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ÚSTECKÝ  KRAJ – Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová při 
své návštěvě Ústeckého kraje podpořila rozšíření programu na de-
molici budov, jak žádali zástupci kraje a HSR-ÚK. Program prosadili 
sociální demokraté při výjezdním zasedání vlády v Ústeckém kraji. 
Nově dotaci může získat více obcí. 

Na dotace z  programu na 
demolici vybydlených budov 
si sáhnou nejen obce se sociál-
ně vyloučenými lokalitami, ale 
také ty, které jsou se sociálně 
vyloučenou lokalitou v  obvodu 
obcí s  rozšířenou působností. 
Na Litvínovsku si tak nově mo-
hou o dotaci žádat všechny obce 
Svazku obcí v regionu Krušných 
hor, které spadají pod Litvínov. 
„Podařilo se nám prosadit tuto 
změnu, která pomůže s  demoli-
cemi prázdných objektů mnoha 
obcím. Nepřipravovali jsme ná-
vrh tohoto dotačního programu 
od stolu. Vycházeli jsme z  kon-
krétních potřeb obcí. Mluvíme se 
starosty, víme, co obce potřebují 
a co starosty trápí. Sám jako za-
stupitel Litvínova dobře vím, 
jaký problém vybydlené domy 
v  Janově pro sídliště a jeho bez-
pečnost znamenají. Tím, že je 
sociálně vyloučená lokalita v Ja-
nově, jsou ale dotčeny také okolní 
obce. Proto jsme žádali tuto změ-
nu.   Je jen správné, že si nově na 
dotace sáhnou všichni v rozsahu 
obce s  rozšířenou působností,“ 
komentoval nadcházející změnu 

programu náměstek hejtmana 
a litvínovský zastupitel Martin 
Klika, který společně s předsed-
kyní HSR-ÚK Gabrielou Neko-
lovu stál už v minulosti u zrodu 
celého dotačního programu. 
Litvínov už díky dotaci z  pro-
gramu na demolice vybydlených 
budov srovnal se zemí bývalou 
ubytovnu pro sociálně slabé 
U Bílého sloupu. Nově nyní Lit-
vínov kupuje prázdné vybydle-
né panelové domy v  Janově od 
společnosti CPI. I ty hodlá díky 
programu na demolice budov 
zbourat. 

Dotační program je vypsán 
na tři roky. Každoročně bude 
uvolněno na dotace 100 mil. Kč. 
Větší šanci sáhnout si na dotaci 
mají menší města a města s vět-
ším podílem sociálně vylouče-
ných obyvatel. Města mohou 
získat dotaci minimálně 300 ti-
síc korun, maximálně 5 miliónů 
korun a do maximální výše 80 
procent z vynaložených nákladů 
na demolici.



Na dotace na demolici budov si sáhne více obcí

  Pálení čarodějnic

MOST – V sobotu 29. 
dubna na zahradě SVČ 
Most se uskuteční pá-
lení čarodějnic. Je při-
pravena čarodějnická 
stezka, jízda na koních, 
opékání buřtů a také 
diskotéka. Zahájení v 
16 hodin a vstupné 10 
Kč/ dítě.

  Lidový běh o pohár 
primátora města Mostu

MOST – Zahájení je v 
pondělí 1. května v 15 
hod. Těšit se můžete 
na 18. ročník soutěže, 
kdy se náměstí pro-
mění v běžecký okruh. 
Přihlásit se může každý, 
kdo má rád pohyb a zá-
bavu. Soutěžit se bude 
ve dvou kategoriích 
a to: děti 2006 – 2014 
(a mladší) a mládež 
společně s dospělými 
(ročník 2005 a starší). 
Startovné 20 Kč na 
osobu.

  Chilli fest

MOST – V pátek 
5. května můžete zažít 
pálivé odpoledne v OC 
Central Most. Budou 
zde ochutnávky po-
krmů z chilli, soutěže 
v pojídání pálivého a 
představení nového 
„pikantního“ vozu. 

Bourání vybydlených domů nejen v Ústeckém kraji dostalo díky sociálním demokratům zelenou.

SLET ČARODĚJNIC
30. 4. 2017 14:00 - 17:00

Den plný převleků, kostýmů, nejrychlejších košťat
a nejhrozivěji vypadajících bradavic.

Nenechte se zahanbit a dorazte do OC Central Most
i v převleku čarodějnice.

Připraveny budou kouzelné a zábavné úkoly.
Každého čaroděje a čarodějnici čeká hřiště se 4 stanovišti.

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
MASKOVACÍ SALON

SOUTĚŽE
FOTOKOUTEK

/occentralmost www.centralmost.czcentralmost

Martin Klika: Z průzkumu jasně Martin Klika: Z průzkumu jasně 
vyplývá, že se jedná o problém vyplývá, že se jedná o problém 
celého kraje.celého kraje.

MOST - Kontaktní zákaznické 
centrum společnosti ČEZ, které 
bylo v Mostě zrušeno, by mělo 
opět začít fungovat. Pokud jed-
nání s ČEZem  dobře dopadne, 
mohli by jej občané využívat 
ještě před prázdninami.  

Zrušení kontaktního praco-
viště, kam si lidé mohli chodit 
vyřizovat administrativu, týka-
jící se energií, naštvalo spoustu 
obyvatel. Nejbližší kontaktní 
centrum ČEZu se totiž nachá-
zí až v Chomutově nebo Lou-
nech. To mají lidé z Mostu ale 
poněkud z ruky. Už před časem 
proto vedení města Mostu na 
přání stovek obyvatel zahájilo 
o znovuzřízení zákaznické-
ho centra se společností ČEZ 
jednání. „Na únorové schůzce 
u primátora bylo dohodnuto, že 
ČEZ osloví partnery v regionu 
a doporučí městu firmu, která 
by mohla provozovat zákaz-
nickou kancelář,“ informoval 
o jednáních města s ČEZem 
tiskový mluvčí mosteckého 
magistrátu Petr Baraňák. Zá-
kaznické kanceláře totiž nejsou 
zabezpečovány přímo ČEZem. 

Poté město vytipovalo vhodné 
prostory. Jako nejvhodnější se 
jevily kanceláře v pasáži U Lva, 
odkud se přestěhovaly kance-
láře Czech POINTu do budovy 
magistrátu. V druhé polovině 
března pak proběhla na magis-
trátě ohledně nového zákaznic-
kého centra další schůzka, a to 
i za účasti budoucího možného 
provozovatele centra – s firmou 
Elektromont. „Město vynaložilo 
veškeré úsilí a nabídlo prostory 
po Czech POINTu firmě Elektro-
mont. ČEZ tedy zatím zvažuje 
nabídku. Měl by své stanovisko 
vyjádřit nejpozději do konce mě-
síce. Celou věc jsme už i urgovali, 
abychom znali rozhodnutí  ještě 
na dubnovém zastupitelstvu,“ 
sdělila tajemnice mosteckého 
magistrátu Jana Čejková. Za-
tím ale město stanovisko ČEZu 
neobdrželo. „Město udělalo 
maximum. Míč je teď na straně 
ČEZu. Pokud dají souhlas, bude 
kontaktní centrum v prostorách 
namísto Czech POINTu. Otevřít 
bychom ho chtěli už k 1. červnu 
2017,“ uvedla tajemnice magis-
trátu.  (sol)   

Bude kancelář ČEZu U Lva? 

Zákaznické centrum ČEZu Zákaznické centrum ČEZu 
by mohlo fungovat místo by mohlo fungovat místo 
bývalého Czech POINTu.bývalého Czech POINTu.
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Vyjádření statutárního města Most k údajným 
proviněním ředitelky ZŠ Svážná Most

První zprávu o konkrétním případu šikany v Základní škole, 
Most, Svážná 2342, p. o., máme z 10. 4. 2017. Případ aktuálně 
šetří ČŠI, zatím nemáme k dispozici zápis z této kontroly. Paní 
ředitelka podniká veškeré kroky pro objasnění a vyšetření to-
hoto případu. Problém sledujeme a paní ředitelka nás průběžně 
informuje. Další informace, které jsou o škole šířeny, se nezaklá-
dají na pravdě a v souvislosti s touto skutečností budeme zvažo-
vat příslušné právní kroky, které by zamezily dalšímu šíření dez-
informací a poplašných zpráv, jež poškozují dobré jméno školy, 
vedoucích pracovníků a dalších dotčených osob.

V případě dotazů či nespokojenosti žádáme všechny rodiče, 
ať se obracejí na školskou radu nebo na zřizovatele, nikoliv na 
samozvané mluvčí. Statutární město Most

(Celé znění vyjádření města Mostu k problematice ZŠ Svážná 
najdete na www.mesto-most.cz).

MOST – Téma šikany na 1. Základní škole v Mostě, ve Svážné ulici, 
rozvířilo vody na posledním jednání zastupitelstva. Postěžovat si 
přišli rodiče dětí, kteří kritizovali nejen vedení školy, že problém 
„zametla pod koberec“, ale i laxní přístup města jakožto zřizovatele 
školy. 

„Na první základní škole do-
chází k  diskriminaci dětí a jsou 
zde problémy s  ředitelkou školy. 
Občané podají stížnost a ta se řeší 
jen velmi omezeně. Město i ředi-
telka bagatelizuje připomínky ro-
dičů a věc neřeší,“ podotkl jeden 
z  naštvaných rodičů. Muž také 
kritizoval způsob, jakým byla 
dosazena ředitelka Jana Nagch-
tigalová do ředitelského křesla. 
„Vedení školy je nekompetentní, 
zvolena byla ředitelka, která ne-
byla vítězem výběrového řízení, 
což samo o sobě je nestandardní. 
Dostala až třetí nejvyšší počet 
bodů, přesto byla zvolena. Paní 
ředitelka vede školu jako stát ve 
státě, nemá problém diskrimino-
vat děti,“ uvedl dále diskutující. 

Šikanou se na podnět rodičů 
začala zabývat i Česká školní 
inspekce. „Je to jediný subjekt, 

který se k našim výtkám a pod-
nětům postavil konstruktivně 
a situaci na škole šetří. Je to ale 
nedostatečné. Postavit by se mělo 
v této věci i město a problém ak-
tivně řešit,“ je přesvědčen Mos-
tečan a dále upozorňuje, že na 
škole panuje atmosféra strachu. 
„Spousta rodičů se bojí vystoupit 
proti ředitelce, aby se jim nesta-
lo to, co nám. Že jim ředitelka 
vylučuje děti z  akcí apod.,“ řekl 
dále a dodal: „Považujete za nor-
mální, aby si například děti mu-
sely do školy nosit toaletní papír 
a mýdlo? Argumentace, že si tak 
děti zvyknou šetřit, je naprosto 
absurdní. Je to ponižující!“  

K šikaně na základní škole 
ve Svážné ulici se přidal i další 
diskutující. „Díky dlouhodobě 
neřešené šikaně na této škole do-
šlo k jejímu fatálnímu vyústění, 

které vyvrcholilo nožem v rukou 
šikanujícího žáka. Kromě toho 
došlo k diskriminaci i dalších 
žáků. Město problém neřešilo 
a škola rovněž. S věcí jsme sezná-
mili školskou inspekci i inspekci 

v Praze a ministerstvo školství. 
Reakce byly totožné - zděšení 
z toho, co je v Mostě možné a co 
se neřeší. Přístup vedení školy je 
katastrofální,“ uvedl v diskusi 
další z občanů.  (sol)

MOST – Na dubnovém zasedání mosteckých zastupitelů bylo opět 
nebývale rušno. Zastupitelé vydrželi rokovat dlouhé čtyři hodiny. 
Jednání protahovaly bouřlivé diskuse, nouze nebyla ani o politické 
půtky a šarvátky mezi opozicí a koalicí. 

Abdikace zastupitelky
Zastupitel-

ka Vladimíra 
Ilievová slo-
žila ve čtvr-
tek 20. dubna 
zastupitelský 
mandát. Do 
m í s t n í h o 
parlamentu 
kandidova-

la při posledních komunálních 
volbách v roce 2014 na kandi-
dátce hnutí ANO. Po svém zvo-
lení zastávala ve vedení města 
Mostu (v tehdejší vládní koalici) 
funkci náměstkyně primátora 
a měla na starosti ekonomiku 
a majetkové účasti. Po rozpadu 
koalice a odchodu z poslanecké-
ho klubu ANO působila v měst-
ském zastupitelstvu nadále jako 
nezařazená. Novou zastupitel-
kou za abdikující Vladimíru 
Ilievovou by se měla stát Ivana 
Hvězdová (ANO).

Stop hazardu neprošel
Poslanecký klub ANO navr-

hoval doplnění návrhu nové vy-
hlášky o zákazu hazardu v Mostě 
do programu jednání. Návrh ale 
hlasováním neprošel. „Vyhláška, 
kterou jsme chtěli zařadit na pro-
gram jednání, řeší zákaz hazardu 
ve městě a konzultovali jsme ji 
i s ministerstvem. Není nijak slo-
žitá, je to jedna stránka a stačilo 
vyhlásit patnáctiminutovou pře-
stávku, s  vyhláškou se seznámit 
a mohli jsme ji schválit a problé-
my kolem heren by byly vyřešeny,“ 
upozornila zastupitele Berenika 
Peštová (ANO). Vedení města 
ale stopce hazardu zcela naklo-
něno není. „Včera jste na jednání 
předsedů klubů chyběli. Kdybyste 
přišli a nechali nás tuto jednodu-
chou vyhlášku nechat prostudo-
vat, pak by to byla věc jiná a ne 
tady nahonem rozhodovat o se-
dmdesátimilionové částce, která 
díky hazardu ročně přibude do 

městské kasy,“ opáčil náměstek 
primátora Marek Hrvol. „Také 
by mě zajímalo, kde bychom do 
rozpočtu vzali oněch sedmdesát 
milionů korun, které sem jdou 
z hazardu a putují do sportu dětí 
a mládeže,“ podotkl k  tomu za-
stupitel Petr Formánek (Sč.cz). 

Rokování jen třikrát
Zastupitelé si bez připomínek 

odhlasovali termíny zasedání 
Zastupitelstev města Mostu ve 
druhém pololetí roku. Rokovat 
budou jednou za dva měsíce, 
vyjma letních prázdnin, kdy se 
zastupitelstva nekonají. Termíny 
jsou stanoveny na 7. 9., 23. 11. 
a 14. 12. 2017. 

Dotace na pejsky
Politici rozhodli o poskytnutí 

čtyřicetitisícové dotace Mostec-
ké psí škole RASTAVA na reali-
zaci projektu Dítě a pes – pojď 
si se mnou hrát, na jeho desátý 
ročník. Ačkoliv Berenika Pešto-
vá za ANO vznesla protinávrh 
o poskytnutí původní žádané 
částky ve výši šedesáti tisíc ko-
run, ten hlasováním neprošel.

Nekraťme školákům 
peníze na hřiště 

Na protinávrh zastupitele 
Jana Schillera zastupitelé nako-
nec odhlasovali dotaci ve výši 
sedmdesát tisíc korun Automo-
to klubu SHD Most na projekt 
dopravní výchovy žáků čtvrtých 
tříd ZŠ na dětském dopravním 
hřišti. Původně rada navrho-
vala schválit poníženou částku 
ve výši pouhých jednadvaceti 
tisíc korun. „Je to přeci pro naše 
děti, tak jim to nekraťme. Vždyť 
je to na dobrou věc. Nechme, 
aby uměly děti poznat dopravní 
značky,“ obrátil se do pléna Jan 
Schiller.

