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MOST - Ostudou města Mostu je bezesporu nehostinné a  odpudi-
vé vlakové nádraží. To by se v dohledné budoucnosti mělo změnit. 
Chystá se totiž jeho velká rekonstrukce za téměř dvě stě milionů 
korun.

Kdo alespoň jednou navštívil 
vlakové nádraží v  Mostě, jistě 
bude souhlasit, že potřebuje 
modernizaci jako sůl. A  právě 
to se stane. Správa železničních 
a  dopravních cest zahrnula 
mostecké nádraží do velkého 
a  nákladného plánu oprav ná-
dražních budov a  přilehlých 
prostor. Jedna z  nějvětších in-
vestic, téměř dvě stě miliónů 
korun včetně projektu, se týká 
právě Mostu. „Nádraží dostane 
fi nanční injekci, kterou nedosta-
lo několik desítek let. Doufáme, 
že cestující investici uvidí a hlav-
ně ocení,“ řekl Jakub Ptačinský 
z  odboru komunikace generál-
ního ředitelství společnosti.

Rekonstrukce by měla začít 
na řelomu let 2020 - 2021 a trvat 
by měla zhruba rok. V současné 
době se už pracuje na projekto-
vé dokumentaci a  následně na 
vizualizaci budoucí podoby ná-
draží. Podle Jakuba Ptačinského 
budou stavební práce probíhat 
za běžného provozu, samozřej-
mě s určitými omezeními.

Téměř „globální“ změny pro 
komfort cestujících i  zaměst-
nanců čekají vnitřek hlavní 
budovy. Přibudou bezbarié-
rové přístupy a  také nové es-
kalátory. Interiér bude nejen 
vysoce moderní, ale i  účelný. 
Velkou proměnou projde také 
technické zázemí samotného 
nádraží.

Mostecké vlakové nádraží od-
baví denně přes tři tisíce cestují-
cích. V současné době zde rádi 
bivakují bezdomovci, ve večer-
ních hodinách zde nefungují 
veřejné toalety a přístup na vla-
ková nástupiště je možný jen po 
dlouhých a  strmých schodech. 
Před dvěma lety prošel úpravou 
alespoň přednádražní prostor, 
jehož stav byl již neudržitelný 
a hlavně nebezpečný.  (ina)

Konec ostudy? Nádraží čeká velká změna

Mostecké nádraží si mnohamilionovou injekci bezesporu zaslouží.

  Svěcený v kostele

V děkanském kostele 
Nanebevzetí Panny 
Marie vystoupí houslista 
Jaroslav Svěcený. Jeho 
koncert je naplánován 
na pátek 15. září od 
18 hodin. Jako host 
vystoupí cembalistka 
Jitka Navrátilová a 
varhaník Radek Turčáni. 
Vstupenky v hodnotě 
500 a 300 Kč (na stání za 
200 Kč) jsou v prodeji v 
pokladně kostela (ÚT-
NE od 9 do 16:30 hod.). 
V den konání koncertu 
vyjdou vstupenky na 
550, 350 a 250 Kč. 

  Baron Prášil

MOST – V pátek 8. září 
Městské divadlo v 
Mostě uvede premiéru 
slavného a „zaručeně 
pravdivého“ vyprávění 
Barona Prášila v kaba-
retně laděné inscenaci. 
Představení začíná v 
19.30 hodin. Vstupné 
200 Kč. 

  David Gilmour v 
Pompejích

MOST – Ve středu 
13. září od 20 hodin 
navštivte v kině Kosmos 
fi lm David Gilmoure 
v Pompejích. Vstupné 
200 Kč.

MOST - V  Mostě vyrůstá další 
prodejna Lidlu. Pokud vše půjde 
podle plánů, společnost plánuje 
obchod otevřít ještě letos.

Objekt za hlavní poštou 
toho už má hodně za sebou, 
včetně požáru. Býval tu su-
permarket Edeka, pak zboží 
všeho druhu a  nakonec pro-
dejna nábytku Jamal. Před pár 
lety objekt vyhořel a  dlouhou 
dobu se tu nic kromě chátrá-
ní nedělo. V  těchto dnech tu 
ale panuje čilý stavební ruch, 
jehož výsledkem by měla být 
již druhá prodejna Lidlu na 
území Mostu. „V této prodejně 
budou využity vybrané prvky 
a  služby z  konceptu prodejen 
nové generace. Například au-
tomat na kávu - zákazníci si 
budou moci dát výbornou kávu 
s sebou z automatu vyrobeného 
speciálně pro prodejny Lidl,“ 

uvedla tisková mluvčí společ-
nosti Lidl Zuzana Holá.

Jedna prodejna Lidlu v Mos-
tě již dlouhodobě funguje a  to 
u Kahanu. V loňském roce byla 
několik měsíců z  důvodu pře-
stavby na větší prodejnu zavře-
na. Po generální rekonstrukci se 
znovu otevřela před Vánocemi. 
Společnost Lidl vloni zahrnula 
Most navíc do veřejné soutěže 
o výstavbu Rákosníčkova hřiště, 
ve které však naše město abso-
lutně propadlo. Veřejnost, která 
měla jednoduchý úkol - posílat 
elektronicky své hlasy a nasbírat 
jich co nejvíc, projevila o  sou-
těž minimální zájem. Přesto 
prodejna Lidl patří v  Mostě 
k nejoblíbenějším. Zřejmě to je 
důvodem, proč se společnost 
rozhodla vybudovat ještě jednu 
prodejnu, tentokrát v  samot-
ném centru města.  (nov)

Roste nám další Lidl

Nový Lidl by se měl údajně otevřít v listopadu.
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MOST - Mostecká městská policie hledá nové strážníky. Nováč-
kům slibuje náborový příspěvek dvacet tisíc korun. Strážníci by si 
u městské policie v Mostě ale měli polepšit všichni a to o dva tisíce 
korun měsíčně.

Rada města Mostu schválila 
navýšení osmi pracovních míst 
na pozice strážníků Městské 
policie Most od 1. 9. 2017. „Na 
základě zhoršené bezpečnostní 
situace ve městě, kterou zapří-
čiňují zejména sociálně vylouče-
né lokality, je jedním z nástrojů 
na zlepšení tohoto stavu větší 
dohled strážníků v  těchto loka-
litách,“ uvedl tiskový mluvčí 
mosteckého magistrátu Petr 
Baraňák.

Aby městská policie za-
traktivnila své zaměstnání 
a  přilákala nové posily, slibuje 
strážníkům vyšší platy. „Všem 
strážníkům v  Mostě přidáme 
dva tisíce korun. Jde o  tak zva-
ný rizikový příspěvek,“ potvrdil 
současný ředitel mosteckých 

strážníků Jaroslav Hrvol. Tři 
kandidáty už má městská poli-
cie vyhlídnuté. Otázkou ale zů-
stává, zda obstojí při zkouškách, 
což bývá v  poslední době prý 

problém. „Noví uchazeči musí 
splňovat minimální věk - podle 
novely zákona můžeme nabírat 
už i  osmnáctileté adepty. Ti ale 
nemohou mít u sebe při výkonu 
služby zbraň a  nemohou jezdit 

v  autě se zapnutým majákem,“ 
připomněl Jaroslav Hrvol. Pod-
mínkou pro práci strážníka je 
kromě trestní bezúhonnosti 
také maturita a splnění psycho-
testů. „Velmi příjemnou novin-
kou pro nováčky, kteří uspějí, je 
i  jednorázový příspěvek dvaceti 
tisíc korun k  platu. Často jsme 
se potýkali s tím, že k nám mla-
dí nechtěli právě z důvodu velmi 
nízkého nástupního platu. Pod-
mínkou, aby nový zaměstnanec 
dostal náborový příspěvek, bude 
také dvouletá pracovní smlouva. 
Pokud by chtěl naše řady opustit 
dříve, bude muset vrátit i příspě-
vek,“ dodal k platovým podmín-
kám Jaroslav Hrvol.

Noví strážníci by se měli sou-
středit zejména na hlídkovou 
činnost. „Lidé si přejí strážníky 
v  ulicích. Kapacitně to zatím 
zvládáme, nicméně lokalit pro-
blémových přibývá, a  proto po-
třebujeme i  více pěších hlídek,“ 

upozornil ještě ředitel městské 
policie.

Asistenti blízko 
k rekordu

Městská policie v  Mostě při-
jala nedávno do svých řad také 
dvanáct nových asistentů pre-
vence kriminality. Ti dohlížejí 
na pořádek po celém městě, 
nejen ve Stovkách. Občané se 
na ně mohou obracet, i  pokud 
mají nějaký problém. „Od ledna 
příštího roku by u  nás mělo být 
dokonce 19 asistentů prevence 
kriminality, což je v  ČR unikát. 
Tolik asistentů v  republice nikdo 
nemá. Nám se ale velmi osvědči-
li,“ pochvaluje si policejní ředitel 
Jaroslav Hrvol. Problém, který 
nyní vedení městské policie řeší, 
je zázemí pro asistenty. „Chtěli 
bychom tento prostor vyřešit do 
konce roku,“ dodal ředitel.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST - Od 19. září bude v  Ob-
lastním muzeu v Mostě k vidění 
kopie největší rukopisné knihy 
světa –  Codex gigas, nazývané 
též podle výjimečného vyobra-
zení ďábla jako Ďáblova bible.

Fascinující 90x50,5 cm vel-
ká kniha vážící 80 kg obsa-
huje 624 stran a  byla napsána 
pravděpodobně počátkem 13. 
století v klášteře v Podlažicích 
u  Chrudimi. Neznámý tvůrce 
napsal a barevnými iluminace-
mi vybavil obří knihu, o jejímž 
původu se do dneška můžeme 
jen dohadovat. Odborníci se 
shodují, že se jedná o dílo vy-
tvořené jednou rukou a jedním 
autorem se záměrem shrnout 
veškeré vědění do jediného 

díla. Ke vzniku rukopisu se 
vztahuje pověra o  hříšném 
mnichovi, který se chtěl vy-
koupit z  trestu smrti tím, že 
opíše Písmo svaté do největší 
knihy na světě za jedinou noc. 
Když ale zjistil, že to nestihne, 
povolal na pomoc ďábla, kte-
rého pak z vděčnosti do knihy 
namaloval.

Kopii rukopisu, nazývaného 
též Knihou knih či Knihovnou 
v  jedné knize, zhotovil pan 
Jiří Fogl, knihař ze Žamberka 
a  v  rámci výstavy bude promí-
tán i doprovodný fi lm o vzniku 
tohoto unikátního díla. Dne 
10. října proběhne tematicky za-
měřená přednáška. Výstava po-
trvá do konce října 2017. (nov)

MOST - Oblastní muzeum Most 
navázalo spolupráci s  Docela 
velkým divadlem v  Litvíno-
vě  a  uvádí na komorní scé-
ně  „Pod střechou“  představení 
„Klára 3847“ a „Mistr a  Marké-
ta“.

KLÁRA 3847
Inscenace skuteč ného př í-

bě hu dívky, která byla vězněna 
v koncentrač ním táboře v Osvě-
timi. Ukazuje její boj o  př ežití, 
př ekonání ztrát př íbuzných 
a př átel, ale př edevším nezlom-
nou vů li př ežít v  nelidských 
podmínkách. Kláru Brodyovou, 
která žila až do své smrti v Mos-
tě, hraje autorka hry, Klářina 
vnučka Lenka Lavičková. V re-
žii Jurije Galina účinkuje celé 
Docela velké divadlo.

 
MISTR A MARKÉTA
Příběh Michaila Bulgakova 

o  lásce a  touze po svobodě od-
halující prostřednictvím ďábla 
zlo v lidech a ve společnosti po-
volili komunisté vydat až 27 let 
po autorově smrti. Docela velké 
divadlo uvádí tuto mystickou 
grotesku, která nebezpečně při-
pomíná naši současnost, k  50. 
výročí prvního vydání románu. 
Režie Jurij Galin.

Vstupenky si můžete te-
lefonicky objednat na čísle 
778 094 093 nebo 476 752 487, 
nebo  e -mailem na  propagace@
docelavelkedivadlo.cz a vyzved-
nout těsně před představením 
v  Oblastním muzeu v  Mostě, 
Československé armády 1360. 
Můžete si je též předem zakou-
pit v  pokladně muzea, nebo 
v kavárně Th e Most Café, Rad-
niční 1 (pod Magistrátem města 
Mostu).

Vstupné 200 Kč,  studenti 
a senioři 100 Kč. (nov)

Vánoční osvětlení
MOST - O vánoční osvětlení 

se letos postará společnost MK-
-mont illuminations,  s.  r.  o., za 
zhruba dva a půl milionu korun 
včetně DPH. „Vánoční osvětlení 
bude v  maximálním rozsahu, 
jako vloni a předloni. Po novém 
roce budeme soutěžit novou 
smlouvu na delší období,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. Novin-
kou by měly být letos nové vá-
noční stánky. „Chceme dokončit 
výměnu stánků za nové. Loni 
byly nové z  poloviny a  letos by 
měly být kompletní,“ dodal ještě 
primátor.

Cena města Mostu
MOST - Rada města dopo-

ručila zastupitelům udělit Ceny 
města Mostu za rok 2016  An-
tonínu Šlégrovi za jeho zásluhy 
při vedení útulku pro opuštěná 
zvířata. „Mezi dalšími kandidáty 
je také ředitelka speciální školy 
prof.  Zd. Matějčka Jana Ajmo-

vá, ředitelka mosteckého koje-
neckého ústavu Milada Šilhová, 
psycholog Jan Šikl, předseda 
představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s. Jiří Novák,“ informovala 
náměstkyně primátora Markéta 
Stará. „Loni jsme cenu neudělili. 
Uvidíme, jak se k  tomu postaví 
zastupitelé. Pokud by návrh ne-
odsouhlasili, nebylo by to popr-
vé,“ doplnil k  cenám primátor 
Jan Paparega.

Velkoplošná obrazovka
MOST - Radní schválili za-

kázku na provoz a správu velko-
plošné obrazovky od 1. 1. 2018 
do 31.  12.  2018 společnosti 
PONTE records za 480 000 Kč 
bez DPH. „Společnost PONTE 
records zajišťovala v  minulých 
letech provoz bezchybně, dob-
ře plní požadavky zadavatele, 
aktivně se zadavatelem spolu-
pracuje,“ uvedl tiskový mluvčí 
mosteckého magistrátu Petr 
Baraňák. Společnost i  pro další 

období zachovala původní cenu. 
Navíc bylo do cenové nabídky 
zahrnuto zajištění přenosů růz-
ných akcí.

