČEM JEDNALI LITVÍNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ

Zastupitel Martin Klika (ČSSD) diskutoval s Janou Ječnou (KSČM) o výstupech z kontrolního výboru.

Ústecký kraj pomohl litvínovské poliklinice k novým lůžkům.
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LITVÍNOV/PRAHA - Minimálně šest milionů korun rozdělí mezi stře-
doškolské a vysokoškolské studenty nová Nadace Unipetrol. Za je-
jím vznikem stojí největší česká petrochemická skupina Unipetrol. 
Ta bude také největším podporovatelem nadace. 

Svůj účel, podporovat stu-
denty přírodních a technických 
oborů a popularizovat přírodní 
vědy, bude nadace naplňovat jak 
v oblasti stipendijních progra-
mů a placených stáží pro stu-
denty, tak v oblasti grantových 
programů určených pro střední 
školy. Do stipendijního progra-
mu se studenti mohou hlásit již 
nyní. Uzávěrka přihlášek je sta-

novena na konec června.
„Otevíráme příležitost ke vzdě-

lání co nejširšímu počtu studen-
tů, nezávisle na původu či soci-
álním zázemí. Zcela konkrétní 
formou a reálnou sumou ve výši 
šest milionů korun ročně,“ řekl 
Andrzej Modrzejewski, gene-
rální ředitel skupiny Unipet-
rol, a dodal: „Zřízení nadace je 
dalším vkladem do budoucnosti 

chemického průmyslu, vědy a vý-
zkumu. Současně povede k po-
pularizaci a rozvoji přírodních 
a technických oborů u nastupu-
jící generace.“ Své cíle bude na-
dace realizovat prostřednictvím 
stipendijního programu pro 
středoškolské a univerzitní stu-
denty a grantového programu 
na podporu středních škol. 

Stipendijní program: 
tři miliony korun pro 

studenty 
Stipendijní program je určen 

pro univerzitní a středoškolské 
studenty přírodních a tech-
nických věd, jejichž finanční 
situace jim neumožňuje napl-
no rozvinout svůj talent. Ved-
le nadprůměrných studijních 
výsledků bude správní rada 
hodnotit i současné aktivity stu-
dentů a jejich plán na budoucí 
rozvoj. Stipendijní program se 
otevírá 1.  dubna 2017. Uzávěr-
ka pro zasílání žádostí o uděle-
ní stipendia je pro letošní rok 
stanovena na 30. června 2017. 
Během srpna a září dojde k vy-
hlášení výsledků a k realizaci 
podpory.

Grantový program: 
tři miliony korun pro 

střední školy
Finance jsou určeny na pod-

poru technického vybavení škol 
a na realizaci projektů vedených 
studenty v rámci kroužků a se-
minářů. Grantové řízení bude 
otevřeno v září souběžně se za-
hájením nového školního roku. 
Uzávěrka přihlášek je napláno-
vána na prosinec, k vyplacení 
podpory dojde v březnu 2018.

Předsedou správní rady Na-
dace Unipetrol je Andrzej Mod-
rzejewski, generální ředitel sku-
piny Unipetrol. Více na www.
nadaceunipetrol.cz. (nov)

LITVÍNOV - Zastupitelé schválili aktualizaci střednědobého výhledu 
rozpočtu města Litvínova s analýzou fi nancí a ratingem. Litvínov je 
na tom fi nančně údajně velmi dobře. Opozice ale vedení města kri-
tizuje, že sice dobře hospodaří, ale neinvestuje.

„Finanční zdraví Litvínova se 
naprosto zásadním způsobem 
zlepšilo a mělo dobrý trend. Sta-
bilní a poměrně silné provozní 
saldo zajišťuje možnost nových 
investic města řešených vlast-
ními zdroji. Město zodpovědně 
zajišťuje finance na reproduk-
ci svého majetku tím, že trvale 
vynakládá do obnovy majetku 
částku vyšší než odpisy. Na kon-
ci roku 2016 byl zůstatek dlou-
hodobého finančního majetku 
na účtech města přibližně 237 
mil. Kč. Bezpečný limit zůstatku 
dluhu města ve výhledu se zvýšil 
z částky 250 mil. Kč na 400 mil. 
Kč. Městu značně škodí razant-
ní úbytek obyvatel, rizika dotací 
a poklesu investic. Negativem je 
též nestabilita daňové politiky 
v posledních 10 letech a makro-
ekonomický vývoj,“ informovala 
zastupitele vedoucí finančního 
odboru Jana Lanková. 

Zpráva o hospodaření města 
ale nenechala v  klidu opoziční 

zastupitele. „Posloucháme zprá-
vy o skvělém hospodaření, ale 
v  loňském roce město provádělo 
investice pouze za 41 miliónů ko-

run, letos jsou v  plánu investice 
za 50 miliónů korun. Na to nám 
stačí jeden úředník.  V Litvínově 
se, co se investic týká, zastavil 
čas. Pokud chcete takto pokra-
čovat, pak navrhuji snížit počet 
zaměstnanců odboru investic,“ 
prohlásil Martin Klika (ČSSD). 
S tím ale nesouhlasila starostka 

města Kamila Bláhová (ANO), 
která upozornila, že město při-
pravuje dvě velké investiční 
akce - nový most a plaveckou 
halu. „Zatím nemáme nic vysou-
těženo, a dokonce nemáme ani 
projektové dokumentace. Není 
připraveno nic. Jediné, co jsme 
udělali, byla architektonická 
soutěž na most, pro který už pro-
jektová dokumentace z minulosti 
byla hotová a zbytečně,“ opono-
val Martin Klika. 

