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MOST – Mostecká knihovna slavnostně otevřela naučnou včelí stez-
ku. Novinka proskleného včelího úlu je unikát široko daleko. Pro-
jekt včelí stezky podpořil fi nančně Ústecký kraj.

Otevření naučné včelí stezky 
provázel velký zájem veřejnos-
ti. Zájemci mohli v  rámci akce 
ochutnat skvělý čaj, jak jinak než 
s medem, medové perníčky nebo 
medové pivo… „Naše včelí stez-
ka je opravdu unikát, vidět včely 
takto naživo, přes okno. Úl je dě-
laný na míru. Knihovna je prů-
kopníkem slepých uliček,“ uvedl 
ředitel knihovny a  strůjce myš-
lenky na vybudování včelí stez-
ky v knihovně Tomáš Ondrášek 

a na vysvětlenou dodal: „Říkáme 
tomu stezka, i  když je to trochu 
nadnesený výraz. Chceme ji do 
budoucna ale rozšiřovat a  obo-
hacovat, aby se měli návštěvníci 
na co koukat.“ Stezka nezahrnuje 
jen ale prosklený úl. Podívanou 
doplňují stěžejní a  zajímavé in-
formace na speciálních bane-
rech, které jsou ve tvaru pláství 
a také na dalších obrazových ma-
teriálech rozmístěných ve vstup-
ním vestibulu. Skleněný úl je pak 
umístěn v atriu knihovny, kam je 

možné se také podívat. Atraktiv-
ní a hlavně naučnou podívanou 
je skleněný úl zejména pro děti 
z  mateřinek či základních škol. 
„Za měsíc uvidí včelí úl na tři tisí-
ce lidí, a navíc je to s akcentem na 
děti. I  děti budou moci vstoupit 
přímo do atria, postranním vstu-
pem, a ještě sem pořídíme parava-
ny, aby byly ochráněné,“ doplnil 
ředitel Ondrášek. Součástí stezky 
jsou také úly na střeše knihov-
ny, kde jich je zatím pět, a jeden 
prázdný v atriu, který bude osa-
zen včelstvem na jaře a umístěn 
k ostatním. „Na střechu knihovny 
se k úlům nedá dostat automatic-
ky, ale na vyžádání a v doprovo-
du, a  to z  hlediska bezpečnosti,“ 
podotkl dále Tomáš Ondrášek. 
Knihovna je již zapsána ve svazu 
včelařů a  vlastní svůj certifi kát. 
Bude mít i svůj stáčený med, kte-
rý rozdává osobnostem jako mi-
lou pozornost. „Co se týče skliz-
ně medu, jsme soběstační. Kolik 
medu bychom mohli z našich úlů 
sklidit, se dá těžko odhadnout, zá-
ležet bude vždycky na sezóně. Ale 
dvacet kilogramů z  jednoho úlu 
by bylo skvělé,“ těší se na sklizeň 
Tomáš Ondrášek.



Unikát – naučná včelí stezka v knihovně!

V mostecké knihovně můžete vidět převratnou novinku, skleněný včelí úl.  Při pohledu na úl zevnitř byly u vytržení zejména děti.

V Ý R O Č Í  V Z N I K U 

150 LET
SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V MOSTĚ

VÝSTAVA SOUČASNÉ A HISTORICKÉ HASIČSKÉ TECHNIKY

Akcí bude provázet moderátor a kapela 3D, se kterou si můžete zazpívat známé hasičské písničky.

Na akci bude k vidění tato technika:
cisternová automobilová stříkačka CAS – T-815-7, historická stříkačka, cisternová automobilová stříkačka CAS – SCANIA, 

cisternová automobilová stříkačka CAS – T-148, cisternová automobilová stříkačka CAS – MAN, dopravní vozidlo – AVIA A 30, 
cisternová automobilová stříkačka – ŠKODA 706 RTHP, automobilový žebřík AZ 52-S1V, 

technický kontejner + nosič kontejnerů – Mercedes ACTROS, cisternová automobilová stříkačka CAS – Mercedes-Benz UNIMOG.
Dále se můžete těšit na exponáty z Hasičského muzea Krupka.

Na akci bude zajištěn stánkový prodej.

MOST 1. NÁMĚSTÍ 
PARKOVIŠTĚ PŘED MAGISTRÁTEM MĚSTA MOSTU

7. 10. 2017 9:00–12:00

  O pejskovi a kočičce

MOST – Jevištní 
zpracování veselých 
příhod pejska a 
kočičky o tom, jak 
myli podlahu, sušili 
prádlo a pekli dort. 
Pohádku uvede 
Divadlo rozmanitostí 
v sobotu 30. září od 10 
hodin. Pro děti od 3 let, 
vstupné 70 Kč.

  Festival ptactva

MOST – Oblastní 
muzeum v Mostě zve 
na komentovanou 
ornitologickou vycház-
ku, během níž budete 
pozorovat ptactvo. 
Součástí bude i krouž-
kování ptáků. Sraz je 
v sobotu 30. září v 8 
hodin na tramvajové 
zastávce Most, rozcestí 
Kopisty. 

  Přednáška

MOST – Navštivte 
v úterý 3. října v 17 
hodin Městskou 
knihovnu Most 
a poslechněte si 
zajímavosti o Albánii. 
Dozvíte se  mnohé 
zajímavé přírodní, 
kulturní i historické 
reálie. Přednášku 
povede cestovatel Libor 
Drahoňovský. Vstupné 
40 Kč.

IAtraktivní a hlavně naučnou po-
dívanou je skleněný úl zejména 
pro děti z mateřinek či základ-
ních škol.

MOST – Prezident Miloš Zeman 
navštíví příští týden Ústecký 
kraj. Na spanilou jízdu po vy-
braných městech se vydá v do-
provodu první dámy Ivany, se 
kterou v úterý 3. října zavítá i do 
Mostu.

V úterý 3. října dopoledne 
(v 10.30 hodin) přijede prezi-
dentský pár do Ústí nad Labem, 
kde jej u krajského úřadu při-
vítá hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. Poté se pre-
zident setká s krajskými zastu-
piteli, zástupci krajského úřa-
du a  starosty měst 
a obcí Ústeckého 
kraje. Následně 
se  prezidentský 
konvoj vydá 
do Bíliny, kde 
se prezident 
zúčastní setká-
ní s občany. Do 
Mostu přijede 
Miloš Zeman 
odpoledne (kolem 
16. hodiny). V plá-
nu je setkání 
s primá-

torem, jeho náměstky, radními 
a s řediteli příspěvkových orga-
nizací města.  Poté se prezident 
přesune do městského divadla, 
kde od 16.50 hodin proběhne 
beseda se seniory z Ústeckého 
kraje při příležitosti oslav Dne 
seniorů. Senioři si „svůj svátek“ 
užijí ještě po návštěvě preziden-
ta, neboť se zde pro ně odehraje 
představení úspěšné klasické 
pohádky Princezna se zlatou 
hvězdou na čele v podání čino-
hry Městského divadla v Mostě.

Ve středu 4. října čeká prezi-
denta návštěva města 

Dubí a Chomutova. 
V Chomutově se 
setká se studenty 
a poté odjede do 
Žatce. Ve čtvr-
tek 5. října poctí 
prezident svou 

návštěvou Šluk-
nov a Rumburk. 

Zde svou „misi“ 
zakončí tiskovkou 

s novináři.  (red)

Hlava státu v Mostě
Přijede 3. října

Foto: Herbert Slavík.Foto: Herbert Slavík.



komunální politika29. září 201722

MOST – Budova bývalé 17. ZŠ v  Okružní ulici by mohla padnout 
k zemi. Město sice s konečným verdiktem ještě váhá, ale už si ne-
chává zpracovat projekt na demolici.

Objekt, který se skládá z ně-
kolika pavilonů, se postupně vy-
prázdnil v roce 2012 a 2013. 
Pavilony od té doby město 
částečně pronajímalo a od 1. 9. 
2017 jsou zcela prázdné. „Město 
nabízí pavilony D, E a G býva-
lé 17. ZŠ v Mostě za kupní cenu 
17 100 000 Kč,“ uvedl vedoucí 
magistrátního odboru měst-
ského majetku František Svo-
boda a dodal: „O budovu už od 
minulého roku neprojevil nikdo 
žádný zájem.“ Město proto zva-
žuje další záměry a nevyloučilo, 
že by objekt nechalo případně 
zbourat.  „Chceme být připrave-
ni v  rámci dotačních programů, 
které jsou v nabídce. I proto jsme 
nechávali zpracovat projekt na 
demolici. Nejde o žádné závratné 
náklady a je to jedna z variant,“ 
konstatoval primátor Jan Papa-
rega.

Vzhledem k  tomu, že budo-
va 17. ZŠ se nachází v  sídlišti 
sedmistovky, které jsou zařa-
zeny do sociálně vyloučených 

lokalit, má město reálnou šanci 
s  žádostí o  dotaci na demolici 
uspět. V minulosti takto získalo 
peníze například na zbourání 
bloků č. 1 a 7 v Chanově. Mezi 
dalšími adepty, na něž by měs-
to mohlo získat dotaci z tohoto 
programu a  kde 

se rovněž zpracovává projekt na 
demolici, je jeden ze tří vybyd-
lených bloků v  ulici J. Seiferta, 
v  lokalitě 2 B. „Není to tak, že 
pokud se objekt neprodá, tak 
půjde k  zemi. Chceme být jen 
připraveni na další alternativu,“ 
podotkl dále primátor. Co by na 
místě po 17. ZŠ mělo vznik-
nout, zatím není 

jasné. „Více jsme tento záměr 
nezpracovávali, takže co by zde 
případně mělo být, ještě nevíme,“ 
doplnil ještě primátor. Pokud by 
došlo na bourání bývalé školní 
budovy, která těsně sousedí s 18. 
ZŠ, práce by probíhaly v  době, 
kdy by byla škola prázdná. (sol)

MOST – Mostecký Aquadrom je mimo provoz. Na konec zaří a začá-
tek října je naplánována odstávka zařízení. Během ní by se měl vy-
měnit odbavovací systém za nový a modernizovaný. Obnovu čeká 
také fi ltrace.

Už od 25. září je pro veřejnost 
uzavřený Aquadrom v  Mostě. 
Odstávka potrvá do 6. října. Bě-
hem ní se na koupališti v Topo-
lové realizují některé novinky. 
Jednou z  nich je nový odbavo-
vací systém. Další chystanou 
změnou bude výměna fi ltrace. 
„Rada města vzala na vědomí 
informaci o  průběhu otevírá-
ní obálek a  hodnocení nabídek 
veřejné zakázky na dodávku 
a  montáž technologie fi ltrace. 

Ze tří nabídek schválila nejnižší 
nabídkovou cenu fi rmy CENT-
ROPROJEKT GROUP, a. s., Zlín 
s  nabídkovou cenou 1,6 mil. Kč 
bez DPH,“ informoval tiskový 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Petr Baraňák.

O  pořízení nové fi ltrace se 
rozhodlo až dodatečně. „Na 
Aquadromu chyběl střednědobý 
plán obnovy majetku a technolo-
gie, proto jsme ho nechali zpra-
covat a  jednáme s  technickými 

službami o  pravidelné obměně 
a  investicích. Filtrace je patnáct 
let stará a její výměna je zapotře-
bí,“ podotkl primátor Jan Papa-
rega. Nový odbavovací systém 
i výměna fi ltrace se vymění bě-
hem odstávky současně.

Ještě v  letošním roce by se 
měly na Aquadromu vymě-
nit i  letité tobogány. Otevírání 
obálek proběhlo i  na tuto akci. 
„Tobogány se budou realizovat 
ještě letos a je možné to udělat za 
provozu, “ potvrdil Jan Paprega. 
Tobogány jsou už také na hrani-
ci životnosti. V provozu jsou od 
roku 2003. „Za tu dobu jsou již 
opotřebované, protože se na nich 

vystřídalo velké množství lidí. 
I když děláme pravidelnou údrž-
bu, tobogány potřebují výměnu. 
Také chceme jít s dobou a pro ná-
vštěvníky zkvalitnit služby. Tak-
že mohu prozradit, že tobogány 
budou mít i nové světelné efekty,“ 
uvedl Pavel Měska z  Technic-
kých služeb města Mostu.

Změny k  lepšímu čeká 
Aquadrom i v příštím roce. Pri-
oritou zde bude výměna dlažby. 
„V příštím roce plánujeme výmě-
nu dlažby, na niž jsou prostředky 
vyčleněny v návrhu rozpočtu pro 
rok 2018. Rádi bychom soutěži-
li tuto akci již v  lednu,“ doplnil 
ještě primátor Paparega. (sol)

MOST – Až do konce listopadu budou technické služby města opra-
vovat silnice v Mostě. Na opravy komunikací a chodníků bylo vyčle-
něno padesát milionů korun. Zbývá ještě proinvestovat posledních 
pět milionů.