Odpuštění pokut
Zastupitelé dále také promi-

nuli pokuty ve výši zhruba dvě 
stě tisíc korun třem společnos-
tem, a to VTE Bratrská, VTE 
Větrný vrch a VTE Kamenec za 
nezahájení stavby šesti větrných 
elektráren v Mníšku v Krušných 
horách.  

(sol)

Mrzí mne, že jednání po-
sledního zasedání městského 
zastupitelstva se opět neslo 
v duchu nesmyslných obstrukcí 
a zbytečného zdržování ze stra-
ny opozičních zastupitelů. Ve-
řejnosti jsme bohužel jako celek 
předvedli, že nejsme schopni 
„táhnout“ za jeden provaz. 

Osobně mě překvapila krát-
ká diskuse veřejnosti k novému 
územnímu plánu našeho města. 
Jelikož na březnové veřejné sly-
šení přišla velká část občanů, 
nyní se také očekávala dlouhá 
veřejná debata. Nakonec ale 
k této problematice vystoupil 
pouze jeden diskutující. Dotčení 
si zřejně uvědomují, že materiál 
je stále v pracovní verzi a může 
mít více veřejných projednává-
ní. Námitky, kterých bylo přes 
sto, budou zapracovány a po-
skytnuty krajskému úřadu a mi-
nisterstvu životního prostředí. 

Moc mě mrzí, že neprošel ná-
kup sportovního areálu u budo-
vy gymnázia (bývalá 6. ZŠ), kte-
rý je v perfektním stavu, slouží 
občanům v okolí a působí v něm 
i klub národní házené, který má 
přes stovku dětí. Takový areál 
má být ve vlastnictví města a to 

ho má nadále udržovat tak, jako 
to doposud činil prodávající, 
pan Trešňák.

Neumím pochopit snahu 
hnutí ANO, které chtělo prohla-
sovat obecně závaznou vyhlášku 
o hazardu s nulovou tolerancí. Je 
to velmi složitý materiál a ještě 
složitější záležitost, která se musí 
zohlednit ze všech úhlů pohledu. 
Jak sociálního, tak ekonomické-
ho. Nulová tolerance znamená 
především to, že město přijde 
z rozpočtu o 70 milionů korun, 
což je velmi významná částka. 
Domnívám se, že občané bu-
dou rozumně regulované herny 
akceptovat už jen proto, že od 1. 
1. 2018 nabude účinnost zákona 
č.186/2016 sbírky o hazardních 
hrách, který zcela zeštíhlí počet 
heren v našem městě. Pokud by 
vyhláška o „nulové toleranci“ 
prošla, měl by její předkladatel 
také říci, jak nahradí 70miliono-
vou ztrátu v rozpočtu.

Kladně hodnotím schvále-
ní úvěru, který měl původně 
sloužit na opravu mostu k ne-
mocnici. Díky neshodě s vlast-
níkem části pozemku, panem 
Mlezivou, k opravě však nemů-
že dojít, a proto byl účel úvěru 
změněn na větší investice do 
Aquadromu, který má sedm-
náct let starou technologii, 
protékající dlažbu a zastaralý 
odbavovací systém... Další, větší 
část peněz z úvěru zapojíme do 
oprav komunikací značně zni-
čených dlouhou zimou. Opravy 
by měly probíhat po ucelených 
částech ulic, nikoliv po jednot-
livých výtlucích. Do oprav silnic 
uvolní město téměř 50 milionů 
korun.

Tomáš Kubal,
radní města Mostu (ODS)

Rodiče: „Šikana na 1. ZŠ je katastrofální“
Město: „Problém řešíme a sledujeme“

Aprílové zasedání zastupitelstva 
nebralo konce a opět bylo dusno

  JAK TO VIDÍM ...

Opozice přikládala pod kotel od začátku až do konce čtyřhodinového zasedání. 

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů
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MOST – O kladné stanovisko 
města k navýšení kapacit v sou-
kromé mateřské a základní 
škole Montessori v Mostě přišla 
zastupitele znovu požádat její 
ředitelka a zřizovatelka Dita 
Břečková Šeinerová. 

Soukromá škola Montessori 
sídlí a působí v  Mostě na Ši-
rokém vrchu. Má schválenou 
devítiletou základní docházku. 
V  současné době ji navštěvuje 
šedesát dětí v  mateřince a 20 
dětí v  základní škole. „Město 
nevnímá potřebu vzniku nové 
školy. Nikdo nepočítá, že by 
skončila na počtu dvaceti dětí. 
Naše škola má čtyřletou histo-
rii a jsme další alternativou ve 
vzdělávání pro naše - vaše děti,“ 
uvedla Dita Břečková Šeinerová 
a dodala: „Znám osobně primá-
tory, kteří jsou hrdí na to, že mají 
Montessori školku či školu ve 
svém městě, podporují takovéto 

zařízení, nabízejí jim prostory za 
symbolické pronájmy, navštěvují 
takovéto školy… Své vnuky nám 
sem vozí i pan hejtman, protože 
je rád, že našel pro ně jinou al-
ternativu než běžnou školu,“ do-
dala Dita Břečková Šeinerová. 
Radnice jí totiž na žádost k roz-
šíření kapacity nedala potřebné 
kladné stanovisko. 

„Stanovisko obce není závaz-
né a pouze se k  němu přihlíží. 
Město o této kapacitě nerozho-
duje, pouze vyjadřuje svůj ná-
zor. My jsme v něm upozornili, 
že v  našich školách je volných 
kolem jedenácti set míst. Z  po-
zice zřizovatele máme potřebu, 
abychom navyšovali kapacitu 
zde,“ komentovala stanovisko 
města náměstkyně primátora 
Markéta Stará a dodala:. „Oby-
vatelé čtvrti pod Širákem si 
stěžovali, že se do AMA School 
dovážejí děti, a tak se zvyšuje 
provoz a nebezpečnost oblasti. 
Nejsou tu chodníky a děti, které 
odtud chodí do škol, se obávají 
této dopravní situace,“ upozor-
nila dále Markéta Stará. „Kdy-
bychom dali souhlasné stano-
visko, bude tato soukromá škola 
nadhodnocena a naše základní 
školy diskriminovány a nesáh-
nou si na body, které se týkají 
navyšování kapacity. Věcí se ale 
budeme dál zabývat,“ přislíbila 
náměstkyně. 

Soukromá škola obdržela 
letos mnohamilionový úvěr 
z  grantu EU na rozšíření MŠ 
a výstavbu nové jídelny a kuchy-
ně. „Ze svých prostředků a pro-
středků vypůjčených z banky jsme 
postavili nový trakt k  současné 
základní škole a asi nemusím ho-
vořit o tom, kolika miliony jsme 
se uvázali s objektem na Širáku. 
Máme vizi rozšiřovat se dále. In-
vestovali jsme více než milionem 
do vzdělávání našich lidí, za-

městnáváme jich patnáct. Žádám 
vás proto, abyste vyhověli naší 
žádosti, kterou jsem znovu při-
nesla. Nám úplně stačí, když na 
ni napíšete, že nemáte námitek, 
bez jakýchkoliv osobních, možná 
neobjektivních názorů,“ žáda-
la ředitelka a pozvala zástupce 
města do školy. „Čekáme návště-
vu z  ministerstva. Je smutné, že 
z Mostu se u nás kromě senátorky 
Dernerové nebyl ještě nikdo do-
sud podívat,“ dodala ještě.  (sol) 

Protihluková vyhláška 
se nedodržuje

MOST – Za novou městskou 
vyhlášku o omezení hlučných 
činností v  Souši poděkoval ve-
dení města člen spolku Zdraví 
pro Most Martin Martinovský 
a to i jménem obyvatel Souše 
a dalších přilehlých částí. „Moc 
za tuto vyhlášku děkujeme. 
I když v  této věci se nezměnilo 
vůbec nic a problém trvá - byť 
je vyhláška platná. Podnikatel 
se chová stále stejně bezohledně. 
Proto jsme vás chtěli požádat 
o trpělivost s  našimi výtkami 
a o to, abyste nám byli nakloněni 
při řešení tohoto problému, kte-
rý se vleče, stejným způsobem,“ 
uvedl Martin Marrtinovský. 
„Tak jak trvaly předchozí dvě se-
zony, začala i ta třetí. Užili jsme 
si opravdu skvělé velikonoční 
svátky,“ podotkl občan. 

Zbytečný nadstandard
MOST – Kritika padla v dis-

kusi občanů i na práci městské 
policie. „Chápu, že městská poli-
cie u nás funguje asi jako všude 
jinde. Za dobu, co tu žiji, jsem si 
zvykl, že některé věci fungují až 
nadstandardně dobře a naopak! 
Jako například parkování zadar-
mo před magistrátem na parko-
vací kotouč. Je absurdní, aby tu 
občané dostávali pokuty jen za 
to, že nemají nějaký parkova-
cí kotouč, když je tu parkování 
zdarma. Město by mělo odstra-
ňovat tyto byrokratické překážky, 
než je kupit,“ je přesvědčen Mi-
chal Krajčírovič. Na jeho příspě-
vek zareagoval vzápětí primátor 
Jan Paparega. „Když vjíždíte na 
parkoviště před magistrát, svislé 
dopravní značení upozorňuje na 
parkování na parkovací kotouč,“ 
upozornil primátor.

(sol)

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

Nabízíme práci v prosperující společnosti v Mostě.
Zabýváme se především výrobou ocelových konstrukcí a komponentů do autosedaček. 

Požadujeme
- zkušenosti s obsluhou manipulační techniky – VZV, aj.
- schopnost pracovat ve výškách
- velmi dobrá orientace ve skladových prostorách
- manuální zručnost
- dobré organizační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita
- odpovědnost za sklad
- znalost základní práce na PC 
- odborné vyučení (s maturitou)

Náplň práce
-  Příjem a výdej materiálu a zboží z nákladního prostředku pomocí 

manipulační techniky
- kontrola počtu balení přijímané/vydávané zásilky oproti dodacím listům
-  přesun materiálu a zboží do správného umístění ve skladu a evidence 

záznamů o uskladnění 
- příprava zboží a štítkování zboží pro expedici
- nakládka expedovaného zboží a kontrola dodacích listů
- obsluha a kontrola svěřené manipulační techniky

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

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

MOST – Zastupitelé shodili se stolu výkup nebytového prostoru 
na třídě Budovatelů, kde město plánovalo zřídit služebnu městské 
policie. Hlavním důvodem byla příliš vysoká cena za tento prostor, 
která se pro účely policejní služebny zdála řadě zastupitelů jako 
zbytečný luxus. 

Prodej bývalého kuchyňské-
ho studia Hanák se stalo jedním 
z  nejkontroverznějších bodů 
zastupitelstva. Vedení města 
si nechalo zpracovat znalecký 
posudek, který stanovil cenu 
prostor za milion a šest set čty-
řicet tisíc korun. Opozičním 
zastupitelům ale přišla tato cena 
nesmyslně vysoká. „Z podkladů 
ministerstva financí vyplývá, že 
zatím neevidují žádnou žádost 
o zřízení nové herny v Mostě. Po-
slední žádost, která byla nakonec 
stažena, byla z poloviny února,“ 
připomněla aktuálně zastupitel-
ka za ANO Berenika Peštová. 
Náměstek primátora Marek Hr-
vol ale vysvětlil, že město chce 
prostor vykoupit primárně za 
účelem vzniku služebny měst-
ské policie a nejen proto, že zde 
hrozil vznik další herny. „Realit-
ky nejsou schopné prodat takové 
prostory v této lokalitě ani za šest 
set tisíc korun a my to chceme 
koupit za milion šest set čtyřicet 
tisíc? Nechováte se s péčí řádné-
ho hospodáře!“ rozčilovala se 
Berenika Peštová. K ní se přidal 
i zastupitel za SMM Luboš Pitín. 

„Jedna služebna funguje na zim-
ním stadionu, ředitelství městské 

policie je tu za ‚zadkem‘ – tedy ne 
dále než pět set metrů od této slu-
žebny. V dosahu dalších čtyři sta 
metrů chceme zřizovat další slu-
žebnu? Proč takto nezřizujeme 
služebnu raději v  šestistovkách, 
v sedmistovkách a v dalších pro-
blémových oblastech města?“ 

dotazoval se zastupitel a rovněž 
kritizoval vysokou cenu za vý-
kup prostor. „Je už nyní na roz-
hodování města, zda herna bude 
v  Mostě, nebo nebude. Město se 
nechává vyloženě vydírat. Proto 
jsme dnes chtěli prosadit na pro-
gram jednání novou vyhlášku 

Ditu Břečkovou Šeinerovou, ředitelku ZŠ a MŠ Montessori - 
AMA SCHOOL

Na posledním zasedání měst-
ského zastupitelstva jste vyzva-
la zastupitele, aby přehodnotili 
rozhodnutí rady města, která 
vaší škole zamítla navýšení po-
čtu žáků ze stávajících dvaceti 
na padesát. Pokud radní své 
rozhodnutí nezmění, co to pro 
vaši školu bude znamenat? Jak 
budete dále postupovat?

Pokud radní nezmění své 
rozhodnutí, bude to mít pro nás 

dalekosáhlé důsledky ve smyslu 
obrovské finanční ztráty. Jejich 
rozhodnutí od stolu zasáhne ná-
vratnost investice na přístavbu 
nové třídy základní školy, perso-
nální politiku školy, ale i na další 
plánované investice v  letošním 
roce a to je nová výstavba jídel-
ny a kuchyně, což je schválený 
projekt Evropské unie. Pokud 
vedení města v  čele s  primáto-
rem Mostu nezmění své rozhod-

nutí, což jsou pro nás a pro Ev-
ropskou unii zmařené investice, 
 budeme se odvolávat k  vyšším 
instancím, jako je Krajský úřad 
Ústeckého kraje a rozhodně na 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, které nám před-
běžně navýšení kapacity školy 
schvalují a v  neposlední řadě 
i na Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže. 

Začínali jsme v  roce 
2014/2015 1. třídou, nyní v roce 
2016-2017 probíhala přístavba 
zcela nové třídy naší základ-

ní školy, kterou jsme si samo-
financovali úvěrem z  banky 
a z  vlastních zdrojů. Jedná se 
o moderní učebnu s  IT vyba-
vením a chemicko-fyzikálním 
koutkem. Učebna je připravená 
ke kolaudaci a hygienická zprá-
va říká, že lze navýšit kapacitu 
ze stávajících 20 na 50 žáků. 
K září 2017 máme přihlášených 
nových 10 žáků. Máme žáky 
z  celého Ústeckého kraje a od 
září 2016 máme stoprocentní 
naplněnost. 

 (nov)

Zastupitelé: Další služebna za milion a půl? Zbytečný luxus! 

Radnice nechce podpořit 
rozšíření soukromé školy 

  DISKUSE OBČANŮ

  OTÁZKA PRO...

Co zaznělo k  možnosti zřízení nové služebny MP 
na třídě Budovatelů…

„Pokud nebude stát služebna 
milion šest set, ale jen šest set 
tisíc, přičemž za zbytek můžeme 
zřídit služebny i na dalších mís-
tech v Mostě, tak jsem pro,“ uve-
dl v diskusi Luboš Pitín. 

„Služebna by v těchto místech 
byla v epicentru problémů. Navíc 
naproti vznikne nový park s no-
vým mobiliářem a vybavením. 
Strážníci tu nebudou pořád. Bu-
dou tu působit i asistenti. V zim-
ním stadionu je prostor služebny 
metr krát metr - obrazně řečeno - 
jen tak na svačinu. Proto chceme 
mít strategické místo zde,“ uvedl 
šéf mostecké městské policie Ja-
roslav Hrvol. 