Daniel Volák (ODS) upozor-
nil, že by mělo město přidat na 
platech městským strážníkům. 
„Proč jsme dávno nepřidali 
strážníkům a proč odsouváme 
výstavbu dopravního terminá-
lu, když jsme na tom tak skvěle? 
Bezpečnost města je důležitá. 
Vyzývám vedení města, aby se 
inspirovalo vládou, která zvý-
šila platy policistům,“ uvedl 
Daniel Volák. U vedení měs-
ta ale narazil. „Město si může 
zvolit variantu, že peníze, které 
máme, projíme. Nechápu ale, 
proč upřednostňovat jen jednu 
skupinu zaměstnanců,“  odsunul 
návrh kolegy zastupitele radní 
Vlastimil Doležal.  (pur)

Opozice kritizuje: „V Litvínově se, 
co se investic týká, zastavil čas“

Nová Nadace Unipetrol rozdělí mezi 
studenty a školy šest milionů ročně

ÚSTECKÝ KRAJ – Odstartoval 23. ročník soutěže Vesnice roku. Do pát-
ku 28. dubna mohou všechny obce podávat své přihlášky. Ústecký kraj 
patří k dlouholetým podporovatelům soutěže. Stejně jako v minulých 
letech hodlá také letos kraj obce, které se nejlépe umístí v krajském 
kole, fi nančně odměnit. Celkem mezi ně rozdělí 1 milion korun. 

„Chtěl bych tímto vyzvat sta-
rosty z Ústeckého kraje, aby ne-
váhali své obce do soutěže při-
hlásit. Jsem přesvědčen o tom, 
že i vesnice našeho kraje mají co 
nabídnout a že se v nich dobře 
žije, což už ukázaly předchozí 
ročníky,“ povzbuzuje starosty 
hejtman Ústeckého kraje Old-

řich Bubeníček.
Do soutěže se mohou přihlá-

sit obce vesnického charakteru 
s maximálně 7 500 obyvateli, 
které mají zpracovaný vlastní 
strategický dokument zabýva-
jící se rozvojem obce, program 
obnovy vesnice nebo program 
rozvoje svého územního obvo-

du. Organizace soutěže probíhá 
ve dvou kolech - krajské a celo-
státní. Všechny přihlášené 
obce jsou nejprve 
hodnoceny v kraj-
ském kole, do ce-
lostátního kola 
pak postupuje za 
každý kraj jedna 
obec, které byla 
udělena Zlatá stuha 
(za vítězství v kraj-
ském kole). V rámci ce-
lostátního kola jsou vyhodnoce-
na první tři místa.

Předmětem hodnocení jsou 
například koncepční dokumen-

ty obce, její společenský 
život a aktivity obča-

nů, podnikání, péče 
o stavební fond 
a obraz vesnice, 
stav infrastruk-
tury a občanské 
vybavenosti, péče 

o veřejná prostran-
ství, přírodní prvky, 

zeleň a krajinu či infor-
mační technologie a připravo-
vané záměry.  (nov)

Hlasujte, která obec bude Vesnicí roku

Svého opozičního kolegu podpořil také Daniel Volák. Připomněl, že 
v době, kdy byly investice v gesci Martina Kliky coby místostarosty 
města, pohybovaly se ve dvojnásobném objemu než v současné době. 
U vedení města se také snažil prosadit více peněz na platy strážníků 
Městské policie Litvínov.

Díky nadaci se mladým lidem otevře další příležitost ke vzdělání.
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MEZIBOŘÍ – V Meziboří se letos připravují investice za desítky mili-
ónů korun. Město si také sáhne na dotace. Žádá je například na za-
teplení nebo na rekonstrukci náměstí 8. května.

Nejzásadnější investiční akcí 
v  letošním roce je v  Meziboří 
rekonstrukce plynových ko-
telen. Celkem se akce dotkne 
šestnácti zařízení po celém 
Meziboří. „V rámci decentra-
lizace tepelného hospodářství 
dojde ke kompletní výměně roz-
vodů, kotlů a dalšího zařízení 
kotelen. Kotelny tím splní nor-
my dané platnou legislativou. 
Spalování bude ekologičtější. 
Navíc se investice promítne do 
ceny tepla, s  největší pravdě-
podobností dojde k  jejímu sní-
žení,“ uvedla vedoucí odboru 
majetku, investic a životního 
prostředí Gabriela Soukupo-
vá. Decentralizace tepelného 
hospodářství vyjde město na 
23 miliónů korun bez DPH. 
V současné době je dokončená 

projektová dokumentace pro 
provedení stavby. Práce budou 
zahájeny po ukončení topné 
sezóny. 

Další významnou investiční 
akcí je rekonstrukce vstupu do 
objektu mezibořské radnice. 
„Jedná se  o rekonstrukci scho-
diště a rampy. Stávající je již ve 
velmi špatném a nevyhovujícím 
stavu. Meziboří je zařazeno do 
projektu Bezbariérových tras. 
Předpokládáme proto, že na tuto 
akci získáme dotaci 700 tisíc ko-
run, což je padesát procent ná-
kladů,“ doplnila Gabriela Sou-
kupová. 

Pokud město získá dotaci od 
Státního fondu dopravní in-
frastruktury, což se rozhodne 
v  červnu, bude se letos rekon-
struovat druhá část náměstí 8. 

května. „Součástí této investič-
ní akce za 16 miliónů korun je 
rekonstrukce zastávky městské 
hromadné dopravy, chodníku 
k  objektu Kulturního zařízení 
Meziboří, osvětlení, parkoviště, 
schodiště před budovou měst-
ského úřadu. Akce bude pro 
město velmi náročná. Pokud 
v  červnu dotaci získáme, musí-
me ji okamžitě spustit a dobře 
zorganizovat, aby byla dokon-
čena ještě v letošním roce,“ říká 
Gabriela Soukupová. Město má 
šanci získat na tuto akci dotaci 
6 miliónů korun. „Stejný pří-
pad je i u 1. části komunikace 
pro pěší do Litvínova. I tady je 
termín velmi napjatý. Jedná se 
o úsek na území města Mezibo-
ří, tedy od přechodu pro chodce 
před radnicí k  ceduli u vjezdu 
do města,“ vysvětlila Gabriela 
Soukupová. 

Také v letošním roce plánuje 
Meziboří investovat do základ-

ní školy. „Bude se provádět hyd-
roizolace části budovy základní 
školy. Plánujeme rekonstrukci 
elektrorozvodů a nová okna 
do tělocvičen. Celkem se jedná 
o investice více než 4 milióny 
korun,“ prozradila Gabriela 
Soukupová. Na tři milióny ko-
run vyjde rekonstrukce čtyřicet 
let staré vzduchotechniky v ki-
nosále. Nová klimatizace bude 
nainstalována do všech prostor 
objektu městského úřadu, tedy 
včetně prostor České Pošty 
a Policie ČR. „Ze SFŽP bude-
me žádat o dotaci na zateplení 
obytného domu čp. 136 – 138. 
Připravujeme také výměnu 
oken a dveří ze severní strany 
čp. 326-335,“ doplnila Gabriela 
Soukupová. Během letošního 
roku se, pokud všechno dob-
ře půjde, bude realizovat také 
výstavba dvou parkovišť v ulici 
Májová a Nad parkem.  