V  současné době proběhla 
oprava komunikace v  ulici Pod 
Lajsníkem, kde byl částečně 
omezen provoz. Nový povrch 
dostala i ulice Kpt. Jaroše a nyní 
probíhá oprava vozovky v ulici 
U Stadionu před sportovní halou. 
Ta připomínala spíše tankodrom 

a  řidiči tu už brzy budou jezdit 
po zcela novém koberci. Čilý 
stavební ruch na silnicích pro-
bíhal ale i  letos o  prázdninách. 
„Během prázdnin došlo napří-
klad k  opravám komunikací ulic 
K. H. Borovského, J. Vrchlického, 
Albrechtická, Česká či Nezvala,“ 

uvedl Pavel Praženica, vedou-
cí úseku zeleně a  komunikací 
mosteckých technických služeb. 
Opravy zatím běží podle nasta-
veného harmonogramu. „K žád-
nému zásadnímu skluzu nedošlo, 
a když ano, pak z důvodu klima-
tických podmínek,“ vysvětlil Pa-
vel Praženica a dodal: „Práce na 
opravách by měly být podle před-
pokladů dokončeny do konce lis-
topadu 2017.“ Ještě zbývá proin-
vestovat na opravách komunikací 

pět milionů korun z  celkových 
padesáti. Letos se rozhodlo měs-
to opravovat silnice a  chodníky 
odlišně, než tomu bývalo. Opra-
vují se totiž delší a celistvé úseky. 
„Nechceme jít cestou dílčích oprav 
a  fl ikování,“ uvedl před zaháje-
ním oprav komunikací primá-
tor Jan Paparega. Ve městě jsou 
v plánu z větších úseků ještě na-
příklad chodník v ulici J. Fučíka 
(blok 227), oprava komunikací 
M. Alše či Václava Řezáče. (sol)

MOST – Radní Mostu schválili 
navýšení peněz na zimní údrž-
bu o  téměř dva miliony korun. 
„Jedná se pouze o  rozpočtové 
opatření, které reaguje na to, že 
jsme většinu fi nančních prostřed-
ků určených na zimní údržbu 
komunikací v rozpočtu 2017 vy-
čerpali. Jednalo se o částku osmi 
milionů korun,“ uvedl mostecký 

primátor Jan Paparega. Navý-
šené prostředky by tak měly 
zajistit zimní údržbu v  nejvíce 
exponovaných měsících, kte-
rými jsou listopad a  prosinec 
letošního roku. Tyto peníze bu-
dou převedeny z  oblasti služeb 
svícení do oblasti zimní údrž-
by komunikací v  celkové výši 
1 936 260 Kč.  (sol)

MOST – Sběrný dvůr v Zahradní 
ulici v Mostě se bude rozšiřovat. 
Rozhodli o tom radní města. Na 
akci bude město žádat dotaci 
v  rámci operačního programu 
Životní prostřední.

Záměrem projektu je navý-
šení kapacity stávajícího sběr-
ného dvora v  areálu zahradnic-
tví Technických služeb města 
Mostu. „V  rozšířeném prostoru 
sběrného dvora bude vystavěna 
komunikace a  zpevněné plochy 
pro umístění kontejnerů, nádob 
na odpad a ocelového přístřešku. 

Prostor bude odvodněn, osvícen 
venkovním osvětlením a oplocen 
z důvodu bezpečnosti,“ prozradil 
chystané změny tiskový mluvčí 
mosteckého magistrátu Petr Ba-
raňák. Předpokládané celkové 
náklady jsou více než sedm mili-
onů korun s DPH. Předpokláda-
ná výše dotace by měla činit šest 
milionů a  sto čtyřicet dva tisíc 
korun s  DPH, tedy maximálně 
85 procent nákladů. Akce bude 
předfi nancována z  rozpočtu 
města Mostu pro rok 2018 a re-
alizována v roce 2018. (sol)

MOST – Mostecká policie vyhlá-
sila pátrání po Romanu Švecovi 
(41) z  Mostu. Odešel z  domo-
va 12.  7.  2017 a  dosud o  sobě 
nepodal rodině žádné zprávy. 
Jeho mobil je nefunkční.

Hledaný je vysoký 175 – 
180 cm, má krátké tmavé vlasy, 
plnovous a  modré oči. Je neo-
zbrojený a není nebezpečný. „Po-
licie zatím nemá k dispozici infor-
mace, kde by pohřešovaný mohl 
být. Je možné, že hledá zaměst-
nání u  autodopravců. Pokud se 
někde poptával, prosíme o sdělení 
informace na linku 158,“ obrací 
se na veřejnost tisková mluvčí 
policie Ludmila Světláková.

Policie žádá občany, aby veš-
keré informace k  pohřešova-
nému sdělili na linku 158, pří-
padně nejbližší služebně PČR, 
nebo zaslali e -mail na adresu 
operačního odboru Policejního 

prezídia PPČR pp.oo.operacni@
pcr.cz.

V  souvislosti s  pohřešova-
nými policie rozhodně nedo-
poručuje provádět opatření ze 
strany veřejnosti, která by měla 
za následek omezení práv nebo 
osobní svobody zveřejněných 
osob i s ohledem na vlastní bez-
pečnost. (sol)

Opravy děravých silnic potrvají až do zimy

Mostecký Aquadrom se na čas zavřel

Půjde bývalá 17. základní škola k zemi?

Více peněz na zimní údržbu

Sběrný dvůr se rozšíří

Pomozte policii pátrat

Co bude s prázdnou školní budovou?

Silnice před sportovní halou dostává nový koberec. Řidiči zde musí počítat se stavebním ruchem a omezeným parkováním.
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MOST – Sportovní hala v  Mostě slaví letos významné výročí. Dne 
9. prosince 2017 uplyne přesně čtyřicet let od její existence. Spor-
tovci, ale i  široká veřejnost se mohou při této příležitosti těšit na 
speciální akce.

Významné jubileum připo-
mene akciová společnost statu-
tárního města Mostu slavnostně 
a ve velkém, jak se sluší a pat-
ří. „Sportovní hala v souvislosti 
s takto významným výročím 
připravuje několik akcí. Jedna 
z nich se uskuteční 15. prosince 
už od odpoledních hodin a ukon-
čí ji společenský večer. Chceme 
veřejnosti, ale i sportovcům při-
pomenout toto výročí, historii 

haly a celkově zavzpomínat na 
to, jak šel čas… co se tu odehrálo, 
jací sportovci tady vyrostli, jaké 
slavné osobnosti halu navštívi-
ly, protože hala byla zázemím 
jednak sportovním, ale také 
dějištěm nejrůznějších koncer-
tů. Spouštíme také už nyní pro 
veřejnost mediální prezentaci. 
Rádi bychom sem v rámci oslav 
pozvali i bývalé sportovce, spor-
tovní oddíly TJ Baníku Most, 

chybět nebudou autogramiády 
a další překvapení,“ prozradil 
ředitel Sportovní haly Most Petr 
Formánek.  

Sportovní stánek vyrostl 
v Mostě v roce 1977 a obnovy se 
dočkal až v roce 2011. Hala byla 
zrekonstruována a sportovci, ale 
i veřejnost se konečně dočka-
la nového a reprezentativního 
prostředí a zázemí. Náklady na 
rekonstrukci sportovního stán-
ku si tehdy vyžádaly zhruba 
čtvrt miliardy korun.  

Sportovní halu využívají po 
čtyři desítky let tisíce sportovců 
a řada sportovních klubů. Hala 

slouží nejen jako dějiště nejrůz-
nější prestižních akcí a šampi-
onátů, včetně mezinárodních 
i domácích mistrovství, konají 
se tu také nejrůznější kulturně 
společenské akce. Za dobu své 
existence hala hostila početnou 
řadu českých i zahraničních 
hvězd. Navštívil ji v minulos-
ti také prezident Václav Klaus. 
Sportovní stánek může využí-
vat i široká veřejnost, například 
moderně vybavenou posilovnu, 
saunu, restauraci apod. V ob-
jektu funguje i komerční využití 
pro zastřešené parkování a další 
služby.  (sol)

MOST – Magistrátní úředníci budou mít lepší zázemí a v tropických 
vedrech možná i lepší vzduch v kancelářích. Chystá se také projekt 
na celkovou rekonstrukci velké zasedací místnosti. Ta by se měla 
zgruntu předělat.

V  budově magistrátu v  Rad-
niční ulici začaly úpravy inte-
riérů. Zcela nová je například 
„malá“ zasedací místnost v prv-
ním podlaží, kde rokuje mimo 
jiné i  rada města. V  nejbližší 
době by se mělo pokračovat 
i s dalšími úpravami. „Úpravy by 
se měly týkat kanceláří v prvním 
a  druhém nadzemním podlaží. 
V  tomto trendu budeme pokra-
čovat i  v příštím roce, kdy bude 

vyčleněna částka zhruba ve výši 
dvou, dvou a  půl milionu ko-
run,“ uvedl mostecký primátor 
Jan Paparega. Radní také zvažu-
jí, zda některé kanceláře nedo-
vybaví klimatizací. „Jednalo by 
se o  nejvíce exponované kance-
láře. Obě strany magistrátu jsou 
totiž naprosto rozdílné. Zadali 
jsme studii, která odpoví, zda je 
vůbec možné, aby tady klimati-
zace byla. Problém je stáří budo-

vy, která pro to nebyla projekto-
vána a další problém by mohl být 
i s případným odkapem konden-
zátu,“ vysvětlil dále primátor.

Velká zasedačka – 
zatím spíš ostuda

Vylepšení by se mohla po 
dlouhých letech dočkat také vel-
ká zasedací místnost ve čtvrtém 
patře budovy, kde pravidelně 
zasedá například mostecké za-
stupitelstvo, ale koná se tady 
i  řada prestižních akcí a  veřej-
ných projednávání. V  součas-
né době se připravuje projekt 

na celkovou rekonstrukci této 
místnosti, která je spíše ostudou 
než reprezentativním prostorem 
města. „Bude určitě předmětem 
diskuse, zda -li rekonstrukci zase-
dací místnosti ponechat v  návr-
hu rozpočtu nebo nikoliv. Částka 
se totiž bude pohybovat vysoko 
a  podle toho se budeme rozho-
dovat,“ upozornil primátor. Re-
konstrukce by podle hrubých 
odhadů měla stát kolem třiceti 
milionů korun. „Určitě proběhne 
diskuse, zda tuto akci zařadit do 
první či druhé priority. Já osob-
ně jsem pro, aby se rekonstrukce 
realizovala v příštím roce a neod-
souvala se pořád donekonečna,“ 
zmínil primátor Paparega.

Z  původního retro vybavení 
by nemělo ve stávající zasedačce 
zůstat nic. „Od té doby, co tato 
budova stojí, se tu na nic nesáh-
lo. Místnost by se proto upravila 
kompletně celá. Zadní část by se 
musela vybourat, dojde k výmě-
ně skel, včetně sedaček a dalšího 
nábytku, nové budou podlahy 
a  místnost by měla být klima-
tizovaná,“ prozradil dále Jan 
Paparega. Zmizet by měl i cha-
rakteristický lustr. Pokud by 
k  rekonstrukci došlo, určitě to 
podle vedení města nebude akce 
na měsíc, ale na delší dobu. „Po-
kud bychom se pro rekonstrukci 
rozhodli, směřovali bychom ji 
spíše na letní měsíce, kdy zastu-
pitelstvo nezasedá a ještě mini-
málně jedno zasedání bychom 
museli realizovat jinde,“ nastínil 
primátor.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Nadace Student znovu oceňovala talentované studenty 
středních a vysokých škol. Tentokrát jich bylo osmnáct.

Smlouvy, jež zajistí budou-
cím lékařům, veterinářům, 
elektrotechnikům či psycholo-
gům fi nanční podporu v tomto 
školním roce, slavnostně pře-
dala v  obřadní síni magistrátu 

náměstkyně primátora a  před-
sedkyně dozorčí rady nadace 
Markéta Stará společně s  člen-
kou Zastupitelstva města Mostu 
a  členkou správní rady Hanou 
Aulickou Jírovcovou. Nadace 

Student, která podporuje nada-
né studenty ze sociálně slabších 
rodin, funguje na Mostecku 
již 21  let. Za tu dobu pomoh-
la k  úspěšnému absolvování 
studia stovkám mladých Mos-
tečanů. Uchazeč o  stipendium 
musí mít dobré studijní výsled-
ky s  maximálním průměrem 2 

za předcházející školní období, 
pocházet ze sociálně slabé ro-
diny, bydlet v okrese Most a na-
vštěvovat denní studium. Nada-
ce podpořila v  tomto školním 
roce šest studentů středních 
a  dvanáct studentů vysokých 
škol.

(sol)

Nadace Student pomohla i budoucím lékařům

Dočká se magistrátní zasedačka proměny?

Sportovní hala se připravuje na oslavu

MOST – Mostečtí radní vyhlásili 
už nové termíny pro konání sva-
tebních obřadů v roce 2018 a vzali 
na vědomí nové termíny pro vítání 

nových občánků města Mostu ve 
stejném roce. Termínů pro svateb-
ní obřady je třiadvacet a  dvanáct 
pro vítání občánků. (sol)

Svatby a občánci

Sebeobrana pro ženy s městskou policií

Městská policie Most pořádá kurzy sebeobrany pro ženy.
Naučíte se: obranu proti útočníkovi doma, v budově i mimo ni.
Kurzy sebeobrany probíhají v budově Střední školy diplomacie 

v Mostě (bývalá 2. ZŠ).
Kurz začíná 12. října, vždy v pátek a v neděli od 19 do 21 hodin.

Preferují se ženy, které se staly obětí násilí.