Noví přísedící
MOST - Rada města dopo-

ručila zastupitelům schválit 
kandidáty na funkci přísedících 
Okresního soudu v  Mostě pro 
období 2018 - 2022.  Předseda 
okresního soudu stanovil pro 
toto období 140 přísedících. 
Pro Zastupitelstvo města Mos-
tu stanovil požadavek na volbu 
82 přísedících. „Prozatím  bude 
zvoleno 67 stávajících přísedí-
cích, které předseda okresního 
soudu v navrhl znovu zvolit. Do 
stanoveného počtu je potřeba 
zvolit ještě 15 nových přísedících. 
Návrh na  jejich zvolení bude 
předložen 23. 11. 2017 zastupite-
lům po předchozím odsouhlasení 
Okresním soudem v Mostě,“ do-
plnil tiskový mluvčí magistrátu 
Petr Baraňák. (sol)

MOST - Novinka pro prodejce vozidel či nové vlastníky. Přepis auta 
můžete uskutečnit i  na základě ověřené plné moci. Nemusíte tak 
k přepážce na úřad.

Až dosud bylo potřeba, aby se 
v případě prodeje vozidla dosta-
vili na nejbližší registr vozidel 
jak prodávající, tak i  kupující 
motorového vozidla. „Pokud 
se jeden z  nich, například nový 
vlastník, odmítá na úřad k přepi-
su dostavit, může původní vlast-

ník přepis provést na základě 
ověřené plné moci od kupující-
ho. Jestliže takovouto plnou moc 
nemá, je možné dát podnět na 
zahájení správního řízení,“ uve-
dl vedoucí oddělení registrací, 
dopravy a  komunikací mostec-
kého magistrátu Vojtěch Brzoň.

Správní orgán může správní 
řízení zahájit. Žadatel však musí 
předložit veškeré dokumenty 
potřebné k  přepisu vozidla - 
malý a  velký technický průkaz, 
povinné ručení, doklad o  evi-
denční prohlídce a rovněž kupní 
smlouvu, nejlépe s úředně ově-
řenými podpisy.

„Tato změna je důležitá zejmé-
na pro případy, kdy kupující nebo 
prodejce přestane komunikovat. 

Až dosud jsme s touto situací bo-
hužel nemohli nic dělat. Nově ale 
může již deset dní po podepsání 
kupní smlouvy přijít jen kupující 
nebo prodávající a v případě, že 
předloží řádnou kupní smlouvu, 
a další zákonem stanovené pod-
klady, můžeme druhého z aktérů 
kontaktovat sami a  v  krajním 
případě provést změnu vlastníka 
i bez jeho výslovného souhlasu,“ 
uvedl Vojtěch Brzoň. (sol)

Z  Rady města Mostu

Šéf strážníků: Hledáme nové posily!

INástupní plat strážníků činil do-
sud 13 tisíc korun čistého. Nyní se 
zvýší na 15 tisíc korun. Průměrná 
mzda je 23 tisíc korun čistého. 

Nováčci si budou moci k platu zapo-
číst i dvacet tisíc korun jednorázový 
příplatek.

Codex gigas - „Ďáblova 
bible“ bude k vidění v muzeu

Divadlo na půdě muzea

Přepis vozidla jednodušeji a bez dohadů

V současné době má Městská policie v Mostě 119 zaměstnanců, z toho 95 strážníků. K nim by mělo brzy přibýt 8 nových. Všech 103 strážníků, 
včetně nováčků, by mělo dostat přidáno na výplatách měsíčně o 2 000 korun.
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MOST - Pro opuštěné bloky v lokalitě 2B už existuje částečné využití. 
V roky opuštěných a zdemolovaných objektech by měly vzniknout 
nové byty. Nad jedním z prázdných objektů se uvažuje o demolici.

V současné době město zpra-
covává projektovou dokumen-
taci na demolici objektů v ulici 
J. Seiferta. „Jednu z  budov jsme 
prodali. U  zbývajících dvou ob-
jektů ještě není rozhodnuto, zda 
jeden z  nich zbouráme. Zpraco-
vává se ale projekt na demolici,“ 

připustil primátor Jan Paparega 
a upozornil: „Chceme být připra-
veni na výzvu na demolici budov, 
kterou jsme využili v  Chanově. 
Chceme na to téma svolat pra-
covní skupinu, zda bourat, nebo 
vybudovat další bytový fond.“ 
V případě, že by se radnice roz-

hodla jeden z objektů zdemolo-
vat, jednalo by se o objekt číslo 
31. Cena projektové dokumen-
tace na demolici tohoto bloku 
je 44 286 korun včetně DPH. „Je 
to nejnižší cenová nabídka poda-
ná ve výběrovém řízení vítězem 
zakázky - společností ABS,“ in-
formoval mluvčí mosteckého 
magistrátu Petr Baraňák. U této 
zakázky došlo k  úspoře. Město 
počítalo s náklady zhruba osm-

desát tisíc korun. Předpokláda-
ná demolice by měla přijít na 
zhruba tři a půl milionu korun. 
Vyhlášení výzvy se předpokládá 
na říjen letošního roku s tím, že 
uzávěrka příjmu žádostí je do 
konce roku 2017.

V bloku 35 nové byty
Jisté ale zůstává, že v  bloku 

č. 35 nové byty vzniknou. „Dům 
jsme prodali Mostecké bytové 
a  zpracovává se projekt na její 
využití,“ potvrdil primátor Pa-
parega. Mostecká bytová chce 
pokračovat v  regeneraci této 
lokality a vybudovat zde zhruba 
přes dvě desítky nových bytů. 
„Vzniknou zde běžné nájem-
ní byty na komerční bydlení,“ 
ujistil ředitel Mostecké bytové 
Jaroslav Kudrlička. Mimo jiné 
vysvětlil, že Mostecká bytová po 
rekonstrukci bloku nebude byty 
prodávat do osobního vlastnic-
tví. Důvod je prý jediný - aby se 
nemohla (případným vznikem 
společenství vlastníků a  mož-
ností nakládat s byty podle uvá-
žení)  měnit skladba nájemníků. 
„Jsem přesvědčen, že o  bydlení 
v této lokalitě bude velký zájem,“ 
dodal ředitel Kudrlička. (sol) 

MOST - Město vyhlásilo veřejný záměr na pronájem pozemků, kde 
stojí pravoslavný rumunský kostel. Chce tak rozhýbat jeho dostav-
bu a zprovoznění.

Pro chátrající a  desítku let 
opuštěný pravoslavný kostel 
v  Mostě svitla naděje, že by se 
mohly dát věci do pohybu. Kos-
tel nedávno zachvátil další požár 
a tak by bylo více než záhodno, 
aby se o stavbu začal někdo sta-
rat. Vlastnictví kostela bylo do-
sud ale velkou neznámou. Podle 
vedení mostecké radnice by snad 
nyní mohlo ve věci být jasno. 
„Osobně jsme jednali s  pražskou 
pravoslavnou církví, která nám 
doložila, že je nástupníkem mo-
nastýru. V  současné době jsme 
řešili nájem pozemku a zveřejnili 
jsme záměr na jejich pronájem. 
V případě, že se je podaří prona-
jmout, může se vyřešit i dostavění 
staveb a jejich zprovoznění,“ do-
mnívá se náměstek mosteckého 
primátora Marek Hrvol.

Podle vedení města je přístup 
pravoslavné církve k  dokonče-
ní a  zprovoznění nyní vstříc-
ný. Na kostel si dělají ale nárok 
pravoslavní křesťané v  Mostě. 

V případě, že by se přihlásili do 
zveřejněného záměru, muselo 
by následovat určovací soudní 
řízení, komu stavba náleží do 
majetku a  celou věc by to opět 
zdrželo. „Uvidíme, jak to vše do-
padne. Každopádně jsme rádi, že 
jsme po delší době našli partnera, 
s nímž tuto problematiku živě ře-
šíme,“ podotkl k  věci mostecký 
primátor Jan Paparega.

Pravoslavný kostel je složen 
z  několika částí, z  nichž jedna 
v  minulosti téměř zcela vyho-
řela. Dnes jsou stavby už oprýs-
kané a potřebovaly by nejméně 
nový nátěr. Chybí zde také do-
končit a  dotáhnout sítě k  jed-
notlivým objektům. Budováním 
nového přemostění ke komuni-
kaci Most - Mariánské Radči-
ce, která povede kolem jezera, 
se obnažila i  celá tato stavba, 
kterou Rumuni vybudovali už 
v  roce 2008. Se stavbou nové 
silnice se chátrající kostel stává 
novou dominantou. (sol)

MOST - Město Most se na pár měsíců proměnilo ve fi lmovou kulisu. 
Filmový štáb České televize pod vedením režiséra Jana Prušinov-
ského zde už dva měsíce natáčí nový seriál s  pracovním názvem 
„Most“. V souvislosti s natáčením čekají na řidiče dopravní omezení.

V pátek 22. září dojde k uza-
vření části ulice Českosloven-
ské armády v  úseku přibliž-
ně mezi kruhovými objezdy 
u  gymnázia a  u  muzea. „Ob-
jízdná trasa povede ulicemi J. 
Š. Baara, Vladislava Vančury 
a  Chomutovská na straně jed-
né a  Leoše Janáčka, Vítězslava 
Hálka a Aloise Jiráska na straně 
druhé. Průjezd vozidel integro-
vaného záchranného systému 
a  městské hromadné dopravy 
bude umožněn,“ informoval 
vedoucí oddělení registrací, 
dopravy a komunikací mostec-
kého magistrátu Vojtěch Brzoň.

V Mostě se fi lmový štáb „usa-
dil“ před prázdninami v prosto-
rách Repre. Zde také uspořádal 
casting, na který dorazilo téměř 
tisíc lidí nejrůznějšího věku, 
profesí a  pohlaví. Ti si zahrají 

v  komparzu. Mostečané mo-
hou fi lmový štáb potkávat na 
nejrůznějších místech města, 
nejčastěji v okolí legendární re-
staurace Severka. Filmaři jsou 
na podrobné informace o  seri-
álu víceméně skoupí. Nicméně, 
k vidění je v Mostě Martin Ho-
fmann, známý například jako 
Jaroslav Hejl v nekonečném se-
riálu Ulice. Známe ho ale také 

z  komediálního seriálu Trpas-
lík a  z  krimi seriálů Případy 1. 
oddělení a  Kriminálka Anděl. 
V  exteriérech na Mostecku by 
se měli fi lmaři pohybovat až do 

podzimu. Kdy bude seriál do-
končen a  uveden na televizní 
obrazovky, zatím Česká televize 
nechce prozradit.

O čem seriál bude?
Luděk a  Pavel - bratři, kteří 

se dlouho neviděli. Luďkovi to 
nevadí. Tedy rozhodně míň než 
to, že ho právě vyhodili z práce, 

má vypnutou elektřinu, dluží 
peníze mlátičce Romanovi, jeho 
bývalá žena si vzala Němčoura 
a jeho syn se za něj stydí. Luděk 
je prostě lůzr. A všechno má být 
brzy ještě horší. U Luďka zazvo-
ní pošťák Ondra a pozve ho do 
Pošty pro tebe, kde se oba bratři 
po letech opět potkají. Nejenže 
se z  Pavla mezitím stala Dáša, 
transka, ale hodlá s Luďkem od-
jet domů. Do Mostu… „Chtěli 
jsme s  Petrem Kolečkem udělat 
drzý projekt,“ řekl kreativní pro-
ducent Michal Reitler a  dodal: 
„Využít Petrův talent a smysl pro 
humor jako prostředek, jak mlu-
vit o  bolavých věcech. O  našem 
strachu ze všeho, co je odlišné. 
S městem Most jsem se seznámil 
přes svoji manželku, která z  něj 
pochází. Do magické hospody 
Severka mě pak vzal můj tchán. 
Odtud jsem čerpal nejen mostec-
kou fi lozofi i, ale i předobrazy ně-
kterých postav. Snad mi tam ještě 
po odvysílání nalejou,“ doufá 
scenárista Petr Kolečko.  (nov)

Domy ve 2B: Demolice nebo nové byty?

Pozor fi lmaři! Řidiče čeká pár uzavírek

ITam, kde se bojí bílí černých, 
hloupí chytrých, Češi Němců, 
muži žen, heterosexuálové 
trans sexuálů, Mostečáci Litvíňá-

ků. A všichni samoty.

Pozemky u dřevěného kostela k pronájmu

Rekonstrukce potrubí omezí dopravu
MOST - V období od 11. 9. do 30. 11. 2017 dojde k dopravní-

mu omezení v ulicích Pod Šibeníkem, Maxima Gorkého a Jana 
Palacha v Mostě. Důvodem omezení je realizace rekonstrukce 
vodovodu. V dotčených ulicích dojde ke snížení nejvyšší do-
volené rychlosti na 30 km/h  a k  případnému zúžení vozovky. 
V části ulice Maxima Gorkého dojde k zavření komunikačního 
propojení u čp. 1248 (bl. 581), přičemž objízdná trasa je vedena 
přes přilehlé parkoviště. Dbejte zvýšené opatrnosti!  (nov)

MOST/LITVÍNOV - Volby do Po-
slanecké sněmovny se konají ve 
dvou dnech, v pátek 20. října od 
14 do 22 hodin a v sobotu 21. říj-
na od 8 do 14 hodin. Právo volit 
mají občané České republiky, 
kteří alespoň ve druhý den voleb 
dosáhli věku minimálně 18 let.

Informační centra pro volby 
v Mostě a v Litvínově

Magistrát města Mostu
Radniční 1/2, Most 434 69

1. patro, č. dveří 116
telefon 476 448 336
e-mail volby@mesto-most.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8 – 17 hodin
Úterý:    8 – 14 hodin
Středa:   8 – 17 hodin
Čtvrtek: 8 – 14 hodin

Městský úřad Litvínov
Tel. na volební štáb
Lenka Weinhouldová 476 767 636
Kateřina Šimková 476 767 637

Informace k volbám

MOST/BRANDOV - V  Brandově 
na Mostecku se začala opravo-
vat poruchová úpravna vody. Ta 
zásobuje pitnou vodou stovky 
místních domácností. Obyvate-
le čekají odstávky vody. Nejdel-
ší potrvá téměř dva týdny.