(pur)

LITVÍNOV - O červnových víken-
dech proběhnou v Litvínově ho-
kejové kempy pro ročníky 2009 
až 2002. Všichni hráči spadající 
do těchto ročníků se mohou 
kempů zúčastnit. 

Kempy se budou konat 
v těchto termínech: 

10. - 11. 6. 2017
17. - 18. 6. 2017
24. - 25. 6. 2017
Klub HC Litvínov ve spolu-

práci se svými trenéry připravil 
kempy ke zdokonalení doved-
ností hráčů. Kempy vedou zku-
šení trenéři klubu HC Litvínov, 

jimiž jsou Radim Skuhrovec, Ra-
dek Goga, Jindřich Kotrla, Filip 
Karli, Angel Nikolov, Jiří Pode-
šva, Zdeněk Orct, Miroslav Žák. 

V současné době jsou kempy 
určeny dvěma kategoriím, a to 
mladší (ročníky narození 2009 až 
2006) a starší kategorie (2005 až 
2002). Každá kategorie má maxi-
mální počet 36 hráčů, jimž se vždy 
věnují výše zmiňovaní trenéři. 
Kempy jsou určené i pro branka-
ře, kterým se věnuje Jiří Podešva 
se Zdeňkem Orctem.  Tréninky 
jsou zaměřeny především na roz-
voj dovedností hráče.  (nov)

MEZIBOŘÍ - Mezibořské technic-
ké služby se pustily do úpravy 
zeleně ve městě. Kácely se ne-
mocné stromy a došlo i na vý-
sadbu nových.

„Zima byla náročná, a tak nyní 
doháníme vše, co jsme v  údrž-
bě zeleně přes zimu nestihli. Do 
konce března jsme museli stih-
nout prořezávky a kácení stromů. 
Stromy kácíme pouze ve výjimeč-
ných případech, většinou se jedná 
o stromy nemocné a staré,“ uve-
dl vedoucí technických služeb 

Pavel Esop. Rozsáhlou výsadbu 
dřevin plánují technické služby 
u tenisových kurtů. „Vykácené 
smrky nahradí keře a túje,“ do-
plnil Pavel Esop. Pokračovat 
budou technické služby také 
s  výsadbou nižšího zeleného 
patra. Keře se začaly v Meziboří 
vysazovat už před dvěma lety. 
Technické služby se zaměřují na 
výběr kvetoucích druhů tak, aby 
ve městě stále nějaké keře kvetly. 
Také v letošním roce budou Me-
ziboří zdobit letničky.  (pur)

BRANDOV – Dobrovolní hasiči obcí v  Krušných horách dostanou 
díky Evropské unii nové vybavení. Obce v Krušných horách na české 
a německé straně se totiž spojily a společně šly do projektu Hasiči 
bez hranic. 

Projekt Hasiči bez hranic spojil 
šest partnerů. Z české strany jsou 
to Brandov, Hora Svaté Kateřiny, 
Nová Ves v Horách a Osek. „Bran-
dov plní jako první hlavní záměr 
projektu, a to je nové vybavení pro 
dobrovolné hasiče. My jsme se roz-
hodli do projektu zařadit pořízení 

nových zásahových obleků,“ uvedl 
starosta Brandova Jiří Mooz. Nové 
vybavení všech členů jednotky 
vyšlo na více než půl miliónu 
korun. „Součástí vybavení je přil-
ba, kabát, kalhoty, boty a svítilna 
pro každého. Jedna sada vybavení 
vyjde na třicet tisíc korun. Dosud 

jsme to řešili, jak se dalo. Dokonce 
si některé kusy vybavení pořizovali 
chlapi sami. Nyní máme vybavení 
na profesionální úrovni pro všech-
ny,“ pochvaloval si projekt velitel 
jednotky Lukáš Mooz. Hasičská 
jednotka v Brandově je nyní kom-
pletně vybavená zásahovými ob-
leky i technikou. „Do budoucna 
potřebujeme ještě auto do těžkého 
terénu, které by přepravovalo zá-
chranáře v případě, že není potřeba 
hasičské auto, například při havá-
riích nebo jiných nepředvídatel-
ných událostech v horách,“ doplnil 
Lukáš Mooz. Nová Ves v Horách 
z  projektu pro své hasiče pořídí 
technické vozidlo pro zásahy při 
nehodách, Hora Svaté Kateřiny 
novou cisternu za šest miliónů ko-
run.   (pur)

Meziboří připravuje investice za desítky miliónů

V Meziboří už se zelení

Hlaste se na hokejové kempy!
Hasiči bez hranic

Dobrovolní hasiči z Brandova si novou výbavu užívali.

Brandovská hasičská jednotka dostala 18 kompletních zásahových obleků.
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HORNÍ JIŘETÍN – Svahy pod Jezeřím protkává od ledna roku 2015 
síť chodbic. Postupně se síť rozrůstá o další kilometry chodeb, jak 
hlubinní horníci z  uzavřeného dolu Centrum směnu co směnu de-
sítky metrů pod zemí ve tmě a vlhku rubou tuny uhlí. Ročně důl ČSA 
vydá dobývací metodou chodbicování devadesát tisíc tun kvalitní-
ho hnědého uhlí. Vykoupeno je nezměrnou dřinou a těžkou prací 
chlapů, kteří se každý den vydávají do podzemí prodloužit chodbice 
o dalších šest metrů. Vybaveni redakčním foťákem a kuráží jsme se 
do chodeb vypravili s nimi.

S  dobývací metodou chod-
bicování se v  dole ČSA začalo 
v lednu roku 2015. Nejprve bylo 
nutné vytvořit základní větr-
ní okruh o délce 1670 metrů. 
Postupně ve svahu pod Jezeřím 
přibývají další metry chodeb 
a chodbic současně. Po více než 
roce práce je v  dole ČSA vyra-
ženo celkem na osm kilometrů 
chodeb.