Za vznik nové služebny se po-
stavila senátorka a zastupitelka 
Alena Dernerová. „Služebnu 
bychom tu měli zřídit. Jednak 

o ni žádali zdejší občané. Je tu 
obrovská kumulace sociálně sla-
bých jedinců, kteří jsou v této lo-
kalitě venku. Tvoří se tu hloučky 
výrostků a jsou tu i staří lidé a ti 
se tu bojí chodit. Strážníci, kteří 
tu obcházejí, jakmile projdou, 
tak se problémoví vracejí zpát-
ky. To samé je i v  okolí parku 
sportovní haly. Distribuují se tu 
drogy. Já bych tu služebnu velmi 
uvítala!“

Za služebnu v těchto místech 
se přimlouval také zastupitel 
Petr Formánek. „Já jsem v  této 
lokalitě vyrostl a mám tu i rodi-
če, běžte se sem někdy podívat, 
až bude hezky, a projděte se tu 
a potom diskutujte o tom, kde je 
služebna potřeba a kde ne. S šes-
tistovkami či sedmistovkami se to 
nedá vůbec srovnávat…“ 

 (sol)

o zákazu hazardu v Mostě. Jsme 
v okolí široko daleko, s Litoměři-
cemi a Slaným, ojedinělým měs-
tem, kde je hazard ještě povolen,“ 
informoval zastupitel Jan Schi-
ller. Protinávrhy o neschválení 
odkupu nakonec hlasováním 
neprošly. Zastupitelé ale nena-

šli ani potřebnou většinu pro 
původní návrh, tedy pro výkup 
prostor. Usnesení tak nebylo 
přijato a otázka odkupu se tak 
dostane na pořad dne nejspíš 
v květnu na pracovním jednání 
zastupitelů. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Šéf strážníků Jaroslav Hrvol argumentoval, proč by měla služebna v prostorách studia Hanák své opodstatnění.

Dita Břečková Šeinerová.

Letos se prostory soukromé školy rozšířily o novou třídu.
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Nové nájemní byty
O rekonstrukci bloku č. 35 

se zajímala zastupitelka Irena 
Čapková. Interpelovala ředitele 
Mostecké bytové, která má blok 
pod svými křídly, jak to bude 
s  financováním rekonstrukce 
bloku. „Nebudeme opravu hradit 
z našich hotových peněz. Rekon-
strukcí dostaneme nájemní byty, 
které jsou nyní na trhu žádané. 
Máme s  tím i zkušenosti z  mi-
nulých let a musíme myslet i do 
budoucnosti, tedy že potřebuje-
me upravit a navýšit tržby firmy 
do budoucích období. Peníze na 
to máme,“ konstatoval Jaroslav 
Kudrlička. 

Zazděná okna 
Zastupitelku zajímalo také, 

jak to vypadá se stavem blo-
ku č. 60 v  ulici Táboritů, kde 
se plánuje domov pro nemoc-
né s  Alzheimerovou nemo-
cí a proč jsou v  tomto zatím 
vybydleném objektu zazděná 
okna až do čtvrtého patra. „Co 
to má za význam? Která firma 
to dělala?“ dotazovala se Irena 
Čapková. Ředitel Mostecké by-
tové jí vzápětí objasnil, že okna 
zazdila vybraná firma na zákla-
dě rozhodnutí představenstva 
společnosti. „Blízko je tam škola 
a zdejší šplhači byli natolik ob-
ratní, že když jsme zazdili spodní 
patra, tak dům využívali z druhé 
strany celý. Jaká firma to dělala, 
vám můžu zjistit a náklady rov-
něž,“ slíbil jí ředitel Kudrlička 
a k bloku 60 dodal: „U bloku 60 
máme už smlouvu se zhotovi-
telem projektové dokumentace, 
která by měla být dokončena 

k 30. 6. 2017. Následně bude vý-
běrové řízení a rádi bychom letos 
kopli.“ 

Mapování pokračuje
Na přestupky proti veřejnému 

pořádku se ptala ředitele Měst-
ské policie v Mostě zastupitelka 
Blanka Nešporová. „Přestupky 
proti veřejnému pořádku jsou 
nejvíce podle mapy opět v oblasti 
třídy Budovatelů, Chanově a Ve-
lebudicích. Na třídě Budovatelů 
se uskutečnilo i mapování. Za-
čalo se už tedy něco konkrétního 
zde řešit, a pokud ano, jak? A jak 
je to s mapováním… “

Šéf městské policie ji ujistil, 
že mapování probíhá od roku 
2016 a pokračuje i teď. „Máme 
společné výsledky první fáze. Do 
Stovek se budeme vracet. Ná-
sledně jsme začali v  ulici Dob-
nera, a teď máme na programu 
pětistovky. Za rok 2017 výsledky 
ještě nemáme. Nově jsme přizva-
li finanční úřad a chodí i zástup-
ci úřadu práce, proto očekáváme 
lepší výsledky,“ uvedl Jaroslav 
Hrvol. 

 Svinčík u popelnic 
 „Neskutečný je nepořádek ko-

lem domů a popelnic na někte-
rých místech v Mostě. Já chápu, 
že hlídky MP nemohou chodit ve 
dne v noci kolem popelnic. Ne-
byly by řešením další podzemní 
kontejnery? V  noci chodí bez-
domovci a ti vyhazují odpadky 
a ti to způsobují. Ráno, když jdou 
lidi do práce, tak je to hrozné,“ 
kritizovala zastupitelka Blanka 
Nešporová. Primátor města ji 
ale ujistil, že město další rozšiřo-
vání polopodzemních kontejne-

rů plánuje i nadále. „Jsou vytipo-
vány lokality, kdy se plánují další 
hnízda těchto kontejnerů. Chtěli 
bychom využít také současný 
dotační program. Je to opravdu 
nešvar problémových lokalit,“ 
připustil Jan Paparega. 

Byl nebo nebyl?
Účast vedení města při jedná-

ní na tvorbě nového územního 
plánu zajímalo Bereniku Pešto-
vou za ANO. „Do doby, než do-
jde plán na zastupitelstvo, je věcí 
úředníků. Vzhledem k  tomu, že 
nejsou vaši podřízení, by mě 
zajímalo, co jste dělal na jedná-
ních s úředníky, a to i krajskými 
vy?“ obrátila se na primátora. 
Ten jí ale sdělil, že se žádných 
takových jednání neúčastnil. 
„Mám tu potvrzeno od krajských 
úředníků, že jste na jednáních 
byl a je z  toho i záznam. Navíc 
jsou ochotni to i dosvědčit…“ 
nenechala se odbýt zastupitelka 
za ANO. „Já si neuvědomuji, že 
jsem tam byl,“ uzavřel debatu 
primátor. 

Forenzní audity
Jak se změnila od září 2014 

do současnosti transparentnost 
v  zadávání veřejných zakázek 
městem Most zajímalo dále 
zastupitelku Irenu Čapkovou. 
„Jedná se mi pouze o transparent-
nost, nikoliv o změnu kompetencí 
a základních pravidel? A jak byl 
od prosince 2014 do současnosti 
eliminován dluh města Mostu?“ 
interpelovala vedení města za-
stupitelka. Požadovala také po-
drobné informace o forenzních 
auditech u společností s  majet-
kovou účastí města. „Byl u těch-

to společností proveden forenzní 
audit? Kdo jej vypracoval, jaká 
byla cena za vypracování a závě-
ry těchto auditů a případná ná-
pravná opatření?“ pokračovala 
v  požadavcích Irena Čapková. 
Na vedení Technických služeb 
města Mostu pak žádala seznam 
faktur na zakázky v  hodnotě 
nad 50 tisíc korun za období od 
konce roku 2014 až do součas-
nosti. 

Veřejné zakázky 
u sousedů

„Máme odbor zadávání veřej-
ných zakázek a mám informaci, 
že na rekonstrukci mostu v ulici 
J. E. Purkyně jste zadali zakázku 
i přesto, že máme svůj odbor, jiné 
firmě. Proč to dáváme někomu 
jinému, když na to máme odbor 
a lidi?“ nechápal zastupitel Jan 
Schiller (ANO). „Shodli jsme se 
na tom, že půjde o složité zadá-
vací řízení, které bude vycházet 
ze složitého technického řešení 
zpracované projektové doku-
mentace. Připravili jsme pro toto 
podklady, a proto i zadání exter-
ní společnosti,“ vysvětlil mu ve-
doucí odboru veřejných zakázek 
František Jirásek. Argumenty 
ale Jana Schillera neuspokojily. 
„Nedomnívám se, že je to slo-
žitý projekt a toto vysvětlení mi 
nestačí. Proč potom tento odbor 
máme, když nejsme schopni si 
to sami připravit?“ podotkl dále 
zastupitel. Primátor mu ještě 
objasnil, že se nejednalo o stan-
dardní veřejnou zakázku a že 
tak město postupovalo i z důvo-
du ochrany. 

(sol)

MOST – V diskuzi občanů přišel na přetřes nový územní plán měs-
ta Mostu. Ten totiž nepočítá už s pozemky v lokalitě Na Sadech pro 
rodinné domky, což už před časem rozlítilo řadu obyvatel města. Ti 
svůj protest přišli vyjádřit nejen na nedávné veřejné projednávání, 
ale také na zastupitelstvo. 

Naše pozemky v  lokalitě Na 
Sadech jsou v platném územním 
plánu vedeny k zástavbě rodin-
ných domů. V návrhu nového 
územního plánu se mění na ze-
leň. „Je nám vyčítáno, že jsme 
nečinili některé kroky, ale pova-
žujeme to za liché. Sám zhotovitel 
územního plánu považuje tuto 
lokalitu jako vhodnou pro domky 
a je vhodnější než lokalita, která 
je ve Vtelně a byla zvolena jako 
náhradní a již vlastní otec pri-
mátora,“ upozornil v  diskusi za 
dotčené občany Pavel Moravec. 

Ten mimo jiné zmínil, že zóna 
ve Vtelně přinese při zřizování 
struktury velké výdaje pro město 
a současně poškození venkov-
ského rázu města, a naopak zru-
šení lokality Na Sadech pro zá-
stavbu ztrátu milionů korun na 
nákladech za studie, věcná bře-
mena, stavební povolení apod. 
„Je zarážející, že při zřízení no-
vého územního plánu v roce 2015 
se o lokalitě ve Vtelně nemluvilo 
a o rok později pak ano. Pozem-
ky Na Sadech přitom byly stále 
vedeny jako zastavitelné pro ro-

dinné domy. V druhém kole, o rok 
později, když se objevily ve Vtelně 
pozemky pana Paparegy staršího, 
tak naše byly vyřazeny,“ lamen-
toval občan. Ten v závěru svého 
diskusního příspěvku požado-
val od vedení města odpovědi 
na zásadní otázky: „Kdo v Mos-
tě rozhodl v  letech 2015 – 2017 
o tom, že byla vyřazena lokalita 
Na Sadech a místo toho určil 
k zastavění pozemky vašeho otce? 
Proč nedošlo zatím jen k částečné 
redukci stavebních pozemků Na 
Sadech, ale byly zrušeny rovnou 
všechny a nahrazeny novou loka-
litou ve Vtelně. V čem město Most 
spatřuje majetkové komplikace 
vlastníků pozemků v  lokalitě Na 
Sadech a jak je prověřovalo?“ po-
žádal o odpovědi občan. (sol) 

MOST – Po bouřlivé debatě 
a opozičních námitkách nako-
nec prošel šedesátimilionový 
úvěr. Ten si město vezme od 
České spořitelny místo na opra-
vu mostu, na opravy komunika-
cí a na modernizaci a opravy na 
Aquadromu. 

Výhodný úvěr, který městu 
Česká spořitelna nabízí s  úro-
kem 0,56 procenta, chce rad-
nice využít na jiné akce, poté 
co oprava mostu u nemocnice 
padla. „Most určitě budeme chtít 
opravit během dvou až tří let, až 
tam uzávěra přestane fungovat. 
Za dva roky pak přijdeme a zno-
va si vezmeme úvěr? Nebo si ten-
to úvěr, který není až zas tak su-
pervýhodný, nevezmeme, jelikož 
ho až tak nutně nepotřebujeme 
a počkáme ony dva tři roky a vez-
meme si ho skutečně až na opra-
vu mostu? Copak je nutné se za 
každou cenu zadlužit?“ zasypal 
vedení města dotazy zastupitel 
za ANO Jan Schiller. „Nezvlád-
neme komunikace a Aquadrom 
opravit ze svých prostředků?“ 
dodal ještě. Vedení města ale ar-
gumentovalo tím, že chce využít 
těchto příznivých podmínek na 
trhu s tím, že město má dostatek 
finančních prostředků na účtu. 
„Finanční kondice města je vý-
borná. Máme na účtu kolem 400 
milionů korun, do fondu rezerv 
by mělo v  červnu přitéct dal-
ších sto padesát milionů korun. 
Zvládli bychom proto tyto finan-
ce zaplatit z vlastních zdrojů, ale 
vyhodnotili jsme si, že město teď 

čeká významná rekonstrukce bu-
dovy Repre, kterou bychom chtěli 
z  větší části financovat z  našich 
prostředků. Počítáme totiž, že 
později budou úrokové sazby 
zcela vyšší,“ uvedl na vysvětle-
nou náměstek primátora Marek 
Hrvol. Dále upozornil, že úvěr 
si město nebere za každou cenu 
a že není podmínka jej vyčerpat 
celý. „Peníze jsou na velkoplošné 
opravy celých ulic. Na Aquadro-
mu je zase potřeba vybudovat 
nový odbavovací systém a také 
vyřešit dlouhodobé zatékání do 
spodních pater, kde je uložena 
technologie,“ doplnil ještě ná-
městek Hrvol.

„Chápu, že tento úvěr se jeví 
jako výhodný, ale jak si pamatu-
ju z mého osmiletého působení ve 
vedení města, byl pro město úvěr 
u České spořitelny vždy výhod-
ný. Máme zde všechny své pro-
středky, kromě těch, které musí 
být u jiných bankovních ústavů. 
Takže bych se do budoucna toho 
nebál. V  žádném případě bych 
nedoporučoval, aby město, když 
už má výhodný úvěr, který zastu-
pitelstvo po velkém boji schválilo 
a když už pominul záměr, aby 
peníze utratilo za něco, s  čím se 
vůbec nepočítalo,“ komentoval 
to zastupitel Luboš Pitín, který 
zároveň vznesl protinávrh na 
neschválení úvěru. K  němu se 
připojila i zastupitelka Berenika 
Peštová a další zastupitelé. Pro-
tinávrh ale neprošel a zastupi-
telé nakonec těsným výsledkem 
úvěr schválili.  (sol)

Město si vezme půjčku 
na Aquadrom a silnice

Diskuse občanů: A znovu územní plán...

  INTERPELACE A DISKUSE ZASTUPITELŮ

Občané přišli svůj protest vyjádřit nejen na nedávné veřejné projednávání, ale také na zastupitelstvo.

V diskusi vystoupil i za dotčené 
občany Pavel Moravec.

MOST - Podpořte kalendář 
Městské správy sociálních slu-
žeb v Mostě – příspěvkové or-
ganizace v 17. ročníku meziná-
rodní soutěže KALENDÁŘ ROKU 
2017.