Úpravna vody Brandov, kte-
rá se nachází na okraji lesa již-
ně od obce Brandov, sice není 
ještě v  havarijním stavu, ale je 
poruchová a  má dopad na ži-
votnost objektu. To byl hlavní 
důvod, proč se v  těchto dnech 
začalo s opravou, která by měla 
trvat až do konce roku. Úprav-
na vody je tvořena budovou, 
ve které jsou umístěny dvě 
akumulační nádrže upravené 
vody (50 m3 a  100 m3) i  veške-
rá technologie. Surová voda do 
úpravny gravitačně natéká ze 
čtyř místních zářezů a  plošné-
ho vývěru. Úpravna s max. ka-
pacitou 5 l/s  byla vybudována 
v  roce 1993. Zásobuje pitnou 
vodou zhruba 230 obyvatel při-
pojených na místní vodovod. 
V rámci investiční akce SVS se 
zrekonstruují stavební (vnější 
i  vnitřní) i  technologické části 
úpravny vody. Dojde ke kom-
pletní výměně střešního pláště, 

doplnění izolace objektu proti 
zemní vlhkosti a  vybudování 
nového okapového chodníku. 
„Provedou se také sanace nedo-
statečného krytí výztuže a nosní-
ků, rozsáhlé opravy stropů, stěn 
a  podlah, k  odstraněním trhlin 
a degradovaných omítek a apli-
kace nových včetně nátěrů. Od-
rezí a  natřou se veškeré ocelové 
prvky a  provedou se opatření, 
která zajistí nucené odvětrávání 
vnitřních prostorů. Co se týče 
technologie, bude kompletně vy-
měněno zkorodované potrubí, 
armatury i fi ltry, které již nelze 
opravit z  důvodu nedostupnosti 
náhradních dílů,“ vyjmenoval 
další práce tiskový mluvčí vo-
dárenské společnosti Jiří Hla-
dík. „Stavba bude probíhat za 
provozu. Odstávky budou krát-
kodobé v průběhu realizace stav-
by, jedna pak zhruba 12denní 
pro provedení kompletní výmě-
ny technologie,“ upozornil ještě 
tiskový mluvčí.

Je to jedna ze staveb v oblasti 
obnovy majetku pro okres Most, 
kde SVS pro rok 2017 napláno-
vala celkem 25 staveb o  celko-
vém objemu investic 128 milio-
nů korun bez DPH. (sol)

V Brandově se 
opravuje úpravna vody, 

začnou odstávky

Martin Hofmann

Pro opuštěné bloky v lokalitě 2B už existuje částečné využití.

Se stavbou nové silnice se chátrající kostel stává novou dominantou.
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Lucii Hunčárovou (17. 11. 1985) většina z nás zná z oblíbeného 
a populárního pořadu České televize StarDance. V poslední řadě 
byl jejím tanečním partnerem známý italský kuchař Emanuel 
Ridi a před ním nezapomenutelný Lukáš Pavlásek. Lucie v sou-
časné době rozjíždí nový projekt v mosteckém Tanečním studiu 
Kamily Hlaváčikové. Při té příležitosti jsme ji oslovili a  Lucie 
ochotně poskytla našemu týdeníku exkluzivní rozhovor.

Lucie, v  posledních dnech 
se objevujete v  Mostě, v  Ta-
nečním studiu Kamily Hlavá-
čikové. Prozradíte, jaký je účel 
vašich návštěv?

Byla jsem Kamilou Hlaváči-
kovou požádána o  spolupráci. 
Taneční studio je velmi rozma-
nité, co se týká tanečních sty-
lů, a  já budu pracovat s  dětmi 
- zejména s  holčičkami, které 
se specializují na latinsko-
-americké tance a  latino show. 
K  tomu všemu bychom rády 
pořádaly taneční kurzy pro do-
spělé páry, které se těší v posled-
ních letech velké oblibě.

Proč jste si vybrala právě TK 
KH v Mostě?

Na to je velmi jednoduchá 
odpověď. Když mi bylo asi de-
vět, začínala jsem tady s  ma-
žoretkami. Navíc jsem rozená 
Mostečanka a  ráda se vrátím 
na místo činu. Při té příležitosti 
také navštívím rodiče a prarodi-
če a budu nejšťastnější.

Co vás na tancování baví, 
proč jste se vydala tímto smě-
rem?

Odmala jsem měla kladný 
vztah ke sportu a pohybu vůbec 
a tanec mě velmi naplňoval. Pak 
už stačila plná podpora rodičů 
a  bylo…Tancování je všestran-
ný pohyb, kterým vyjádříte 
momentální emoce, vydáte po-
třebnou energii a ještě formujete 
postavu.

Kolik tanečních střevíců jste 
už protančila?

Aktivní tanečník, který stá-
le trénuje a  soutěží, protančí 
cca  4-5 párů tanečních bot za 
rok.

Jaké úspěchy se vám v tanci 
zadařily?

Teď musím hodně přemýšlet, 
protože je to už nějaký čas, co 
jsem poprvé vstoupila na taneč-
ní parket. Ale víceméně jsem se 
od juniorských let pohybovala 
v úzké republikové taneční špič-

ce. A  to mi vydrželo až do do-
spělého věku. Nějaké tituly jsme 
společně s tanečním partnerem 
vybojovali, ale myslím si, že by 
to nemělo být tím primárním 
důvodem, proč se něčemu vě-
novat naplno.

V  tanečním studiu v  Mostě 
už jste párkrát na hodinách 
byla, okoukla jste už nějaké 
talenty?

Je zde spousta talentovaných 
tanečnic. Ale talent všeobec-
ně nehraje moc velkou roli. 
Jde hlavně o  to, zda to člověka 
baví a  zda má silnou vůli dřít, 
potit se a  bojovat. Samozřejmě 
u dětí hraje roli rodinné zázemí, 
zejména psychická a  fi nanční 
podpora.

Jak se pozná taneční talent?
Talent v tanci poznáte během 

pár minut. Poměrně důležitý je 
k tomu i hudební sluch, ale i ten 
se dá časem naučit a vytrénovat.

Není žádným tajemstvím, že 
trávíte společné chvíle s  ital-
ským kuchařským mistrem 
Emanuelem Ridim. Byl vaším 
tanečním partnerem v posled-
ní řadě soutěže StarDance…
Chystáte nějaké společné pro-
jekty?

Touto odpovědí vlastně po-
tvrdím či vyvrátím veškeré drby 
a spekulace. Ano, s Emanuelem 
Ridim v současné době žiji. Co 
se týká společných akcí, občas 
si zajdeme zatrénovat před ně-
jakou společenskou akcí, udá-
lostí, eventem, na který jsme 
byli pozváni, abychom společně 
zatančili a připomněli divákům 
famózní pořad StarDance. Ema-
nuel kromě tančení občas před-
vede svou kulinářskou show na 
těchto akcích.

Bude možné vás společně 
vidět při nějaké show tady 
v Mostě?

V případě zájmu se samozřej-
mě ničemu nebráníme.

Jaký byl Emanuel tanečník 
a  jak na poslední StarDance 
vzpomínáte? Když byste ho 
srovnala s řadou, kde jste tan-
čila s  L. Pavláskem - kde byla 
větší legrace a uvolněnost?

Emanuel je poměrně šikov-
ný. Problém byl trochu v  tom, 
že se se společenským tancem 
setkal poprvé ve StarDance, 
do té doby v životě neviděl ani 
jeden krok. Pochází z  krásné-
ho ostrova Elba a bohužel tam 
nebylo zvykem navštěvovat 
klasické taneční kurzy, které 
jsou u  nás velmi běžné. Herci 
a  zpěváci mají ve StarDan-
ce trochu výhodu, protože se 
s  tancem seznámili při studiu 
na konzervatoři a  vrcholoví 
sportovci mají též lepší pozici, 
mají připravené tělo, skvělou 
koordinaci pohybu a  většinou 
rytmus v těle.

S Lukášem Pavláskem to bylo 
mnohem obtížnější, protože 
i  když jsme se oba dva velmi 
snažili, tak to nešlo. Paradoxem 
je, že nesnáším slovo „nejde“, 
alespoň to učím děti, že když se 
chce, tak to jde. Bohužel v tom-
to případě jsem se mohla stavět 
na hlavu a ono ne a ne. Mnoho 
lidí si dodnes myslí, že to neu-
mění Lukáš dělal schválně, bo-
hužel ne. Ale má talent zkrátka 
na něco jiného. Taky ze mě asi 
nikdy nebude dobrá kuchařka 
a  o  matematických vědách ani 
raději mluvit nebudu…

Jaký byl Emanuel „žák“?
Emanuel byl skvělý žák. Po-

slouchal a respektoval mě, což je 
nejdůležitější. Snažil se elimino-
vat po dobu StarDance veškeré 
své aktivity, abychom trénovali 
co nejvíce. Dřeli jsme 5-8 hodin 
denně. Chodil na tréninky včas, 

dokonce dřív než já a  trénoval 
si sám taneční kroky. Byl roz-
tomilý.

Co vás nejvíc pobavilo na 
StarDance?

No nejvíc mě pochopitelně 
bavil Lukáš Pavlásek. Zejména 
při přímých přenosech jsem se 
při zvedačkách vždy modlila, 
abych přežila a  žiju, jupííí! Ni-
kdy nevíte, co se v přímém pře-
nosu vše může stát a  je lepší si 
to raději ani nepřipouštět. Při 
představě, že vás sleduje skoro 
dva miliony lidí a  vy spadnete, 
zakopnete nebo váš partner má 
tzv. okno v tanci, mi nebylo do 
smíchu.

Kdybyste si mohla vybrat 
úplně mimo jakékoliv manti-
nely, s  kým byste si chtěla za-
tančit, kdo by to byl?

Asi by to byl vynikající he-
rec Christopher Lambert, který 
mi je sympatický svým herec-
kým umem, ale také vysokým 
čelem, které já na rozdíl od něj 
raději schovávám pod hustou 
ofi nou…

Vy jste naučila Emanuela 

Ridiho taneční kousky…Jaké 
fígle vás naoplátku naučil on 
v kuchyni?

Jsem zatím ostuda a  musím 
se přiznat, že nevařím a k vaření 
žádný vztah nemám. S  Manu-
elem se bavíme hodně o  jídle, 
dost cestujeme a  já mám mož-
nost poznat kuchyni v ostatních 
zemích, ale bohužel jsem pouhý 
strávník. Jsem ve stádiu, kdy 
poznám kvalitnější suroviny 
a  z  toho plynoucí skvělé jídlo, 
ale to je prozatím vše. Doufám, 
že časem udělám stejný pokrok 
v kuchyni jako Emanele na par-
ketě.

Na kterém jídle si nejvíce 
pochutnáte? Na kterém váš 
partner?

Já nejsem náročná, stačí mi 
kvalitní těstoviny s  čerstvými 
ingrediencemi, ať už to jsou, 
spaghetti Aglio Olio e peperon-
cino nebo arrabbiata. Mám ráda 
i  orientální pikantní kuchyni. 
A Emanuel má rád každé jídlo, 
které je momentálně sezónní 
(období vybraných ryb, chřestu, 
hub, lanýžů apod…)

Kde o prázdninách jste všu-
de cestovala a kde se vám nej-
víc líbilo? 

Část prázdnin jsme cestovali 
po Toskánsku, po Emanuelově 
rodném ostrově Elba a pár po-
sledních letních dnů jsme strá-
vili ve Slovinsku a v Rakousku. 
Jsem nadšená z každého nového 
poznání. Každá země je něčím 
krásná a zajímavá, ale nejraději 
se vždy vracím do ČR, kde jsem 
se narodila, žiju a snad nějakou 
dobu ještě žít budu... 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

„Tanečník musí mít silnou vůli dřít, potit se a bojovat“

Otázka pro… 
Kamilu Hlaváčikovou, 

majitelku Tanečního studia 
Kamily Hlaváčikové v Mos-
tě

Známá tanečnice Lucie 
Hunčárová se objevuje ve 
vašem tanečním studiu. 
Proč jste si vybrala právě 
Lucii?

„Lucie je má bývala žačka, 
která navštěvovala mé ho-
diny tance už jako osmiletá 
holčička. Zná mou výuku, 
zažila ji na vlastní kůži ně-
kolik let. Často se mi stává, 
že  pokud oslovím nějakého 
cizího lektora, tak se neshod-
neme na výuce a  spolupráce 
je pak ukončena. Lucka ví, co 
od dětí vyžaduji a očekávám, 
což mi vyhovuje. Když jsme 
otevírali taneční studio před 
deseti lety, Lucka byla u toho 
a se svým bývalým tanečním 
partnerem Honzou Onde-
rem vedli kurzy společenské-
ho tance. Později ale Lucka 
s partnerem dostala nabídku 
práce v  Praze, a  tím se spo-
lupráce přerušila asi na čtyři 
roky. Teď se k nám do studia 
vrací a  já věřím, že se díky 
této spolupráci studio posune 
zase o krok dál.“ (sol)

Kromě tance má Lucie ráda i běh nebo lyžování...

Krásnou Lucii si teď „hýčká“ Ital Emanuel Ridi. Poznali se při poslední řadě StarDance. 

Lucie Hunčárová.

MOST - V pátek 8. září vystoupí 
v mosteckém Rokáči Vinohra-
dy dvě metalové kapely, které 
úspěšně koncertují na pódiích 
nejen v České republice, ale jsou 
dobře známé i v zahraničí.

PLAYER - Czech Slayer Co-
verband. Skupina vznikla v roce 
1998 jako revival americké me-
talové legendy SLAYER. V Ro-
káči zahraje ve složení: Lindros 
- kytara (Abdera, Sandra a její 
veMbloudi), Pely - bass, vocals, 
Sony – drums, Matzi - lead gui-
tar.

PANYCHIDA je plzeňská 
black metalová kapela. Je to 
jedna z dobře zavedených ka-

pel tohoto žánru. V roce 2016 
u Cursed Records vydali čtvrté 
album „Haereticalia“. V před-
chozích letech spolupracovali 
s německou Folter records. Ka-
pela několikrát projela Evropu 
a odehrála také úspěšné turné 
za oceánem v Mexiku. Hudba 
je melodickou kombinací de-
ath and heavy metalu s někte-
rými vlivy tradiční české hud-
by. V Mostě zahraje ve složení: 
Sinneral - kytara (Mallephyr, 
Avenger, Scythe, Sworn a další), 
Honza V. - kytara, back vocals 
(Oblomov, Et Moriemur, Stíny 
plamenů), Talič aka Paty - basa 
(Oblomov, Scythe, Inferno), 

Vlčák - zpěv (Deus, Kill! Kill! 
Kill!), Karel „Sheafraidh“ Švej-
noha - bicí (Trollech, Stíny pla-

menů, 1000 Bombs, Umbrtka, 
Inferno).