V současné době se připravuje projekt na celkovou rekonstrukci velké zasedací místnosti, která je spíše 
ostudou než reprezentativním prostorem města.
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V rámci projektu

„Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni v obci Most“

 

přijme Magistrát města Mostu zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

 

 

sociální pracovník/pracovnice
oddělení bytových a sociálních služeb

(odbor sociálních věcí)

 

DOBA URČITÁ – po dobu realizace projektu od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2019

 

Požadavky na pracovní pozici:

• minimálně vyšší odborné, případně vysokoškolské, vzdělání sociálního 

pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů akreditovaného v oborech se zaměřením na:

- sociální práci

- sociální politiku

- sociální pedagogiku

- sociální péče

- sociální patologie

- sociální a humanitární práci

- sociálně právní činnost

- charitní a sociální činnost

- speciální pedagogika

- resocializační pedagogika

- sociální práce s didaktikou nebo etopedie

• výhodou praxe ve veřejné správě nebo neziskovém sektoru, a to v oblasti za-

měřené na služby sociální prevence nebo v oblasti bydlení

• znalost zákona č.  108/2006 Sb., o  sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů

• znalost práce na PC – MS Offi  ce (Word, Excel, Outlook – verze 2010),

• schopnost samostatné i  týmové práce, samostatný úsudek a  rozhodování, 

výborné komunikační a organizační dovednosti, spolehlivost, fl exibilita.

Popis pracovní pozice:

Sociální pracovník/pracovnice bude vykonávat sociální práci s rodinami a jednotlivci 

zařazenými do projektu. Bude pracovat především v terénu a domácnostech klientů. 

Ověřuje a pilotuje lokální koncepci sociálního bydlení. Podává informace a zpětnou 

vazbu z praxe a terénu. Úzce spolupracuje s garantem lokální koncepce sociálního 

bydlení.

 

Zájemci o pracovní pozici doloží tyto doklady:

• Motivační dopis s odůvodněním zájmu o pracovní pozici a představou o práci 

v projektovém týmu,

• Strukturovaný životopis s  uvedením údajů o  dosavadních zaměstnáních, 

odborných znalostech a dovednostech souvisejících s pracovní pozicí, na kte-

rou se uchazeč hlásí a  s uvedením emailové adresy a  telefonního kontaktu 

uchazeče.

Platové zařazení:

V souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o kata-

logu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o plato-

vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v 10. platové třídě, po 

zapracování plat ve výši 25 000 Kč měsíčně.

 

 

Lhůta pro podání přihlášky:

Přihláška musí být doručena nejpozději do 6. 10. 2017 – 12.00 hodin.

 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 11. 2017.

 

Způsob podání přihlášky:

• osobně v podatelně, případně v informační recepci Magistrátu města Mostu

nebo

• písemně na adresu:

Statutární město Most

oddělení kancelář primátora a tajemníka

Radniční 1/2

434 69 Most

 

v zalepené obálce zřetelně označené: „sociální pracovník“ (OSV)

s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče.

MOST - Městské divadlo v Mostě uvede premiéru výpravného muzi-
kálu o strastiplné cestě slavného řeckého hrdiny - Odysseia (Cesta). 
Napínavé dobrodružství i příběh lásky, věrnosti, naděje, pýchy i ma-
lověrnosti. Premiéru divadlo uvede 27. 10. v 19.30 hodin.

Mostecká divadelní adapta-
ce vychází dílem z  Homérovy 
Odysseie a je částečně inspi-
rována vyprávěním Rudolfa 
Mertlíka. Inscenace Odysseova 
legendárního putování v  režii 
Zbyňka Srby slibuje obrazivou 
a  poutavou podívanou, vhod-
nou jak pro dospělé, tak mladé 
publikum. Diváci na obrov-
ském mosteckém jevišti uslyší 
sugestivní rockovou hudbu Ol-
dřicha Veselého (byl mimo jiné 
členem legendární kapely Blue 
Eff ect) a  spatří velkolepé scé-

nické efekty – pohyblivé točny 
i působivou projekci od Martina 
Studeckého. Diváci se mohou 
těšit nejen na hrdinu trójské 
války, ale také na všechny hlav-
ní bohy řeckého pantheonu. 
„Návrat ithackého krále Odyssea 
z války v Tróji představuje jeden 
z nejznámějších a nejpřitažlivěj-
ších příběhů v dějinách literatu-
ry. Jako v každém velkém eposu 
nestojí příběh jen na napínavém 
dobrodružství, ale dotýká se rov-
něž zásadních (archetypálních) 
věcí člověka – lásky, přátelství, naděje, sebepoznání i  touhy po 

domově, ale také pýchy, mar-
nivosti či malověrnosti. Autoři 
dvacátého století napsali mnoho 
nejrůznějších parafrází a  aluzí. 
Joyce vytvořil postmoderního 
Odyssea, Camus ‚defi noval‘ ab-
surdno v knize Mýtus o Sisyfovi, 
mytologickým odkazem se ‚zabý-
vali‘ také Updike, Kazantzakis či 
Tolkien,“ říká dramaturg Michal 
Pětík.

Hlavní roli ztvární Jakub 
Koudela, dále hrají Lucia Jager-
číková, Ondřej Dvořák, Otto 
Liška, Jan Beneš, Vít Herzina, 
Jakub Dostál, Zita Benešová, 
Ivana Zajáčková, Eva Radilová, 
Michal Pešek, Josef Ráček, Bo-
huslav Patzelt, Michaela Krau-
sová, Marcel Rošetzký, Matyáš 
Procházka, Jiří Kraus, Lilian 
Fischerová a mnoho dalších.

 (nov)

MOST – Letošní seče travnatých ploch v Mostě probíhají bez problé-
mů. I když deštivé podzimní počasí růstu více přeje, technické služ-
by mají dostatek posil a strojů.

„Letošní seče zvládáme podle 
harmonogramu, bez zpoždění. 
Oproti loňskému roku je tráva 
v srpnu a v září hustější díky deš-
tivějšímu počasí,“ porovnal stav 
údržby vedoucí sekce zeleně 
a komunikací TSmM Pavel Pra-
ženica. Travnaté plochy v cent-
ru města a  na sídlištích pomá-
há udržovat 21 zaměstnanců 
a  k  tomu dalších 11 od sub-

dodavatelů a  také nejrůznější 
technika určená k sečím. „Nové 
stroje na sekání trávy nemáme, 
využíváme traktory s nesenou se-
kačkou se sběrem Peruzzo, menší 
traktůrky Iseki, sekačky a křovi-
nořezy a jednu svahovou sekačku 
SPIDER na svahovité lokality,“ 
uvedl dále vedoucí zeleně. Se 
spidery mají dobré zkušenosti 
například v  Meziboří, kde tyto 

speciální sekací stroje zvládnou 
spoustu práce ve složitém kop-
covitém terénu.

Náročnější na údržbu jsou 
rozlehlé parky. Šibeník je jed-
ním z  nich. Dále také park 
u  sportovní haly, park Zahra-
žany, park naproti Dopravní-
mu podniku  apod. „Udržujeme 
také park pod blokem 401, park 
u Míru a park pod blokem 505, 
dále park městských částí Vtelno, 
Souš, okolí Autodromu, Rudolic, 
areál Matylda, Benedikt a  také 
sečeme pozemky města Mostu 

v zóně Joseph,“ vyjmenoval další 
oblasti Pavel Praženica.

Technické služby také reagu-
jí na podněty občanů. Zatímco 
letos jsou s  údržbou trávníků 
v  Mostě obyvatelé spokojeni, 
připomínky mají ohledně pro-
řezávek. „Letos oproti loňskému 
roku bylo podnětů na údržbu 
trávy výrazně méně, ale množí 
se požadavky na údržbu živých 
plotů či odstranění nevhodných 
dřevin nebo prořezávky stromů,“ 
potvrdil ještě Pavel Praženica.

(sol)

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

S trávou jsou Mostečané spokojeni, 
vadí jim neudržované živé ploty

Mostecké divadlo uvede muzikál Odysseia

Z důvodu závažné 

poruchy na technickém 

zázemí jeviště musela být 

premiéra ze dne 29. 9. 

přeložena na 27. 10. 2017.



Paní učitelce s 
láskou

Nové učitelky si Linda všimla 
hned první den. Češtinářka byla 
mladá a krásná žena, ve které 
by profesorku z  místního gym-
názia asi jen těžko někdo hádal. 
Linda si hned pomyslela, že to 
bude mezi spolužáky pozdviže-
ní. Znala kluky od 
nich ze školy.  Bu-
dou si novou učitel-
ku předcházet a bu-
dou se předhánět, 
kterého si všímá 
víc.  Nová učitelka 
se jmenovala Klára 
a na první hodinu 
českého jazyka při-
šla k Lindě do třídy. 
Byla milá, sympa-
tická a během celé 
hodiny si nejvíce 
ze všech studentů 
všímala právě Lindy. Díky Kláře 
začala Lindu škola víc bavit. Tak, 
jako první den, to bylo i všechny 
následující. Klára se na Lindu 
usmívala, věnovala se jí, Lindě 
přišlo, že je spíše než učitelka, 
její kamarádka. Dokonce Lindu 
pozvala po vyučování na kávu. 
Linda byla ráda, mohla s Klárou 
mluvit o všem. Mladou ženu 
zajímaly její problémy, naslou-
chala jí. Doma Linda nikdy s ni-
kým takovým způsobem mluvit 
nemohla. Měla čtyři sourozen-
ce, rodiče nepracovali. Vždy 
měli hluboko do kapsy. Máma 
i táta byli častěji v hospodě než 
doma. Lindin starší bratr se ta-
hal s podivnou partičkou a měl 
velmi blízko k  drogám. Mladší 
sourozenci byli děti ulice. Byl 
zázrak, že v  takových podmín-
kách Linda dokázala chodit 
na střední školu, a dokonce se 
připravovat k  maturitě. Klára 
oceňovala, že se Linda dokáza-
la vymanit ze svého životního 
prostředí. Fandila jí. Slíbila, že jí 
pomůže s přípravou k maturitě. 
Věřila jí. Když vyjela Lindina 
třída na víkendový školní výlet, 
jela Klára s nimi. Pro obě to byla 
příležitost, jak spolu strávit víc 
času. Linda si říkala, že by ne-
bylo špatné učitelku si ještě více 
naklonit. První večer odvedla 
Klára Lindu od zbytku třídy. Se-
děly spolu v baru, pily víno. Pak 
Klára Lindu doprovodila k uby-
tovně. Když se s ní loučila, náhle 
dívku k  sobě přitáhla a začala 
líbat. Linda měla už hlavu po-
pletenou alkoholem. Nejdřív se 
chování své učitelky lekla, pak 
ale Kláru nechala, ať dělá, co se jí 
líbí. Bylo jí to jedno. Odpovídala 
na Klářiny doteky, vyšla vstříc 
jejím polibkům. Klára vzrušeně 
zrychleně dýchala. Vzala Lindu 
za ruku a odvedla ji k  sobě do 
pokoje. Pomalu dívku svlékla 
a společně ulehly do Klářiny 
postele. Milování se ženou bylo 
pro Lindu novinkou. Nebylo jí 
to nepříjemné, ale také necítila 
žádné zvláštní vzrušení. Zato 
Klára prožívala sex s  mladou 
studentkou vášnivě. Když bylo 
po všem, Linda spokojeně usnu-
la. Druhý den ráno, když se pro-
budila, seděla Klára upravená 
u stolu. Chtěla si s Lindou pro-
mluvit. Řekla jí, že byla chyba, 
co se stalo. Neměla to dělat, ale 
neovládla se. Omluvila se a řek-
la, že už se nikdy nic podobného 
nestane. Požádala Lindu, aby 
o tom s nikým nemluvila a z je-
jího pokoje odešla. Linda byla 
zaskočená. Takový konec neče-
kala. Kláru sice nijak zvlášť ne-
milovala, ale myslela si, že bude 
ze vztahu s  učitelkou těžit. Teď 
se zdálo, že ji Klára jen použila 
a odhodila. Celý víkend Linda 
přemýšlela o tom, co se mezi ní 
a Klárou stalo a jak se k celé situ-
aci postavit. V neděli, než odjeli 

domů, zašla za Klárou. Řekla jí, 
že si samozřejmě nechá všechno 
pro sebe. Je ale rozrušená a ne-
stihne se připravit na další ho-
dinu českého jazyka. Očekává, 
že jí Klára vyjde vstříc a upraví 
známku. Také by potřebovala 

nový telefon, který 
si nemůže dovolit. 
Pro Kláru to bude 
maličkost. Jako 
kompenzaci za to, 
jaký otřes Linda 
musela překonat. 
Klára neřekla nic, 
ale druhý den po 
škole pozvala Lindu 
do kavárny. Telefon 
jí přinesla. Linda 
byla spokojená. 
Měla Kláru tam, 
kde ji chtěla mít. 