Kalendář má soutěžní číslo 
20. Vyhlašovatelem soutěže je 
časopis Typografia, jehož vyda-
vatelem je firma Digirama, s. r. o. 
Kalendář je tvořen fotografiemi 

dětí, které využívají služby Den-
ního dětského rehabilitačního 
stacionáře a Střediska denní 
péče o děti do tří let věku, ul. 
Františka Malíka v Mostě. Děti 
byly nafoceny při společných 
aktivitách, které v  uvedených 
zařízeních probíhají po celý rok. 
Hlasovat můžete na webových 
stránkách vyhlašovatele soutěže 
www.typografia.cz. (nov)

Podpořte kalendář stacionáře



Jiná rodina 

Jejich rodina byla jiná. Uvě-
domila si to už v  první třídě, 
když poslouchala své spolužáky. 
Sama o své rodině nikdy s  ni-
kým nemluvila. Bylo to první 
a základní pravidlo, které jí 
vštěpovali od dětství. Ve velkém 
domě se zahradou na kraji měs-
ta bydlela s  otcem, 
třemi matkami 
a osmi sourozenci. 
Nejstaršímu bratro-
vi bylo devatenáct 
let. Ona byla nej-
mladší. Jejich rodi-
na držela při sobě. 
Většinu času trávili 
společně. Pracova-
li na zahradě a na 
polích, které patři-
ly k  domu. Dívky 
a ženy uklízely 
a vařily, kluci s  tá-
tou vozili dřevo z lesa, štípali ho 
a prodávali. Zpracovávali ovoce 
z  velkého sadu za domem. Co 
nesnědli, prodávaly matky na tr-
zích v okolí. Všichni sourozenci 
a matky spali v  jednom pokoji. 
Svou ložnici měl otec, kde s ním 
vždy spala jedna z  žen, někdy 
i starší sestry. V domě byla ještě 
jedna ložnice, ve které se střídali 
starší bratři. Také s nimi spávaly 
v oddělené ložnici matky a ses-
try. Nebylo jí to divné. Všichni 
byli spokojení a jí se zdálo, že 
tak to má být. Otec byl na všech-
ny hodný a laskavý. Vlastně ani 
nevěděla, která z  matek je její 
skutečná. Všechny tři se k  ní 
chovaly stejně. A ona měla ráda 
celou rodinu. Když jí bylo dva-
náct let, připravily matky oslavu 
narozenin. Upekly veliký dort, 
dostala dárky, všichni se na ni 
usmívali, byli na ni hodní. Ve-
čer, když už se celá rodina uklá-
dala ke spánku, pozval ji otec 
k sobě do ložnice. Nevěděla, co 
má čekat. Věděla ale, že se stane 
něco mimořádného. Už je velká 
holka, rodiče se k ní budou dál 
chovat jako k sestrám. Těšila se. 
Otec ji vzal za ruku a odvedl ji 
k  posteli. Zavřel za nimi dveře. 
Usmíval se na ni. Pomalu ji svlé-
kl noční košili. Pak ji položil na 
postel. To, co následovalo, se jí 
ani trochu nelíbilo. Styděla se, 
cítila bolest, měla z otce strach. 
Otec už dávno spal a ona se ješ-
tě choulila vedle něj pod dekou 
a polykala slzy. Ráno se cítila 
lépe. Otec se opět usmíval, byl 
na ni hodný. U snídaně se na ni 
bratři usmívali, sestry ji hladily. 
Všichni byli hodní. Uklidnila se. 
Sestry si s ní spiklenecky šepta-
ly. Prý se jí to bude líbit. Všem 
se to líbí. V další dny a týdny ji 
otec čas od času pozval k  sobě 
do ložnice. Střídala se tam se 
sestrami a s  matkami. Ty noci 
se pro ni stávaly černou můrou. 
Každý večer u večeře seděla se 
sevřeným žaludkem a čekala, 
koho otec pozve k  sobě. Uvol-
nila se teprve, když volba padla 
na sestry či matky. V  opačném 
případě už nemohla dál jíst, 
rozbolela ji hlava, měla strach. 
Naštěstí si ji otec nevybíral pří-
liš často. Chodila do šesté třídy, 
když jejich třídní učitelka one-
mocněla. Místo ní přišla mladá 
paní učitelka, kterou si hned celá 
třída oblíbila. Učitelka ještě ne-
měla vlastní rodinu, práce ji ba-
vila a s dětmi byla ochotná trávit 
i svůj volný čas. Byla vnímavá, 
brzy odhadla, co ve kterém dí-
těti je. Často s  ní po vyučování 
mluvila. O jejích zájmech, o její 
rodině. Nejprve nechtěla uči-
telce nic říkat. Postupně jí ale 
začala důvěřovat. Vyprávěla jí 
o matkách, sourozencích i otci. 
Učitelka ji poslouchala, jen ob-
čas povytáhla s  údivem obočí. 
Když po jedné noci s otcem při-

šla do školy celá bolavá a přešlá, 
učitelka si ji vzala do kabinetu. 
Uvařila jí ovocný čaj a nechala ji 
mluvit. Nechtěla nic prozradit, 
nakonec se ale rozbrečela. Řekla, 
že nemůže mluvit o rodině, otec 
by se zlobil. Ten den šla učitelka 

s  ní domů. Otec ji 
přijal slušně. Seděli 
spolu v  kuchyni, 
jedna z  matek uva-
řila kávu. Učitelka 
šla rovnou k  věci. 
V  domě se děje 
něco nenormální-
ho, co má vliv na 
duševní stav nej-
mladší dcery. Ona 
je za ni zodpověd-
ná jako její učitel-
ka. Chce vědět, co 
jejich dceru trápí, 

nebo půjde na sociálku a policii 
a nechá celou rodinu prošetřit. 
Může to skončit i tím, že jim 
dítě odeberou. Poslouchala za 
dveřmi a srdce jí zběsile tlouk-
lo. Uměla si představit, jak se 
nyní asi otec zlobí. Kolikrát už 
ji varoval, aby o rodině nikde 
nemluvila. Neposlechla ho a teď 
to má. Paní učitelka tátu rozzlo-
bila a ona si to odskáče. A kdyby 
měla přeci jen pravdu a nakonec 
by přišly sociální pracovnice 
a odvedly ji, bylo by to straše-
né. Do cizího prostředí. Pryč od 
lidí, kteří ji mají rádi. Pryč od 
táty, který se s ní učí, povídá si 
s ní, je na ni hodný. Pryč od ma-
tek a sourozenců. Neuměla si to 
představit. Slyšela otce, jak zvý-
šeným hlasem vykazuje učitelku 
z domu. Řekl jí, ať odejde a už se 
nikdy nevrací. Viděla bratry, jak 
postávají před domem a o ně-
čem se se zamračenými pohle-
dy baví. Pak ji sestry odvedly. 
Mladá učitelka nemohla uvěřit 
tomu, co si původně jen myslela 
a co se jí nyní potvrdilo. Ta ro-
dina je celá úchylná. Despotický 
chlap, který žije v bigamii se tře-
mi ženami. Všichni dohromady 
s  největší pravděpodobností 
páchají incest. Do toho vystra-
šené dvanáctileté dítě. Byla roz-
hodnutá odejít přímo na policii. 
Nechá toho chlapa zavřít. Vyšla 
z domu jistá si sama sebou. Před 
domem stáli tři mladíci. Vypa-
dali nebezpečně. Chtěla kolem 
nich projít se vztyčenou hla-
vou. Ten nejstarší ji ale chytil za 
ruku a tvrdě s ní trhnul. Pak už 
se všechno odehrálo ráz na ráz. 
Cizí ruce na jejím těle. Někam ji 
táhli. Nastrkali do auta a odvezli 
do lesa. Chtěla utéct, ale nedali jí 
šanci. Strkali ji mezi sebou, smá-
li se jí. Postupně na ní roztrhali 
šaty. Měla hrůzu z toho, co bude 
následovat. Neuměla si předsta-
vit, že ji znásilní. Pak se ale ob-
jevil otec rodiny. Nařídil synům, 
aby přestali. Byla vděčná. Hle-
dala u staršího muže ochranu. 
Ten ale jen prohlásil, že nejsou 
násilníci. Ona jim chtěla vzít 
jejich dítě a zničit jejich rodinu. 
Neměla se plést do jejich věcí. 
Teď musí zmizet. Pochopila, až 
když jí nejstarší mladík přehodil 
kolem krku strunu a utáhl. Svět 
kolem ní zčernal. Mrtvé tělo za-
kopali muži hluboko, aby ho ne-
vyhrabala zvěř. Pečlivě do jámy 
naházeli všechny zbytky obleče-
ní i vražednou zbraň. Pak odjeli 
domů. Učitelku začali hledat 
policisté už druhý den. Všich-
ni čtyři dospělí členové rodiny 
vypověděli, že přišla s nejmlad-
ší dcerou, vypila kávu, mluvila 
o dceřině prospěchu a odešla. To 
potvrdily i mladší děti. Tělo uči-
telky se nikdy nenašlo. Časem se 
společných nocí s otcem přestala 
bát. Stejně, jako sestrám, se jí to 
začalo líbit.  (pur)

SOUDNIČKA
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MOST - Městské divadlo v Mostě uvedlo třetí činoherní premiéru se-
zony - světoznámou adaptaci Laclosových Nebezpečných známostí 
z pera britského dramatika Christophera Hamptona. Nebezpečné 
vztahy si můžete vychutnat v režii Pavla Ondrucha.

Dramatický a vzrušující sou-
boj Valmonta a markýzy de 
Merteuil nás zavede do světa, 
který se navenek leskne bohat-
stvím a vybranými mravy, ale 
pod maskou přetvářky zeje pro-
past potlačených tužeb, intrik 

a krutostí. Je ještě možné nalézt 
skutečný cit? Nebo naše duše 
již nadobro pohltila prázdnota 
a perverze? Nebezpečné vztahy 
vyprávějí příběh o spletitosti 
a neprůhlednosti lidského my-
šlení a lidských vztahů, příběh 

intrik a krutosti v lásce. Jsou 
především brilantní hrou lásky 
a nenávisti. Jsou soubojem na 
život a na smrt. Jsou soubojem 
vášně, manipulace, ješitnosti 
i ryzího citu. Ale především jsou 
bojem o vlastní život, o vlastní 
srdce a o schopnost ještě něco 
ucítit! 

Hra je napsána jako velké 
historické kostýmní drama. Její 
postavy bychom však neměli 

vnímat jen jako postavy z dávné 
doby konce 18. století, ale zcela 
jako naše současníky. Vždyť ko-
lik Valmontů a markýz, ale i dal-
ších postav hry se v naší dnešní 
době vyskytuje?! 

Poprvé se mosteckému publi-
ku představí mladé talentované 
herečky Františka Brzobohatá 
a Eva Radilová, studentky Praž-
ské konzervatoře. Alternují spolu 
v roli Cecilie de Volanges. (nov)

MOST - DOPRAVNÍ PODNIK 
měst Mostu a Litvínova, a. s., zís-
kal dotaci z Operačního progra-
mu Zaměstnanost na realizaci 
projektu „Rozvoj zaměstnanců 
ve společnosti DOPRAVNÍ 
PODNIK měst Mostu a Litvíno-
va, a.s.“ Jde o projekt,  na který je 
poskytována finanční podpora 
z Evropské unie. Od poskytova-
tele dotace obdržel registrační 
číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_0
43/0005176. „Cílovou skupinou 
jsou naši zaměstnanci, kteří jsou 
v pracovněprávním nebo obdob-
ném vztahu k organizaci příjem-
ce s výjimkou osob zaměstnaných 
na dohodu o provedení práce,“ 
informoval ředitel společnosti 
Daniel Dunovský.

V žádosti dopravce specifiko-
val například aktivitu „Obecné 

IT“, jejímž cílem je podpořit 
další profesní vzdělávání v  ob-
lasti informačních technologií. 
„Zaměstnanci projdou vzděláva-
cími kurzy na využití kancelář-
ských programů, s nimiž většina 
pracuje,“ řekl Daniel Dunovský. 

Další aktivitou projektu je 
aktivita „Měkké a manažerské 
dovednosti“, jejímž cílem je 
podpořit další profesní vzdělá-
vání v oblasti měkkých a mana-
žerských dovedností. „Zde pů-
jde o vzdělávací kurzy, v jejichž 
náplni převládají prvky měk-

kých dovedností a kurzy spa-
dající do oblasti manažerských 
dovedností,“ řekl ještě Daniel 
Dunovský. 

Další dvě aktivity s  názvem 
„Účetní, ekonomické a právní 
kurzy“ a „Technické a jiné od-

borné vzdělávání“ mají za cíl 
zvýšit odbornou úroveň zna-
lostí, dovedností a kompetencí 
pracovníků a soulad kvalifikač-
ní úrovně pracovní síly s poža-
davky trhu práce.

Poslední aktivitou projektu 
je „Specializované IT“, jejímž 

cílem je podpořit další profes-
ní vzdělávání v oblasti vysoce 
odborného vzdělávání v oblasti 
informačních technologií. 

Projekt má za cíl zlepšit kon-
kurenceschopnost dopravního 
podniku a adaptabilitu jeho 
zaměstnanců. Tohoto cíle bude 
dosaženo prostřednictvím 
vzdělávání cíleně zaměřeného 
na vybrané skupiny zaměstnan-
ců. Jednotlivé kurzy plně pokrý-
vají specifické potřeby skupin 
zaměstnanců vedoucí k pro-
hloubení jejich odborných zna-
lostí a dovedností a v konečném 
důsledku vedoucí ke zlepšení 
plnění pracovních úkolů a zvý-
šení jejich adaptability. Realiza-
ce všech kurzů povede ke zvýše-
ní kvality poskytovaných služeb.

 (red)

MOST – Za dva týdny začíná v  Mostě blokové čištění komunikací 
a chodníků. Strojní čištění po zimě tak vystřídá kompletnější úklid. 
Řidiči by si měli ale dát pozor na nové dopravní značení. 

Už 15. května startuje v Mos-
tě blokové čištění chodníků, 
vozovek a dalších zpevněných 
ploch. Časový harmonogram 
služby najdou občané na strán-
kách Technických služeb města 
Mostu. 

S  blokovým čištěním se 
v ulicích objeví i nový typ do-
pravního značení. To se bude 
umisťovat v lokalitách vždy 
7 dní před termínem úklidu 
a dodržování zákazu budou 
kontrolovat strážníci městské 
policie. „Oproti předchozím 
rokům dojde k velmi podstatné 
změně přenosného dopravního 
značení, které na tuto činnost 
upozorňuje a zároveň zname-
ná pro řidiče omezení parko-
vání v den čištění. Nově bude 
použito jiného typu přenosného 
dopravního značení,“ upozor-
nil ředitel Technických služeb 
města Mostu Pavel Hlaváček. 
Pro dopravní značení jsou po-
užity značky „Zóna s doprav-
ním omezením“ a „Konec zóny 
s dopravním omezením.“ 

Omezení vyplývající z této 
dopravní značky končí doprav-
ní značkou „Konec zóny s do-
pravním omezením“. 

V osmdesáti procentech měst 
se toto dopravní značení při 
podobných pracích již používá. 
Technické služby se k  tomuto 
kroku odhodlaly až letos. 