Začíná se ve 21 hodin. (nov)

V Rokáči metal jak řemen - vystoupí Player a Panychida 



Sen o rodině 

Irma pracovala u Roberta v kan-
celáři už třetí rok a pomalu se pro 
něj stávala nenahraditelnou. Měla 
ve všem naprostý pořádek, o všem 
věděla, se vším si uměla poradit. 
Zvykl si obracet se na ni s každou 
maličkostí. Postupně spolu trávili 
stále více času. Irma byla přátelská 
a chápavá a on se na-
učil svěřovat se jí se 
svými soukromými 
problémy. Otevřeně 
s  ní mluvil o své ro-
dinné situaci i o své 
ženě Kateřině. Irma 
měla vždy pochope-
ní, vyslechla ho a on 
si byl jistý, že nikdo 
další se o jeho pro-
blémech nedozví. 
Irma byla prostě jeho 
přítel, na kterého se 
mohl spolehnout. 
Přál by Irmě rodinu a partnera, 
chtěl by, aby byla šťastná. Irma ale 
byla zvláštní žena. Na děti už nemě-
la věk. Uzavřená, tichá, vždy ochot-
ná pomáhat. Vypadala mnohem 
starší, než ve skutečnosti byla, a ač-
koliv ji měl rád, připouštěl, že na ní 
není nic přitažlivého. Zůstávala ale 
s ním dlouho do večera v kancelá-
ři, domů odcházela, až když bylo 
všechno hotové. Věděl, že když je 
potřeba něco udělat, Irma to udě-
lá. Nevěděl, co dělá, když odejde 
z kanceláře. Rozloučili se většinou 
na parkovišti a Irma nastoupila do 
svého malého auta a odjela. Před-
stavoval si, že se vrací do svého 
bytu, povídá si s kočkou, vaří jídla, 
kterými ho hostí druhý den v práci. 
Ve skutečnosti se Irma téměř každý 
den měnila ve stolkera. Svůj kance-
lářský kostým převlékla za tmavé 
pohodlné oblečení a vybavená foťá-
kem a dalekohledem trávila dlouhé 
hodiny ve stráni za domem, kde 
bydlel její šéf. Pozorovala, jak se 
vítá s manželkou, jak večeří, sledují 
televizi, popíjí víno. Fotila je, když 
se hádali, anebo se líbali. Kateřina 
byla mladá vášnivá žena. V  jednu 
chvíli křičela a rozhazovala ruka-
ma, ve druhou chvíli visela svému 
manželovi na krku. Velká osvětlená 
okna, která Kateřina zatahovala 
jen výjimečně, jak si byla jistá sou-
kromím domu obráceného k  lesu, 
umožňovala Irmě prožívat rodin-
ný život spolu s  Kateřinou a je-
jím manželem. Někdy měla štěstí 
a Robert se s  Kateřinou miloval 
v obývacím pokoji, aniž by si zhas-
li. Když pozorovala, jak vášnivě se 
Robert ke své ženě chová, když vi-
děla jeho ruce bloudící po jejím těle 
a vzrušení odrážející se v jeho tváři, 
Kateřinu nenáviděla. Měla všech-
no, co Irmě chybělo. Lásku muže, 
kterého Irma obdivovala, jeho věr-
nost a péči. Přitom si byla jistá, že 
jí Kateřina nesahá ani po kotníky. 
Byla sice mnohem krásnější, ale 
z Robertova vyprávění si dokázala 
udělat o Kateřině obrázek. Byla si 
jistá, že je povrchní, líná, bez zájmu 
a hloupá. Snažila se, aby Robert 
pochopil, že se k  němu Kateřina 
nehodí. Robert ale svou ženu mi-
loval, neviděl nic z  toho, o čem se 
ho Irma snažila opatrně přesvěd-
čit. Irma se ale nevzdávala. Byla si 
jistá, že když nebude spěchat, na-
konec Robert vše pochopí. Pak se 
ale na Irmu usmálo štěstí. Robert 
odjel na několik dnů na služební 
cestu. Irma najednou nevěděla, co 
s  prázdnými večery. A tak zajela, 
jak byla zvyklá, k Robertovu domu. 
Chtěla vidět, co dělá Kateřina, když 
není její manžel doma. Kateřina 
byla oblečená jen v lehkém župán-
ku, zpod kterého jí občas vykouklo 
ramínko krajkového prádla. V da-
lekohledu měla její obličej jako na 
dosah ruky. Kateřina měla dychtivý 
vzrušený výraz, který Irma dob-
ře znala. Takhle se ta malá štětka 
tvářila, když se s  Robertem milo-
vali. Nechápala to. Najednou se ale 

v místnosti objevil muž a Robert to 
nebyl. Strnule sledovala, jak muž 
Kateřinu svléká. Vytáhla foťák a za-
čala fotit. Cvakala jeden snímek za 
druhým. Když bylo po všem a mi-
lenci leželi unaveně na kožešině 
před krbem, potichu odešla. Doma 

prohlížela fotografi e 
zachycující Kateřinu 
a neznámého muže. 
Nahá Kateřina vy-
padala na fotkách 
vulgárně a lascivně. 
V muži poznala mís-
tostarostu města, ve 
kterém Robert žil. 
Otec tří dětí, zastán-
ce slušnosti a rodin-
ných hodnot. Velmi 
slušný a velmi ženatý 
pán. Irma zajásala. 
Konečně měla nabi-

to. Roberta té kurvy zbaví. Pak ho 
bude utěšovat. Byli přátelé a od 
přátelství je k  lásce jen malý kou-
sek. Už se viděla, jak čeká na Ro-
berta v  jeho domě s  večeří a jak 
spolu po něžném milování usínají 
v  útulné ložnici. Vybrala tři foto-
grafi e a poslala je mailem Kateřině. 
Napsala jí, že se s ní chce sejít. Roz-
hodla se, že nejlepší bude, když se 
Kateřina s Robertem rozejde sama. 
Řekne jí, že pokud se s  Robertem 
rozvede, nikdy se nedozví, že ho 
podváděla a s  kým. Pokud ale ne-
bude chtít Roberta opustit, pak mu 
předvede všechny fotografi e, zničí 
ji a jejího milence. Kateřina jí ob-
ratem volala. Pozvala ji k  sobě do 
domu. Měla chladný a odměřený 
hlas, ale s  tím Irma počítala. Měla 
všechny trumfy v ruce. Kateřina na 
ni čekala oblečená do střízlivého 
kostýmu. Byla krásná, ale to Irmu 
nijak nezastavilo. Kateřina podle ní 
svou roli v životě Roberta dohrála. 
Spokojeně a pyšně vešla do domu, 
ve kterém už brzy bude paní. Usa-
dila se v pokoji před oknem, které 
důvěrně znala. Podívala se do za-
lesněné stráně a očima hledala mís-
to, kde bývala schovaná. Kateřina 
se neposadila. Stála a chladně Irmu 
pozorovala. Irma s nadhledem vy-
táhla své trumfy. Dobře ví, s  kým 
Kateřina Roberta podvádí. Jestli 
neodejde z Robertova života, tak se 
o jejím poměru dozvědí novináři. 
Má dost pikantních fotografi í, které 
může tisku poskytnout. Usmíva-
la se, byla si jistá. Muže, který tiše 
vešel do místnosti, si všimla až po 
chvíli. Poznala ho. Kateřinin mile-
nec. Nebyla připravená čelit i jemu. 
Dostala trochu strach, ale pak sama 
sebe ujistila, že to oni se musí bát 
jí. Ten muž poslal Kateřinu pryč. 
Dobře tedy, bude jednat s ním. On 
ale nic neříkal. Jen odeslal zprávu 
ze svého telefonu. Do místnosti 
vešli další dva muži. Irma už měla 
strach. Zvedla se, že odejde. Muži 
ji ale sevřeli, zkroutili jí ruce za 
záda. Bránila se, ale nic nezmohla. 
Povalili ji na zem a začali jí do úst 
lít alkohol. Zalykala se, snažila se 
polykat, aby mohla dýchat. Hlava 
se jí točila. Nekončilo to. Byli po-
řád kolem ní. Nevěděla, jak dlouho 
to trvalo. Pak jen ležela na zemi 
a téměř nevnímala, co se kolem 
ní děje. Jako ve snách cítila, jak ji 
napůl nesou, napůl vedou. Usadili 
ji do auta. Jeden z  nich si sedl za 
volant. Někam jeli. Kolem už byla 
tma. Pak ji přetáhl za volant. Auto 
bylo nastartované. Seděl vedle ní. 
Zařadil rychlost. Cítila svou nohu 
na plynu. Všimla si, že muž z auta 
za jízdy vyskočil. Zdálo se jí to 
směšné. Když auto vylétlo ze silnice 
a řítilo se ze svahu dolů, pochopi-
la, že je to konec. Havarovaný vůz 
a ohořelé tělo Irmy našli až druhý 
den. Kateřina volala Robertovi i na 
policii. Irma byla večer u ní, hodně 
pila. Snažila se jí zabránit v  jízdě, 
ale Irma nakonec odjela. Opilá 
měla dopravní nehodu.  (pur)

SOUDNIČKA
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MOST - Víkendové závody trucků přilákaly na mostecký autodrom 
na devadesát pět tisíc fanoušků. Jubilejní pětadvacátý podnik 
Czech Truck Prix považují jeho organizátoři za mimořádně vydaře-
ný.

„S  návštěvností jsme velmi 
spokojeni a  děkujeme fanouš-
kům, že vytvořili tak skvělou at-
mosféru. Zejména domácí jezdci 
se jim odvděčili skvělými výko-
ny,“ zhodnotil nejprestižnější 
podnik každoročního kalendá-
ře společnosti AUTODROM 
MOST její generální ředitel Jiří 

Volovecký. Hodně napínavých 
a zajímavých momentů se divá-
ci dočkali také při dvou neděl-
ních závodech truckerů. Adam 
Lacko z roudnického týmu Bu-
ggyra první z nich vyhrál stylem 
start - cíl, následován Němcem 
Jochenem Hahnem. Bronzovou 
příčku bral Antonio Albacete 

ze Španělska. Druhé měření sil, 
do něhož prvních osm jezdců 
z prvního klání startuje v obrá-
ceném pořadí, pro sebe rozhodl 
Brit Shane Bereton. Skvělého 
výsledku dosáhl Lackův týmo-
vý kolega David Vršecký, který 
odolal dotírající Steffi   Halm 
a dojel druhý.

České fanoušky neméně po-
těšil další český jezdec Tomáš 
Pekař, který se představil jako 
skvělý pilot cupového Renaul-
tu. Po sobotním druhém místě 

v prvním závodě předvedl v ne-
děli skvělou stíhací jízdu a dru-
hý závod dotáhl do vítězného 
konce. Nelítostné souboje často 
končící v kačírku předváděli po 
celý víkend také jezdci dalšího 
vloženého závodu, série KIA 
Lotos Race.

Czech Truck Prix nabídla 
divákům kromě sportovního 
zážitku i  šanci zachránit lid-
ský život. Závody se totiž sta-
ly - stejně jako loni - součástí 
kampaně Jedu na dřeň!, nad níž 
převzal patronát Autoklub ČR. 
Každý návštěvník autodromu 
ve věku od 18 do 35 let se mohl 
přihlásit do registru potenciál-
ních dárců kostní dřeně. „Za so-
botu a  neděli se podařilo získat 
101 nových potenciálních dárců 
dřeně. Registr se tak letos roz-
rostl už o 700 až 800 odvážných 
z  řad fanoušků motorsportu. 
Přesná čísla budeme znát poz-
ději. Velmi si jejich přístupu vá-
žíme,“ uvedla Jana Sklenářová 
z organizačního týmu kampaně 
Jedu na dřeň.

Závodní víkend provázel 
i  tradičně bohatý doprovodný 
program se spoustou zábavy 
a  atrakcí. Novinkou byl Truck 
Festival, jehož součástí bylo 
Monster Truck Show. Před-
stavení, při němž terénní auta 
namontovaná na podvozky 
s  obřími pneumatikami drtí 
koly osobní auta. Adrenalinový 
zážitek znásobily i honičky v au-
tech, salta, projíždění ohněm, 
jízda po dvou kolech či smyky. 
Nechyběla ani sobotní a neděl-
ní spanilá jízda kamionů, jež se 
festivalu zúčastnily, po závodní 
dráze.  (nov)

Na závody tahačů přišlo téměř sto tisíc lidí
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POŽADUJEME:
- odborné vyučení s maturitou nebo SŠ technického/strojírenského typu
-  praxe s obsluhou strojů, CNC, laser apod. výhodou, ale zaškolíme 

i schopné absolventy
- orientace ve výkresové dokumentaci
- částečná znalost programování výhodou
- práce ve směnném provozu
- fl exibilita, samostatnost, pracovní nasazení, pečlivost, loajalita
NÁPLŇ PRÁCE:
- plnění plánu výroby dle zadání
- dodržování pořádku na pracovišti dle nastavených standardů
- dodržování předepsaných Technologických postupů výroby
- správa zapůjčeného nástroje, nářadí a přípravků
- kontrola a údržba stroje předepsané pro obsluhu stroje
NABÍZÍME:
- práci ve stabilní společnosti
- zajímavé pracovní ohodnocení a prémie za odvedenou práci
- fi remní benefi ty, příspěvek na stravování
- možnost získání nových znalostí a kariérního růstu

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

Posmayspol s.r.o přijme do svého týmu operátory strojů, 
především obsluhu a programátora laserového pracoviště!

Jsme stabilní společnost zabývající se především výrobou ocelových 
konstrukcí a komponentů do užitkových automobilů. Místo pracoviště Most.

LITVÍNOV - Litvínovští zastupitelé se v mimořádném termínu sešli 
k jednání i během prázdnin. Na programu byla především výstavba 
dopravního terminálu a výběr dodavatele na stavební úpravy v ulici 
Tylova.

Zastupitelé schválili roz-
počtové opatření, kterým na 
projektovou dokumentaci na 
výstavbu dopravního termi-
nálu v  Litvínově uvolnili 6 655 
tisíc korun. Realizaci celé akce 
podmínilo město spolufi nan-
cováním z dotačního programu 
IROP. Předpoklad výše dotace 
z  IROP pro Dopravní termi-

nál Litvínov je 40 milionů. Na 
projektu se bude podílet také 
Ústecký kraj, a  to osmdesáti 
procenty celkové výše skutečně 
vynaložené fi nanční spoluúčas-
ti Litvínova.