Další týden si řekla o peníze na 
boty. Pak potřebovala novou 
kabelku, rifl e a bundu. Klára 
nejdříve platila, pak už toho ale 
bylo na mladou ženu dost. Po-
zvala Lindu do kavárny, tento-
krát ale žádný dárek připravený 
neměla. Suše dívce oznámila, že 
s dárky končí. Linda už ji nikdy 
nebude kontaktovat. Jestli chce 
někomu vyprávět, že ji učitel-
ka svedla, jen ať to zkusí. Klára 
všechno popře a Lindu zničí. 
Na maturitu může zapomenout. 
Nechala sedět Lindu u stolku 
a odešla. Tak naštvaná už dlou-
ho Linda nebyla. Ta mrcha. Co 
si myslí. Vlastně ji zneužila. 
Opila a pak znásilnila. Učitelka, 
která měla své studenty ochra-
ňovat. Čím víc o tom Linda pře-
mýšlela, tím víc si byla jistá, že 
ona je nevinná oběť. Večer byli 
rodiče náhodou doma. Sedla si 
k  nim a všechno jim řekla. Jak 
ji učitelka na školním výletě 
znásilnila a ona se jí teď bojí. 
Její otec měl hned jasno. Za to 
ta kurva musí zaplatit. Bude 
pěkně klopit. Druhý den si při-
vstal a vyrazil s Lindou do školy. 
Zašel za Klárou do sborovny. 
Ta s  ním ale byla rychle hoto-
vá. Takový primitiv ji nebude 
vydírat. Žádné peníze mu nedá. 
 Jeho dcera je asociál. Vymysle-
la si obvinění proti učitelce jen 
proto, že nebývá připravená na 
hodiny českého jazyka a hrozí 
jí špatná známka. Pokud ji bude 
někdo z  rodiny znovu kontak-
tovat, půjde na policii a oznámí 
jim, že ji rodina vydírá smyšle-
ným příběhem. Uvidí se, komu 
budou spíše věřit. Když Lindin 
otec odcházel, ještě za ním Klá-
ra poslala urážku. Nebude se už 
nikdy bavit s  takovou sockou 
a alkoholikem, jako je on. Ze 
školy šel Lindin otec rovnou do 
non stop baru. Už v poledne byl 
opilý. Celou dobu, co pil sám 
v  baru, přesvědčoval sám sebe, 
že si to nemůže nechat líbit. 
Takové urážky od mladé holky. 
Navíc znásilnila jeho dceru. Jeho 
Lindičku. Na nikom mu nezále-
ží víc. Otec přeci musí své dítě 
bránit. Má na to svaté právo. Ni-
kdo mu nemůže mít za zlé, když 
si to s  tou kurvou vyřídí. Vrátil 
se před školu a čekal. S sebou si 
přinesl lahev alkoholu, aby svou 
opici mohl přiživovat. Kláry se 
dočkal po dvou hodinách. Vy-
šla ze školy, jemu se zdálo, že 
s povýšeným pyšným úsměvem. 
Dostihl mladou ženu několi-
ka rychlými kroky. Chytil ji za 
rameno a otočil k  sobě. Udeřil 
pěstí do toho pyšného obličeje 
a pak vytáhl z kapsy nůž. Vrazil 
ho Kláře do prsou. Když se mla-
dá žena zhroutila k zemi, zůstal 
nad ní stát, na rukou krev. Lidé 
se začali sbíhat, někdo volal po-
licii. Byl si jistý, že byl v právu. 
Chránil přeci jen své dítě.  (pur)

SOUDNIČKA
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Střešní včelařství - 
nový fenomén

Knihovna začala s včelařením 
i  díky spolupráci s  Vítem Lou-
kotou, který zapůjčil knihovně 
na střechu dva úly. „Chtěl bych 
poděkovat řediteli knihovny, že 
včely dostal do knihovny a chtěl je 

přiblížit dětem i městským lidem, 
kteří se ke včelám jinak nedosta-
nou. Pan ředitel dotáhl své úsilí 
do konce a  můžeme se tak těšit 
z krásné naučné stezky,“ pochvá-
lil aktivity knihovny Vít Loukota 
při slavnostním otevření naučné 
včelí stezky. Podle něj je střešní 
včelařství moderní trend, který 
zaznamenává boom. „Včelám je 
jedno, kde se chovají a  kde jsou. 
Důležitá je pro ně pastva. Když se 
podíváme okolo knihovny, pastev 
je tady dost. Jsme nejmenší okres 
v  ČR, co se týče včelařů i  včel, 
takže každá taková podpora je 
správná a dobrá,“ podotkl včelař. 

Ten mimo jiné uvedl, že nega-
tivum střešního včelaření je, že 
včely jsou více vystaveny slunci 
a  hrozí tak riziko přehřívání. 
„Tady v knihovně se to ale vyřešilo 
dobře, protože včely jsou pod stře-
chou, tedy ve stínu a nejsou dis-
ponovány na slunci. Umístění je 
v  tomto případě ideální. K úlům 
na střechu vede schodiště a lze se 
sem snadno dostat. Medárna na 

zpracování je na patře, takže není 
problém s  dopravováním zásob-
ních plástev a manipulací se vče-
lami,“ podotkl dále Vít Loukota.

Kraj věnoval včelařům 
nejvíce v historii

„Důležité a zajímavé na tomto 
projektu je, že můžeme pozoro-
vat včelí svět z  bezpečné a  bez-
prostřední vzdálenosti. Kraj se 
snaží podporovat rozvoj chovu 
včel dotačním titulem. Letos bylo 
schváleno 341 žádostí za celkem 
6 milionů korun. V historii kraje 
je to nejvyšší částka, jakou jsme 

mohli včelařům poskytnout. Za 
to jsem velice ráda,“ uvedla Jit-
ka Sachetová, krajská radní pro 
kulturu a  památkovou péči, 
zemědělství, životní prostředí 
a  venkov. Ústecký kraj podpo-
ruje osvětové akce, které mají 
seznamovat veřejnost s  důleži-
tostí zachování včelstev a  včel, 
se zpracováním medu, podpo-
rují rozvoj ekologické výcho-

vy a  osvěty vedoucí k  ochraně 
přírody. „Jednou z těchto aktivit 
je i  dnešní otevření včelí stezky. 
Doufám, že se expozice bude líbit 
všem,“ uvedla Jitka Sachetová.

Včely dorovnávají 
návštěvnost

V  posledních letech rapidně 
ubývá návštěvníků knihoven. 
A není se co divit, knihy nahra-
zují moderní technologie, mobi-
ly a  internet, kde jsou potřebné 
informace. Mostecká knihov-
na se snaží tento trend změnit 
a  úbytek čtenářů vyrovnávat 
jinými aktivitami. „Pomítáme 
fi lmy, pořádáme koncerty, výsta-
vy, besedy, zájezdy pro seniory, 
máme i planetárium. Před třemi 
lety jsme zřídili ptačí voliéru asi 
s třiceti papoušky a mělo to velký 
ohlas. Proto jsme experimentálně 
na střechu knihovny před rokem 
instalovali dva včelí úly, které 
jsme měli zapůjčené. To se osvěd-
čilo, a proto jsme požádali krajský 
úřad o  grant na naučnou včelí 
stezku, za jehož získání velmi dě-
kujeme,“ uvedl ředitel knihovny 
Tomáš Ondrášek.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Unikát – naučná včelí stezka v knihovně!

Stezka vede až na střechu Stezka vede až na střechu 
knihovny, kde je umístěno knihovny, kde je umístěno 
zatím pět včelích úlů.  zatím pět včelích úlů.  

Projekt včelí stezky podpořil Ústecký kraj.Projekt včelí stezky podpořil Ústecký kraj.

Včelí stezku slavnostně otevřeli ředitel knihovny Včelí stezku slavnostně otevřeli ředitel knihovny 
a strůjce myšlenky Tomáš Ondrášek (vlevo), krajská a strůjce myšlenky Tomáš Ondrášek (vlevo), krajská 

radní Jitka Sachetová a včelař Vít Loukota.radní Jitka Sachetová a včelař Vít Loukota.

Včelí stezka vede atriem knihovny, Včelí stezka vede atriem knihovny, 
kde je umístěn prosklený úl. kde je umístěn prosklený úl. 

Novinka v knihovně zaujala Novinka v knihovně zaujala 
hlavně děti ze základních hlavně děti ze základních 
škol. Zvědaví byli ale i dospělí.škol. Zvědaví byli ale i dospělí.



zpravodajství29. září 201766

LITVÍNOV – Nekonečné tři hodiny diskutovali litvínovští zastupite-
lé o změnách v navrženém plaveckém bazénu, který město plánuje 
postavit na koupališti Koldům. Nakonec těsnou většinou prošel ná-
vrh, který bazén prodraží.

K  původně navrženému pla-
veckému bazénu má město pro-
jektovou dokumentaci k územ-
nímu rozhodnutí. Než ale 
nechalo zpracovat projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu po-
volení, přizval si odbor investic 
odborníka, aby původní návrh 
posoudil. Z  posouzení napří-
klad vyplynula nedostatečná 
kapacita a nevhodné dispoziční 
uspořádání šaten, sprch a  WC, 
nedostatečný prostor ochozů 
na čelních stranách plavecké-
ho bazénu, nedostatečný pro-
stor pro skladbu rekreačního 
bazénu, nedostatečná velikost 
vstupní haly a  nevhodně navr-
žený saunový prostor s  absen-
cí obsluhy. Přizvaný odborník 
proto navrhl několik zásadních 
změn. Zároveň odbor investic 
zaktualizoval předpokládanou 
cenu podle současného ceníku. 
Původně byl bazén rozpočtován 
na 200 miliónů včetně DPH. 
„Po přepočítání dle aktuálních 

ceníků jsou náklady na realizaci 
plavecké haly podle původního 
návrhu vyšší o  51 684 600 Kč,“ 
uvedla vedoucí investičního od-
boru Eva Rambousková. Další 
navýšení nákladů představuje 
zapracování všech změn, které 
navrhl přizvaný specialista, a to 
především zvětšení obestavěné-
ho prostoru o  relaxační a  sau-
nový prostor. Konečná cena se 
tak vyšplhá až na 280 miliónů 
korun včetně DPH.

Opozice dražší bazén 
nechce

Proti změně původní dispozi-
ce plaveckého bazénu se postavi-
la opozice. „Žili jsme v domnění, 
že si objednáváme menší bazén, 
který by vyhovoval plavcům a byl 
ve fi nančních možnostech města. 
Nyní z  toho máme aquapark za 
280 miliónů korun. Očekáváme, 
že do něj přijde sto tisíc návštěv-
níků, ale máme v okolí pouze 34 

parkovacích míst. Tak velké zaří-
zení bude pro Litvínov také pří-
liš energeticky náročné. Budeme 
muset doplácet na jeho provoz,“ 
varoval Daniel Volák (ODS). 
„Od vstupní haly až po plavecké 
dráhy je v původní projektové do-
kumentaci podle nového posou-
zení všechno špatně. Kdo a  jak 
koordinoval práce na projektové 
dokumentaci pro územní řízení, 
když je nyní nutné všechno pře-
dělat,“ obul se do vedení města 
také Robert Kysela (SNK – ED). 
Pro původní návrh se vyslovil 
také Marek Tomčík, předseda 
SSK Litvínov. „V zadání byl pla-
vecký bazén s  minimalistickým 
zázemím. V  Litvínově chodí do 
bazénu průměrně 50 lidí den-
ně. Nepotřebujeme tu wellness 
a saunový svět. Neuživíme to. Co 
potřebujeme, je nový bazén co 
nejdříve,“ apeloval na zastupi-
tele Marek Tomčík. Přisadila si 
i předsedkyně plaveckého oddí-
lu Gabriela Soukupová. „Během 
jediného roku se v  Lounech roz-
hodli, že potřebují nový bazén, 
starý zbourali a  už staví nový. 
V Litvínově máme pracovní sku-
pinu už deset let. Prosím vás, už 

začněte stavět,“ žádala zastupi-
tele i  předsedkyně plavců. Na 
neúnosnost situace poukázal 
také Miroslav Otcovský, jedna-
tel SPORTaSu: „Litvínov bazén 
potřebuje. Další provoz starého 
bazénu už není možný.“

Koalice raději připlatí, 
ale chce bazén se vším 

všudy
Původní projekt byl pro po-

třeby Litvínova podhodnocený 
a  je potřeba ho změnit. „Hla-
sujeme o  tom, zda budeme mít 
bazén s  nedostatečnou kapaci-
tou a  vadami, nebo dražší, kde 
budou vady odstraněny,“ klonil 
se k dražší variantě Roman Zie-
gler (ANO). „Původní projekt 
byl podhodnocen. Je potřeba ho 
změnit podle doporučení specia-
listů. Parkoviště s větší kapacitou 
budeme řešit v  další fázi v  okolí 
Koldomu,“  uvedl také Jiří Fe-
doriška (ANO). Nakonec ale 
při hlasování ani koalice nebyla 
jednotná. Návrh na dražší bazén 
prošel díky hlasu z opozice, a to 
souhlasného ano od Petra Buchy 
(Sdružení Litvínováci).  (pur)

MEZIBOŘÍ – Práce na novém vstupu na mezibořskou radnici jsou 
v plném proudu. Nové bude nejen schodiště, ale také bezbariérová 
rampa. V době, kdy práce vrcholí, chodí lidé na úřad zadním vcho-
dem.