„To znamená, že pokud řidič 
při jízdě mine dopravní znač-
ku, která označuje zónu s do-
pravním omezením, je povinen 

toto dopravní omezení respek-
tovat do té doby, dokud nepro-
jede kolem dopravní značky, 
která ukončuje jeho platnost,“ 
upozorňuje dále ředitel tech-
nických služeb s  tím, že tato 
značka se neumisťuje na kaž-
dou ulici, parkoviště apod. Ne-

vztahuje se na ni ani ukončení 
platnosti některých dopravních 
značek za nejbližší křižovatkou, 
jak se někteří řidiči mylně do-
mnívají. „Apelujeme na řidiče, 
aby sledovali přenosné dopravní 
značení a ve vlastním zájmu si 
zjistili datum čištění příslušné 
komunikace, včas přeparkovali 
a tím umožnili bezproblémové 
vyčištění ploch. Řidič respekti-
ve vlastník vozidla se při nere-
spektování dopravního značení 

vystavuje riziku sankcí ze strany 
městské policie, dále pak riziku 
odtažení vozidla na svoje ná-
klady,“ připomněl dále ředitel 
Hlaváček.  (sol)

Dopravní podnik získal dotaci na vzdělávání zaměstnanců

Blokové čištění: Pozor na nové značky!

I IZ8a, IZ8b označuje oblast, kde 
platí výstraha, zákaz, omezení 
nebo příkaz vyplývající z přísluš-
ných vyobrazení značky nebo 

značek. Pokud je na značce vyob-
razena příkazová nebo zákazová 
dopravní značka, má tato zónová 
dopravní značka charakter příkazo-
vé nebo zákazové dopravní značky. 
Dopravní omezení týkající se doby 
apod. se vyznačuje dodatkovou 
tabulkou ve spodní části vhodným 
nápisem nebo symbolem. 

Intriky a krutost v lásce na divadelní scéně

Osoby a obsazení: Mar-
kýza de Merteuil - Ivana 
Zajáčková, Vikomt de Val-
mont - Jakub Dostál, Paní 
de Tourvel - Zita Benešová, 
Paní de Volanges - Michaela 
Krausová, Cecilie de Volan-
ges - Františka Brzobohatá 
/ Eva Radilová, Rytíř Dan-
ceny - Ondřej Dvořák, Paní 
de Rosemonde - Regina 
Razovová, Emilie - Lilian S. 
Fischerová, Azolan - Michal 
Pešek

2. repríza – 4. května 2017 
v 19 hodin

3. repríza – 23. května 
2017 v 17 hodin

ZRANĚNÍ 

POSOUVÁ 

REPRÍZU

Vzhledem 

k vážnému zra-

nění herečky 

Zity Benešové 

je repríza insce-

nace Nebezpeč-

né vztahy ze 

dne 26. dubna 

PŘESUNUTA 

na 31. května. 

Podrobnosti na 

www.divadlo-

-most.cz

IV prvním týdnu blokového čiště-
ní by si měli dát pozor obyvatelé 
lokality šestistovek. V plánu je 
čištění ulic Lidická, M. J. Husa, 

Komenského, Kpt. Jaroše, České 
ulice a také K. Marxe a M. Rybalka. 
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LITVÍNOV – Gymnázium T. G. 
Masaryka v  Litvínově pořádá 
oslavy 70. výročí založení školy. 
Oslavy budou ve velkém stylu. 
Uskuteční se 13. a 14. 10. 2017.

Hlavní část oslav se bude ko-
nat v sobotu 14. 10. 2017 v pro-
storách gymnázia ve Studentské 
ulici a poté v kulturním zařízení 
Citadela v Litvínově. Bližší in-
formace zjistíte na www.gtgm.
cz či facebooku TGM Litvínov. 
„Veškeré dotazy či přihlášení 

rádi vyřídíme na adrese osla-
vy70@gtgm.cz. Prosíme o předá-
ní informace o konání oslav všem 
spolužákům a nejširší veřejnosti. 
Máli kdokoliv nějaké fotografie 
nebo videozáznamy ze života 
školy a chtěl by se o ně podělit 
s ostatními, prosíme o jejich za-
půjčení nebo zaslání na adresu 
oslavy70@gtgm.cz,“ obrací se 
na veřejnost ředitel litvínovské-
ho gymnázia TGM Jan Novák. 
 (sol)

LITVÍNOV – Ačkoliv je nezaměstnanost v  Litvínově stále vysoká, 
podnikatelé často hledají pracovníky do technických oborů jen vel-
mi těžko. Vzdělaní lidé z regionu odchází a město v tomto ohledu 
zaspalo. Na nedostatek škol s obory, jejichž absolventi by byli míst-
ním podnikatelům prospěšní, poukazuje člen litvínovské ODS Petr 
Hellmich. 

„Doba se změnila, pracovní 
místa jsou, ale nejsou lidé, které 
by mohli podnikatelé zaměstnat. 
To je začarovaný kruh. Litví-
nov podporuje školy, které chrlí 
univerzální zcela neuchopitelné 
úředníky. Absolventi Scholy Hu-
manitas nebo vysokoškolských 
oborů, které v  Litvínově jsou, 
mají malou šanci v  regionu zís-
kat práci v  oboru, který vystu-
dovali. O absolventa kvalitního 
technického oboru je ale mezi 
podnikateli velký zájem. Tako-
vý mladý člověk na úřadě práce 
neskončí,“ říká Petr Hellmich, 
který jako dlouholetý úspěšný 
zaměstnavatel dobře ví, o čem 
mluví. Město by mělo podle 
Petra Hellmicha věnovat větší 
pozornost drobným a středním 
podnikatelům. Podporovat je 
v  jejich činnosti, protože právě 
oni přináší do města pracovní 
příležitosti, peníze a život. „Vel-
mi vítanou podporou by bylo, 

kdyby se město zasadilo o posí-
lení technických oborů na míst-
ních školách. Mělo by se školami 
komunikovat, zástupci města by 
měli být členy poradních sborů 
středních škol z  okolí. Vedení 
města by mělo školy přesvědčovat 
o tom, co místní zaměstnavatelé 
potřebují a co je výhodné i pro 
děti, které do škol nastupují. Je 
dobré studovat v  místě bydliště 
a vědět, že až dostuduju, budu 
mít práci u místních firem. To by 
ale nejprve muselo vedení měs-
ta s  podnikateli komunikovat, 
vědět, co potřebují, a mít snahu 
jim pomáhat,“ říká dále Petr 
Hellmich. Stejně vlažný přístup 
jako k podnikatelům má podle 
Petra Hellmicha město také 
k  některým neziskovým 
organizacím. „Město sa-
mozřejmě podporuje 
neziskovky, které se za-
bývají sociální prací. 
To je pro Litvínov 

s obrovskou sociálně vyloučenou 
lokalitou velmi důležité. Jsou 
tady ale také další spolky a ob-
čanské iniciativy, které mají po-
tenciál  městu pomáhat k rozvoji. 
Bylo by dobré, kdyby se vede-
ní města se zástupci všech 
těchto společnosti, nejen 
některých vybraných 
podle aktuální osobní 
náklonosti, setkávalo, 
naslouchalo jim a pod-
porovalo je v jejich čin-
nosti. Jsou to totiž prá-
vě občanské platformy, 
které vedle podnikatelů 
do města přináší život,“ 
míní Petr Hellmich. 
Ten do aktivního dění 
v  Litvínově zasahuje 
nejen jako podnikatel, ale 
také jako zakladatel 
spolku Pro 

Litvínov. Nově pracuje také 
jako člen finančního výboru 
Zastupitelstva města Litvínova. 

(pur)

LITVÍNOV – S větším počtem přestupků a činů na hraně trestní od-
povědnosti u nezletilců se v loňském roce zejména v Janově setká-
vala Městská policie Litvínov. Vyplývá to ze zprávy, kterou velitel 
Městské policie Litvínov Zdeněk Urban předložil radním.

S  nezletilými přestupkáři 
se potýkají strážníci zejména 
v  sídlišti Janov. „V porovnání 
s předchozími roky zazname-
nala městská policie v roce 2016 
poměrně větší účast nezletilců 
na jednáních, která mnohdy vy-
kazovala znaky přestupků. Ně-
která konání byla již na hranici 
trestní odpovědnosti. Takové 
situace se hlídky městské policie 
a asistentky prevence kriminali-
ty snažily řešit s rodiči. Problém 
je také v  tom, že rodiče velmi 
často nechápou, co nám na cho-
vání jejich dětí vadí. V loňském 

roce jsme se pokoušeli odvádět 
děti z  ulice na hřiště v  Janově, 
kde se jim věnovaly asistentky 
prevence kriminality a připravo-
valy pro ně program. To ale není 
řešením, nutná je pomoc rodičů, 
kteří by měli mít zájem o to, jak 
jejich děti tráví volný čas. Velmi 
často to ale ani nevědí,“ říká ve-
litel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. S dětmi v Jano-
vě pracuje prevetistka Měststké 
policie Litvínov Michaela Hej-
čová v  nízkoprahovém centru 
Jaklík. Pro starší děti a mládež 
je pak určeno komunitní cen-

trum Oblastní charity Most, 
které je v objektu bývalé zvlášt-
ní školy. Tam je nově otevřena 
také Miniškolka Janováček pro 
děti ve věku 4 až 5 let. Provoz 
je zajištěn prozatím jen dopole-
dne. S  mládeží pracuje rovněž 
celá řada neziskových orga-
nizací a terénních sociálních 
pracovníků, včetně asistentek 
prevence kriminality Měststké 
policie Litvínov. Situace v Jano-
vě v loňském roce se jinak podle 
Zdeňka Urbana nijak zásadně 
nezměnila. „Sociální napětí, se 
kterým jsme se potýkali v  mi-
nulých letech, v  Janově neroste. 
Je to tím, že se sociálně nepři-
způsobiví občané sestěhovávají 
do jednoho místa. Nedochází 
tak ke konfliktům mezi nimi 

a ostatními obyvateli Janova,“ 
vysvětlil Zdeněk Urban. „Vel-
kým problémem Janova zůstá-
vá vnitřní migrace, kdy se lidé 
stěhují v  rámci sídliště z  místa 
na místo. Obecně lze uvést, že 
problematika vnitřní migrace 
dlouhodobě výrazně zasahuje 
do života janovských obyvatel. 
Zapříčiněná je zejména po-
stupným uzavíráním obytných 
domů, změnami ve vlastnictví 
jednotlivých bytových jednotek 
a změnami ve spravování byto-
vých domů. Cena bytů je velmi 
nízká, dochází k  pronajímání 
bytů sociálně slabým rodinám. 
Majitelé ale do svého majetku 
z  vybraných peněz nic nevrací, 
neinvestují do obnovy,“ doplnil 
Zdeněk Urban.  (pur)

V Litvínově přibývají přestupky, 
které páchají děti, a to hlavně v Janově

Petr Hellmich: Je nutné udržet 
kvalitní a vzdělané lidi v regionu

Gympl slaví sedmdesátku

Program:
pátek 13. 10. 2017
• dopoledne: výuka s možností návštěvy 9:00 – 12:00
• žákovský turnaj ve florbalu 10:00
• odpoledne: Den otevřených dveří 15:00 – 17:00
• večer: Gympl Night pro žáky, restaurace Loutkárna 20:00
sobota 14. 10. 2017
• dopoledne: zahájení oslav, prezence hostů a absolventů 

09:00
• prohlídka budovy se všemi expozicemi 09:00 – 12:00
• volejbalový a florbalový exhibiční turnaj 09:00 – 12:00
• slavnostní raut pro hosty 10:00
• slavnostní projevy před budovou gymnázia 12:00
• přesun autobusy k Citadele 13:30
• odpoledne: otevření všech prostor Citadely 14:00
• společné posezení hostů 14:00 – 18:00
• vystoupení kapel, skupin, žáků ZUŠ před Citadelou 

14:30 – 17:30
• večer: taneční zábava s orchestry ZUŠ, bohatý program 

19:00 – 02:00
• ukončení, odjezd autobusů do Mostu 00:30 a 02:30

D kuji l kařce mosteck ho hospicu MUDr. 
 Jitce Jasansk  a cel mu zdravotnick mu perso-
n lu za velmi laskav  a lidsk  p ístup, kter m 
uleh ili posledn  hodiny ivota m mu man-
elovi . T k  okam iky sv m velmi vst ícn m 

chov n m usnadnili tak  cel  rodin  a př -
tel m, kte  posledn  hodiny tr vili s  m m 
man elem a p i li se s n m do hospicu rozlou-
it.  Ivana Šturmov

Petr Hellmich

Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově slaví významné jubielum.
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Stříkačka pro hasiče
Novou cisternovou hasičskou 

stříkačku pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů plánuje 
pořídit město Litvínov. Využít 
k  tomu hodlá hned dva dotač-
ní tituly. Nejprve podá město 
žádost o poskytnutí účelové 
investiční dotace z programu 
Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR 
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
pro rok 2018. V případě úspěchu 
bude žádat také o poskytnutí 
dotace z případně vyhlášeného 
dotačního programu „Krajská 
podpora pořízení nové CAS 
v rámci dotačního programu 
MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím 
na reprodukci požární techniky 
z Fondu zábrany škod“ Ústec-
kého kraje na rok 2018. Celková 
cena na pořízení CAS 20 včetně 
výbavy činí 6,7 mil. Kč.

Starostka na hromadu
 Rada města Litvínova vzala 

na vědomí informaci o konání 
řádné valné hromady společ-
nosti Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova, a. s., dne 22. 
května. Pověřuje starostku měs-
ta Litvínova Kamilu Bláhovou, 
v případě její nepřítomnosti 1. 
místostarostku Eriku Sedláč-
kovou, k hlasování a schválení 
představenstvem předložených 

návrhů usnesení. Město Litví-
nov vlastní 34,41 % podíl akcií 
společnosti DPmML. 

Sklípek do dražby
O Radniční sklípek neprojevil 

nikdo zájem. Formou nabídko-
vého řízení nebyla ve stanove-
né lhůtě pro podání nabídek 
doručena žádná nabídka. Rada 
města proto navrhuje zajistit 
kroky potřebné k realizaci draž-
by pozemku s objektem s tím, že 
bude stanovena minimální vy-
volávací cena podle znaleckého 
posudku.

Litvínov více třídí
Na posledním jednání schvá-

lila rada města plán odpadové-
ho hospodářství. „Souvisí s Plá-
nem odpadového hospodářství 
Ústeckého kraje,“ uvedl mís-
tostarosta Milan Šťovíček. Ten 
také pochválil občany Litvínova 
za to, že poctivě třídí odpad. 
„Lidé mají zájem o třídění. Za-
vedli jsme duonádoby na třídění 
papíru a plastu. Lidé se ozývají 
a mají zájem o další rozšíření 
těchto nádob,“ prozradil mís-
tostarosta. Zájem mají Litvínov-
ští také o kompostéry a nádoby 
na bioodpad.  

(pur)

LITVÍNOV – Pětadvacet let od svého založení slaví v  letošním roce 
Městská policie Litvínov. Ke svému výročí sobě i obyvatelům města 
nadělila Den se záchranáři. 26. května se do Litvínova sjedou složky 
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, aby před-
vedly, co umí.