Je to bezpečné?
Než jsme se vydali do hlu-

bin dolu ČSA, zajímali jsme se 
především o to, zda je chodbi-
cování bezpečné. Uhelná sloj 
pod závěrnými svahy lomu 
ČSA, v  blízkosti Krušných hor, 
byla ještě v  šedesátých letech 
minulého století dobývána hlu-
binným dolem „Maršál Koněv“. 
Stará důlní díla se již nedají po-
užít, a proto musí být všechny 
chodby nově vyraženy. 

Svah Krušných hor provrtaný 
jako ementál příliš jistoty ne-
vzbuzoval. Zvědavost nad tím, 
jak práce v chodbicích probíha-
jí, tlumila představa masy hor-
niny, která se náhle dá do pohy-
bu a svahy se sesunou. Jak jsme 
ale zjistili, svahy jsou pod pečli-
vou kontrolou České akademie 
věd i Severní energetické. „Už 

více než dvanáct let monitoruje-
me stabilitu svahu. Velmi citlivé 
měřicí zařízení provozuje ve štole 
pod Jezeřím Česká akademie věd. 
Zařízení  před lety zaznamenalo 
dokonce i japonskou tsunami. 
Na svazích lomu ČSA je rozmís-
těno více jak 5 desítek  měřicích 
bodů. Kontroly probíhají každou 
hodinu. Výsledky měření se ode-
sílají jak do Severní energetické, 

tak i do Výzkumného ústavu 
hnědého uhlí, kde se vyhodno-
cují. Při jakékoli anomálii sys-
tém posílá zprávy hned několika 
lidem z  vedení lomu. Nejstarší 
referenční hodnota je dvanáct 

let stará a je v  podstatě stejná. 
Svah je naprosto stabilní,“ ujis-
tila mluvčí společnosti Gabriela 
Sáričková Benešová. 

Zdař Bůh
Do podzemí jsme se vydali 

se zkušeným doprovodem zá-
vodního dolu Antonínem Kotr-
batým pěšky. Nejprve se zdálo, 
že projít všechny chodby bude 
hračka. Ze základního větrního 
okruhu a přes pasový dopravník 
jsme se dostali do chodbice ra-
žené v profilu 5x5 metrů se svor-
níkovou výztuží a KARI sítí. Jak 
jsme ale postupovali hlouběji do 
svahu, ubývalo světla, zvyšovala 
se vlhkost a na zpocené obličeje 
se lepil všudypřítomný uhelný 
prach. Jak v tomhle může někdo 

pracovat, když já můžu stěží jít? 
Ze tmy se vynořil svalnatý hor-
ník do půl těla svlečený. Z čer-
ného obličeje zasvítily bílé zuby 
v  úsměvu: „Zdař Bůh“. Pásový 
dopravník, který vyrubané uhlí 

z  chodbic odváží na povrch, se 
na chvíli zastavil. Chvíli na to se 
opět dal do pohybu. Slyšet není 
vlastního slova a mně, zvyklé na 
denní světlo a čerstvý vzduch, 
se zdá, že dýchat se příliš nedá. 
„Chodbice je ražena razicím 
kombajnem PK-3r,“ upozornil 
nás Antonín Kotrbatý. Došli 
jsme až ke kombajnu, kde nás 
čtveřice horníků, svlečených 
do půli těla, uvítala hornickým 
pozdravem. Všimli jsme si, že 
nad pásovým dopravníkem jsou 
korýtka, o jejichž účelu nemáme 
ani tušení. „Tato korýtka jsou 
součástí bezpečnostního systé-
mu. Jsou plná vody a v  případě 
výbuchu tlaková vlna nádoby 
shodí, voda v nich zkropí uhelný 
prach. Tím se sníží riziko dalších 
řetězových výbuchů a zahoření,“ 
vysvětluje Antonín Kotrbatý. 
Po strastiplné cestě v  útrobách 
úpatí Krušných hor jsme se 
dostali na špici chodbice. Tady 
se provádí samotné dolování 
uhlí. Tiskli jsme se ke stěnám 
chodbic, abychom co nejméně 
překáželi. Chlapi jen v  beder-
ních rouškách zatím vrtákem 
umístěným na špici razicího 
kombajnu narušili další část 
chodbice. Ještě zbývá pod stro-
py chodbic umístit svorníkové 
výztuže. Všechno jde ráz na ráz. 
Ocelové svorníky vztyčí horníci 
nad hlavy, jakoby nevážily skoro 
nic. Při vší té dřině musí být na-
víc stále připraveni k útěku. Na 
stěně chodbice visí telefon. Když 
zazvoní, horníci zpozorní. Může 
to být varování, aby nasadili dý-
chací přístroje a z  místa utekli. 
„Pro případ ohrožení požárními 
zplodinami jsou horníci vybave-
ni sebezáchrannými přístroji, na 
produktivních pracovištích jsou 
telefony a k  odvolávce mužstva 
slouží i merkaptan, což je plyn 
nezaměnitelného zápachu signa-
lizující nebezpečí a nutnost opus-
tit důl,“ prozradil nám Antonín  

Kotrbatý. „Zatím k žádnému za-
hoření ani výbuchu v chodbicích 
nedošlo. Práce tady je mnohem 
bezpečnější, než byla v  hlubině 
dolu Centrum,“  ujistila nás Ga-

briela Sáričková Benešová, když 
si všimla, že se naše pohledy stá-
le s obavami stáčí k telefonu. 

V  hlubinném dole ČSA pra-
cují horníci v ranních a nočních 
dvanáctihodinových směnách. 

V každé směně jsou obsazeny 
tři razicí kombajny po čtyřech 
lidech a další horníci v  dopro-
vodných profesích. Na povrch 
nás už naprosto vyčerpané pu-
továním v  dole dopravil vláček 
zavěšený na koleji u stropu. Tím 
své pracoviště opouštějí také 
horníci. Naše pouť hlubinou 
trvala tři hodiny. Další hodinu 
jsme ze svých těl smývali uhelný 
prach smíchaný s potem. 