Výstavba dopravního ter-
minálu zaujala také veřejnost. 
„Uniká mi logika, s  jakou město 
přistupuje k  architektonickým 

soutěžím. Máme soutěž na most, 
ale na nádraží, které je vstupní 
branou do města, ji dělat nebu-
deme. V územně - technické stu-
dii na nový terminál postrádám 
inovativní prvky. Například za 
standard bych považoval dobí-
jecí stanice na elektromobily,“ 
vložil se do diskuze občan Petr 
Globočník. „Studie na nový do-
pravní terminál se začala připra-
vovat už v  roce 2012. Připravil 
ji Ústecký kraj, ale převzalo ji 
město, protože Ústecký kraj ne-
může žádat o dotaci na jeho vý-

stavbu. Architektonickou soutěž 
bychom vzhledem k  termínům 
dotačního programu nestihli,“ 
vysvětlila starostka města Ka-
mila Bláhová. Při zpracování 
projektové dokumentace je 
možné oproti původní studii 
doplnit některé inovační prvky. 
„Záleží na tom, jak se podaří vy-
koupit pozemky a kolik budeme 
mít na dopravní terminál pro-
storu. Dobíjecí stanice pro elek-
tromobily tu ale být nemohou. 
Jednal jsem o  této možnosti pro 
centra větších měst kraje s ČEZ, 
ale zatím jsou upřednostňová-
ny parkoviště nákupních center. 
Pokud bude v budoucnu nabíjecí 
stanice i v Litvínově, pak nejprve 
na náměstí Míru,“ doplnil sta-
rostku Martin Klika, zastupitel 
Litvínova a náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje.

Dále zastupitelé schválili do-
davatele stavebních úprav ulice 
Tylova, pražskou společnost 
FREIBAU, za 18 144 tisíc korun. 
Součástí zakázky jsou komplet-
ní stavební úpravy komunikací, 
vozovka, chodníky a  zpevněné 
plochy v  ulici Tylova. Jedná se 
o  rekonstrukci podkladních 
vrstev komunikací, zpevněných 
ploch, dále jsou řešeny parko-
vací plochy, stání pro kontejne-
ry a celkové estetické ztvárnění 
veřejného prostranství. Sou-
částí úprav je i  dopravní zna-
čení a  veřejné osvětlení. Stavba 
bude zahájena během září a na 
její dokončení má fi rma podle 
smlouvy 30 týdnů.  (pur)

LITVÍNOV - V  klidu nenechal požár na skládce Celio litvínovského 
zastupitele Thomase Sebastiena Müllera (ČSSD). Ten chce od vedení 
města větší přísnost pro fi rmy, které ohrožují životní prostředí.

Nad skutečností, že měřicí 
stanice Hasičského záchran-
ného sboru Ústeckého kraje 
i Ekologického centra Most ne-
naměřily žádné škodlivé látky 
v  ovzduší, se pozastavují nejen 
obyvatelé regionu, ale také míst-
ní politici. Sociální demokraté 
v  Litvínově žádají, aby měs-
to napříště provádělo vlastní 
nezávislé měření a  navíc, aby 
z  podobných událostí vyvodilo 
pro fi rmy důsledky. „Město Lit-
vínov by mělo v těchto případech 
zajistit vlastní nezávislé měření 

specializovanou mobilní měři-
cí laboratoří, a  to nejen během 
samotného požáru, ale i několik 
dnů po něm, kdy dochází ke spa-
du zplodin z hoření. Na nejbliž-
ším jednání zastupitelstva města 
chci toto téma otevřít a  vedení 
města takový postup při podob-
ných událostech navrhnout,“ 
prohlásil Th omas Sebastian 
Müller, zastupitel Litvínova. Ten 
také bude usilovat o to, aby měs-
to Litvínov prosadilo pro obyva-
tele města odškodné za znečiš-
tění životního prostředí. „Pokud 

dojde ke znečištění ovzduší a sní-
žení životního komfortu obyvatel 
Litvínova a  okolních obcí, mělo 
by město od původce, v  tomto 

případě od fi rmy Celio, požado-
vat minimálně kompenzace pro 
obyvatele města,“  doplnil Th o-
mas Sebastian Müller.  (pur)

 Rekonstrukci Tylovy ulice už nic nebrání

Požár na skládce Celio bude mít dohru
Na srpnovém zastupitelstvu koaliční zastupitelé početně opozici doslova převálcovali.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

ÚSTECKÝ  KRAJ/LITVÍNOV - Představitelé Ústeckého kraje zamířili 
do janovského domova sociálních služeb. Zajímal je provoz kavárny 
i oddělení se zvláštním režimem, kde se starají o lidi s Alzheimero-
vou nemocí.

Obsluha s hendikepem
V  kavárně La Ponto v  Lit-

vínově, kterou jako sociálně 
terapeutickou dílnu provozu-
jí Domovy sociálních služeb 
Litvínov, se sešli na snídani 
náměstci hejtmana Ústeckého 
kraje Martin Klika, Jaroslav 
Foldyna a  radní Ústeckého 
kraje Zdeněk Matouš. Ředitel 
sociálního zařízení Vladimír 
Vopelka jim představil kavárnu, 
kde pracují klienti sociálního 
zařízení, i  chráněné bydlení 
umístěné ve stejném domě. „Je 
velmi pozitivní, že jsou klienti 
krajských sociálních zařízení 
takto vraceni do společnosti. My-
šlenka zapojit lidi s hendikepem 
do práce, a to dokonce do práce 
s přímým kontaktem s veřejnos-
tí, jaký má obsluha v  kavárně 
denně, je skvělá. Něco jiného je 
o této praxi jen číst a slyšet, něco 
jiného je ji vyzkoušet na vlastní 
kůži a  vidět spokojené klienty 
sociálního zařízení přímo při 
práci,“ komentoval sociálně 
terapeutickou dílnu v  kavárně 
radní Zdeněk Matouš.

Komfort pro klienty
Z kavárny se představitelé ve-

dení Ústeckého kraje vydali do 
Domovů sociálních služeb Lit-
vínov, kde se seznámili s novin-
kami letošního roku. „Ústecký 
kraj schválil plán transformace 
sociálních služeb v  našem zaří-
zení. Znamená to, že se osmnáct 
klientů dostane z ústavního pro-
středí pobytového zařízení do 
běžného života v  komunitním 
prostředí ve městě. Pro nás to 
sice znamená vyšší náklady na 
služby, které jim poskytujeme, 
pro klienty je ale bydlení v men-
ším počtu a  blíže centru města 
výrazným zkvalitněním života. 
Mohou se začlenit do společ-
nosti, využívat služby ve městě 
snáz než na jeho okraji a věno-
vat se svým zájmům,“ vysvětlil 
Vladimír Vopelka. V sociálním 
zařízení si náměstci a  radní 
prohlédli pokoje domova pro 
seniory, promluvili s klienty, se-

známili se s  projektem bazální 
stimulace a  navštívili i  domov 
se zvláštním režimem pro lidi 
nemocné Alzheimerovou cho-
robou a  demencí. „Snažíme se, 
aby měli naši klienti více sou-
kromí. Pokoje jsou proto větši-
nou jednolůžkové. V domově se 
zvláštním režimem usilujeme 
o zavedení nového systému mo-
nitoringu osob. Klienty, kteří 
to budou potřebovat, chceme 
monitorovat prostřednictvím 
elektronického zařízení. Tak jim 

umožníme volný pohyb po celém 
zařízení včetně zahrady, aniž by 
je musel neustále někdo ze za-
městnanců doprovázet. Pokud 
ale klient opustí prostor sociální-
ho zařízení, budou zaměstnanci 
upozorněni elektronickým alar-
mem. Tak mohou klienta včas 
odvést zpět do bezpečí,“ popsal 
plánovanou novinku Vladimír 
Vopelka.

Důstojný život
Další změna, kterou v Domo-

vech sociálních služeb v Janově 

chystají, se dotkne zahrady. „Ús-
tecký kraj žádal o dotaci z MMR 
na renovaci tří zahrad u našich 
pobytových zařízeních. Jednou 
z nich jsou i Domovy sociálních 
služeb Litvínov. V  příštím roce 
by zde měly proběhnout změny 
v řádech miliónů korun. Rekon-
struovat se budou cesty tak, aby 
se pohodlně vedle sebe vešly dva 
vozíky pro imobilní klienty. Při-
byde nová zeleň a doplníme také 
osvětlení, s  jehož rekonstrukcí 
jsme začali už letos. Na zahradě 
jsme také vybudovali nové roz-
vody vody,“ doplnil Vladimír 
Vopelka. Významnou novinkou 
v  Domovech sociálních služeb 
Litvínov je projekt Důstojný ži-

vot až do konce. „Umožňujeme 
našim klientům zemřít v prostře-
dí, kde trávili poslední roky svého 
života. Obklopeni rodinou a za-
městnanci, na které jsou zvyklí, 
a  kteří se o  ně starali. Klienti 
umírají v  klidu a  smíření. Také 
rodina se se smrtí svého blízké-
ho smíří mnohem lépe, pokud je 
připravená a poslední okamžiky 
života provází pokoj a mír. Tuto 
možnost využilo už třicet rodin. 
Přirozeným pokračováním toho-
to projektu je plynulý přechod 
k  poskytování paliativní péče. 

Někteří klienti si dokonce přá-
li zůstat v  našem zařízení i  po 
smrti. Na zahradě proto zřídíme 
klidové místo ve stylu rozsypové 
loučky,“ představil další projekt 
Vladimír Vopelka. „Janovský 
domov sociálních služeb je jas-
ným důkazem, že sociální služby 
nejsou pro Ústecký kraj druho-
řadé a  že je neponechává v  po-
zadí zájmu. Stejné standardy, 
jako jsou vidět v  Janově, se ale 
musí prosadit také v  ostatních 
zařízeních Ústeckého kraje, pro-
tože ne všude jsou služby a pří-
stup ke klientům na takto vysoké 
úrovni. Do budoucna je také 
nutné plánovat sociální služby 
s  ohledem na předpokládaný 

nárůst poptávky. Lidé se doží-
vají vyššího věku, poptávka po 
pobytových službách pro seniory 
narůstá. Je ale nutné, aby se vy-
tvořil koncept sociálních služeb, 
do kterého by se významnou mě-
rou zapojila také města. Kraj by 
měl zajišťovat pobytové sociální 
služby zejména pro lidi se zdra-
votním postižením. Péče o senio-
ry by ve větší míře měla zůstat 
na městech,“ uvedl při návštěvě 
janovského domova sociálních 
služeb náměstek Jaroslav Foldy-
na.  (pur)

LITVÍNOV - Pokud nemůžete 
sehnat padnoucí obal na svou 
učebnici, zajděte pro pomoc do 
knihovny.

Také letos pomůže litvínov-
ská knihovna školákům při ba-
lení učebnic. Pokud už učebnice 
mají, mohou s nimi do knihov-
ny přicházet průběžně už kon-
cem srpna. Největší nápor je 
však očekáván první týden 
v září, proto bude v tomto obdo-

bí balicí služba posílená o dob-
rovolníky z  řad seniorek, které 
knihovně dlouhodobě pomáha-
jí. Cena balení se odvíjí podle 
formátu učebnice - formát A5 - 
A4 vám zabalí za 10 Kč a formát 
„atlas“ za 20 Kč. „Rodiče si tuto 
službu moc pochvalují, protože 
obaly jsou kvalitní a  vydrží na 
knihách celý rok,“ popisuje reak-
ce zájemců Marcela Gűttnerová, 
ředitelka knihovny.  (nov)

LITVÍNOV - První týden školního 
roku věnovali policisté dětem. 
Připravili pro ně akci Zebra se 
za tebe nerozhlédne! Celý první 
týden doprovázeli policisté děti 
do školy.

„Policisté stáli v  ranních 
a  odpoledních hodinách na 
vytipovaných přechodech pro 
chodce v  blízkosti škol,“ uvedla 
Veronika Hyšplerová, mluvčí 
policie Ústeckého kraje. Pre-
ventivní projekt „Zebra se za 
tebe nerozhlédne!“ je Policej-
ním prezidiem České repub-
liky realizován od roku 2007 
dvakrát ročně. „Cílem projektu 
je preventivně působit na chod-
ce a  další účastníky silničního 
provozu, zejména pak osvojovat 
dodržování pravidel bezpečného 
přecházení vozovky, odbourávat 
mýty o absolutní přednosti chod-
ců na přechodech pro chodce. 

Neustále dětem připomínáme, 
že řidiči nestačí svoje vozidlo 
zastavit, pokud jim chodec ná-
hle vstoupí do vozovky. Proto je 
důležitý i oční kontakt s řidičem 
a  případně i  následné poděko-
vání nebo mávnutí rukou určitě 
řidiče potěší,“ doplnila Veroni-
ka Hyšplerová. Policisté dětem 
také vštěpují základní pravidla 
pro bezpečné přecházení: Vo-
zovku přecházej na přehled-
ném místě, pokud je v blízkosti 
přechod pro chodce, použij ho! 
Do vozovky smíš vstoupit po 
bezpečném rozhlédnutí. Pravi-
dlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, 
vpravo, vlevo a  rychle přejdi! 
Vždy si počínej tak, aby řidič 
měl šanci zastavit vozidlo před 
přechodem pro chodce! Do vo-
zovky vstupuj, až když vozidla 
bezpečně zastaví, nikdy nevbí-
hej před jedoucí vozidla.  (pur)

LITVÍNOV - Litvínov, Horní Ji-
řetín a  Meziboří byly nově při-
dány do seznamu obcí ohrože-
ných suchem. Mohou proto ve 
druhém kole programu „Aku-
mulace srážkové vody pro záliv-
ku zahrady“ žádat o dotaci.

Litvínov, Horní Jiřetín a Me-
ziboří se na seznam dostaly, 
protože byl delší dobu omezen 
odběr vody z  Divokého a  Ji-
řetínského potoka. Vzhledem 
ke skutečnosti, že jsou tyto obce 
prověřené a  uvedené na sezna-
mu, nemusí žadatel dokládat 
žádné doklady o  vyhlášených 
opatřeních proti suchu. Druhé 
kolo umožňující získání dota-
ce pro vlastníky či stavebníky 
rodinných a  bytových domů 
na využití srážkové a  odpadní 
vody v  domácnosti i  na zahra-
dě bude spuštěno 7.  září  2017 
v 10 hodin. Na akumulaci sráž-
kové vody pro zálivku zahrady 
můžete získat až 20 000 Kč + 
3 500 Kč/m3 nádrže, maximál-
ně však 50 procent z celkových 
způsobilých výdajů. Dále je 
možné v  rámci 2. kola zažádat 
o  dotace na akce „Akumulace 
srážkové vody pro splachování 
WC a  zálivku zahrady“ a  „Vy-
užití přečištěné odpadní vody 
s  možným využitím srážkové 
vody“. Tyto dotace se vztahují 
jak na novostavby, tak i na stá-

vající stavby a  oproti dotaci na 
zálivku zahrady  je o  ně možné 
zažádat na celém území ČR bez 
ohledu na to, zda je obec zapsa-
ná na seznamu obcí ohrožených 
suchem. Žádost můžete podat 
elektronicky na https://www.
dotacedestovka.cz/.  (pur)

Kraj chválí: „Domovy sociálních služeb 
Litvínov jsou vzorovým zařízením“

Lidé z Litvínovska mohou 
žádat o dotaci na dešťovku

Zebra se za tebe 
nerozhlédne!