 K  vidění bude v  Litvínově 
technika hasičů, policistů, stráž-
níků i zdravotnických záchra-
nářů. „Ve spolupráci s Ústeckým 
krajem pojaly složky integrova-
ného záchranného systému tuto 
akci jako společné cvičení. Lidé 
budou mít možnost sledovat zá-
chranáře při společných zákro-

cích. Akce se koná na parkovišti 
ve Školní ulici od 9 do 13 hodin. 
Určena je pro širokou veřejnost, 
ale zejména pro děti ze základ-
ních a středních škol,“ zve na 
akci velitel Městské policie Zde-
něk Urban. V  souvislosti s  vý-
znamným výročím se koná také 
další akce, a to na zámku Vald-

štejnů. „Během slav-
nostního obřadu 
budou stráž-
níci oceněni 
za významné 
činy a dlou-
holetou služ-
bu,“ prozradila 
starostka města 
Kamila Bláho-
vá. Čtyři strážní-
ci budou dokonce 
oceněni za pětadva-
cet let služby u Městské 
policie Litvínov, tedy od 

samotného jejího vzni-
ku. 27. května pak 

bude v  18 hodin 
na náměstí Míru 
k  vidění histo-
rická technika. 
„V rámci projektu 
Včasná defibrilace 

ocení při slavnostní 
akci 3. května velite-

le naší městské policie 
také hejtman Ústeckého 

kraje Oldřich Bubeníček,“ 
prozradila ještě starostka 

města.  (pur)

MOST - Pod aktivním dohledem profesionálního závodního jezdce 
Tomáše Pekaře si osvojí potřebné dovednosti a návyky pro jízdu 
v ostrém tempu po malém i velkém okruhu mosteckého autodromu 
účastníci kurzu sportovní jízdy. Cenné rady i s praktickou ukázkou 
mělnický jezdec zájemcům poprvé poskytne ve čtvrtek 11. května. 

Autodrom tak nabízí majite-
lům sportovních vozů, kteří si 
chtějí vyzkoušet reakci svého 
auta při ostřejším zacházení ve 
vyšších rychlostech, už trojici 
odborných koučů z  řad reno-
movaných a úspěšných závod-
níků. Vedle Tomáše Pekaře je 
připraven podělit se o své ne-
přeberné zkušenosti z  okruhů 
po celém světě také jediný český 
účastník světového šampioná-
tu monopostů F1 Tomáš Enge 
či dvojnásobný vítěz evrop-
ského poháru cestovních vozů 
(ETCC) Petr Fulín.

Celodenní kurz sportovní 
jízdy je určený maximálně pro 
deset lidí a zahrnuje řadu ná-
ročných manévrů ve vysokých 
rychlostech. Je vhodný pro 
pokročilé řidiče s chutí naučit 
se náročnější technice řízení, 
pro majitele sportovních vozů, 

kteří mají ambici naučit se vůz 
efektivně a bezpečně používat, 

ale také pro amatérské závod-
níky s motivací posunout své 
umění o krok dále. Přihlásit 
se do kurzu může prakticky 
každý. „Oslovujeme i běžné ři-
diče, kteří si chtějí zdokonalit 
své řidičské schopnosti anebo 
se naučit lépe ovládat svůj vůz 

ve vyšším tempu. Pro kurz není 
třeba ani mít sportovní auto, 
takže je možné jej absolvovat 
s  běžným vozem,“ potvrdi-
la obchodní a marketingová 
ředitelka společnosti AUTO-
DROM MOST Jana Svobodo-
vá.  (nov)

Z Rady města Litvínova

Městská policie Litvínov slaví čtvrt století

Užijte si jízdu na závodním okruhu pod 
dohledem zkušeného profesionála

Na dotace na demolici budov si sáhne více obcí
 „Společně s HSR-ÚK 

jsme oslovili města a obce Ús-
teckého kraje s žádostí o vyčís-
lení vysídlených budov v jejich 
katastru. Odpovědělo přes 130 
obcí. Celkový počet domů k de-
molici je 241, ale různé velikos-
ti s orientačním počtem 1 165 
bytů. Odhadované náklady na 
demolice jsou jen v našem kraji 
260 mil. Kč. Z průzkumu jasně 
vyplývá, že se jedná o problém 
celého kraje. Litvínov v minulém 
roce získal 5 miliónů korun hned 
v prvním kole dotačního progra-
mu. Na demolici paneláků v Ja-
nově může Litvínov získat opět 
nejvyšší možnou částku. Právě 
pro města, jako je Litvínov, jsme 
dotační program prosazovali. 
Prázdné vybydlené domy nejen 
že demotivují obyvatele sociálně 
vyloučených lokalit, ale jsou také 
semeništěm kriminality,“ připo-
mněl Martin Klika. Na místě 
ubytovny a v budoucnu i zbou-
raných domů v  Janově zůstane 
zelená plocha. Město totiž podle 
podmínek dotačního programu 
nesmí uvolněný pozemek deset 
let prodat.  (pur)

MOST - Mostecký autodrom 
nabízí novou službu. Týmy, 
které přijedou na sever Čech 
testovat, trénovat či se zúčastní 
některé z  akcí letošního kalen-
dáře, si mohou na místě zakou-
pit speciální benzin vyvinutý 
pro motory závodních speciálů. 

„Benzin je třeba objednat z  lo-
gistických důvodů osmačtyřicet 
hodin předem. Tuto lhůtu ale 
dokážeme po dohodě v akutních 
případech zkrátit. Náklady na 
dopravu do ceny benzinu neza-
hrnujeme,“ upřesnila obchodní 
a marketingová ředitelka spo-

lečnosti AUTODROM MOST 
Jana Svobodová. Autodrom 
nabízí závodní benzin značky 
Elf s  oktanovým číslem 102, 
a to v  padesáti či dvousetlitro-
vých sudech. Výdejním místem 
je pneuservis v  areálu auto-
dromu, kontaktní osobou pro 

zprostředkování prodeje Jakub 
Krafek, tel.: 702 143 247, e-mail: 
krafek@autodrom-most.cz. 

Padesátilitrový sud nejlevněj-
šího závodního benzinu vyjde 
na 4 480 korun, nejdražšího pak 
na 10 370 korun. Ceny jsou uve-
deny bez DPH. (nov)

Autodrom Most nabízí i závodní benzin
Dotaci na demolici vybydlených domů Litvínov využije.

Jak jezdit rychle, ale bezpečně vám poradí závodní jezdec Tomáš Pekař.



zpravodajství28. duben 201788

LITVÍNOV – Nejlepší mladí ka-
deřníci si už po osmnácté změři-
li své síly na soutěži Junior 2017, 
která se konala v  tělocvičně 
Střední odborné školy v  Litví-
nově – Hamru. Spolu s  nimi zá-
polili v  krejčovské soutěži také 
studenti středních odborných 
škol. V  silné konkurenci z  celé 
republiky studenti hamerské 
školy uspěli se ctí.

Do kadeřnické soutěže Ju-
nior 2017 se zapojilo sedm 
škol. Šestnáct účastníků sou-
těže předvedlo, co vše je jejich 
učitelé naučili při přehlídce 
s  tématem Nespoutaná Afrika. 
Odborná porota neměla jed-
noduchý úkol. Všechny účesy 
byly originální, velmi složité 
a skvěle provedené. Výsled-
ky hodnotili nejen odborníci, 
ale také laická porota. Názor 
obou skupin porotců se mírně 
lišil. Prestižní ocenění uděli-
la trojnásobná vítězka soutěže 
Kadeřnice roku a majitelka 
teplického kadeřnického studia 
Jana Burdová. „Blahopřeji a dě-
kuji všem soutěžícím za krásné 
účesy, modelkám za trpělivost, 
porotám za spravedlivé hodno-

cení a také sponzorům z firmy 
L´oreal Profesional a ZOPAS 
za ceny pro soutěžící. Děkuji 
také těm, kteří se nemalou mě-
rou podíleli na bezproblémovém 
průběhu soutěže. Věřím, že se 
18. ročník kadeřnické přehlídky 
Junior líbil a těšíme se, že se zase 
všichni sejdeme za rok,“ řekla 
na závěr akce ředitelka hamer-
ské školy Jitka Francírková. 
Spolu s  kadeřníky zápolili ve 
své soutěži také krejčí v soutěži 
„Čarodějnice v práci i v příro-
dě“. Oděvy se hodnotily v ka-
tegorii Fantazie – příroda nás 
obléká a v kategorii Pracovní 
oděvy. Odborná porota vedená 
Jiřím Moravcem hodnotila díla 
zástupců z pěti škol. V  kadeř-
nické soutěži zvítězila podle 
hodnocení odborné poroty Jes-
sica Ajajsotolová z Prahy, která 
získala také prestižní cenu Jany 
Burdové. Zástupci hamerské 
školy Denisa Reichlová a Adam 
Filip skončili bronzoví. Laická 
porota Denisu Reichlovou vy-
nesla na první místo. V  krej-
čovské soutěži skončila v obou 
kategoriích hamerská škola na 
druhém místě.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijel na 
pozvání starosty města Petra Červenky do Meziboří. Prohlédl si me-
zibořskou radnici a diskutoval se starostou o aktivitách města. Na 
kávu pozval starosta Oldřicha Bubeníčka do kavárny na náměstí 8. 
května. 

Dále si hejtman Ústecké-
ho kraje v  doprovodu starosty 
Petra Červenky, radního Jana 
Nováka a tajemnice Kateřiny 
Lipertové prohlédl vznikají-
cí senior park. Objektem ho 
provedl investor Petr Legeza. 
„V současné době už máme třicet 
bytů v senior parku obsazených. 
V  květnu se začnou stěhovat 
první nájemníci. Už v létě chce-
me mít zahradu na střeše a po-
stupně dokončovat další etapy 
výstavby senior parku,“ přiblížil 
průběh akce Petr Legeza. 
Hejtman Oldřich Bubeníček na 
celém projektu ocenil zejména 
skutečnost, že objekt bývalé 
školy, který původně patřil 
kraji, neskončil jako ubytovna 
pro nepřizpůsobivé. „Meziboří 
je velmi příjemné město. Lidé 
tu mají blízko do centra i do 
přírody. Bydlení pro seniory je 
potřebné a v  této podobě i vel-
mi vydařené,“ pochválil projekt 
hejtman kraje. Ze senior parku 
zavedl Petr Červenka krajskou 
návštěvu do UPC. „O přestě-
hování této firmy z  Prahy do 
Meziboří jsem usiloval více než 
tři roky. Jsem velmi spokojen, 
že se vše vydařilo. Ve městě tak 
postupně vznikne tři sta pracov-
ních míst,“ informoval Oldři-
cha Bubeníčka starosta města. 
Hejtman se při návštěvě firmy 
zajímal nejen o nové moderní 
vybavení, ale také o průměrné 
výdělky a pracovní prostředí 

zaměstnanců. „Jsem velmi pře-
kvapen, jak výjimečnou firmu 
v  Ústeckém kraji máme. Jsem 
vždy rád, když máme něco, co 

jinde není a v tomto případě to 
platí obzvlášť. Tři sta pracov-
ních míst v regionu, který se po-
týká s nezaměstnaností, není za-
nedbatelné,“ prohlásil Oldřich 
Bubeníček. Během své návště-
vy Meziboří ještě přislíbil účast 
na oslavách 70. výročí založení 
litvínovského Gymnázia T. G. 
Masaryka. Se starostou disku-

toval rovněž o potřebě zříze-
ní protialkoholické záchytné 
služby. „V kraji by měla vznik-
nout do konce letošního roku,“ 
prozradil hejtman. Na závěr 
návštěvy konstatoval Oldřich 
Bubeníček, že Meziboří je čisté 
a upravené město, ve kterém se 
obyvatelům musí pohodlně žít. 
 (pur)

LITVÍNOV – Litvínov ke konci loňského roku evidoval pohledávky za 
více než 306 miliónů korun. S dlužníky bojuje město všemi zákonný-
mi prostředky. V loňském roce vstoupilo do sedmdesáti insolvenč-
ních řízení. Pomáhají také složenky na poplatky, které město před 
dvěma lety opět zavedlo.

Město Litvínov evidovalo 
k poslednímu dni loňského 
roku krátkodobé pohledávky 
ve výši 299 758 462 Kč a dlou-
hodobé pohledávky ve výši 
6  486  358 Kč. „Městu se dařilo 
v roce 2016 pohledávky vymá-
hat i přes narůstající zadluženost 
obyvatelstva, kterou dokazuje 

i obrovský nárůst probíhajících 
insolvenčních řízení, do kterých 
během roku 2016 město přihlá-
silo 70 dlužníků s pohledávkami 
v celkové výši 264 498 Kč,“ říká 
starostka města Kamila Bláho-
vá. A dodává, že při vymáhání 
pohledávek se osvědčila spolu-
práce s úřadem práce a s měst-

skou policií, jejíž pomoc je vel-
kým přínosem. V letošním roce 
budou obyvatelé města platit 
poplatky prostřednictvím slo-
ženek, které jim město doručí 
vlastními doručovateli. „Cel-
kem roznesou 23 tisíc složenek. 
Máme šest brigádníků, kteří slo-
ženky doručí. Zaplatíme za tuto 
službu 73 tisíc korun, zatímco 
prostřednictvím České pošty by 
město stálo doručení složenek 
245 tisíc korun,“ uvedl tajemník 
Valdemar Havela. „Město znovu 
zavedlo složenky, protože se tak 

významně snižuje počet nepla-
tičů poplatků. Osvědčilo se nám 
připomenout lidem jejich povin-
nost,“ doplnila Kamila Bláhová. 
V Janově s roznášením složenek 
pomáhají asistentky prevence 
kriminality. „Vychází z  místní 
znalosti obyvatel. V  Janově je 
stále velká migrace lidí, asistent-
ky prevence kriminality ale mají 
přehled o tom, kdo se kam pře-
stěhoval a daří se jim složenky 
doručit,“ uvedl velitel Městské 
policie Litvínov Zdeněk Urban. 
 (pur)

Kadeřníci z Hamru soutěžili 
v Nespoutané Africe

 Litvínov bojuje s neplatiči, pomáhají složenky

Největší česká petrochemic-
ká skupina Unipetrol pokračuje 
v  plánovaných investicích. Její 
dceřiná společnost Unipetrol 
Doprava, která se zabývá že-
lezniční dopravou a přepravou 
chemických produktů, pode-
psala se společností Siemens 
kontrakt na nákup tří modulár-
ních vícesystémových lokomo-
tiv Vectron MS. 

První z  lokomotiv dodá čes-
ký Siemens v  prosinci letošní-
ho roku, další dvě na jaře roku 
2018. „Modernizace strojového 
parku je jedním z předpokladů 
pro splnění  našeho střednědobé-
ho plánu zvýšit objem přeprave-
ných produktů ze současných 3,1 

milionů tun až na plánované čty-
ři miliony transportovaných tun 
v  roce 2021,“ řekl Ladislav Hlí-
na, jednatel společnost UNIPE-
TROL DOPRAVA, s.r.o. Loko-
motivy Siemens Vectron budou 
využívány pro přepravu zejmé-
na chemických produktů a bu-
dou schopné provozu v  České 
republice a ve všech sousedních 
zemích. Kromě národních vla-
kových zabezpečovačů přísluš-
ných zemí budou vybaveny mo-
derním jednotným evropským 
vlakovým zabezpečovačem Eu-
ropean Train Control System 
(ETCS), GSM-R a dálkovou 
diagnostikou.  (nov)

Hejtman Oldřich  Bubeníček navštívil Meziboří

Společnost Unipetrol koupí 
lokomotivy od Siemensu

Hejtman Oldřich Bubeníček (vlevo) navštívil Meziboří na pozvání starosty Petra Červenky.

 Hamerští kadeřníci patří k nejlepším
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MOST - Důslednější péče o zákazníky, otevřenější komunikace s od-
běrateli, zvýšení spolehlivosti dodávek tepelné energie a snaha 
o rozšíření portfolia služeb, to jsou změny, kterými v posledních le-
tech prošla společnost Severočeská teplárenská. 

