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MOST – Neustálé problémy a  vandalismus s  centrálním hřištěm 
v  ulici W. A. Mozarta skončí. Skončí ale bohužel i  zdejší, nákladně 
postavené hřiště. Městu došla trpělivost s ničením a vynakládáním 
peněz do oprav, a  proto centrální hřiště, které tu s  velkou slávou 
před osmi lety vybudovalo, zruší.

Centrální hřiště v Mozartově 
ulici město nechalo vybudovat 
koncem roku 2009 za více než 
čtyři miliony korun. Na hřiš-
ti, které má pod svou správou 
Sportovní hala Most, ale neu-
stále dochází k  ničení herních 
prvků a obyvatelé si pravidelně 

stěžují na řev z  hřiště, hlasité 
vulgarismy a  ničení majetku. 
„Před časem jsme v  souvislosti 
s hodnocením správy hřišť požá-
dali městskou policii a Sportovní 
halu Most o  jejich stanovisko 
a hodnocení fungování. Obě stra-
ny důrazně řekly, že toto hřiště je 
velmi problémové, což ale víme, 
protože jsme v  minulosti kolem 
něj řešili i  několik petic. Už dál 

nechceme do oprav způsobených 
vandaly dávat peníze a  hřiště 
k 31. 12. 2017 zrušíme,“ oznámil 
rezolutně náměstek primátora 
Marek Hrvol. Hřiště je oploce-
né a  mimo provozní hodiny se 
uzamyká. Přesto ho za tu dobu 
stačili několikrát zdevastovat 
místní natolik, že muselo být 
dokonce v  minulosti z  bez-
pečnostních důvodů uzavřeno 
a  bylo nutné provést opravy 
řady zdejších atrakcí kvůli hro-
zícím úrazům, včetně oplocení.

Největším úskalím devastace 
hřiště je to, že se nachází neda-
leko vyloučené lokality Stovek 
a  jeho nejčastějšími uživateli 
byli proto nepřizpůsobiví. Do 
oprav město investovalo už více 
než sto tisíc korun. „Demontu-
jeme odtud všechny herní prv-
ky. Využijí se na jiných hřištích. 
Některé atrakce bude potřeba 
repasovat. Pryč půjde i oplocení, 
tudíž na místě zůstane pouze jen 
asfaltová plocha,“ podotkl dále 
náměstek Hrvol. Pro její využi-
tí se nabízí i záměr parkovacích 
míst. 



Problémové hřiště u Stovek končí!

Tradiční obrázek hřiště v ulici Mozarta, které podléhá tlaku vandalů a nepřizpůsobivých. I v současné době jsou tu poškozené atrakce a zdemolovaný 
plot v zadní části na míčové hry. 

  Den archeologie

MOST – V sobotu 21. 
října od 10 hodin v 
Oblastním muzeu 
v Mostě proběhne 
celodenní akce pro 
děti i dospělé. Těšit 
se můžete na ukázky 
Living history – Kelti, 
Germáni, Slované a 
Římané, přednášky, 
výstavy, dílničky. 
Vstupné 50/25,- Kč.

  Halloween s SVČ

MOST – Navštivte ve 
středu 25. října od 
16 hodin se svými 
ratolestmi Středisko 
volného času v Mostě 
a užijte si dlabání dýní, 
stezku odvahy a opéká-
ní buřtíků. Vstupné 20,- 
Kč/ dítě a s sebou si 
nezapomeňte vzít dýni, 
nůž, lžíci a čajovou 
svíčku.

  Oslava Státního 
svátku

MOST – Ve čtvrtek 
26. října od 18 hodin 
v Městském divadle 
v Mostě proběhne 
slavnostní večer k oslavě 
státního svátku Dne 
vzniku samostatného 
československého státu 
s Monikou Absolnovou 
a Boom! Bandem Jiřího 
Dvořáka. Vstupné 50 Kč.