Obal z knihovny vydrží
Učebnice obalí v knihovně.

Náměstek hejtmana Martin Klika (uprostřed) a radní Zdeněk Matouš (vlevo) přihlíželi bazální stimulaci.
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LITVÍNOV – Konec poničenému autolaku, na kterém se podepsaly kar-
táče z automatických myček, představují samoobslužné bezkontaktní 
myčky aut. Taková se už během září otevře v Litvínově v Nádražní ulici. 
Zvládne naráz pojmout čtyři auta téměř za každého počasí. 

Své auto tu můžete umýt kdy-
koliv ve dne i v noci každý den 
v roce. Pokud pojedete z nádra-
ží, přejedete vlakové koleje, pak 
myčku najdete po pravé straně 
naproti areálu bývalého Sho-
elleru. Provoz zcela nového za-
řízení je plně ekologický. Dříve, 
než se voda z myčky dostane do 
kanalizace, je ve speciálních čis-
tičkách a odkalovačích zbavena 
špíny i chemických příměsí. 
Provoz je NON STOP. V  pro-
vozovně je přítomen personál, 
celá provozovna je střežena ka-
merovým systémem, k dispozi-
ci je wi-fi  a možnost zakoupit 
kávu a další nápoje.

Jak to funguje
Řidič v automatu zvolí délku 

mytí, zaplatí kovovými mince-
mi nebo bezkontaktní platební 
kartou a zvolí jeden z pěti pro-
gramů. Ty může během mytí 
libovolně měnit a přepínat. Na 
výběr má mezi studenou a tep-
lou vodou, odmašťovacím roz-
tokem na mytí skel a předních 
masek, mikropráškem urče-
ným pro hlavní mytí a voskem. 
Interiér vozidla je možné vy-
sát, u myčky je také klepadlo 
koberečků. „Máme zkušenost 
z  podobných zařízení v  jiných 
městech, že si řidiči své auto rádi 
umyjí sami. Pokud by ale někdo 
chtěl tuto práci přenechat zkuše-
né obsluze, může. Náš personál 
je k dispozici denně podle zájmu 
zákazníků, případně je možné 
na místo obsluhu přivolat tele-
fonem,“ říká Karel Říha ze spo-
lečnosti LUMA Litvínov. Jedna 
minuta provozu myčky vyjde na 

10 korun, a to pro všechny pro-
gramy bez rozdílu. „Na důklad-
né umytí auta všemi programy 
většinou stačí osm až deset mi-
nut,“ doplnil Karel Říha. 

Co s velkými auty?
Nová myčka LUMA v  Litví-

nově má výšku 3,5 metru. Bez 
problému tu proto umyjete 
i auta větších rozměrů. Po umytí 
mohou auta doschnout na od-
stavném parkovišti. Zařízení je 
připraveno na velký zájem ři-

dičů. Má samostatný vjezd i vý-
jezd, které zaručují, že nebude 
docházet ke kolizím. 

Mytí po celý rok, ale co 
v zimě?

Myčka funguje do osmnác-
ti stupňových mrazů. Podlahy 
stejně jako stříkací pistole jsou 
vyhřívané. Problém není ani ne-
dostatek drobných. U myčky na-
jdete měničku. Případně je mož-
né využít věrnostní kartu, kterou 
lze dobíjet přímo na místě. 

(PI/pur)

V Litvínově zahajuje provoz 
samoobslužná bezkontaktní myčka aut

Sledujte Facebbok 
LUMA Car Wash

Přesný den zahájení pro-
vozu myčky bude zveřejněn 
na Facebooku LUMA Car 
Wash. Sledovat Facebook se 
vyplatí. Prvním třem, kteří 
na oznámení zareagují a dají 
mu svůj laik, věnuje fi rma 
věrnostní kartu nabitou pěti 
sty korunami.  

ÚSTECKÝ KRAJ - Prvního září se slavnostně otevřela nová sportovní 
hala Střední lesnické a odborné školy ve Šluknově. Stalo se tak za 
účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.Ten si zde do-
konce i zastřílel na terč.

Lesnická škola je ve Šluknově 
od roku 1954. Přáním každé-
ho učitele i žáka vždy bylo mít 
vlastní tělocvičnu. Nyní se to 
splnilo. „Naše sportovní hala 
není jen tělocvičnou, ale také 
střelnicí, posilovnou a máme 
i svou vlastní lezeckou stěnu. Na-
víc můžeme celý prostor snadno 
přestavět na krásný sál, který 
lze využít při našich slavnost-
ních dnech,“ uvedl ředitel školy 
Rudolf Sochor. Prohlédnout 
halu si může i široká veřejnost. 

„Připravili jsme pro zájemce den 
otevřených dveří, který se bude 
konat v  sobotu 16. září. Tato 
akce je v  rámci Lesnického dne, 
který se uskuteční od 10 hodin 
v našem arboretu v Kunraticích 
u Šluknova,“ doplnil ředitel So-
chor s tím, že by rád poděkoval 
partnerům, bez kterých by se 
stavba nikdy neuskutečnila. Ze-
jména Ústeckému kraji, jakožto 
zřizovateli. Dále Severočeským 
dolům a v neposlední řadě 
všem svým spolupracovníkům, 

kteří mají zásluhu na zdárné re-
alizaci. (nov)

ÚSTECKÝ 
PŮLMARATON 2017

V sobotu 16. září se usku-
teční v  Ústí nad Labem již 
7. ročník Ústeckého půlma-
ratónu v rámci běžecké série 
RunCzech s  hlavním závo-
dem Mattoni 1/2Maraton 
Ústí nad Labem. Jménem 
prezidenta organizačního 
výboru Dr. Carla Capalba 
a hejtmana Ústeckého kra-
je Oldřicha Bubeníčka vás, 
vaši rodinu, přátele a všech-
ny občany vašeho města či 
obce srdečně zveme k účas-
ti.

Bližší informace ke všem 
závodům a příslušným ka-
tegoriím, včetně možnosti 
přihlášení, naleznete na 
hlavní  webové stránce po-
řadatele: 

https://www.runczech.com

Hejtman si 4. září zastřílel v lesnické škole

Zaměřeno i na cyklisty
V mosteckém okrese proběh-

la další dopravně bezpečnostní 
akce. Ta byla zaměřena na mě-
ření rychlosti a také na kontrolu 
cyklistů v  silničním provozu. 
Policisté dopravní služby během 
dne zastavili 12 motorových vo-
zidel, jejichž řidiči porušili sta-
novenou rychlost, a  uložili jim 
pokuty v  příkazním řízení ve 
výši 7 000 korun. Hlídky zkon-
trolovaly i  osm cyklistů. Ti se 
žádného porušení dopravních 
předpisů nedopustili.

Pozor na záškoláctví
Pokud rodiče nedohlídnou na 

své děti, aby řádně chodily do 
školy, mohou na to nepříjemně 
doplatit. Vyšetřovatel mostecké 
policie obvinil z  přečinu ohro-

žování výchovy dítěte kvůli zá-
školáctví několik osob. Rekord-
mankou je dívka z Mostu, která 
má 551 neomluvených hodin. 
Její matka může být potrestána 
až pětiletým odnětím svobody. 
Stejně tak 33letá žena a  39letý 
muž, kteří opakovaně nedbali 
o  povinnou školní docházku 
svých dvou dětí, které vykazo-
valy neomluvené hodiny. Oba 
byli již v  minulosti pro stejný 
skutek odsouzeni.  Ani žena ve 
věku 40 let z Mostu nedbala jako 
matka na výchovu a  povinnou 
školní docházku svých dvou 
dcer, které vykazovaly neomlu-
venou absenci, jedna 139 hodin 
a  druhá vykázala 275  hodin 
neomluvené absence. Matce za 
toto jednání hrozí trest až na je-
den rok.  (pur)

P orušené paragrafy
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MEZIBOŘÍ – Před šedesáti lety se parta nadšených sportovců v Mezi-
boří spojila a založila fotbalový klub. Dnes má mezibořský fotbalo-
vý klub největší dětskou základnu v celém okrese.

Fotbalový klub byl v Mezibo-
ří založen v roce 1957. Tehdy se 
rušila obec Záluží a do Mezibo-
ří se přistěhovala první silnější 
skupina fotbalistů. „U zrodu fot-
balového klubu tenkrát stáli Jaro-
slav Pečený, Honza Vávra a Jind-
řich Vopalecký. V prvních letech 
existence klubu hráli fotbalisté 
na hřišti, ze kterého je v  sou-
časné době atletický stadión. 
V  roce 1990 jsme se odstěhovali 
na nové hřiště, které využíváme 
dodnes a opustili jsme TJ Baník 
Meziboří. Fotbalový klub Mezi-
boří se osamostatnil,“ ohlíží se 
do historie klubu předseda Mi-
roslav Dienelt. Hřiště na Mar-
kově kopci se během třiceti let 
změnilo. Letos investoval klub 
700 tisíc korun do rekonstruk-
ce odvodnění travnaté plochy. 
„V nejbližší budoucnosti bychom 
rádi rekonstruovali travnatou 
plochu a  oplocení, což je ale in-
vestice v  řádech miliónů korun. 
Jako zázemí klubu a  šatny vy-
užíváme objekt, který nám za 
jednu korunu pronajímá město 
Meziboří,“ doplnil Miroslav Di-
enelt. S fi nančními prostředky je 

mezibořský fotbal tak trochu na 
štíru. Hlavně proto, že členské 
příspěvky pro děti, kterých je 
v  klubu nejvíc, jsou stále velmi 
nízké. „Snažíme se udržet člen-
ské příspěvky na nejnižší možné 
částce tak, aby u nás mohly spor-

tovat všechny děti, které chtějí. 
I  ty ze sociálně slabších rodin, 
které si nemohou dovolit platit 
svým dětem drahý sport. Dů-
ležité pro nás je, aby měly děti 

fotbal rády a hra je těšila. To by 
samozřejmě nebylo možné  bez 
nasazení a  ochoty funkcionářů 
a  trenérů věnovat čas tomuto 
sportu bez nároku na odměnu 
a  také bez velké podpory města 
Meziboří, na kterou se už řadu 
let můžeme spolehnout,“ vysvět-
lil předseda. Mezibořský fotbal 
má v historii i několik význam-
ných úspěchů. Dospělí hráči 

hráli krajský přebor a  v  roce 
2002 vyhráli Severočeský po-
hár. „Pokud bych měl jmenovitě 
někoho vyzdvihnout, pak Milana 
Čermáka, který v 70. letech hrál 

za reprezentaci, Petra Čermáka, 
který se z  Meziboří dostal do 
Slavie. Dalším reprezentantem, 
který vzešel z  Meziboří, je Petr 
Johana. Zapomenout nemohu 
ani na Jiřího Jediňáka, který hrál 
za Baník Most. V současnosti se 
ale soustředíme především na 
mládež. V  klubu je registrová-
no 130 lidí, z toho 90 dětí. Jezdí 
k  nám trénovat i  děti z  jiných 
měst. Máme nejširší mládežnic-
kou základnu v  celém okrese,“ 
pochlubil se Miroslav Dienelt. 
Šedesátiny oslaví FK Meziboří 
za podpory města a Euroregio-
nu Krušnohoří 24.  září. Oslavy 
startují devět hodin přátelským 
zápasem mezi mládeží Mezi-
boří a  Saydy. V  10.30 nastoupí 
mezibořská stará garda proti 
Amfoře. Během dne se předsta-
ví například Jan Weber, mistr 
světa a  Evropy ve footbagovém 
vystoupení s  hakisakem nebo 
zpěvák David Mattioli. Po celý 
den budou na hřišti dětské 
atrakce, hudba a  občerstvení. 
„Rádi bychom pozvali všechny 
bývalé hráče a  funkcionáře klu-
bu. Připravujeme pro ně malé 
překvapení, proto je prosíme, ať 
se ozvou na tel. č.  604 341 019 
nebo 777 966 237,“ uzavřel Mi-
roslav Dienelt.  (pur)

Mezibořská Stará garda proti Amfoře

Setkání minidětí
ÚSTECKÝ  KRAJ - Novoroze-

necké oddělení Masarykovy 

nemocnice pořádá v  ústec-

kém muzeu 16.  listopadu 

setkání Ústeckých minidětí. 

„Jedná se o děti, o které pe-
čoval zdravotnický personál 
ústeckého perinatologického 
centra. Pro děti a jejich blíz-
ké bude připraven doprovod-
ný program. O  den později, 
17.  listopadu, bude v  rámci 
oslav Světového dne předčas-
ně narozených dětí nasvícen 
purpurovou barvou výletní 
zámeček Větruše, který je 
jednou z dominant statutár-
ního města Ústí nad Labem,“ 
dodal primář Petr Janec. 
Rodiče nedonošených dětí, 
hospitalizovaných v  ústec-
kém novorozeneckém oddě-
lení, kteří mají zájem se akce 
zúčastnit, se mohou přihlá-
sit na e -mailu: usteckemini-
deti@minideti.cz.  (sol)

ÚSTECKÝ  KRAJ – Novoroze-
necké oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem 
se zapojilo do celosvětového 
projektu Socks for Life. Jeho cí-
lem je zvýšit povědomí široké 
veřejnosti o problematice před-
časného porodu. Dobrovolníci 
se mohou přidat, stačí uplést 
nebo zakoupit novorozenecké 
ponožky. 