Ta nyní na tento vývoj reagu-
je i navenek a přichází s novým 
grafickým vizuálem. Ten vychá-
zí nejen z  poslání společnosti 
zajišťovat spolehlivé dodávky 
tepla a teplé vody a spokojenost 
odběratelů, ale i přístup k  mě-
nícím se potřebám zákazníků. 
Ostatně tuto myšlenku vystihu-
je nejlépe nový firemní slogan 
…Tepelná pohoda bez starostí, 
který tvoří neoddělitelnou sou-
část vizuálu.

„Naše společnost sice má od 
počátku existence své logo, kte-
ré zůstalo zachováno, avšak to 

nebylo zakotveno v  odpovídající 
normě, nehledě na skutečnost, že 
některé oblasti firemní identity 
zůstávaly zcela neupraveny a pre-
zentace firmy navenek byla velmi 
roztříštěná“, sdělila Radka Bišic-
ká, Key account manager teplá-
renské společnosti. „Věříme, že 
nový grafický styl posílí vnímání 
Severočeské teplárenské jako či-
telného partnera ve vnitřní i vněj-
ší komunikaci a lépe vystihne naši 
filozofii a další směřování firmy,“ 
dodala Radka Bišická.

Severočeská teplárenská plá-
nuje v následujícím období ještě 

více zaměřit svou pozornost na 
péči o zákazníky. Díky odpově-
dím odběratelů v  rámci dotaz-
níkového šetření, které proběh-
lo na počátku letošního roku, 
měla společnost možnost zjistit 
úroveň spokojenosti zákazníků 
s  komunikací ze strany Seve-
ročeské teplárenské i zpětnou 
vazbu na eventualitu rozšíření 
portfolia služeb. S  komunikací 
je naprosto spokojeno 96 % do-
tazovaných, více 50 % dotáza-
ných odběratelů z řad odběrate-
lů ze sekundárních sítí a 41 % ze 
strany odběratelů z  primárních 
sítí by uvítalo rozšíření nabídky 
služeb.  Zákazníkům, kteří se do 
dotazníkového šetření zapojili, 
teplárenská společnost děkuje.

 (pur)

MOST – Představit studentům 
středních škol prostředí prospe-
rující fi rmy, vzbudit u mladých 
lidí zájem o studium technic-
kých oborů na vysokých školách 
a získávat nové zaměstnance 
hodlá teplárenská společnost 
novým projektem „Budouc-
nost v  United Energy“. Projekt 
odstartoval už v  dubnu, kdy se 
konaly první exkurze zástupců 
středních škol a studentů. 

Po třech letech fungování 
projektu „Nebojte se matemati-
ky“ se Tepelná pohoda do škol 
dočkala další inovace. Nový 
vzdělávací program „Budouc-
nost v United Energy“ odstarto-
val úvodní exkurzí pro zástupce 
středních škol. Jako první se 
do projektu zařadil 3. ročník 
Podkrušnohorského gymnázia 
Most. „Chceme studentům střed-
ních škol nejen rozšířit a ozvlášt-
nit výuku, ale také u nich vzbudit 
zájem o pokračování ve studiu 
technických oborů na vysokých 
školách, ukázat jim možnosti 
uplatnění v  teplárně a získávat 
v  nich budoucí zaměstnance,“ 
říká mluvčí společnosti Milo-
slava Kučerová. Projekt je ur-
čen pro studenty 1. až 4. roční-
ků středních škol technického 
směru a pro studenty kvinty až 
oktávy gymnázií Mostecka, Lit-
vínovska a případně Chomu-
tovska. V rámci projektu se stu-
denti na přednáškách dozvědí 
vše o teplárně Komořany. Zjistí, 
jak teplárna funguje, jak vyrábí 
teplo a elektřinu, jaký je princip 
kogenerace a vše o centrálním 
zdroji tepla. V  rámci exkurzí 
se podívají přímo do provozu 
a zjistí, jaké možnosti uplatnění, 
praxí, stáží a stipendií komo-
řanská teplárna nabízí. „Během 
projektu chceme studentům také 
přiblížit veškeré benefity naše-
ho zaměstnaneckého programu. 
Například to, že není potřeba, 

aby měli pro práci v Teplárně Ko-
mořany odpovídající praxi. Stačí 
pouze technické vzdělání, praxi 
získají postupně při práci u nás. 
I nejvyšší management firmy po-
stupně prošel několika pozicemi 
v teplárně a vzešel ze zaměstnan-
ců. V Teplárně Komořany je mla-
dým lidem zajištěn kariérní růst,“ 
připomněla Miloslava Kučerová. 
Projekt, který má sloužit částeč-
ně také jako náborový program, 
umožní firmě efektivně řešit 
takzvaný generační problém, se 
kterým se v současné době potý-
ká řada společností. „Průměrná 
délka pracovního poměru v  tep-
lárně je 14 let. V  současné době 
ale v  souvislosti s  věkem končí 
zkušení starší zaměstnanci, které 
je nutné nahradit novými mladý-
mi lidmi. Je žádoucí, aby jim ještě 
před odchodem do penze stačili 
předat své znalosti,“ doplnila 
Miloslava Kučerová. V  Teplár-
ně Komořany v  současné době 
pracuje 282 mužů a 54 žen. 
Středoškolské vzdělání má 60 % 
zaměstnanců, 15 % je vysoko-
školáků a 25 % zaměstnanců má 
střední odborné vzdělání bez 
maturity. Klíčovými profesemi 
jsou provozní zámečník, elektri-
kář, operátor energetického zaří-
zení. V loňském roce navštívilo 
komořanskou teplárnu, v rámci 
projektu Tepelná Pohoda do 
škol, 261 studentů. Od počátku 
zahájení vzdělávacího progra-
mu v roce 2008 prošlo areá-
lem společnosti United Energy 
více jak 2 000 dětí středních, 
základních i mateřských škol 
regionu Mostecka, Litvínovska 
a Chomutovska. „V  případě zá-
jmu o vzdělávací program je tře-
ba hlídat webové stránky www.
tepelnapohoda.cz, kde o vyhlá-
šení exkurzí včas informujeme. 
Poté je nutné kontaktovat přímo 
mě a domluvit si termín,“ uza-
vřela Miloslava Kučerová.  (pur)

MOST – Cyklistický tým Severočeské teplárenské a United Ener-
gy se zapojil do Jarní cyklojízdy v  rámci Zahájení turistické se-
zóny 2017, které pořádalo město Most s Klubem českých turistů 
106503. Cyklisté startovali na Benediktu, do cíle dojeli na Ma-
tyldě. Tady na ně v rámci doprovodného programu čekal maskot 
Severočeské teplárenské Pan Pohoda a soutěže o ceny pro děti 
i dospělé.

Cyklisté měli na výběr, zda 
zvolí delší 29kilometrovou tra-
su, nebo pojedou pouze 16 ki-
lometrů. Na trasy vyjelo také 
jedenáct cyklistů v dresech Uni-
ted Energy a Severočeské teplá-

renské. Pro všechny cyklisty, ale 
i turisty, kteří na Matyldu dora-
zili pěšky, byl připraven bohatý 
doprovodný program. Nechy-
běla hudební produkce, instruk-
táž výměny duše v terénu, stez-

ka pro děti, informační stánek 
projektu Mostem odpovědněji: 
Poznejte čistou mobilitu a stá-
nek United Energy a Severo-
české teplárenské. „ Tady jsme 
představili maskota Pana Poho-
du. Pro děti jsme připravili vědo-
mostní soutěže a křížovky. Soutě-
žit ale mohli i dospělí. Ti se mohli 
procvičit v zeměpisu a prověřili si 
svou paměť. Pro všechny pak byly 
připraveny ceny,“ říká mluvčí 
společnosti Miloslava Kučerová. 
 (pur)

Severočeská teplárenská s novou tváří a přístupem

Startuje „Budoucnost 
v United Energy“

Cyklojízda s Panem Pohodou 
přilákala cyklisty na Matyldu

Se Severočeskou teplárenskou soutěžili děti i dospělí.

Nový projekt zahájili studenti mosteckého gymnázia.

Nové exkurze si vyzkoušeli zástupci středních škol z Mostecka.

Pan Pohoda.

Cyklisté v zelených firemních dresech dorazili do cíle mezi prvními.

Na zahájení sezóny přišla také házenkářka Černých andělů Barbora 
Buchnerová (uprostřed), která je tváří Severočeské teplárenské.
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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
 ■ Koupím levnou výbavičku pro 

dítě od narození do cca tří let. Te-
lefon: 775 682 969. ZN: pěstounka

 ■ Koupím LP gramofonové des-
ky, větší množství vítáno, stačí pro-
zvonit. Telefon: 721 442 860

 ■ V Mostě prodám velkou nád-
hernou palmu, 22 listů – 1 700 Kč, 
elektrický odvlhčovač zdiva – vel-
mi účinný – malá krabička – velká 
sleva = stěhování. Cena 15 000 Kč, 
s doklady. Telefon: 607 277 880

 ■ V Mostě prodám škrabadlo a 
prolézačku pro kočku, zánovní, 
400 Kč, dětskou dřevěnou postýl-
ku, 600 Kč, dobrý stav. Telefon: 607 
277 880

 ■ V Mostě prodám lednici s mra-
zákem Siemens, Privileg – dobrý 
stav, 2 200 Kč/ks. Mrazák 7 šuplí-
ků – 2 000 Kč, sporák na PB – 2 ks, 
cena 2 300 Kč/ks. Telefon: 607 277 
880

 ■ 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

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám garáž v ulici Pionýrů 

v Mostě, elektřina není zavedena. 
Cena 70 000 Kč. Telefon: 737 818 
916

 ■ V Mostě prodám 3 x velký byt 
ve vile, 4 x garáž, velká zahrada, 
dům je rekonstruovaný s velkou 
terasou, pergolou, udírnou, letní 

chatkou, plastová okna, ústřední 
topení. Telefon: 607 277 880 – ve-
čer

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

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

SEZNÁMENÍ
 ■ Přitažlivou ženu hledá zdravý 

67 letý, 171 cm, nekuřák. Výtvarné 
a sportovní zaměření vítáno. Mož-
no se i přistěhovat. Telefon: 705 
233 646

 ■ 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

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

Základní škola a mateřská 
škola v Mostě hledá 

kuchaře/kuchařku. 
Možno i důchodce/důchodkyně. 

Vítáme praxi v oboru. 
V případě zájmu pište na 

mail offi ce@amaschool.cz, 
tel. 702279927
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Se Šimákem nastoupí 
proti Žatci

Fotbalisté Sokola Horní 
Jiřetín nastoupí k sobotnímu 
domácímu utkání proti Sla-
voji Žatec společně s  býva-
lým reprezentantem Janem 
Šimákem. Alespoň to hlásají 
plakáty zvoucí na tento duel 
krajského přeboru v  kopa-
né dospělých. Utkání začíná 
v 17.00 hodin.

Dvě výhry v boji o 
záchranu

Divizní Mostecký fotba-
lový klub konečně po roz-
pačitém vstupu do jarní 
části divize skupiny B zabral 
a připsal si dvě cenná vítěz-
ství. Poměrem 2:0 vyhrál 
v Úvalech a stejným výsled-
kem doma porazil vedoucí 
Nymburk. 
Souš doma nestačila 

na Velvary
Naproti tomu další náš 

zástupce ve fotbalové divizní 
skupině B Baník Souš nesta-
čil na svém domácím hřišti 
v  souboji s  Velvary a nako-
nec prohrál 0:1, brankou 
těsně po přestávce. V tabulce 
je Souš pátá, MFK patří pat-
náctá příčka.

Litvínovu vystříleli 
vítězství veteráni

FK Litvínov, hrající kraj-
ský přebor dospělých v  ko-
pané, vyhrál na svém domá-
cím hřišti utkání s FK Bílina. 
Za domácí se trefili veteráni. 
Nejdříve se po půlhodině 
hry prosadil Polomský a na 
konečných 2:0 upravil po 
přestávce Dragoun. 

Badmintonisté 
Baníku hráli v Ústí
Grand Prix D katego-

rie U 17  se hrálo Ústí nad 
Labem. Na turnaji  z  Baní-
ku Most startovali Vojtěch 
Hošek, Miroslav Sucho-
mel, Kristina Kozempelová, 
Annna Kindlová a Karina 
Lahučká. Postoupit se poda-
řilo Kristině, která v celém 
turnaji zvítězila ve dvouhře. 
Vojta, Míra, Karin i Anička 
skončili shodně na 5. mís-
tě, tak že je jen jedna příčka 
dělila od postupu na GPC. 
Medailová umístění získali 
naši v párových disciplínách, 
kluci získali stříbro v deblu, 
Anička s Tinou bronz v de-
blu a Vojta s Aničkou bronz 
v mixu.  (jak)

MOST – Posledním, sedmým turnajem skončila největší mládežnic-
ká akce zaměřená na lední hokej, série Easter Cup 2017. Při ní se 
představilo celkem devadesát týmů, ze šestnácti zemí Evropy. Svě-
tovost pak podniku dodala skutečnost, že jeden člen pořadatelské-
ho týmu byl brazilský student, který je v Mostě na výměnném pod-
niku. A samozřejmě také hromadná bitka na ledě v turnaji ročníků 
2001 – 2002, kdy hráči běloruského Bretsu napadli i rozhodčího, 
kterého pak museli doslova chránit mladí hokejisté východosloven-
ského celku Liba 11 Academy. 

Manažer turnaje Zdeněk Kol-
man srovnává pořadatelství tak 
velkého turnaje například se 
zimní olympiádou mádeže. „Vy-
střídalo se nám tady asi 1  800 
mladých hokejistů, koncentrova-
ných na jednom místě, což si mys-
lím, že je podobné například, jako 
když v Mostě byla zimní olympi-
áda dětí,“ řekl Zdeněk Kolman, 
který zdůrazňuje, že při turnaji 
mají účastníci jedinečnou mož-
nost konfrontace s jiným herním 
pojetím a jinými styly. 

Letos se podařilo to, že jedno 
video z  turnaje prorazilo i na 
mezinárodní scénu, díky právě 
již hromadné rvačce na ledě při 
turnaji kategorie U16. To nako-
nec doslova a do písmene oble-
tělo celý svět. Převzal jej napří-

klad i americký kanál Fox. 
„No jo, to byl extrém, ale na 

druhou stranu pro náš mostec-

ký turnaj obrovská reklama,“ 
řekl Zdeněk Kolman s  tím, že 
je škoda, že sdělovací prostřed-
ky vlastně zajímá jenom nějaký 
extrém a ne to, kdo na turnaji 
hraje. „V podstatě bylo na turnaji 
vidět všechno, co ke kvalitnímu 
mládežnickému hokeji patří. 
Výborné dramatické zápasy, um 
jednotlivých hráčů při dovednost-
ních soutěžích a už zmiňovaná 
bitka na ledě,“ řekl dále šéf tur-
naje. Turnaj hodnotí velice příz-

nivě. „Bylo to moc fajn, přehlídka 
jednotlivých hokejových stylů 
a vzájemné měření sil na tako-
véto mezinárodní úrovni všem, 
kteří v Mostě a v jednom případě 
také v  Litvínově, nastoupili na 
led, přineslo dozajista hodně zku-
šeností,“ uzavřel manažer Easter 
Cupu Zdeněk Kolman.  (jak)

LITVÍNOV - Na Zimním stadionu Ivana Hlinky v  Litvínově se hrál 
v pořadí již 21. ročník Referee Cupu, tedy turnaj rozhodčích ledního 
hokeje, který je pořádaný jako Memoriál Jirky Doskočila. 