Chodbicování je 
prastará metoda 

dobývání uhlí
Chodbicování je metoda, jak 

hlubinným způsobem vytěžit 
zbytkové zásoby uhlí v bočních 
svazích lomu. Ty by zde jinak 
zůstaly nevyužité. Chodbicová-
ním lze vytěžit zhruba 200 až 

300 tisíc tun uhlí ročně, tedy 
pouze asi desetinu toho, co po-
vrchovou těžbou. V  současné 
době se metoda chodbicování 
v České republice provádí pouze 
v dole ČSA.  (pur)

 Hluboko v podzemí

pod zámkem Jezeří
očima novináře
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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 

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.

VELKÝ PÁTEK
V CENTRALU

Velikonoční stezka pro děti    Včelař

14. 4. 2017 14:00-17:00 

www.centralmost.cz

pletení pomlázek    Tvořivé dílničky

FOTOKOUTEK    SLADKÉ POTĚŠENÍ OD LAGARTA
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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
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V sobotu nastoupí na 
led veteránky

Reprezentační družstvo 
ČR ženy „VETERÁNKY“ 
zvou všechny své příznivce 
na přátelské utkání, které se 
uskuteční na Zimním stadio-
nu Ivana Hlinky v Litvínově 
8. 4. 2017 od 12 hodin. Spo-
lečná hokejová akce vznikla 
ve spolupráci s HC VERVA 
Litvínov a ČSLH. Nomino-
vané hráčky budou rozdě-
leny do dvou týmů a sehrají 
vzájemné přátelské utkání. 
Za HC Litvínov nastoupí 
Kubešová, Rauchová, Fidr-
mucová, Kornalíková, Ko-
nopková, Duben, Štěrbová, 
Lhotáková, Kočvarová, Prav-
dová, Fedorišková, Krejčová. 

Dnes začíná třetí 
turnaj Easter Cupu
Na led mosteckého zimá-

ku se dnes sjedou další týmy 
série mládežnických hoke-
jových turnajů Easter Cup 
2017. V pořadí již třetí turnaj 
bude soupeřením celků roč-
níku narození 2002 – 2003. 
O vítěznou trofej bude sou-
peřit celkem devět týmů. 

Souš si přivezla body 
z Úval

Fotbalisté divizního Ba-
níku Souš byli stoprocentně 
úspěšní na hřišti v  Úvalech 
u Prahy. Vybojovali zde tři 
cenné body, když o jejich 
výhře rozhodl gólem dvě mi-
nuty před přestávkou Hynek. 
Souš vyhrála 1:0. 

Mosteckému klubu se 
nedaří

Našemu druhému zástup-
ci v divizní skupině B, týmu 
Mosteckého fotbalového 
klubu, se na jaře stále nedaří. 
Také v utkání 19. kola hráči 
MFK neuspěli, když si dojeli 
do Českého Brodu pro po-
rážku 3:0. 

V krajském derby 
byl úspěšnější Horní 

Jiřetín 
V derby utkání krajského 

přeboru v kopané dospělých, 
mezi domácím Sokolem 
Horní Jiřetín a hostujícím 
FK Litvínov, byli úspěšnější 
hráči domácího celku, kte-
ří nakonec zvítězili 5:2, po 
poločase 1:0. Branky vítězů 
stříleli: Hlaváček 3, Levý 
a Novotný (z pen.). Branky 
litvínovského celku zazna-
menali Havlín a Ducháček.

Mladší žákyně 
dvakrát 

s Litoměřicemi
Tým mladších žákyň 

Basketbalového klubu Ba-
ník Most čekají v  sobotu 8. 
dubna dva duely s  týmem 
Slovanu Litoměřice, sehrané 
v  rámci oblastního přebo-
ru. První začíná v 10 hodin, 
odveta pak v pravé poledne. 
Obě utkání ve sportovní hale 
v Mostě. 

Litvínovští uspěli 
v souboji s Táborskem

Starší žáci FK Litvínov 
uspěli na jihu Čech, když na 
jeho domácí půdě přehráli 
MAS Táborsko 6:2, po polo-
čase 2:0. Branky vítězů stříle-
li: 3. Charamza, 17. Michna, 
39. Skurský, 40.  D. Linda, 
41. Skurský a 44. Vagaši.

  (jak)

MOST – Na mosteckém golfo-
vém hřišti proběhlo v sobotu 1. 
dubna symbolické ODEMYKÁ-
NÍ GOLFU. Nejlepšími hráči 
turnaje se stali Miroslav Kalina 
(kat. HCP 0-18) a Matěj Drož 
(kat. HCP 18,1-36+). Druhá 
místa obsadili František Kačer 
a Lenka Bártlová, bronzové příč-

ky patří Ireně Kalinové a Pav-
líně Lázničkové. Turnaj ODE-
MYKÁNÍ GOLFU byl druhou 
akcí Spring-Summer-Tour 2017 
a řádně zamíchal jejím pořadím. 
Vítězové soutěžních kategorií 
v turnaji ODEMYKÁNÍ GOL-
FU postoupili do Turnaje vítězů 
turnajů 2017. (nov)

k

MOST – Házenkářky Baníku Most mají za sebou dvě domácí utkání 
interligy. V obou případech byli populární Černí andělé úspěšní, na-
víc v prvním utkání porazili silný celek Poruby. Druhé se zase hrálo 
před televizními kamerami.

Velmi atraktivní a nervy drá-
sající utkání s Porubou, kdy se 
bojovalo o každý míč a skóre se 
neustále přelévalo ze strany na 
stranu, zažili diváci v  prvním 
domácím vystoupení DHK Ba-
ník Most. Ten nakonec přehrál 
tým Poruby 28:22, a to přesto, že 
v poločase prohrával 11:12. 