Do listopadových oslav Světo-
vého dne předčasně narozených 
dětí chce Nadace Nedoklubko 
v rámci projektu shromáždit 

přes devět tisíc párů novoroze-
neckých ponožek a vytvořit tzv. 
ponožkový rekord. V České re-
publice se ročně narodí zhruba 
9 000 dětí předčasně. Ústecké 
novorozenecké oddělení je jed-
ním z perinatologických center, 
kde mohou dobrovolnice uple-
tené ponožky pro novorozence 
darovat. „Projekt jsme se rozhod-
li podpořit, jelikož se v Ústeckém 
kraji, oproti ostatním krajům 
České republiky, rodí nejvíce 

nezralých novorozenců. Celore-
publikový průměr je okolo devíti 
procent, u nás v Ústeckém kraji 
je to procent dvanáct. Ročně se 
v průměru na našem perinato-
logickém centru narodí dětí s po-
rodní váhou nižší než patnáct set 
gramů okolo stovky, u porodní 
váhy do dva tisíce pět set gramů 
jde zhruba o tři sta padesát novo-
rozenců,“ uvedl primář Novoro-
zeneckého oddělení Masaryko-
vy nemocnice Petr Janec.  (sol)

MEZIBOŘÍ – Mezibořská Střední škola Educhem má na své stra-
ně největší zaměstnavatele regionu, společnosti UNIPETROL RPA  
a INELSEV GROUPE. Podporu škole vyjádřili zástupci obou společ-
ností první školní den, kdy spolu s náměstkem hejtmana Ústecké-
ho kraje Martinem Klikou, starostou Meziboří Petrem Červenkou 
a vedením školy přivítali studenty prvních ročníků. UNIPETROL RPA 
navíc nepřišel s  prázdnou a do nového školního roku studentům 
oboru aplikované chemie věnoval zbrusu nové vnitřní prostory. 

Moderní, příjemná, desig-
nová, to jsou přívlastky, které 
nové chodbě v  prvním patře 
Educhemu sluší. Za několik set 
tisíc korun vybavil UNIPETROL 
RPA společné prostory, kde stu-
denti tráví přestávky, posezením, 
atraktivní výmalbou i televizí. Ze 
strany chemické společnosti to 
není první pomoc střední škole, 
která v  regionu vychovává mla-
dé chemiky. „Vedení Educhemu 
je aktivní a na škole je vidět, že 
má tah na branku. Mají nápady, 
chtějí od nás konkrétní pomoc, 
přichází s  konkrétními projek-
ty. Tak by měla spolupráce mezi 
zaměstnavatelem a vzdělávacím 
zařízením vypadat. My škole po-
můžeme dnes a získáme za to při-

pravené zaměstnance, případně 
vysokoškolské studenty v chemic-
kých oborech,“ pochvaluje si spo-
lupráci se školou Michal Chmiel. 
UNIPETROL RPA pomáhá 
škole mimo jiné s  odbornou 
praxí studentů, učitelé mohou 
využívat vybavené laboratoře 
společnosti, pro úspěšné studen-
ty fi rma připravila stipendijní 
program, pomáhá s  vybavením 
školy. „UNIPETROL RPA je na-
ším partnerem, kterého si velmi 
vážíme. Studium chemie není 
jednoduché, a navíc nepatří mezi 
dětmi k nejoblíbenějším. Jsme vel-
mi spokojeni, že v  letošním roce 
do oboru aplikované chemie na-
stoupilo 24 studentů. Je to pro nás 
úspěch ale také signál, že na part-

nerství s velkým zaměstnavatelem 
slyší rodiče budoucích studentů,“ 
říká statutární ředitel školy Pavel 
Prošek. „Spolupráce s  fi rmami 
v  regionu se nám daří. Dobrým 
partnerem je nám kromě UNI-
PETROLU RPA také INELSEV. 
Firmy mají své zástupce v porad-
ním sboru i ve školské radě. Úzká 
komunikace mezi zaměstnavateli 
a školou umožňuje připravit stu-
denty na budoucí zaměstnání 
podle představ zaměstnavatelů,“ 
říká nová ředitelka školy Helena 
Kripnerová. Podporu má Edu-
chem také od Ústeckého kraje. 
„Technické obory jsou pro region 
velmi důležité. Právě absolventi 
technických oborů chybí na trhu 
práce nejvíce. Pro střední školy 
vyhlásil letos Ústecký kraj sou-
těž o titul Dobrá škola, který je 
spojený také s dotací pro vítěze,“ 
uvedl Martin Klika. Na závěr 
studenty pozdravil starosta měs-
ta Meziboří Petr Červenka, který 
pochválil také vedení školy za 
aktivitu, se kterou školu rozvíjí. 
 (pur)  

S litvínovským zastupitelem a předsedou ODS Danielem Volá-
kem na aktuální témata, která hýbou Litvínovem.

Rozkopaná 
Podkrušnohorská ulice 

V  současné době probíhá 
oprava frekventované části 
Podkrušnohorské ulice od Bil-
ly ke Koldomu. Provoz bude 
usměrňován semafory do jed-
noho jízdního pruhu. Na čas 
budou uzavřeny křižovatky 
s  ulicemi Jedličkova, Šaldova, 
Koldům garáže a parkoviště. 
„V této části Podkrušnohorské 
ulice byl během prázdnin mi-
nimální provoz. O to horší to 
je se začátkem školního roku. 
Nechápu, kdo mohl souhlasit 
s  tím, aby investor naplánoval 
rekonstrukci tohoto úseku právě 
na začátek školního roku. Pro 
rodiče dětí z jazykové školy je to 
zásadní dopravní komplikace, 
která může zejména v  ranních 
hodinách vyústit až v  kolaps 
dopravy v  této lokalitě. Město 
Litvínov muselo vydat souhlasné 
stanovisko s touto investicí, tedy 
i s termínem. Budu proto na jed-
nání zastupitelstva žádat jméno, 
které se za Litvínov na povolení 
ke stavbě objevilo,“ prohlásil 
Daniel Volák a dodal, že při plá-
nování této akce se zcela zapo-
mnělo na zdravý selský rozum.

Více peněz pro řidiče 
autobusů a tramvají
Na zastupitele Litvínova se 

v  poslední době obrací nespo-
kojení zaměstnanci Dopravního 
podniku měst Mostu a Litvíno-
va. Upozorňují na to, že pracují 
za nízké mzdy, což je často nutí 
k tomu, aby hledali lépe placenou 
práci. Z dopravního podniku tak 
odchází zkušení řidiči. „Je potře-
ba, aby na personální situaci v do-
pravním podniku dohlédli naši 
zástupci v  orgánech společnosti. 
Litvínov na veřejnou dopravu 
přispívá padesáti milióny korun. 
Za tyto peníze můžeme žádat 
lepší podmínky pro řidiče auto-
busů a tramvají, kteří svou práci 
dělají dobře. Je důležité, udržet si 
zkušené řidiče, kteří tisíce kilome-
trů v městském provozu zvládnou 

bez dopravních nehod. Vyzvu 
proto zástupce města v  orgánech 
Dopravního podniku měst Mostu 
a Litvínova, kteří podle mého ná-
zoru personální situaci hrubě pod-
cenili a v tomto ohledu selhali, aby 
iniciovali navýšení platů řidičům 
a to o deset procent,“ prohlásil 
dále Daniel Volák. 

Požár na skládce Celio
Požár na skládce Celio sice 

považuje Daniel Volák za mi-
mořádnou událost hodnou 
zvláštní pozornosti, zároveň 
si je ale vědom, že opakování 
do budoucna nelze vyloučit. 
„Skládky prostě někdy hoří. 
To se může stát, i kdyby fi rma 
přijala sebepřísnější opatření. 
Město by ale mělo větší pozor-
nost věnovat důsledkům této 
události. Neměli bychom se 
spoléhat výhradně na externí 
měření. Měli bychom znát nejen 
bezprostřední dopady na životní 
prostředí, ale také mít možnost 
provádět měření dlouhodobě. 
Řešením je například speciali-
zované měřicí zařízení, kterým 
by mohla disponovat městská 
policie. Je na starostce města, 
aby oslovila Celio a Unipetrol 
RPA, které můžeme považovat 
za partnery města a na spolu-
fi nancování toho zařízení se 
s nimi dohodla. Neočekávám, že 
vedení města přejde tuto událost 
mlčením stejně, jako když Mi-
lan Šťovíček tiše kývl na dovoz 
toxických ostravských kalů do 
Litvínova,“ prohlásil do třetice 
Daniel Volák.   (pur)

Daniel Volák: Přidejte 
řidičům tramvají a autobusů

Pomozte vytvořit „ponožkový“ rekord!

IDobrovolnice, které upletou 
nebo zakoupí ponožky pro nezra-
lé novorozence a chtějí je poskyt-
nout ústeckému novorozenecké-

mu oddělení, se mohou informovat 
na e-mailu: usteckeminideti@mini-
deti.cz. Sbírka trvá do 31. října 2017. 
Všechny darované ponožky i s osob-
ními vzkazy darujících budou vysta-
veny 10. listopadu u příležitosti Svě-
tového dne předčasně narozených 
dětí na Slovanském ostrově v Praze.

Educhem těží ze spolupráce s fi rmami i krajem

Daniel Volák

Zleva Pavel Prošek, Petr Červenka, Michal Chmiel a Tomáš Herink.
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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 staré hračky, stavebni-

ce merkur, mašinky merkur, pása-
ky, indiány z NDR, autíčka na bow-
den aj. Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám fl exipasy se slevou – 
SMS nebo volat na tel.: 736 674 
248

 ■ Prodám urnový hrob na hřbi-
tově v Mostě, cena 3.000 Kč. Tele-
fon: 736 618 201 

 ■ Prodám zavařovací, šroubova-
cí víčka. Kus 1 Kč, lze i se sklenicí 
– kus 2 Kč. Litvínov – 736 469 724

 ■ Prodám 200 ks sešítků – Pošli 
recept 1 Kč/ ks. Litvínov – 736 469 
724

 ■ Prodám Ottův slovník nauč-
ný - vázaný v  kůži, nutno vidět. 
Cena dohodou - Litvínov. Telefon: 
603 984 542

 ■ Kdo postaví v  Mostě pergolu 
- dřevo dodáme levně dohodou. 
Telefon 607 277 880 volat večer.

 ■ Prodám oranžovou sedací 
soupravu 3+1+1, spěchá. Zacho-
valá. Cena dle dohody. Telefon 
607 784 645.

 ■ Koupím vojenskou vzduchov-
ku vz. 35-45 a  jiné druhy. Dále 
fl ašinet a  hrací strojky. Nabídněte 
dohodou. Telefon: 603 335 591

 ■ Prodám soustruh na dřevo, 
točná délka 55 cm, průměr vřete-
ne 12 cm, motor je na 380 V/220 V, 
příkon 550 W, plochý řemen. Cena 
2 000 Kč. Telefon: 728 353 200

 ■ Prodám kachlová kamna, veli-
kost 150 cm, šířka 35 cm, hloubka 
35 cm, jsou už 100 let stará. Cena 
2 000 Kč. Telefon: 728 353 200

 ■ Prodám obývací pokoj: šatní 
skříň, sekretář, knihovnu, válendu, 
stůl + 4 židle, konferenční stolek. 
Prodám pouze v  celku. Telefon: 
728 353 200

 ■ Prodám držák na lupu s dvěma 
klipsy, černé barvy. PC 600 Kč, nyní 
100 Kč. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám bílý psací stolek - Ikea. 
Šířka 120 cm, hloubka 60 cm, výš-
ka 70 cm. Cena 750 Kč. Telefon: 
736 469 724

BYTY, DOMY
 ■ Přenechám zahrádku v  kolo-

nii Meziboří, elektřina, užitková 
voda, pramen na parcele, zděný 
altán i  svah. 400 000 Kč. Telefon: 
605 313 090

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám ženu do 45 z Mostu, 

které nevadí pes – jsem svobodný, 
nekuřák, důchodce 47, samota je 
zlá. Jen volat děkuji. Telefon: 728 
524 118, 792 403 132

 ■ 44/183 svobodný, bez závazků 
hledá ženu pro vážný vztah. Tel: 
731 838 348

 ■ 66letý nekuřák, abstinent, 
180/96 hledá příjemnou ženu pro 
spolužití. Společně užít volného 

času pro výlety, houby. Bydlím 
v rodinném domě v krásné krajině 
Lounska. Tel: 721 310 917.

 ■ Muž, 39 let, hledám kamaráda 
- přítele pro vše hezké, spíše starší, 
vlastní zázemí. ZN: solidnost, úro-
veň, těším se na odpověď. SMS - 
739 857 839

 ■ 66letý nekuřák, abst., středo-
školák, 180/96, hledá příjemnou 
ženu pro spolužití. Užít si volného 
času pro procházky, výlety, houby. 
Bydlím v  RD na Lounsku. Telefon: 
721 310 917

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

Prodám dětský golfový bag (7-9 let), 
půlset. Po prvním hráči, používaný rok 
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena 
3.700 Kč). Tel: 739 030 454

Vyhraj NÁKUP
V HODNOTĚ 30 000 kČ

 15. 6. - 15. 9. 2017

DALŠÍ SUPER CENY

Zapůjčení vozu značky Hyundai na 5 dní / ATELIÉROVÉ FOCENÍ / SÝROVÝ BALÍČEK

více info na www.centralklub.cz 

CENYDALŠÍ SU

Sběr 
jablek 
v Itálii

informace:

tomas.siska33@gmail.com

720 363 433
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V neděli na Bílé Tygry 
Liberec

HC Verva startuje nový 
ročník extraligy na domácím 
ledě v neděli 10. září, kdy se 
v  druhém kole nové sezony 
střetne s  týmem Bílí Tygři 
Liberec. Severočeské derby 
začíná na Zimním stadio-
nu Ivana Hlinky v Litvínově 
v 17.30 hodin.

Souš doma vyzve 
celek Motorletu

Pražský Motorlet bude 
o víkendu soupeřem Baníku 
Souš v  utkání 5. kola fotba-
lové divizní skupiny B, kde 
je Souš jediným zástupcem 
Mostecka. Ta v  minulém 
kole podlehla FK Neratovi-
ce/Býškovice 3:2 po penal-
tovém rozstřelu. Doma bude 
chtít složit reparát. Utkání 
se hraje v  sobotu 9. září od 
17.00 hodin. 

Kombinovaný tým 
zajíždí do Srbic

Celek dvou spojených 
klubů Sokol Horní Jiřetín 
FK Litvínov v  dalším kole 
krajského přeboru zajíždí na 
hřiště do Srbic. Tady se bude 
snažit získat více jak jeden 
bod, který má zatím na svém 
kontě po třech odehraných 
zápasech. 

V druhém kole hraje 
Most v Šale

Druhé kolo WHIL a druhý 
soupeř ze Slovenska. DHK 
Baník Most se tak v druhém 
kole nové sezony představí 
u našich sousedů. Soupeřem 
Černých andělů bude v  so-
botu 9. září silný celek Duslo 
Šala. 