Vstup do radnice byl už ve 
velmi nevyhovujícím stavu. „Po-
žádali jsme proto o dotaci minis-
terstvo pro místní rozvoj a získali 
600 tisíc korun. Celkem vyjde re-
konstrukce vstupu na jeden mili-
ón korun,“ uvedla vedoucí odbo-
ru majetku, výstavby a životního 
prostředí Gabriela Soukupová. 
Dotaci na vstup získalo Meziboří 
především proto, že se podařilo 
už v  loňském roce zařadit měs-
to do programu bezbariérových 
tras. Připravenou už má město 
také projektovou dokumentaci 
na toalety v  kulturním zaříze-
ní. Další projekty má Meziboří 
připravené. „Jsem ráda, že se po-
dařilo do programu Meziboří za-
řadit. Můžeme nyní žádat dotace 
na úpravu veřejného prostranství 
i  na chodníky. Ze stejného pro-

gramu budeme opakovaně žádat 
na druhou etapu rekonstrukce 
náměstí. Žádost jsme podali také 
s  projektem I. části chodníku 

z  Meziboří do Litvínova. Zatím 
pouze na tu část, která leží na ka-
tastru města,“ doplnila Gabriela 
Soukupová.  (pur)

 Na radnici po nových schodech a bez bariér

Zastupitelé rozhodli o změnách 
v plaveckém bazénu

Nový vstup do radnice buduje Meziboří z programu bezbariérových tras.

Opozice prosazovala zachování původního návrhu plavecké haly bez nákladných změn.
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LITVÍNOV – Po tříhodinové diskuzi k jednomu z prvních bodů, změ-
ně dispozic plaveckého bazénu, se litvínovští zastupitelé s  jedná-
ním nijak „nepárali“. Vlastimil Doležal (STAN) dokonce navrhoval 
zbývajících sedmnáct bodů projednat a schválit naráz. S tím ale ne-
souhlasili Jiří Fedoriška (ANO) a Martin Klika (ČSSD), kteří trvali na 
řádném projednání některých bodů a rozpravě k nim. Na programu 
mělo zastupitelstvo další důležité body, jako je další postup města 
po zrušení vysedávací vyhlášky, změnu územního plánu nebo infor-
mace o průběhu rozpočtu.

Zastupitelé mimo jiné schvá-
lili bezmála 4 milióny korun 
pro Scholu Humanitas na před-
fi nancování projektu „Kyber-
netická bezpečnost ve Schole 
Humanitas“. Na projekt žádá 
škola dotaci z  Integrovaného 
regionálního dotačního pro-
gramu. Spoluúčast školy je de-
set procent. Projekt je zaměřen 
na zabezpečení všech klíčových 
systémů na škole, mezi které 
patři ekonomický systém, sys-
tém pro evidenci žáků, školní 
matrika, třídní knihy, hodno-
cení a  systém pro práci s  do-
kumenty školy. V  dalším bodě 
zastupitelé navýšili dotaci pro 
FK Litvínov o  350 tisíc korun 
na údržbu sportovišť a  promi-
nuli společnosti dluh z  roku 
2016 za vodné, stočné a  elek-
trickou energii ve výši 157 tisíc 
korun. Informace o  průběhu 
rozpočtu a  rozpočtové změny 
schválili zastupitelé naráz a bez 
rozpravy. K  30. červnu 2017 
bylo saldo příjmů a  výdajů ve 
výši 46 905 880 Kč. Rozpočto-
vým opatřením navýšili zastu-
pitelé fi nance na údržbu zele-
ně o  3 milióny korun. Navýšit 
rozpočet na zeleň bylo nutné 
vzhledem k  většímu množství 
požadavků na kácení stromů, 
zdravotní a  bezpečnostní pro-
řezy. Suché léto si vyžádalo 

zvýšenou zálivku zeleně pro 
letničky, nově vysázené stro-
my a  keře z  náhradní výsadby 

po pokácených stromech. Více 
stojí také následná péče o o no-
vou výsadbu zeleně, zejména 
zálivka, pletí a  náhradní vý-
sadba poničených stromů. Bez 
rozpravy také naráz schválili 
zastupitelé body týkající se na-
kládání s  majetkem. Převážně 
prodeje a  výkupy pozemků. 
Zastupitelé rovněž schválili 
nákup rolby pro Zimní stadion 
Ivana Hlinky za 4 milióny ko-
run. Závěrečnou interpelaci 

směřoval Martin Klika (ČSSD) 
na starostku města Kamilu Blá-
hovou. „Schválili jsme navýšení 
platů pro strážníky. Podle mých 
informací ale dostali pouze to, 
co městu nařizuje zákon, ale nic 
dalšího. Všichni strážníci přidá-
no nedostali. Také mě zajímá, 
jaká je naplněnost stavu městské 
policie,“ zajímal se o situaci na 
městské policii Martin Klika. 
Informaci si vyžádal v písemné 
podobě.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov mění svůj územní plán. Dohodli se na tom za-
stupitelé na svém posledním jednání. Změna se dotýká především 
zahrádkářů. Mění se funkční využití ploch přestavby pro bydlení 
v nízkopodlažní zástavbě v zahrádkářské kolonii v Hamru, v  loka-
litě Důl Pavel a v zahrádkářské kolonii v Chudeříně zpět na plochy 
rekreace - plochy zahrádkových osad. O  změnu požádali sami za-
hrádkáři.

Při projednávání bodu vy-
stoupil za zahrádkáře Pavel 
Husák. „My se o zahrady stará-
me léta. Naši tátové ty zahrady 
vybudovali na výsypkách,“ ape-
loval na zastupitele Pavel Husák 
s  tím, že zahrádkáři nechtějí, 
aby v jejich koloniích existovala 
možnost vybudování rodinných 
domů. „Zahrádkářům nikdo za-
hrady nechce brát. V  tom jsme 

s  nimi ve shodě. Je ale potřeba, 
aby došlo k  vyvážení zájmu za-
hrádkářů a potencionálních sta-
vebníků. Odbor nakládání s ma-
jetkem nám měl už při prvním 
projednávání této změny před-
ložit seznam vhodných pozemků 
pro stavbu rodinných domů,“ 
uvedl Daniel Volák (ODS), na 
jehož popud bylo schvalování 
územního plánu na červnovém 

jednání zastupitelstva staženo 
z  programu. Odbor nakládání 
s  majetkem během prázdnin 
materiál pro zastupitele doplnil 
o  informaci o  plochách vhod-

ných k  výstavbě rodinných 
domů. Těch je podle platného 
územního plánu v  Litvínově 
možno postavit 549. Od roku 
2002 bylo přitom v  Litvínově 
nově postaveno pouze 84 rodin-
ných domů. Na pozemcích měs-
ta může být postaveno až 260 
nových domů. Mimo jiné napří-
klad v Žižkově ulici na pozem-
cích, kde dříve bývaly technické 
služby. Větší počet pozemků 
vhodných k výstavbě rodinných 
domů je v  Janově. Po vypršení 
lhůty, po kterou musí být po-
zemky po demolici ubytoven 
U Bílého sloupu využívány jako 
veřejná zeleň, bude možné sta-
vět rodinné domy i tam.   (pur)

LITVÍNOV – V úvodu svého jednání se litvínovští zastupitelé vrátili 
k požáru na skládce Celio z přelomu srpna a září. Vysvětlit událost 
přišel zastupitelům provozní ředitel skládky Jindřich Kauca.

Ten nejdříve zastupitele ujis-
til, že sice může události litovat, 
nicméně nemůže do budoucna 
vyloučit další požáry. „Skládky 
hoří všude ve světě. Neumíme 
tomu zabránit. Jedná se větši-
nou o  reakci látek, které lidé 
odhodí do směsného komunál-
ního odpadu. Událost šetřila 
HZS Ústeckého kraje, Policie 
ČR, Ústecký kraj, Nikdo z  nich 
nemohl konstatovat, že by fi rma 
porušila předpisy. V  současné 
době prověřujeme možnosti, jak 
odhalit vznikající požár včas 
a rychleji ho uhasit,“ uvedl Jin-
dřich Kauca. Na dotaz Patrika 
Christiana Cmoreje (ČSSD) 
také připustil, že fi rma zvažuje 

využití termokamer. „Termoka-

mery jsou podle mých informací 
běžně používány pro prevenci 
požárů na větších skládkách 
všude ve světě,“ uvedl Patrik 
Cmorej. „Skládky hoří, to se 

stává. Vedení města by ale mělo 
oslovit fi rmu Celio, aby městu 
přispěla na pořízení monitoro-
vacího zařízení. Litvínov by ne-
měl být při podobných událos-
tech závislý na měření škodlivin 
hasičským záchranným sborem, 
ale měl by mít možnost vlastní-
ho aktuálního měření,“ prohlá-
sil Daniel Volák (ODS). Martin 
Klika (ČSSD) žádal, aby měs-
to při podobných událostech 
informovalo sportovní kluby 
o  tom, zda je možné s  dětmi 
sportovat, nebo raději rušit tré-
ninky. O  požáru informovalo 
město prostřednictvím svého 
SMS kanálu. Před požárem 
skládky Celio bylo do infor-
mačního systému přihlášeno 
pouze 800 lidí. Během požáru 
se ale nově přihlásilo dalších 
700 lidí.  (pur)

Jízda na semaforech
MOST – Krajští dopravní 

policisté sledovali na silnicích 
mosteckého okresu, jak řidiči 
respektují dodržování světelné 
signalizace. Hlídky silniční pro-
voz kontrolovaly v Mostě, okolí 
a  na silnicích I. třídy. „Během 
uplynulých dnů policisté zastavi-
li 25 motorových vozidel a zjistili 
24 dopravních přestupků. Sedm 
řidičů překročilo povolenou 
rychlost a  vyinkasovalo poku-
ty ve výši 4 tisíce korun, pokutě 
neunikli ani 2 chodci,“ konstato-
vala statistiku policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Mezi další-
mi prohřešky zjistili policisté, že 
v  jednom vozidle nebyl použit 
zádržný systém a u pěti vozidel 
odhalili nevyhovující technic-
ký stav. Za 22 přestupků muži 
v  uniformách uložili řidičům 
pokuty ve výši 12 500 korun, 
dva přestupky budou předány 
obecním úřadům do správního 
řízení.

V bytě měl laborku
MOSTECKO – Policie 

v  Mostě obvinila ze zvlášť zá-
važného zločinu nedovole-
né výroby a  jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a  s  jedy 47letého muže 
z Litvínova. Ten v  jednom bytě 
panelového domu v Janově měl 
dle kriminalistů vyrábět pervi-
tin. „Kriminalisté v  bytě v  mi-
nulém týdnu provedli domovní 
prohlídku, zadrželi podezřelého 
muže a  zajistili různé předměty 
k  výrobě drogy. S  sebou odnesli 
láhve, plastové nádoby, kanystry 
s neznámou látkou, varné sklo se 

zbytky nezjištěné látky, injekční 
stříkačky, plechovky a  skleni-
ce s  neznámou látkou, digitální 
váhy, plastové sáčky s  nezjiště-
nou bílou krystalickou látkou,“ 
vyjmenovala policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Všechny 
věci policie odešle k  odborné 
expertize. Muž kromě výro-
by měl i  drogu poskytovat a  to 
v několika případech loni i v le-
tošním roce v  litvínovském zá-
meckém parku. Obviněný již 
sedí ve vazební  cele. Hrozí mu 
trest odnětí svobody na dva 
roky až deset let.

Přes automat na láhve
MOST – Vskutku kuriózní 

vloupání do prodejny předve-
dl sedmadvacetiletý Mostečan. 
Vlezl vkládacím otvorem do 
automatu výkupu lahví v  jedné 
mostecké prodejně. K  přípa-
du došlo v  uplynulých dnech 
ve večerních hodinách. Uvnitř 
obchodu odcizil dvě pivní pře-
pravky a  pivní láhve. Následně 
prodejnu opustil stejnou cestou. 
Před prodejnou však narazil na 
ostrahu, lup odhodil a dal se na 
útěk. Daleko nedoběhl. Policisté 
hlídkové služby, kteří byli ne-
daleko prodejny v  rámci výko-
nu hlídkové činnosti, si všimli 
utíkajícího muže a  zadrželi ho. 
Následným šetřením na místě 
zjistili, co má muž na svědomí. 
Mostečan skončil na policejním 
oddělení a je obviněný z kráde-
že. „Dotyčný se loni v  prosinci 
vrátil z vězení. Díky své minulos-
ti může očekávat vyšší trest a  to 
až tři roky odnětí svobody,“ do-
plnila policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. (sol)

P orušené paragrafyZastupitelé nejprve dlouze diskutovali, 
pak schvalovali šmahem

Daniel Volák: Zahrady nikomu brát nebudeme

 Požár na Celiu znovu přetřásali zastupitelé

Vážení čtenáři

V minulém vydání jsme Vám slíbili odpověď na Vaše dotazy, 
jak bude vypadat po rekonstrukci jeden ze strategických objektů 
v centru města Mostu, tak zvaný „Baťadům“. S dotazem, jakou 
bude mít objekt (který v minulosti prošel řadou problémů) fasá-
du, zda se defi nitivně zbaví škodlivého azbestu a kdy bude hotový, 
jsme se obrátili na předsedkyni výboru společenství vlastníků jed-
notek Ing. Elišku Nodesovou (Povovou). Její reakce nás ale velmi 
překvapila a vyvolává otázku, zda v případě „Baťadomu“ bude 
vše vpořádku. Paní předsedkyně s námi totiž na toto téma velmi 
razantně odmítla hovořit a se slovy, že nám nemá zájem cokoliv 
sdělovat, ukončila bez pozdravu hovor. Redakce týdeníku Homér 
slibuje, že laskavý čtenář o „své“ informace nepřijde. Chceme vě-
řit, že paní předsedkyně si patrně jen neuvědomila, že rekonstruk-
ce domu v srdci města a pohled na něj není zdaleka její soukromá 
věc.  Redakce

Požár na skládce Celio přišel vysvětlit ředitel společnosti Jindřich Kauca.