„Byl to neuvěřitelně turbu-
lentní zápas. Odstartovali jsme 
geniálně, vytvořili jsme si pě-
tibrankový náskok, pak ale naše 
střelecká neschopnost zavinila, 
že se soupeř dostal velmi rychle 
do hry. O poločase jsme si řekli, 
že budeme hrát dynamičtější há-
zenou, víc rozházíme soupeřovu 
obranu, to se nám ale absolutně 
nepodařilo. Nakonec rozhodla 
naše velmi dobrá, agresivní obra-
na, která soupeři nic nedovolila 

a podržela nás několika důležitý-
mi zákroky také brankářka Do-
minika Müllnerová. Při pohledu 
na skóre to může vypadat jako 
jednoznačný zápas, ale bylo to 
velmi těžké utkání. Mám radost 
z toho, že se nám poslední do-
bou daří koncovka zápasů, s tím 
jsme měli v minulosti problémy. 
A je dobře, že to dopadlo takto, 
protože jsme chtěli jednoznačně 
obhájit druhou příčku v  interli-
ze,“ řekl k průběhu utkání kouč 
Most Peter Dávid.

V druhém domácím střetnutí 
hostil Baník celek Slávie Parti-
zánské. Zápas už tolik atraktiv-
ní nebyl, nicméně Černí andělé 
z  něj nakonec vyšli jako vítěz 
29:20 (12:8). 

„Tento zápas má hlavní deví-
zu, že se nikdo nezranil. Neza-

chytili jsme úvod utkání, přes-
tože jsme věděli, že nás čeká 
velmi zdlouhavá hra soupeře, 
jednoduše, že hlavní bod tohoto 
zápasu bude trpělivost. Soupeř 
hrál na hranici svých možnos-
tí, které momentálně má a my 
jsme s tím měli hlavně v úvodu 
utkání problém. Dostali jsme se 
do velmi těžké situace, kdy jsme 
prohrávali v úvodu utkání 1:6. 
Dokonce nepomohl ani team 
out za stavu 1:4. Od stavu 1:6 
jsme však důslednější obranou 
a větší agresivitou v  útoku za-
čali rychle utkání otáčet v  náš 
prospěch. Ve chvíli, kdy jsme 
utkání otočili, celý zápas se 
dohrával v klidném tempu. Bo-
hužel nebyl to náš zápas, máme 
momentálně velký problém, 
když soupeř rozkouskuje hru 
a musíme na tom zapracovat. 
Pozitivem tohoto utkání je zisk 
dvou bodů,“ ohlédl se za utká-
ním Peter Dávid, trenér DHK 
Baník Most.  (jak)

MOST – Naplno v  Mostě běží 
letošní série mládežnických tur-
naj v  ledním hokeji Easter Cup 
2017. Vítězem prvního z  nich, 
kterým byl turnaj kategorie U8, 
tedy ročníků 2009 – 2020, se 
stal tým lotyšské Pardaugavy. 
Ta ve fi nále přehrála pořádající 
Avantgard Hockey 14:4. Ve str-
hujícím boji o třetí místo pak 
zvítězil tým Dívčí hokej nad De-
ggerdorf SC 7:4. 

Konečné pořadí turnaje: 1. 
Pardaugava (Lt), 2. Avanatgard 
Hockey (Eu), 3. Dívčí hokej 
(Cz), 4. Deggendorf SC (D), 
5. Czech Stars Team 1 (Cz), 6. 
Letci Letňany 1 (Cz), 7. Pardau-
gava Prizma (Lt), 8. Bulls 2009 
(Cz), 9. H Most 1 (Cz), 10. Letci 
Letňany 2 (Cz), 11. HC Slovan 
Louny (Cz), 12. Kryzhynka Ky-
jev (Ua), 13. Czech Stars Team 2 
(Cz), 14. HC Most 2 (Cz).  (jak)

MOST - Po těsném vítězství na domácí půdě nad Chebem v minu-
lém kole nastoupily fotbalistky Souše do utkání Divize žen A, opět 
na vlastním hřišti, proti teplické rezervě se záměrem více si zastřílet 
a samozřejmě uhrát tři body na domácí půdě. To se jim nakonec po-
dařilo, i když po první půli utkání byl výsledek nejistý. 

Trenéři Souše hodnotili 
utkání: „Bylo to velice psychicky 
náročné utkání. Soupeř se hod-
ně uchýlil do defenzívy a hrozil 
z rychlých protiútoků. V prvním 
poločasu jsme se těžko dostávali 
za obranný val teplických hráček, 
a když jsme se několikrát dosta-

li do šance, tak nám chyběl klid 
při zakončení. Hráčky jsme po-
vzbuzovali k trpělivosti a důrazu 
před brankou, což se nám také ve 
druhé vyplatilo, když jsme takto 
vstřelili dvě branky,“ konstatoval 
po skončení zápasu trenér Sou-
še Ondřej Chlad.

FK Baník Souš – FK Tepli-
ce B 4:2 (1:1). Branky Souše: 
23. Medková, 60. Zdzieblová, 
65. Tóthová a 77. Svobodní-
ková. Sestava Baníku Souš: 
Puravcová – Budilová, Váňo-
vá, Ratajová (K), Hejduková 
– Medková, Svobodníková, 
Králová, Tóthová – Zdzieblo-
vá a Polívková. Střídaly: No-
váková, Kastnerová, Jungová, 
Švamberová a Schubertová. 
Trenéři: Karel Giampaoli, On-
dřej Chlad.  (jak) 

PRAHA - O víkendu se Praze – Po-
dolí, v padesátimetrovém bazé-
nu, uskutečnil již 13. ročník Jarní 
ceny Prahy. Velmi kvalitně a me-
zinárodně obsazených závodů se 
zúčastnilo bezmála 70 klubů.

V kategorii starších žákyň, 
kde společně soupeřily dívky 
ročníků narození 2003 a 2004, 
se blýskla famózní litvínovská 
závodnice Kamila Javorková, 
která všech svých pět startů 
proměnila v medaile. Zlatá do-

hmátla na tratích 200 m poloho-
vý závod, 200 m volný způsob, 
200 m znak a 100 m motýl. Na 
trati 100 m volný způsob našla 
jedinou přemožitelku, a tak jí 
patřila stříbrná příčka. 