„Posledních pár let turnaj 
pořádáme pod tímto názvem, 
abychom si připomenuli naše-
ho dlouholetého kolegu a člena 
rozhodčích v Litvínově Jiřího 
Doskočila mladšího, který bohu-
žel tragicky zahynul,“ říká jeden 
z  pořadatelů Miroslav Petružá-
lek. 

Každoročně se na turnaji 
představí několik týmů z růz-
ných koutů republiky. Letos se 
na něj přihlásilo šest mužstev, 
a to pořádající Litvínov, dále 
z  Děčína, Klášterce nad Ohří, 
Ústí nad Labem, Karlových 
Varů a již dlouhodobě sympa-
tický tým z Českých Budějovic. 
Hrálo se systémem každý s ka-
ždým 2 x 10 minut čistého času. 
„Myslím si, že se většinou hrály 
kvalitní zápasy, protože průměr-

ný věk účastníků se snižuje. Jinak 
se hrálo férově a nejdůležitější 
bylo, že nebyl nikdo zraněn. Po 
jednom z utkání proběhlo sym-
bolické předání květiny paní Do-
skočilové, která se každým rokem 
s rodinou přijde na turnaj podí-
vat. Jelikož bylo v tomto ročníku 
hodně zápasů, tak se vystřídali 
tři rozhodčí - Petr Loefner, Mar-
tin Klika a nestárnoucí matador 
Josef Touš (68 let), kterým bych 
za to chtěl moc poděkovat. Mým 
hlavním cílem pořádání toho-
to turnaje je, abychom se sešli 
v co největším počtu a sdělili si 
a připomněli různé historky, ať 
už starší, či novodobé a to nejen 
z pískání, protože během sezony 
na to nezbývá moc času. Tím-
to bych rád poděkoval celé mojí 
rodině, která mi s pořádáním 

turnaje každoročně velkou mě-
rou pomáhá, dále rodině Němců 
a v neposlední řadě klubu HC 
Litvínov, který nám každoročně 
vychází vstříc,“ doplnil Petru-
žálek. 

 Sestava pořádajícího Referee 
Litvínov: Alena Tydlitátová - 
Martin Kokeš, Jiří Vozár starší, 
Marek Fiala, Petr Mašek, Miro-
slav Petružálek, Filip Havlíček 
- Kamil Hlinka, Patrik Goltsch, 

Erik Mareš, Tomáš Mareš, Mi-
roslav Sichrovský, Jiří Vozár 
mladší, Zdeněk Němec, Lukáš 
Sýkora, Martin Klika.

Výsledky turnaje: Litvínov - 
Ústí nad Labem 3:1, Klášterec 

n. O. - Děčín 4:1, Karlovy Vary 
- České Budějovice 2:6, Litví-
nov - Karlovy Vary 9:1, České 
Budějovice - Klášterec n. O. 1:0, 
Ústí nad Labem - Děčín 11:2, 
Litvínov - Děčín 3:3, České Bu-
dějovice - Ústí nad Labem 2:1, 
Klášterec n. O. - Karlovy Vary 
10:1, Litvínov - Klášterec n. O. 
1:1, Karlovy Vary - Ústí nad 
Labem 8:9, Děčín - České Bu-
dějovice 0:5, České Budějovice 
- Litvínov - 4:2, Děčín - Karlovy 
Vary 4:2, Ústí nad Labem - Kláš-
terec n. O. 5:4. Pořadí turnaje: 1 
- České Budějovice, 2 - Litvínov, 
3 - Ústí nad Labem, 4 - Klášte-
rec nad Ohří, 5 - Děčín, 6 - Kar-
lovy Vary. Individuální ceny: 
Nejlepší brankář - Tydlitátová 
Alena (Litvínov), Nejlepší stře-
lec - Ptáček Richard (Ústí nad 
Labem), Nejlepší hráč - Pra-
žák Daniel (České Budějovice) 
a Největší dřevák - Sýkora Lukáš 
(Litvínov).  (jak)

MOST - Základní část interligy 
pro hráčky Černých andělů sice 
skončila, rozhodně to ale nezna-
mená, že si před play off  dopřá-
vají volno. 

Naopak, hned ve dvou týd-
nech po sobě změřily své síly 
s možná trochu netradičními 
soupeři. Střetly se totiž s chla-
peckými týmy starších doros-
tenců nejprve z Lovosic a ná-
sledně také domácího Mostu. 
Navíc druhý duel s  domácími 
dorostenci Mostu byl také ja-
kýmsi otevřeným tréninkem 
pro širokou házenkářskou ve-
řejnost.

„Pro nás jsou tato utkání dů-
ležitá hlavně proto, abychom 
nevypadli ze zápasového tempa. 
Poslední soutěžní zápas jsme 
odehráli osmého dubna a dal-
ší nás čeká až na konci měsíce 
v Olomouci. Jde nám tedy hlav-
ně o to udržet zápasový rytmus 
a při té příležitosti využíváme 
kvality dorosteneckých družstev, 
ať už Lovosic nebo Mostu,“ vy-

světlil trenér mosteckých há-
zenkářek Peter Dávid. 

„Dorostenci jsou pro nás v pří-
padě, že chceme hrát s mužskými 
týmy, ještě přijatelnými soupeři. 
Navíc se jedná o jinou, dynamic-
kou házenou, která nám jedno-
značně pomáhá a posouvá nás 
zase trochu dál,“ doplnil trenér. 

Termíny play off interligy há-
zenkářek:

29. 4. od 17.30 hodin: DHK 
Zora Olomouc - DHK Baník 
Most.

Odvetná utkání:
6. 5. od 18.00 hodin (sportov-

ní hala Most) DHK Baník Most 
– DHK Zora Olomouc.

Případné 3. utkání:
7. 5. od 18.00 hodin (sportov-

ní hala Most) DHK Baník Most 
– DHK Zora Olomouc.

Vstupenky se budou prodávat 
před utkáním ve vestibulu spor-
tovní haly, cena zůstává stejná 
jako na základní část WHIL, 
tedy 40 korun.  (jak)

LITVÍNOV – Extraligový HC Ver-
va Litvínov zahájil letní přípravu 
na novou sezonu. Její součástí 
bude v termínu 9. až 16. červ-
na také soustředění na Kypru. 
Současně se zahájením přípravy 
dochází ke změnám v hráčském 
kádru. 

Tým Vervy opustí obránce 
Filip Pavlík, který po čtyřech 
letech v Litvínově projevil zájem 
zkusit angažmá v jiném extra-
ligovém klubu. Podobné přání 
směrem k zahraničí vyslovil 
obránce Tomáš Pavelka.

Počítá se s návratem obrán-
ce Marka Baránka z Karlových 
Varů a také talentovaného 

útočníka Filipa Helta ze zámo-
ří. V jednání je nový kontrakt 
s brankářem Jaroslavem Janu-
sem, návrh smlouvy byl druhé 
straně zaslán v minulých dnech.

Novou smlouvu v Litvínově 
by měl podepsat útočník Robin 
Hanzl, v jednání je pokračování 
obránce Karla Kubáta a útoč-
níka Viktora Hübla. Pokračo-
vat pravděpodobně nebudou 
obránce Frolo a útočník Mar-
tynek. „Vyhlédnutý nový norský 
obránce zatím neukončil svou 
sezonu. Také další jednání ještě 
budou probíhat, kádr není uza-
vřen,“ píše se na webu klubu. 

(jak)

MOST – Stolní hokejisté ze Slovenska, Polska, Švédska a České re-
publiky se utkali na Slovakia Open v Trenčíně. Ve městě pod hradem 
Matúše Čáka se představili i mostečtí stolní hokejisté. 

V billiard-hockeyovém klání  
měl Most trojnásobné zastoupe-
ní díky členům druholigového 
družstva BHC StarColor Most 
B. Nejvýznamněji se z nich do 
výsledků turnaje zapsal Jan Ma-
tuščín. Obsadil celkové desáté 
místo a odnesl si pohár pro ví-
těze kategorie starší žáci. Zvítě-
zil břeclavský Simon Kaňa před 
Miroslavem Škorpíkem (Dra-
gons Modřice) a Švédem Geller-
stamem. Do chemoplastové 
části Slovakia Open nastoupilo 
hned deset mosteckých hráčů 
a hráček. Těsně za medailový-

mi příčkami skončili čtvrtý Jan 
Kusý a pátý Martin Laštůvka 
(oba Black Sharks Most). Zví-
tězil Ladislav Šustáček (SHL), 
druhý byl leader Českého pohá-
ru Jaromír Foltýn Sen. (Senny-
-Oři) a bronz bral domácí Da-
mián Chlebana. Další soutěže 
čekají na stolní hokejisty až 
v polovině května. Výsledky 
Slovakia Open 2017:

Billiard-hockey šprtec – Čes-
ký pohár, kat. ČP12 / WTHA 
Tour, kat. Challenger: 1. Simon 
Kaňa (Gunners Břeclav), 2. Mi-
roslav Škorpík (Dragons Mod-

řice), 3. Michael Gellerstam 
(Švédsko, Lund BHC), … 10. Jan 
Matuščín, 27. Pavla Mišíková, 
28. Jozef Matuščín (všichni BHC 
StarColor Most B). Táhlový ho-
kej Chemoplast – Český pohár, 
kat. B / WTHA Tour, kat. Mas-
ter: 1. Ladislav Šustáček (SHL 
Brno), 2. Jaromír Foltýn Sen. 
(Senny-Oři), 3. Damián Chle-
bana (Slovensko, Trenčín), … 4. 
Jan Kusý, 5. Martin Laštůvka, 9. 
Lukáš Doležal, 16. Petr Kusý Jun. 
(všichni Black Sharks Most), 17. 
Hana Kusý, 20. Alena Laštův-
ková, 21. Kateřina Doležalová 
(všechny Lejdýs Most), 22. Jozef 
Matuščín, 23. Jan Matuščín (oba 
SVČ Most), 26. Pavla Mišíková 
(Lejdýs Most).  (has, jak)

Na zimním stadionu Ivana Hlinky se hrál 21. ročník turnaje rozhodčích

Hokejisté Vervy začali 
přípravu na novou sezonu

Házenkářky vyplnily pauzu, 
střetly se s dorostenci

Letošní turnaj Easter Cup 
proslavila hromadná bitka

Vítězové jednotlivých turnajů:
Ročníky 2009 – 2010: Pardaugava (Lot)
Ročníky 2004 – 2005: HC Litvínov (Cz).
Rčníky 2002 – 2003: IFK Helsinky Challenger (Fin).
Ročníky 2001 – 2002: Rögle BK (Swe).
Ročníky 2007 – 2008: North Stars (Cz).
Ročníky 2003 – 2004: PN Hockey (Cz).
Ročníky 2005 – 2006: Czech Stars Team (Cz). 

Mostečtí stolní hokejisté 
startovali na Slovakia Open
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LITVÍNOV – Děti z 8. a 9. tříd základních škol z Litvínovska se na je-
den den přesunuly na cvičiště Armády České republiky. Díky vojá-
kům z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce 
si vyzkoušely, jak může být chemie zábavná, ale i nebezpečná. Jak 
pomáhat kamarádům při zranění a co vše je dobré vědět o ochraně 
státu. Hlavně se ale díky akci POKOS, kterou v  Litvínově připravil 
Odbor komunikace Ministerstva obrany ČR, si ve spolupráci se Svaz-
kem obcí v regionu Krušných hor a Vršanskou uhelnou dobře bavily. 

Okolí koldomské sportovní 
haly se na jeden den proměni-
lo ve cvičiště. Na deseti stano-
vištích si děti mohly s  vojáky 
vyzkoušet zdravotnickou pří-
pravu, chemickou ochranu, 
veslařský a střelecký trenažer, 
překážkovou dráhu, prověřily 
si svou fyzickou zdatnost. Zku-
sily si tak na vlastní kůži, jaké 
úkoly musí vojáci plnit v rámci 
své profese. Protože za dětmi 
přijel pluk radiační, chemické 
a biologické ochrany, hlavním 
tématem byly chemické ha-
várie a zbraně, protichemická 
opatření ochrany obyvatelstva, 
ochranné prostředky. „Hlavní 
myšlenkou projektu je seznámit 
děti i veřejnost s povinnostmi, 
které nám jako občanům České 
republiky vyplývají ze vztahu 
k obraně státu. V Litvínově jsme 
se zaměřili na praktické rady při 
mimořádných situacích. Není to 
tak dávno, kdy výbuchy a ná-

sledný požár v areálu litvínovské 
chemičky Unipetrol způsobily 
škody za více než dvanáct mi-
liard korun. Havárie se dostala 
mezi deset největších průmys-
lových škod roku 2015 na světě, 
kdy nebyla na vině příroda,“ 
říká velitel 31. pluku kapitán Ja-
kub Šimíček. Výklad, vzhledem 
k přítomnosti chemické továr-
ny ve městě, zaměřili chemici 
především na únik čpavku. „Má 
typicky štiplavý zápach, je velmi 
dráždivý, způsobuje slzení a po-
leptání dýchacích cest. Je vhodné 
se v budově ukrýt ve vyšších pa-
trech, utěsnit dveře, okna a další 
otvory. Ucpávky by přitom měly 
být vždy vlhké,“ vysvětluje che-
mik, rotný Jan Urban. Největší 
zájem u žáků vzbudily che-
mické pokusy. „Hravou formou 
chceme dětem ukázat, že chemie 
může být zábavná, ale i nebez-
pečná. Děti vidí chemii ve škole 
převážně ve vzorcích, my dě-

tem názorně ukazujeme různé 
chemické reakce a souvislosti,“ 
dodává laboratorní specialis-
ta, nadrotmistr Vojtěch Chmil. 
Kromě chemických pokusů si 
děti také vyzkoušely, jak poskyt-
nout kamarádovi první pomoc, 
ujasnily si na mapě světové 
strany a orientaci v terénu, pro-
věřily si ostrou mušku na stře-
leckém trenažéru a poměřily 
si navzájem síly na veslovacím 
trenažéru a vojenské překáž-
kové dráze. „Našla se spousta 
nadšenců, kteří se mě vyptávali, 
jak se stát vojákem z povolání. 
Vnímám ale, že dnešní generace 
dětí je na tom s fyzičkou špatně,“ 
povzdechne si kapitán Petr Šab-
aka, který dětem radil, jak zdo-
lat překážkovou dráhu. „Pokud 
děti uvažují o tom, že se stanou 
vojákem, musí už nyní přemýš-
let o tom, co dělají a jaké to bude 
mít pro budoucnost následky. 
Jednou z  podmínek je trestní 
bezúhonnost,“ doplnil předseda 
SORKH a poslanec David Kád-
ner. Odměnou za vědomosti 
a sportovní výkony byly drob-
né dárky z odboru komunika-
ce ministerstva obrany s logem 
POKOS. Během zajímavého 
dne žáci také zhlédli ukázku 
boje zblízka, vyzkoušeli si vo-
jenskou výstroj a prozkoumali 
vojenskou techniku.  (pur) 

O kousek blíž k armádě 
se s profesionálními vojáky dostaly děti z Litvínova

Hlavně kluci si vyzkoušeli fyzickou zdatnost.
 Akci podpořila také Vršanská uhelná. Mluvčí společnosti Gabriela Sárič-
ková Benešová si ozbrojené složky nenechala ujít.

Topografie není žádná sranda.

Došlo i na akrobacii. Technika lákala.

O armádu mají děti zájem.

Přesun zraněného.