Poslední jednání zahájili litvínovští zastupitelé tříhodinovou diskuzí.

MOST – Mostecký magistrát si 
pořídí dvě nové rotační kartoté-
ky. Rada města schválila zakázku 
napřímo a to účastníku KAR-
DEX s.r.o., za cenu 1.032.070 Kč 
bez DPH. Kartotéky by měly být 
dodány do 22. 12. 2017. „Kar-
totéky budou sloužit k archivaci 
dokumentů odboru správních 
činností a odboru živnostenský 
úřad. Z důvodu dlouhých doda-

cích lhůt je nutné tuto veřejnou 
zakázku zadat formou přímého 
zadání na základě provedeného 
průzkumu trhu,“ uvedl tisko-
vý mluvčí mosteckého magis-
trátu Petr Baraňák. V případě 
vyhlášení zadávacího řízení by 
byl smluvní vztah uzavřen až 
v 11/2017 a nákup by nebylo 
možné hradit z úspor schválené-
ho rozpočtu pro rok 2017.   (sol)

Nové rotační kartotéky
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MOSTECKO – Park Přátelství v  Meziboří, obratiště pro autobusy 
před lomským hřbitovem, rekonstrukci obecního úřadu nebo no-
vinky v Podkrušnohorském technickém muzeu si prohlédli zástupci 
Hospodářské a  sociální rady Mostecka. Zajímali se o  projekty, na 
které HSRM v minulosti poskytla dotaci na projektovou dokumen-
taci. V příštím roce si na dotaci už nesáhne nikdo. Program byl totiž 
dočasně pozastaven.

První cesta výpravy z HSRM 
mířila do Meziboří. Starosta 
Petr Červenka představil jede-
náct projektů, na které město od 
roku 2010 čerpalo dotace z pro-
gramu podpory HSRM. Většinu 
akcí, na jejichž projektovou do-
kumentaci město čerpalo dota-
ci, je již dokončena. Mimo jiné 
se jedná například o revitalizaci 
vzrostlé zeleně v zastavěné čás-
ti města, vybudování veřejných 
toalet v lyžařském areálu, parko-
viště pro osobní auta, revitaliza-
ce parku Přátelství. „V roce 2014 
jsme získali dotaci na projekto-
vou dokumentaci na vybudo-
vání chodníku mezi Mezibořím 
a  Litvínovem. Na realizaci akce 
jsme žádali společně s  Litvíno-
vem o dotaci. Meziboří mělo vše 
řádně připraveno. Z  programu 
jsme ale byli vyřazeni, protože 
Litvínov nestihl doložit svou část 
dokumentů,“ prozradil členům 
HSRM Petr Červenka. Mezi-
bořští úředníci ještě pracují na 
dvou projektových dokumen-
tacích, na které získalo město 
dotaci v  letošním roce. „Jedná 
se o  rozšíření ubytovací kapa-
city v objektu č. p. 401. Chceme 
tam prostor pro 35 lůžek. Objekt 
bude sloužit jako ubytovací ka-
pacita pro sportovce a  mládež,“ 
představila další záměr vedoucí 
odboru majetku, výstavby 
a  životního prostředí Gabriela 
Soukupová a  dodala, že spolu 
s  projektovou dokumentací 
na plynofi kaci č.  p.  405 bude 
dokument dokončen během 
listopadu.

Lom předvedl školku 
a obratiště autobusů

Z  Meziboří výprava zamířila 
do Lomu. Ten od HSRM čerpal 
od roku 2012 dotaci na projek-
tovou dokumentaci k devíti ak-
cím. Mimo jiné například na re-
konstrukci a  zateplení objektu 

základní školy, na rekonstrukci 
mateřské školy v  Husově ulici, 
zateplení budovy pro seniory. 
V  letošním roce získalo město 
dotaci na projektovou doku-
mentaci na chodník pro pěší 
a cyklisty z Lomu k litvínovské-
mu hřbitovu. „Obyvatelé města 
si také stěžovali, že autobus ne-
zajíždí až k místnímu hřbitovu, 
ale musí docházet z  autobuso-
vé zastávky na náměstí. Proto 
jsme požádali také o  dotaci na 

projektovou dokumentaci na 
autobusové obratiště u  hřbitova 
a  z  vlastních zdrojů jsme akci 
také realizovali,“ uvedla starost-
ka Lomu Kateřina Schwarzo-
vá. V  Lomu také předsedkyně 
HSRM Helena Veverková se 
starostkou města diskutovala 
o dvou miliardách korun, které 
vláda aktuálně schválila pro Ús-
tecký kraj na odstranění ekolo-
gických zátěží po těžbě hnědého 
uhlí před privatizací těžebních 
společností. „Máme schvále-
ný zásobník projektů, který je 
ale nutné aktualizovat. Někte-
ré projekty už obce realizovaly 

z vlastních zdrojů. O některé už 
nemají zájem. Nejprve se budou 
realizovat tyto už schválené pro-
jekty. Teprve, kdyby peníze zby-
ly, mohou obce žádat dotaci na 
jiné projekty, kterými svou pů-
vodní žádost mohou nahradit,“ 
vysvětlila Helena Veverková. 
Město Lom má ve schváleném 
zásobníku projekt průmyslové 
zóny. „Náš zájem o  dotaci na 
průmyslovou zónu trvá,“ ujistila 
Kateřina Schwarzová.

Louka u Litvínova 
vítala chlebem a solí

Do kaple zasvěcené svatému 
Antonínu Paduánskému zavedli 
nejprve kolegy z HSRM zástup-
ci obce Louka u Litvínova. Tady 
je přivítali starosta obce Roman 
Dub a  místostarostka Milana 
Štveráčková chlebem a solí. Zá-
stupci obce se pak pochlubili 
realizovanými projekty, na je-
jichž projektové dokumentace 
získali dotaci z  HSRM. „Jedná 
se o sanaci spodní stavby, zatep-
lení a  fasádu obecního úřadu, 
zateplení penzionu pro seniory 
a inženýrské sítě pro individuální 
výstavbu,“ představila projekty 
Milana Štveráčková.

Podkrušnohorské 
technické muzeum 
představilo novinky
Poslední zastávka výpravy 

HSRM byla v  Podkrušnohor-
ském technickém muzeu. To 
dostalo od HSRM od roku 2009 
bezmála půl miliónu korun na 
šest projektů. Posledním z roku 
2015 byla rekonstrukce dvou 
budov a  v  roce 2014 vytvoření 
nové expozice Rudné dobývání. 
Ředitel muzea Petr Jakš prove-
dl své hosty všemi expozicemi, 
pochlubil se novými exponáty 
z oblasti důlních měřicích geo-
detických přístrojů a  na závěr 
celou výpravu svezl na nové 
úzkokolejce důlním vláčkem. 
„Přesvědčili jsme se, že všechny 
dotace, které jsme během posled-
ních let na projektové dokumen-
tace poskytli, byly účelně využity. 
Pro příští rok dotační titul vypi-
sovat nebudeme. Chceme našet-
řit peníze a připravit se na další 
dotační období 2020 až 2024,“ 
uvedla na závěr Helena Vever-
ková.  (pur)

Nové parky, parkoviště i zateplené budovy
To vše díky dotacím HSRM

MOST - Už tradičně nabízí mostecký autodrom při významných ak-
cích bohatý a pestrý doprovodný program. Nemůže tomu být tedy 
jinak ani při vyvrcholení letošní sezony, jímž je závodní víkend The 
Most Grand Finale ve dnech 7. a 8. října. Diváci se mohou těšit napří-
klad na leteckou akrobacii úspěšného účastníka světového šampio-
nátu Red Bull Air Race Master Class Petra Kopfsteina nebo koncert 
hudební skupiny Rock Slaves.

Letecké akrobatické vystou-
pení nad areálem autodromu, 
stejně jako koncert kapely vy-
znávající žánr classic rock na cí-
lové rovince velkého závodního 
okruhu diváci zhlédnou v nedě-
li o polední pauze. Sobotní pře-
stávka bude patřit sympatickým 
dívkám se vztahem k motori-
stickému sportu při fi nále ce-
loroční soutěže Miss Grid. Zá-
jemci si po oba víkendové dny 
mohou také objednat taxijízdy 
v upravených speciálech. „Ne-
zapomněli jsme pochopitelně ani 
na nejmenší návštěvníky. Čeká 
je spousta zábavy, her, soutěží či 
naučná stezka na dětském do-
pravním hřišti. Všechny atrakce 
mají zdarma, domů si odnesou 
i drobný dárek,“ doplnila even-
tová manažerka společnosti 
AUTODROM MOST Michaela 
Rosenkranzová.

Petr Kopfstein se o uplynu-
lém víkendu při dalším závodu 
letošní sezony Red Bull Air Race 
nad areálem německého závod-
ního okruhu Lausitzring blýskl 
druhým místem v kvalifi kaci, po 

úspěchu v prvním kole ho ale ve 
čtvrtfi nále vyřadil Španěl Juan 
Velarde. Lépe na tom byl další 
český zástupce, vedoucí závod-
ník průběžného pořadí Martin 
Šonka. V Německu sice skončil 

bronzový, stále si však drží pozi-
ci celkového lídra v této králov-
ské letecké disciplíně.

Hlavním závodem říjnového 
víkendu bude evropský pohár 
cestovních vozů FIA Europe-

an Touring Caru Cup (ETCC), 
kde má Česká republika želízko 
v ohni a průběžného lídra seriá-
lu, skvělého jezdce Petra Fulína. 
Po posledním závodním víken-
du v belgickém Zolderu ale ne-
překypuje optimismem. Zradila 
ho totiž převodovka jeho Seatu 
Leon Cup Racer.

Do prvního závodu tak musel 
Petr startovat z posledního mís-
ta. I když se postupně probojo-
val až na pátou příčku, cíl kvůli 
opakované technické závadě ne-

viděl. Více radosti přinesl druhý 
závod. Opět z posledního místa 
na roštu se Petr systematicky 
propracoval až na stupně vítězů, 
když cílem projel jako třetí. Před 
závěrečným kláním na mos-

teckém autodromu stále drží 
vedení v průběžné kvalifi kaci 
s náskokem šesti bodů na dru-
hého Švýcara Christjohanne-
se Schreibera. Těsně za ním, 
o jeden, respektive dva body 
následují Maďar Norbert Nagy 
a Igor Stefanovski z Makedonie. 
Každý z této čtveřice se po dru-
hém nedělním závodě v  Mostě 
může radovat z  titulu. Bude to 
tedy velmi napínavá a vzrušující 
podívaná až do úplného konce.

Divácky zajímavé budou 
i vložené závody. Mezinárodní 
seriál závodů Porsche GT3 Cup 
organizuje německý výrobce 
proslulých sportovních vozů. 
Mostecký závod je sedmým, zá-
roveň závěrečným letošní sezo-
ny. Za zhlédnutí určitě stojí série 
Twingo Cup, která představuje 
jedinečnou možnost pro mladé 
začínající jezdce, jež přestupu-
jí z motokár do světa velkých 
okruhů. Diváci dále uvidí sérii 
Haigo ADAC, která zahrnuje 
souboje formulových i cestov-
ních vozů bývalého Poháru 
míru a přátelství socialistických 
zemí, a  jízdu pravidelnosti FAS 
AČR. O vítězi v ní nerozhodu-
je pořadí v cíli, tuzemští jezdci 
na továrních speciálech i ve vo-
zech individuálních konstrukcí 
mají za úkol zajet pokud možno 
stejný čas ve dvou měřených ko-
lech. (nov)

Závěrečný závod sezony zpestří akrobacie 
Petra Kopfsteina a  koncert Rock Slaves

Akrobacie Petra Kopfsteina.

Výprava z HSRM se zastavila i v kapli v Louce u Litvínova.
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LITVÍNOV/MEZIBOŘÍ – Výlet a návštěvu ve Svinčicích mají za sebou 
děti z litvínovské mateřinky Kaštánek a senioři z Domova sociálních 
služeb v Meziboří. Za koníčky se vydaly děti společně se staroušky 
v rámci nového projektu mezigenerační spolupráce.

Mladí i  staří se projeli spo-
lečně v kočáře, prohlédli si stáje 
a vychutnávali si výlet ve Svin-
čích u  Mostu. „Hledali jsme 
výlet, kde jsme doposud s dětmi 
ani se seniory nebyli a současně 
výlet, který by se dal realizovat 
za půl dne, byl vhodný jak pro 
děti, tak pro seniory,“ vysvětlila, 
proč padla volba právě na Svin-
čice, vedoucí Mateřské školy 
Kaštánek v  Litvínově Kateřina 
Koželuhová. „Děti se seniory 
neměly žádný problém, byly 
k  nim velmi tolerantní, dokon-
ce se za jejich přítomnosti velice 
zklidnily, ztišily. Díky našemu 
dlouhodobému povídání věděly, 
že musí kolem nich opatrně, aby 
nikoho nestrčily…Nepřipadalo 
jim divné, že lavičky byly určeny 
pro seniory, děti si automaticky 
sedaly na schody, na zem…, ni-

kdo neprotestoval, nijak to ne-
komentoval. Děti to braly zcela 

automaticky a  samozřejmě…“ 
líčí pozitivní dojmy vedoucí 
mateřinky. Výlet se líbil i  se-
niorům. „Reakce máme jenom 
pozitivní. Seniorům se tyto akti-
vity líbí,“ hodnotí společné ak-
tivity ředitelka Domova sociál-

ních služeb v Meziboří Marcela 
Kačalová.