Kamila Javorková si na trati 
200 m polohový závod, dosaže-
ným fantastickým časem 2:31,0 
minuty, navíc ještě zajistila hned 
v  prvních závodech sezony na 
„padesátce“ místo v  juniorské 
reprezentaci ČR.  (has, jak)

LITVÍNOV - Žákovská a dorostenecká družstva Klubu národní há-
zené Litvínov zažívají velmi úspěšnou halovou sezonu. Pauzu mezi 
podzimní a jarní částí soutěže si vyplnila a zpestřila přihlášením 
do halového mistrovství ČR. Hned tři týmy vyhrály oblastní kola ve 
svých kategoriích a postoupily do fi nálových turnajů. Dorostenkám 
se navíc podařilo probojovat až do fi nále halového šampionátu. 
Nejúspěšnějším družstvem se nakonec stali starší žáci, kteří obsadi-
li 2. místo a získali titul vicemistrů ČR. 

Mladší hráčky litvínovské 
házené se probojovaly do finá-
lového turnaje v  České Skalici 
po zásluze, když s  přehledem 
vyhrály severočeský zimní halo-
vý pohár. Bohužel se těsně před 
turnajem dostavila marodka 
a zranění klíčové hráčky, a tak 
mladý tým odjížděl bez medai-
lových ambicí především sbírat 
zkušenosti. Páté místo ze sedmi 
účastníků, dvě výhry a 4 poráž-
ky, bylo odrazem aktuální síly 
litvínovských hráček.

Stejně jako mladším spolu-
hráčkám se podařilo starším 
žákyním zvítězit v  zimním ha-
lovém poháru severočeské ob-
lasti. Závěrečný turnaj se ode-
hrál v domácím prostředí nově 
zrekonstruované sportovní haly 
v Litvínově. Trenéři před turna-
jem doufali v některou z medai-
lí, což se nakonec povedlo, když 
holky pro Litvínov vybojovaly 
cenný bronz. 

Litvínovští starší žáci vedou 
v průběžném pořadí severočes-

ký oblastní přebor. Roli favorita 
potvrdili i v  zimním halovém 
poháru a vybojovali si tak po-
stup do finále, které se konalo 
v  nedalekém Žatci. Pro trenéry 
i samotné hráče bylo velkou ne-
známou, jak obstojí v celorepub-
likovém měřítku. Nakonec po 
čtyřech výhrách, jedné porážce 
a jedné remíze z toho bylo neče-
kané, ale zasloužené stříbro.

Nejtěžší cestu do finále ha-
lového mistrovství ČR měly 
litvínovské juniorky. Nejprve 
v domácím čtvrtfinále skončily 
na druhém místě, poté třetím 
místem v  semifinále se vměst-
naly do závěrečného finále, kte-
ré hostila Plzeň. Bohužel holky 
sužovalo zranění a absence 
klíčových hráček byla znatel-
ná. Sestava tak byla doplněna 
o starší žačky, ale ty nemohly 
konkurovat vyspělým a v  řadě 
případů i ligovým hráčkám. 
Turnaj litvínovská děvčata ode-
hrála se ctí, nedokázala sice 
vybojovat ani bod, ale i tak 
6. místo v  České republice je 
uspokojivým zakončením ha-
lové sezony. (jak)

Litvínovští mladí házenkáři završili 
halovou sezonu stříbrem v Žatci

Soušské Číči přehrály teplickou rezervu

Černí andělé dvakrát doma vítězně

Golfi sté odemkli hřiště

Lotyšská Pardaugava 
vítězem prvního turnaje 
série Easter Cup 2017

Javorková zaplavala limit 
do juniorské reprezentace
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MOST – V Městském divadle v Mostě se tento týden odehrála velká 
taneční šou. Velikonoční galavečer Tanečního studia Kamily Hlavá-
čikové. Přehlídka tanečního umění profi  i amatérských tanečních 
skupin a formací. Společenská akce se konala letos už podvacáté 
a stejně jako každý rok i tentokrát byl divadelní sál naplněný „po 
okraj“.     

Při té příležitosti jsme požá-
dali o rozhovor i hlavní aktérku, 
zakladatelku a majitelku taneč-

ního studia, Kamilu Hlaváčiko-
vou.  

Jak hodnotíte letošní gala-
večer a jakou má tato akce pro 
vás důležitost? 

Jsem ráda, že se galavečer 
vydařil. Atmosféra byla nezapo-
menutelná. Je to vždy velký zá-
žitek, nejen pro děti, ale i jejich 
rodiče. Taneční galavečer je pro 
nás jakýmsi vyvrcholením sezo-
ny a jednou ze stěžejních akcí 
roku. Hlavně je poděkováním 
rodičům, partnerům, sponzo-
rům za to, že nám děti svěřují. 
Je to i ukázka, co se děti za celý 
rok u nás naučí. Nedělají jen 
formace a choreografie připra-
vované na soutěže, ale i ukáz-
kové choreografie, s nimiž se dá 
dobře vystupovat kdekoliv. Je 
to taková obdoba školních aka-
demií, kde máme každoročně 
pro rodiče a přátele připravené 
i překvapení. Chceme ale také 
ukázat, že se naše taneční studio 
drží pospolu. 

Kolik má vaše taneční studio 
členů a jaká je struktura? 

Navštěvuje nás na sto sedm-
desát dětí od 3 do 18 let. Jsou 
rozděleny do jednotlivých ho-
bby a profi skupin. Kromě toho 
tady máme i skupiny hendike-
povaných dětí. Hobby rodičov-
ský tým a neposledně také seni-
ory, kteří za námi do tanečního 
studia chodí, aby se učili taneč-
nímu umění a rozšířili si obzory. 

Působíte v  nových prosto-
rách. Jak vám vyhovují?

Letos v  dubnu působíme už 
rok v nových prostorách, v ob-
jektu bývalého CVČ v  Rybal-

kově ulici. Jsme tu nanejvýš 
spokojeni. Prostředí je tu více 
přizpůsobeno pro děti, je to tu 

klidnější, než bývalo v  rušném 
centru města, v  bývalých Báň-
ských stavbách. Je tu domácí 
atmosféra. Můžeme tu tréno-
vat kdykoliv se nám chce a kdy 

potřebujeme, protože prostory 
jsou naše. Máme tu i další cvi-
čební sál, dva nám byly málo. 
Na třetím se tak můžeme vě-
novat i individuálům. Výhodou 
je i to, že si můžeme zatrénovat 
i venku. Je to tu prostě skvělé.  

Vaše taneční studio má za 
sebou řadu úspěchů, získalo 
mnoho prestižních ocenění. 
Každoročně si vozíte ze soutě-
ží medaile. Jaká z  těchto oce-
nění jsou pro vás nejcennější 
a nejvíce si je považujete?