Junioři vyhráli 
memoriál Petra 

Kalivody
Již 15. ročník memoriálu 

Petra Kalivody patřil litví-
novským hráčům. Do Litví-
nova se sjely čtyři týmy, které 
spolu s domácím celkem 
poměřily síly ve vzájemných 
utkáních. Memoriálu se 
účastnila Plzeň, Sparta, Sla-
via, Chomutov a domácí HC 
Litvínov. 

Mladší dorost ovládl 
domácí turnaj

Mladší dorostenci HC 
Litvínov vybojovali na do-
mácím turnaji zlaté me-
daile. Poradili si se všemi 
soupeři, které do Litvíno-
va přijeli a zaslouženě celý 
turnaj ovládli. Nejdříve si 
poradili se Slavií 7:1, pora-
zili Plzeň 4:3, Rosenheim 4:3 
a nakonec i  Liberec 5:2.  Na 
turnaji se skvělým výko-
nem blýskl útočník Jan My-
šák, který ve třech utkáních 
vstřelil 8 branek a přidal  4 
asistence. 

V Mostě se opět 
chystají nábory

Nábory nejmladších ho-
kejistů se opět připravují 
v  Mostě, a to v  rámci akce 
Týden hokeje. Nábor se na 
ZS v  Mostě uskuteční 19. 
září od 17.00 hodin. Všechny 
děti bez rozdílu dovednosti 
bruslení budou mít jedineč-
nou možnost vyzkoušet si, 
jaké to je být hokejistou.

 (jak)

SVITAVY/LITVÍNOV - Silový 
trojboj trošku jinak si mohli vy-
zkoušet závodníci a závodnice, 
kteří se v sobotu 19. 8. vydali do 
Svitav na propagační poháro-
vou soutěž s názvem Power Wa-
rriors. Na této jedinečné soutěži 
bylo úkolem každého závodní-
ka během dvou minut udělat 
co nejvíce opakování v  každé 
disciplíně s  váhou, která byla 
procentuálně vypočítána z jeho 
tělesné hmotnosti.

Muži například dřepovali 
s  činkou odpovídající 100 % 
jejich hmotnosti, v  benči pak 
70 % a v mrtvém tahu 130 % 
(výsledná váha se zaokrouh-
lovala bližšímu násobku 2,5 
kg). Dvě minuty se mohou 
zdát málo, ale kdo posiluje, tak 
dobře ví, že cvičit s činkou ne-
přetržitě dvě minuty je téměř 
nemožné. Proto mohl každý 
soutěžící během těchto dvou 
minut položit činku, odpoči-
nout si a pak pokračovat dál. 
Běžel mu však čas. 

Prvního ročníku této zajíma-
vé soutěže se zúčastnil zástupce 
oddílu SKST Litvínov Jan Mer-
haut a jeho trenér Dušan Švarc-
bach. Soutěž byla rozdělena cel-
kem do pěti kategorií.

 Jan Merhaut se svou tělesnou 
váhou 72,9 kg startoval v kate-
gorii mužů 15 - 25let  do 90 kg. 

Opět se soutěž zahajovala dře-
pem, kde mu na činku naložili 
72,5 kg. S  touto váhou Honza 
dokázal udělat 43 opakování, 
čímž se v  nejsilnější kategorii 
dostal na průběžné druhé místo. 
V benči pak zvládl s 50 kg udělat 
39 opakování a o jeden stupínek 
klesl. V mrtvém tahu pak Honza 
udělal ještě 42 opakování s čin-
kou o váze 95 kg a celkovým 
součtem 124 opakování vybojo-
val bronzovou medaili. 

Závodil i trenér Dušan Švac-
bach, který již spadá do veterán-
ské kategorie. Zde byl však s tě-
lesnou váhou 77,3 kg zařazen 
do kategorie  mužů nad 25 let. 
Také Dušan měl ve dřepu jasně 
danou váhu 77,5 kg, se kterou 
dokázal udělat 47 opakování 
a dostal se tak do čela kategorie. 
Naopak v  benči, kde zvládl 40 
opakování s 55 kg, si stejně jako 
Honzík trochu pohoršil. V po-
slední disciplíně v mrtvém tahu 
však Dušan našel ještě pár zby-
lých sil a zvládl 42 opakování se 
100 kg. Celkových 129 opaková-
ní nakonec na vítězství stačilo, 
a tak měl medaili i trenér.  

Závodníci byli se soutěží vel-
mi spokojeni a těší se na další 
ročník. Doufejme, že se nás na 
další ročník vypraví víc.  

foto: Vladimír Merhaut 
text: Petra Steinerová

BÁNOVCE  NAD  BEBRAVOU – K  úvodnímu kolu nového ročníku 
WHIL zajížděl tým házenkářek DHK Baník Most na Slovensko. No-
váček z Bánovců nad Bebravou však pro ně nebyl vážnějším sou-
peřem. S  celkem Černých andělů totiž prohrál rozdílem třídy, a to 
20:41, po poločase 7:20. Most měl utkání od úvodu plně ve své režii 
a bezpečně ho dovedl do vítězného konce. 

„Až na úvodních několik mi-
nut, kdy se oba týmy oťukávaly, 
jsme měli utkání zcela pod kon-
trolou. Vycházeli jsme ze zabez-

pečené obrany opřené o výkony 
brankářek a dařily se nám proti-
útoky z první i druhé vlny,“ ko-
mentoval výkon svého týmu tre-

nér Peter Dávid. Podle jeho slov 
se dařilo dostat soupeře pod tlak 
díky ofenzivní obraně s velkým 
množstvím protiútoků. „Pochva-
lu si tým zaslouží za velmi dob-
rou herní disciplínu. Hráčky vědí, 
co se od nich čeká a všechno, na 
čem jsme se dohodli, se nám po-
dařilo splnit,“ dodal trenér. 

Během střetnutí s Bánovce-
mi se na palubovce prakticky 
vystřídal celý hráčský kádr Ba-
níku, v pravidelných intervalech 
posílal trenér do hry komplet-
ní herní sestavy. Nejúspěšnější 
střelkyní Černých andělů byla 
s 9 zásahy Simona Szarková. 

Bánovce nad Bebravou – 
DHK Baník Most 20:41 (7:20). 
Branky Mostu: Szarková 9/2, 
Zachová 7, Růčková 4/1, Je-
řábková, Jungová (obě po 4), 
Borovská, Stříšková, Šípová, K. 
Dvořáková (všechny po 3), V. 
Dvořáková 1.

Další výsledky I. kola WHIL 
2017/2018: SHK Veselí n. M. – 
Trenčín 36:29, Písek – Šala 20:33, 
Michalovce – Hodonín 40:19, 
Olomouc – Poruba 23:23 a Slavia 
Praha – Zlín 30:28.  (jak) 

Winnipeg – Mladý hokejový 
útočník Kristian Reichel, který 
se v letní přetávce rozhodl ode-
jít do zámoří, kde bude oblékat 
dres týmu Red Deer Rebels ve 
Western Hockey League, si za-
hraje na turnaji Young Stars 

Classic ve výběru mladých 
hráčů Winnipeg Jets. Od 8. do 
11. září změří síly na turnaji 
mladých nadějí v kanadském 
Pentictonu týmy Vancouveru, 
Edmontonu, Calgary a Winni-
pegu. (jak)

Úspěch v netradičním 
silovém trojboji

Mladý Reichel si zahraje 
za výběr Winnipegu Jets

Medailisté (zleva) trenér Dušan Švarcbach a Jan Merhaut.

Černí andělé v prvním kole 
smetli nováčka soutěže

MOST – Fotbalisté Mosteckého 
fotbalového klubu po pádu do 
krajského přeboru v  soutěži 
zatím válí. Mají za sebou čtyři 
utkání, která dokázali přetavit 
ve čtyři vítězství. Naposledy se 
jim to povedlo doma, v souboji 
s  Tatranem Kadaň, který pora-
zili 2:1. Branky vítězů stříleli 
Valenta a Stožický z  penalty. 
Hosté dohrávali druhý poločas 
o deseti, když byl po přestávko-
vém extempore vyloučen jejich 
brankář Turánek. A jak šla šňůra 
čtyř vítězství v řadě?

Mostečtí vyhráli úvodní utká-
ní v Jílové 6:0 (3:0). Branky stří-
leli: Valenta 2, Zd. Weickert 2, 
Kastl a Šoupa. V  druhém kole 
vyhráli ve Vilémově 1:4 (1:1). 
Branky zařídili Tancoš, Bíro, 
Valenta a Stožický z  penalty. 

Třetí utkání nové sezony MFK 
opět sehrál na domácím hřiš-
ti a porazil Litoměřicko B 4:1 
(2:0). Branky vítězů vstřelili Lá-

cha 3 a Stožický. 
K utkání 5. kola krajského 

přeboru zajíždí MFK do nedale-
ké Bíliny.  (jak)

LITVÍNOV – Nový ročník nejvyšší hokejové soutěže začíná již v pá-
tek. Hráči HC Verva Litvínov do něj vstoupí na ledě v Plzni. Doma se 
pak poprvé v nové sezoně představí v neděli 10. září, kdy se střet-
nou s Libercem. 

„Myslím si, že asi jsme na tom 
fyzicky určitě lépe, jsme dobře při-
praveni, ale všechno to prověří až 
dlouhodobá část,“ řekl na tiskové 
konferenci před začátkem sezony 
kapitán týmu Michal Trávníček. 
Kádr v  průběhu letní přestávky 
doznal na litvínovské poměry 
množství změn. Mužstvo v  pří-
pravných zápasech střílelo hodně 
gólů. „Vypadá to dobře. Oproti 
nedávným sezonám je to hodně. 
V minulosti pět nebo šest gólů v zá-
pase padalo běžně, tak doufám, 
že se nám to podaří zase vrátit,“ 
dodal kapitán. Novou posilou je 
mladý Kanaďan Josh Nicholls. 

Josh Nicholls je rodákem 
z Richmondu v Britské Kolum-
bii. V  roce 2010 byl draft ován 
klubem Toronto Maple Leafs 
v 7. kole jako 182. hráč. V zámo-
ří hrál Western Hockey League 
za Saskatoon Blades, American 
Hockey League za Hartford 
Wolf Pack, Eastern Coast Hoc-
key League za Greenville Road 
Warriors a Colorado Eagles. 
V  loňské sezoně krátce působil 

v německé DEL, kde hrál za již 
zmiňovaný Straubing Tigers. 
V  přípravných zápasech HC 
Verva Litvínov se prezentoval 
čtyřmi góly a třemi asistencemi 
v  devíti zápasech.  Mladý for-
vard ví, že se od něj očekává, že 
bude dávat góly. 

„Když jsem poprvé přišel na 
setkání s  vedením klubu, tak se 
mě zeptali, jestli vím, proč mě 
sem vzali. Z legrace mi pak bylo 
řečeno, že se ode mě čeká, že dám 
třicet gólů. Tak jsem odpověděl, 
že to vím a že jsem na to připra-

vený,“ řekl 25letý hokejista ze 
země javorového listu. Sezonu 
vidí dobře. „Litvínov má podle 
mě pro novou sezonu dobře po-
skládaný tým. Je v  něm spousta 
talentovaných kluků. Cítím, že 
mužstvo má sílu, takže věřím, 
že se nám bude dařit,“ dodal 
Nicholls. A cíle týmu v  novém 
ročníku Tipsport extraligy?

„Samozřejmě chceme do play 
off ,“ řekl předseda představen-
stva klubu Jiří Šlégr s  tím, že 
o případném boji o titul se ne-
bude bavit. „Víme, že existuje 
ten hokejový Bůh a jak už jsem 
několikrát před zahájením sezo-
ny řekl, nechceme se nějak vy-
chloubat, abychom jej neurazili,“ 
uzavřel Šlégr.  (jak)

Mostecký fotbalový klub má sérii vítězství

Hokejisté jdou do nového ročníku 
dobře připraveni, chtějí play off
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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MOST - Město plánuje na Šibeníku nové lanové centrum neboli 3D 
bludiště. Zatím má radnice hotovou studii a nyní připravuje veřej-
nou zakázku na realizaci akce. Náklady by si měly vyžádat kolem 
dvaceti až pětadvaceti milionů korun. Bludiště by mělo být v parku 
už příští rok.

„Máme hotovou studii, na 
niž jsme vyčlenili zhruba dvě 
stě padesát tisíc korun. Nyní 
chystáme veřejnou zakáz-
ku na dodávku. Vedle 
toho poběží i  žádost 
o  stavební povolení 
a územní řízení. Vy-
padá to zatím velmi 
dobře a  chceme vě-
řit, že příští rok bude 
bludiště hotové,“ in-
formoval o  aktuál-
ním stavu mostecký 
primátor Jan Papa-
rega.

Vytipované je 
už i  místo v  parku. 
„Vybírali jsme ta-
kové místo, aby vše 
splynulo s  parkem 
a abychom tu muse-
li co nejméně kácet. 
Nechceme bludiště 
na prázdné ploše, ale 
částečně i v přírodě,“ 
připomněl náměs-
tek primátora Ma-
rek Hrvol. Lanové 
městečko by mělo 
být také pod-
statně větší než 
například la-
nové centrum 
v Oseku. „U nás 
nemáme tak 
vzrostlé stro-

m y jako v  Oseku. Proto se 
lanové atrakce zre-
alizují na kůlech 
a  na nich budou 
pochozí lávky. Ně-
která část bludiště 
povede i  nad ko-
runami stromů. 
Bude tu zároveň 
i vyhlídka,“ podot-
kl dále náměstek 
Hrvol. Právě ale 
vyhlídka celou akci 
prodraží. „Došlo 
k  navýšení opro-
ti předpokladům, 
protože na základě 
studie jsme zjistili, 
že z vyhlídky, která 
měla být původně 
ve výšce kolem 13 
metrů, by nebylo 
nic vidět. Muse-
la se tak zvýšit na 
zhruba 25 metrů. 
Rapidně tak stoup-
la i  cena. Chceme 
ale, aby to byla do-
minanta bludiště,“ 
nechal se ještě sly-
šet náměstek pri-
mátora. 3D bludiště 
by mělo výrazně 
oživit park Šibeník 

a  být i  důvodem, 
proč zavítat do 
Mostu. „Nejen 

toto lanové centrum a bludiště by 
mělo park oživit, ale spolu s dal-
šími atrakcemi, jako je například 
i  workout a  další, by sem mělo 
přilákat lidi a život nejen během 
celého dne, ale po většinu roku,“ 
je přesvědčený Marek Hrvol. 
V  bludišti plánuje město také 
vstupné. Jeho konkrétní výše ale 
zatím není ještě na pořadu dne. 
V plánu je zde i kiosek s občer-
stvením a posezení.  (sol)

3D bludiště 
na Šibeníku