Projekt mezigenerační spolu-
práce si chválí obě strany. „Mate-
řinka Kaštánek nás oslovila jako 
první, zda bychom nevyzkoušeli 
spolupráci a zapojili děti. Jde o to 
nenásilnou formou děti asimi-
lovat do našich podmínek. Aby 
viděly a věděly, jak někdo může 
pečovat o  staroušky, které oni 
vnímají jen z  řad svých babiček 
a dědů a znají je jen z domácího 
prostředí, a  také, že mohou být 
kamarádi. Přišlo nám to jako 
fajn nápad,“ říká k projektu ře-
ditelka domova, která ho řadí 
jako přidaný bonus k aktivitám, 
kdy se mezibořští senioři z Do-
mova sociálních služeb chtějí 
otevírat více veřejnosti. „Mezi 
našimi klienty jsou také senio-
ři, kterým tělo vypovídá službu, 
a začínají hledat alternativy, aby 
jim bylo pocitově dobře. Pro ně 
především jsou tyto aktivity bal-
zámem na duši,“ dodává ještě 
Marcela Kačalová. (sol)

MEZIBOŘÍ - Poděkování a odmě-
nu si pro své dobrovolné hasiče 
připravilo město Meziboří. Oce-
ňuje tím jejich zásah při požáru 
na skládce Celio.

Zásahu na přelomu srpna 
a  září se zúčastnilo devět dob-
rovolných hasičů mezibořské 
hasičské jednotky. Jako odměnu 
pro ně schválila rada města část-
ku 26 tisíc korun, které si hasiči 
rozdělí podle počtu odslouže-
ných zásahových hodin. „Velmi 
si vážíme práce dobrovolných 
hasičů a  fi nanční odměna je jen 
ocenění obětavosti, se kterou při 
podobných mimořádných udá-
lostech zasahují,“ uvedl starosta 

Meziboří Petr Červenka. Me-
zibořským hasičům poděkoval 
také vrchní rada, ředitel HZS 
Ústeckého kraje, Roman Vy-
skočil. „Zásah v provozu skládky 
odpadů byl pro zasahující hasiče 
velmi fyzicky i  psychicky nároč-
ný. Členové Sboru dobrovolných 
hasičů města Meziboří přistoupili 
k plnění úkolů na místě mimořád-
né události svědomitě, disciplino-
vaně a s velkým osobním nasaze-
ním. Děkuji jim za neocenitelnou 
pomoc a spolupráci při zdolávání 
této mimořádné události,“ napsal 
Roman Vyskočil v  dopise ad-
resovaném starostovi Meziboří 
Petru Červen kovi. (pur)

MEZIBOŘÍ – Opakované do-
pravní nehody v  poslední za-
táčce na cestě z  Meziboří do 
Litvínova stojí za novým ozna-
čením nebezpečného úseku, 
které iniciovalo vedení města 
Meziboří. U silnice budou nově 
výstražné tabule v  refl exním 
provedením.

V  nebezpečném úseku chtěli 
někteří mezibořští zastupite-
lé dokonce snížit povolenou 
rychlost na šedesát kilometrů 
za hodinu. Odpovědné orgány 

ale zatím přistoupily ke změně 
dopravního značení. Dopravní 
značení, které už u  silnice ři-
diče před nebezpečím varuje, 
bude vyměněno za jiné, refl ex-
ní tabule. Vodící tabule budou 
umístěny přímo v problematic-
ké zatáčce podél vodárny. „Dal-
ším bezpečnostním opatřením by 
mohlo být zpřehlednění situace. 
Žádáme Lesy ČR, aby v  proble-
matické zatáčce vyklestily náleto-
vé dřeviny,“ uvedl starosta Mezi-
boří Petr Červenka.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a Krajské 
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska převzaly od Ústeckého kraje 
technické vybavení v celkové hodnotě téměř 7,5 milionu korun. Sta-
lo se tak u příležitosti fi nále hasičských soutěží „TOHATSU FIRE CUP 
2017“ a „STIMAX CUP 2017“ v Děčíně v sobotu 23. září. Záštitu nad 
fi nále soutěží převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, 
který se osobně předání darů zúčastnil.

Spolu s  krajským sdruže-
ním hasičů převzalo dary dal-
ších 25 obcí a  jejich jednotek 
dobrovolných hasičů. „Prio-
ritou Ústeckého kraje je syste-
matický přínos k  vybavenosti 
hasičských jednotek potřebnou 
technikou. Proto vedení kraje 
aktivně tuto politiku prosazuje 
jak v  rámci Bezpečnostní rady 
Ústeckého kraje, tak i  v  dal-
ších orgánech kraje. Potěšující 
je skutečnost, že tento postoj 
sdílí celé zastupitelstvo našeho 
kraje,“ uvedl hejtman Old-
řich Bubeníček. Zastupitelstvo 
kraje letos v  dubnu rozhodlo 
o  předání technického vyba-
vení pro dobrovolné hasiče 
v  celkové částce 6,8 milionu 
korun. Pro Krajské sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
bylo dále vyčleněno 608 tisíc 
korun na potřebné technické 
vybavení.

Ústecký kraj a  krajský úřad 
hrají významnou roli v  bezpeč-
nostním systému České republi-
ky. Jsou důležitými spolupracov-
níky mezi obcemi a vrcholnými 
orgány státu. Krajský úřad jako 
vykonavatel přenesené působ-
nosti funguje jako nepostradatel-

ná část při krizovém plánování, 
metodické a  kontrolní činnosti 
vůči občanům a  obcím. Priori-
tou kraje v oblasti krizového ří-
zení je především udržitelné bez-
pečí a  připravenost kraje a  jeho 
orgánů na řešení mimořádných 
událostí a  krizových situací. 
Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí jsou nepostradatel-
ným článkem při ochraně života, 
zdraví a majetku občanů Ústec-
kého kraje. Předaná technika za 
7,5 milionu korun přispěje k dal-
šímu zlepšení připravenosti dob-
rovolných hasičů. (nov)

Děti vyjely se seniory společně za koníčky

Meziboří děkuje svým 
dobrovolným hasičům

Nebezpečná zatáčka 
se označí

Dobrovolní hasiči dostali techniku od Ústeckého kraje
A hodně se jim líbilo i ve stájích...  

Děti se se seniory společně povozili na kočáře. 

Hasiči předvedli zásah v praxi.

Vybavení hasičů je podle hejtmana prioritou.
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Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
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Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám dámský kožený kabát 

s kapucí odepínací a kožešinkou 
číslo 54, minimálně nošený za 1 
500 Kč. Telefon: 774 048 071

 ■ Prodám pánské sjezdové kal-
hoty, velikost 50 – černé barvy. 
Cena 200 Kč. Litvínov. Telefon: 736 
469 724

 ■ Prodám jezdecké kalhoty Easy 
Rider, velikost 40 – vhodné ještě 
na trénink. Cena 200 Kč. Litvínov. 
Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám koupelnovou vanu 
70x150 cm i se sifonem, bílé barvy. 
Používaná jen krátce. Cena 550 Kč. 
Litvínov – 736 469 724 – volat od 
20 hodin.
 ■ Prodám vyvýšenou dětskou 

postel, borovice – IKEA – š. 90 cm, v. 
170 cm, d. 200 cm, bez matrace. Cena 
1.500 Kč. Litvínov – 736 469 724.

 ■ Prodám bílý psací stolek IKEA – 
š. 120 cm, h. 60 cm, v. 70 cm. Cena 
750 Kč. Litvínov – 736 469 724.

 ■ Prodám držák na lupu s  dvě-
ma klipsy, černá barva. PC: 600 Kč, 
prodám za 100 Kč. Litvínov – 
736 469 724.

 ■ Prodám satelitní parabolu 
za 150 Kč, nutný držák. Telefon: 
736 469 724.

 ■ Prodám hezký, zánovní přehoz 
do dívčího pokoje 4-8 let. Barva lila 
s  růžovou, typ Barbie. PC: 800 Kč, 
nyní 250 Kč. Telefon: 736 469 724.

 ■ Prodám 4 židle – tonetky- tma-
vé barvy, světlý výplet, čtvercové. 
Cena 1.600 Kč. Litvínov – Osada, 
telefon: 736 469 724 – kdykoliv.

 ■ Prodám 4x prošívanou deku, 
velmi zachovalé, vhodné na cha-
tu, chalupu. Přírodní a  okrové 
barvy. Cena 150 Kč/ks. Litvínov – 
736 469 724.

 ■ Prodám vysokotlaký vysavač 
zn: AIGGER – Cyclonik vacuum cle-
aner – bezsáčkový, tyčový, nepo-
užívaný, cena dohodou. Litvínov, 
telefon: 603 984 542.

 ■ Prodám urnový hrob na sta-
rém hřbitově. Telefon: 723 114 839.

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám kámošku z  Mostu na 

různé aktivity. Je mi 29 let v  inva-
lidním důchodu, přítel pracuje a já 
se nudím. Kontakt: 721 188 578.

 ■ Hledám ženu do 45 z  Mostu, 
které nevadí pes – jsem svobod-
ný, 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

AUTO, MOTO
 ■ Koupím vůz Škoda MB 100 R, 

120 M, 1 000,  Rapid,Garde,Tra-
bant - motocykl JAWA - ČZ - Pa-
nelka, Kývačka, ČZ - Cross, moped 
Stadion, Velorex, vozík PAV - aj. i 

nekompletní nebo jen ND velký TP 
doklady, také Stabilák Motor po-
hon strojů vozík - dále vojenskou 
vzduchovku, fl ašinet - peníze na 
místě za vaši cenu. Stačí SMS. Na-
bídněte cokoliv, dojedu kamkoliv, 
ozvu se ihned, platí stále. 603 335 
591

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

AKCE MĚSÍCE
ŘÍJEN

www.centralmost.cz

na pánské obleky
+ kravata ZDARMA.

K úctyhodným 90. naroze-
ninám přejeme panu Fran-
tišku Boukalovi vše nejlepší 
a hlavně zdraví. Jako odbor-
ník byl prvním vedoucím 
pekárny Janov a díky jeho 
zásluze je naše pekárna mezi 
nejlepšími v oboru. Rádi by-
chom mu poděkovali a po-
přáli ještě mnoho krásných 
dní. Zaměstnanci a vedení 
společnosti JAPEK, s.r.o. 
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Do Litvínova na derby 
s Piráty

V neděli 1. října se po sérii 
zápasů venku představí na 
domácím ledě hokejisté ex-
traligového HC Verva Litví-
nov. Od 17.30 hodin je čeká 
atraktivní soupeř. K  derby 
utkání přijede lídr tabulky 
z nedalekého Chomutova. 

Litvínovské 
házenkářky hrají 

dvakrát doma
O víkendu se litvínovské 

národní házenkářky před-
staví v  utkáních druhé ligy 
dvakrát doma. V obou přípa-
dech budou jejich soupeřem 
Ejpovice. V  sobotu 30. září 
nastoupí v 16 hodin, v nedě-
li 1. října pak od 10 hodin. 
Obě utkání se hrají na hřišti 
u SSZŠ v Litvínově. 

Kapitánka Černých 
andělů bude 

maminkou
Velká házenkářská rodi-

na se zanedlouho rozroste 
o další přírůstek. A postará 
se o to kapitánka Černých 
andělů Lucia Mikulčík. 
Všichni členové klubu i pří-
znivci jí blahopřejí k nové 
životní roli nastávající ma-
minky. Populární sloven-
ská reprezentantka i nadále 
pokračuje v práci pro klub, 
zůstává jako asistentka a po-
mocnice u A týmu žen, stej-
ně jako trenérka mládeže. 

Souš nastoupí v České 
Lípě

Domácí tým Arsena-
lu České Lípa bude dalším 
soupeřem fotbalistů Baníku 
Souš v  divizní skupině B. 
Střetnutí se odehraje v sobo-
tu 30. září od 16 hodin. 

MFK hostí v sobotu 
Slavoj Žatec

Další domácí utkání se-
hrají v sobotu 30. září fotba-
listé Mosteckého fotbalové-
ho klubu. Ti na Fotbalovém 
stadionu Josefa Masopusta 
přivítají celek Slavoje Ža-
tec. Zápas začíná tradičně 
v 10.15 hodin. 

Chystá se Pohár 
města Meziboří

Další turnaj čeká stolní 
hokejisty v sobotu 7. října. 
Hrát se bude o Pohár města 
Meziboří. Kde se účastníci 
utkají v místní základní ško-
le. Zváni jsou hráči a hráčky 
všech kategorií. Informa-
ce o tomto turnaji i dalších 
soutěžích najdou zájemci na 
webu BHC Most.

Kopisty doma 
přivítají Podbořany
Na domácím hřišti se 

v  sobotu 30. září v  dalším 
utkání I. A – třídy v kopané 
dospělých představí celek TJ 
Kopisty. Náš jediný zástup-
ce v  soutěži vyzve od 16.30 
hodin vedoucí celek tabulky 
Tatran Podbořany .