Pro nás jsou největším oceně-
ním určitě úspěchy z mistrov-
ství České republiky, kde jsme 
loni skončili první. Stejně tak 
i mistrovství Evropy a světa, kde 

jsme rovněž získali zlato. MČR 
je ale skutečně top soutěží, a to 
i proto, že je to soutěž postupo-
vá a její účast si musí družstva 
skutečně vydřít. Je to typ neo-
tevřené soutěže, na rozdíl třeba 
od mistrovství Evropy či světa. 

Představují se tu všechny naše 
profi skupiny. Obecně ale mohu 
říci, že si považuji všech cen. 
Významným bylo pro nás urči-
tě i mistrovství Evropy, které se 

konalo loni v Rusku. Tady byla 
velká konkurence a odtamtud 
jsme si vezli ocenění více, napří-
klad i Cenu organizátora. 

Co máte teď před sebou a na 
co se nejvíce soustředíte?

Teď máme před sebou další 
ročník mistrovství ČR a to by-
chom chtěli obhájit. V  uplynu-
lých dvou víkendech se konaly 
první postupové soutěže. Bojo-
vala mezi sebou družstva z Ús-
teckého a Libereckého kraje. My 
jsme se probojovali a přivezli 
do Mostu 7 prvních míst, 6 stří-
brných a 3 bronzové medaile. 
Všechny týmy vyslané na soutě-
že postup na MČR 2017.

Letos se uskuteční i ME a MS. 

Nás čeká letos mistrovství Evro-
py v Polsku. Dostali jsme sem 
pozvánku a je pro nás finančně 
méně náročné než Moskva, kam 
jsme rovněž dostali pozvání. To 
zkusíme příští rok. Teď sháníme 
sponzory a Polsko nás čeká kon-
cem května  

Co je při takových soutěžích 

nejtěžší?
Jednoznačně 

naučit děti cho-
reografii. Je to 
o tom, nejprve 

se perfektně naučit a zvládnout 
techniku, pak se může stavět 
choreografie. Ve chvíli, kdy 
máte představu, tak ale mnohdy 
zjistíte, že to třeba nejde a musí 
se vše překopat, někdy i na po-
slední chvíli. Je to velmi těžké 
dávat vše dohromady. Máme 
problém totiž s tím, že děti čas-
to chybí a tím pádem se pak celá 
choreografie bortí. Důležitá je 
stoprocentní docházka.

Kdo vám dělá choreografie?
Pochopitelně nejen já, ale 

máme tady tým  choreografů 
a lektorů jako Martinu Smitko-
vou , Terezu Smitkovou, Pavlí-
nu Černou, Kateřinu Fiškovou 
a Michala Ciesla. Trenérky ma-
žoretek Janu Havlíkovou ,Táňu 
Sklenářovou a Kateřinu Martin-
kovou. Lektorky našich hobby 
skupin Dášu Malou, Michaelu 
Matějovicovou a Lenku Čer-
nou. Choreografie karibských 
tanců dělám já sama. Ve starších 
skupinách mi ale občas také po-
máhají i starší děti, je to vlastně 
taková hezká kolektivní práce. 

Jaké tance je možné se u vás 
naučit?

Jsou to hlavní taneční for-
mace ma-

žoretky. I když 
teď o ně není až tak velký zájem 
jako dřív. Dále latino tance, 
nikoliv párové, ale formační – 
skupinové, protože je nedosta-
tek chlapců. 

Začali jsme se před pár lety 

zaměřovat i na karibské tance, 
jako je salsa, bachanta, meren-
gue, brazilská samba, regeton 
aj., které jsou populární a dětem 
se líbí, a co se týče techniky, ne-
jsou tolik náročné. 

Mezi nový styl, který jsme za-
řadili, patří tzv. conterporary. Je 
to něco mezi baletem a výrazo-
vým tancem. 

Ještě jsou tu roztleskávačky, 
což je taneční styl ve formacích 
a zároveň se zde uplatňuje práce 
s pompóny.

Co se stane s  dětmi, které 
vás navštěvují pravidelně, jsou 
tu úspěšné a vyhrávají medai-
le. Pokračují dál s  tímto ko-
níčkem, stane se třeba i jejich 
zaměstnáním?

Funguje to tak u některých. 
Většinou odjedou do Prahy, 
kde se učí dál. Vidina Prahy je 
pro ně inspirativní. Děti, které 
opravdu vydrží, tak se z  nich 
stávají lektoři tanečních studií 
a snažím se, aby zůstali lekto-
ři našeho studia. Pár jich tu už 
mám. Nebo se dostávají dál, 

do divadel, do muzikálů, 
účastní se konkurzů. Hra-
jí i v  mosteckém divadle. 
Dnes velmi populární Lu-
cie Hunčárová, má bývalá 
žačka, je příkladem, kam 
to až mohou dotáhnout. 
Některé děti to dělají jen 
pro zábavu. Důležité ale 
je, že vyrostou v  do-
spělé osoby a umějí 
tančit. Nesčetněkrát se 
setkávám v  poslední 
době s  tím, že si do-
spělí platí soukromé 
hodiny, aby se na-
učili základy tance 
a mohli si zatan-
čit na maturitních 
plesech svých dětí, 

na dalších jiných zábavách, 
společenských událostech. Ne-
posledně je tanec také pohyb 
a tedy i velké plus pro zdraví 
a hlavně - tancem se mládne.    

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Foto: Radek HAVLENA

Tanec
v těle

Diváky přivítala Diváky přivítala 
náměstkyně primátora náměstkyně primátora 
Mostu Markéta Stará.Mostu Markéta Stará.

Taneční studio nastoupilo „v plné polní“ a v plném počtu. A bylo se rozhodně na co dívat.Taneční studio nastoupilo „v plné polní“ a v plném počtu. A bylo se rozhodně na co dívat.

La Revolution (Diamonds)

All The Ladies (A-Team)

Hotel Transylvania (Angels 1)

Piráti z Karibiku (Kamelky) Ať žijí duchové (Pomněnky a Petrklíčci 3)

Willy Wonka (Kameličky 1)