  (jak)

MOST – Nový hokejový tým z Mostu, Mostečtí Lvi, se v nové sezoně 
rozjel na plné obrátky. V úvodních dvou zápasech krajského přeboru 
své soupeře doslova válcoval. Nejdříve v úvodním kole jasně přehrál 
na svém ledě v Mostě Roudnici a pak přivezl vysoké vítězství z Kláš-
terce nad Ohří. V  druhém utkání se střelecky blýskl Kousek, který 
domácím nastřílel hned pět branek. Statistiky prvních dvou zápasů: 

Mostečtí Lvi – HC Roud-
nice 10:2. Branky a nahrávky: 
4. Nedrda (Přeučil), 9. Přeučil 
(Havlůj, Nedrda), 10. Dalecký 
(Kousek, Šafařík), 13. Kousek 
(Šafařík), 14. Kalina (Smolík, 
Bořík), 37. Bořík (Holčák), 38. 
Havlůj (Nedrda, Přeučil), 42. 
Kousek (Dalecký), 58. Jonák 
(Dalecký), 60. Machač (Nedrda, 

Čmolík) – 52. Brandejský (Bar-
cal), 60. Brandejský (Kasal). Se-
stava týmu Mostečtí lvi: Uher – 
Havlůj, Machač, Jonák, Plichta, 
Balázs, Kunrt, Kabeláč – T. Pře-
učil, Čmolík, Nedrda – Dalecký, 
Kousek, Šafařík – Smolík, Bořík, 
Kalina – Holčák. Trenér: Kašťák.

HC Klášterec – Mostečtí Lvi 
1:11 (Branky a nahrávky: 21. 

Vlastník (Musil, Miklovič) – 5. 
Kousek (Šafařík), 14. Plichta 
(V., Kunrt), 24. Kousek (Plich-
ta, V.), 31. Kousek (Havlůj), 33. 
Kousek (Čmolík, Plichta), 36. 
Nedrda (Čmolík), 41. Přeučil 
(V.), 46. Kalina (Šafařík), 49. 
Kousek (Dalecký), 52. Čmolík 
(V., Dalecký), 59. Havlůj (Ša-
fařík). Sestava týmu Mostečtí 
lvi: Uher (Kopýtko) – Kabeláč, 
Balázs, Kunrt, Havlůj, Plichta, 
Přeučil, Dalecký, Kousek, Šafa-
řík, Bořík, Smolík, Nedrda V., 
Kalina, Čmolík, Nedrda T. Tre-
nér: Kašťák. 

(jak)

LITVÍNOV - O víkendu sehrály 
házenkářky KNH Litvínov další 
dvě ligová utkání. Oba zápasy 
byly odvetné, jelikož se stejný-
mi soupeřkami již jednou utka-
ly v  podzimní části a to vždy 
v  domácím prostředí. Na půdě 
Spartaku Modřany si pojistily 
třetí místo v  průběžné tabulce, 
druhý den však už nestačily na 
západočeské Blovice.

Do Prahy k  utkání se Sparta-
kem Modřany jely hráčky Litví-
nova jako mírní favorité, poté co 
soupeře porazily v domácím utká-
ní 18:11. Odjely však bez dvou 
klíčových útočnic, ale naopak 
v sestavě s velezkušenou mistryní 
národní házené Zdeňkou Bilohu-
ščínovou. Byla to právě Bilohu-
ščínová, kdo vstřelil rozhodující 
gól utkání z posledního trestného 
hodu, čímž zajistila svému týmu 
další dva body a cenné vítězství. 

Spartak Modřany – KNH 
Litvínov 16:17 (5:8). Sestava 
a branky: Gürtlerová, Plachá 
– Hochelová, Brabcová, Du-
bová, Váňová – Brunnerová, 
Kratochvílová (4), Alferiová (2) 
a Bilohuščínová st. (11). Trenér 
Marek Tomčík. Rozhodčí Bláha. 

To následující zápas v  Blo-
vicích nedopadl. Domácí byli 

první soupeř Litvínova ve dru-
hé lize a hostující hráčky měly 
v hlavách nedávnou vysokou 
domácí prohru. Navíc odjely 
k zápasu ve velmi zúžené sestavě 
jen se třemi útočnicemi. „Sobot-
ní zápas proti Modřanům jsme 
zvládly v celku dobře. Nedělní 
zápas s Blovicemi byl pro nás 
značně složitější. Věděly jsme, 
že Blovicím, od kterých jsme na 
úvod ligy obdržely vysokou po-
rážku, můžeme být vyrovnaným 
soupeřem, pokud se budeme dr-
žet své hry, protože jsme opět na-
stoupily v  oslabené sestavě. Sta-

čilo několik zkažených míčů na 
naší straně a nespočet rychlých 
úniků domácích k tomu, aby-
chom už se soupeřem nestačily 
držet krok, díky tomu jsme také 
prohrály,“ ohlédla se za oběma 
zápasy kapitánka týmu Karolína 
Hochelová.

Sokol Blovice – KNH Litví-
nov 22:17 (9:9). Sestava a bran-
ky: Plachá, Gürtlerová – Hoche-
lová, Brabcová, Dubová, Váňová 
– Kratochvílová (2), Alferiová 
(5) a Bilohuščínová st. (10). Tre-
nér Marek Tomčík. Rozhodčí 
Bláha.  (mt, jak) 

PORUBA – Z  dalšího utkání na 
palubovce soupeře přivezli 
Černí andělé bod. Drama až do 
posledních vteřin se odehrávalo 
v Porubě, odkud si tým DHK Ba-
ník Most nakonec odvezl bod za 
remízu 19:19, po poločase 9:9. 

„Podle očekávání jsme absol-
vovali velmi vyrovnaný zápas, 
kterému dominovaly obrany 
podporované brankářkami. 
Bohužel se nám během celého 
střetnutí nepodařilo nalézt pa-
třičný rytmus v útočné hře,“ 
komentoval výkon svého týmu 
trenér Baníku Peter Dávid. Mo-
steckým hráčkám podle jeho 
slov dělala velké problémy sou-
peřova hra do prostoru pivota, 

nedařilo se jim ani ve hře jeden 
na jednoho. 

Poruba v utkání prokázala 
kvalitní přípravu a obrovskou 
kvalitu obranné hry. A jak do-
plnil Jiří Maršík, trenérský kole-
ga Petera Dávida, Černí andělé 
byli v útočné fázi příliš složití. 
Naštěstí mosteckým hráčkám 
fungovala obrana, oba celky se 
během utkání doslova přetaho-
valy o každý gól.

Sokol Poruba – DHK Baník 
Most 19:19 (9:9). Nejvíce branek 
Mostu: Jeřábková 7, Borovská 3, 
Szarková 3, Růčková 3. Rozhod-
čí: Horáček, Novotný. Sedmime-
trové hody: 2/2 - 2/0. Vyloučení: 
4:4. Diváci: 162.  (jak)

MOST – Na sobotu 14. října se na Hipodromu Most připravují na 
nejbohatší dostihový den letošní sezony. Vrcholem dne totiž bude 
79. Cena zimního favorita a 96. Svatováclavská cena. V obou těchto 
dostizích bude na výhrách rozděleno 550 tisíc korun. 

„Ve dvou dostizích prestižní 
kategorie Listed na výhrách roz-
dělíme přes jeden milion korun. 
Celková dotace dostihového od-
poledne pak činí téměř jeden 
a půl milionu korun. Jedná se 
tedy o nejlépe dotovaný dostihový 
den celého našeho letošního ka-
lendáře,“ řekl ředitel společnosti 
Hipodrom Most Jakub Šimůnek.

Svatováclavská cena se bude 
konat již po šestadevadesáté a do 
Mostu se stěhuje z chuchelského 
závodiště v Praze. „Svatováclavská 
cena je celorepublikovým sprinter-
ským vrcholem sezony a v  Mostě 
se poběží o nejvyšší dotaci v  té-
měř stoleté historii tohoto dostihu. 
Očekáváme tedy účast špičkových 
žokejů a koní,“ doplnil Šimůnek 

s  tím, že druhým vrcholem od-
poledne bude již 79. ročník Ceny 
zimního favorita. Dostih pro 
dvouleté koně, kteří dostanou pří-
ležitost ukázat svůj talent a kvality 
pro nadcházející sezónu, do které 
již budou vstupovat jako tříletí.

„Pro návštěvníky připravu-
jeme tradiční doprovodný pro-
gram. Nesmí chybět napínavé 
sázky, dobré občerstvení a pro-
jížďky na koních pro naše dětské 
návštěvníky,“ připomněl správce 
areálu Hipodromu Most Václav 
Štědronský.  (jak)

Do Mostu se chystají milionové dostihy

V Porubě mostecké 
házenkářky vydolovaly bod

Mostečtí Lvi se na úvod 
soutěže parádně rozjeli

Litvínovské házenkářky si po 
víkendu upevnily třetí místo

PRAHA – Po několika menších 
šprtcových turnajích odstarto-
vala podzimní část sezóny napl-
no turnajem nejvyšší kategorie. 
Pod názvem Prague NHL Cup se 
hrál v Praze – Horních Měcho-
lupech a jeho pořadatelem byl 
klub Prague NHL, který slaví 
čtvrtstoletí své existence. 

V početné a kvalitní konku-
renci se představili i členové 
mosteckých oddílů. Své za-
stoupení zde měl prvoligový 
BHC StarColor Most i družstva 
z nižších soutěží. Patrik Purket 
(BHC StarColor Most) sice po-
měrně nečekaně prohrál hned 
v prvním kole s bohumínským 
Mikulenkou, pak si ale připsal 
šest výher v řadě, které zna-
menaly celkové druhé místo. 
Přísné měřítko snesou i výkony 
jeho týmových spoluhráčů On-
dřeje Müllera (6.), Michala Just-
ry (11.), Dalibora Frýby (16.) 
a Matěje Šanoby (23.). Vítězství 
v kategorii mladších žáků si při-

psal David Kučera (BHC 15. ZŠ 
Most), celkově čtyřicátý osmý. 

Prague NHL Cup – billiard-
-hockey šprtec – Český pohár, 
kat. ČP36: 1. Miroslav Škorpík 
(Dragons Modřice), 2. Patrik 
Purket (BHC StarColor Most), 
3. Jakub David (BHK Orel Bo-
skovice), …, 6. Ondřej Müller, 
11. Michal Justra, 16. Dalibor 
Frýba, 23. Matěj Šanoba, 44. Petr 
Henych (všichni BHC StarColor 
Most), 48. David Kučera (BHC 
15. ZŠ Most), 50. Matyáš Vaní-
šek, 58. Ondřej Frýba, 60. Jozef 
Matuščín, 65. Ondřej Černý, 74. 
Jan Matuščín, 81. Valentina Gri-
mmová (všichni BHC StarCo-
lor Most B), 87. Ondřej Matura 
(Netopýři Most), 97. Matyáš Ví-
tek, 98. Michal Lukáč Jun. (oba 
SVČ Most), 99. Pavla Mišíková 
(BHC StarColor Most B), 105. 
Eva Havelková (SVČ Most), 106. 
Matyáš Grimm (Real Draci 18. 
ZŠ Most), 107. Tomáš Salajka 
(Tučňáci 14. ZŠ Most). (has, jak)

Mostecký Purket 
vybojoval druhé místo 
při Prague NHL Cupu
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MEZIBOŘÍ – K šedesátinám si meziboř-
ský fotbal nadělil parádní oslavu. Nechy-
běl ani zápas staré gardy s pražskou Am-
forou. Na hřiště proti místním „starým 
bardům“ vyběhlo osmnáct hráčů slav-
ných tváří, nechyběl ani Antonín Panen-
ka. Slavnostního výkopu se ujaly Helena 
Vondráčková, Jitka Zelenková a Tereza 
Kostková. Dort ještě před zápasem dostal 
od spoluhráčů domácí Václav Materna, 
který slavil životní jubileum. Bavič a zpě-
vák Vladimír Hron byl vyhlášen fotbalis-
tou roku  Amfory. Zápas zahájil starosta 
města Petr Červenka, který fotbalistům 
pogratuloval k jubileu a ocenil především 
práci lidí, kteří stáli u zrodu meziboř-
ského fotbalu, a těch, kteří jsou aktivní 
dodnes. „Poděkování patří zejména za-
kladateli mezibořského fotbalu Jindřichu 
Vopaleckému,“ uvedl starosta. Kromě zá-
pasu s Amforou se během dne představil 
Jan Weber, mistr světa a Evropy ve foot-
bagovém vystoupení s  hakisakem nebo 
zpěvák David Mattioli. Po celý den byly 
na hřišti dětské atrakce, hudba a občerst-
vení. Šedesátiny oslavil mezibořský fotbal 
za podpory města.  (pur) 

Mezibořský fotbal slavil šedesátiny zápasem s Amforou

Helena Vondráčková je pro Helena Vondráčková je pro 
starostu Meziboří Petra starostu Meziboří Petra 
Červenku srdeční záležitostí.Červenku srdeční záležitostí.

S hosty z Amfory se v Meziboří přivítala i S hosty z Amfory se v Meziboří přivítala i 
náměstkyně ministryně práce a sociálních náměstkyně ministryně práce a sociálních 

věcí Gabriela Nekolová (vlevo).věcí Gabriela Nekolová (vlevo).

S Amforou přijel i Antonín S Amforou přijel i Antonín 
Panenka (uprostřed).Panenka (uprostřed).

Dort od spoluhráčů dostal Dort od spoluhráčů dostal 
Václav Materna.Václav Materna.

S Amforou přijeli známí herci, S Amforou přijeli známí herci, 
zpěváci a fotbalisté.zpěváci a fotbalisté.