MOST – Mostem se šíří další pe-
tice zaměřená na zhoršující se 
situaci s  nepřizpůsobivými ob-
čany. „My, občané ČR, už toho 
máme dost. A  proto vás, politi-
ky, vyzýváme „Už dost!!! Chraň-
te svůj lid a jeho důstojný život“, 
píše se v petici, která už několik 
týdnů koluje městem.

„Založili jsme petici měst 
Most, Teplice a  Dubí, kterou 
v tyto dny roznášíme po úřadech, 
obchodech, institucích a  radni-
cích. Nejsme blázni ani buřiči, 
jen máme už toho dost! Žít za 
těchto současných podmínek 
v našem městě Most a přitom nic 
nedělat, už nelze,“ říká spoluza-
kladatel petice a podnikatel Petr 
Repáč z Mostu.

Petice vyzývá vrcholné i ko-
munální politiky, aby napří-
klad časově omezili pobírání 
veškerých sociálních dávek, 
aby vyplácení dávek bylo pod-
míněno veřejně prospěšnými 

pracemi alespoň 20 hodin týd-
ně. Autoři petice požadují také 
důsledné prošetření reálných 
výsledků činnosti neziskových 
organizací, prošetření jejich 
nakládání s dotacemi a omeze-
ní dotací a ukončení spoluprá-
ce s pochybnými organizacemi. 
„Nechceme, aby se naše město 
dostalo do stejného stavu, jako 
je dnes například Janov. Ne-
chceme, aby se nadále snižovala 
životní úroveň slušných lidí na 
úkor těch, kteří pochopili, jak 
snadno lze využívat sociální sys-
tém. Nevadí nám slušní cikáni, 
ale ti, kteří na tomto podivně 
nastaveném systému parazitu-
jí,“ doplnil Petr Repáč a  ještě 
dododal: „Kdo má zájem nás 
podpořit v  boji s  neutěšenou 
situací v  našem městě, petici 
může přijít podepsat například 
do Centra zdraví Salvare – boč-
ní vchod do mosteckého Prioru, 
směrem od Repre.“  (nov)

Nejme blázni a buřiči, 
jen toho máme dost!

ICentrální hřiště v ulici W. A. Mo-
zarta vzniklo jako druhé cent-
rální hřiště v pořadí z celkových 
pěti. Má prostor pro míčové hry, 

instalovány zde byly např. dva sto-
ly na stolní tenis a pískoviště. Pro 
mladší děti zde je herní sestava 
s desítkami atrakcí, mezi které patří 
například kolotoč, skluzavka či dvě 
pružinová houpadla.
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MOST - Tento pátek čeká 
mostecký Rokáč Vinohrady 
hustej koncert. Zahrají a  za-
tančí OVEČKY & OSTATNÍ – 
Universum -pseudo -antipopová 
formace vzniklá pod taktovkou 
pana Petra Paneše. Takovou 

bandu jen tak nikdo nikde ne-
najde. To nejde popsat. TO MU-
SÍTE ZAŽÍT! Jako host vystoupí 
HUSTEJ WIMPY and Hyme-
noplastyk Band- pornofolkový 
písničkář s  vlastní originální 
hudební tvorbou.  (nov)

MOST – Už v nejbližších týdnech by měli bez problémů u nemocnice 
zaparkovat její pacienti a návštěvníci. Otevřelo se tu totiž nové par-
koviště pro zaměstnance, a zároveň se tak uvolní parkovací plochy 
pro veřejnost. Parkování ale bude zpoplatněné.

Krajská zdravotní již v  mi-
nulém týdnu spustila zkušební 
provoz na parkovišti pro osobní 
automobily u budovy B v areálu 
mostecké nemocnice. Vjezd na 
parkoviště pro zaměstnance je 
za budovou G Nemocnice Most 
s  příjezdovou trasou po ulici 
Svažná kolem budovy Hospice 
v Mostě. Nová parkovací plocha 
čítá 186 míst pro osobní moto-
rová vozidla. Zároveň se tak ote-
vře lepší možnost parkování pro 
pacienty a  návštěvníky nemoc-
nice. Pro ty by se mělo uvolnit 

více než dvě stovky parkova-
cích míst před budovou B, kde 
parkovali zaměstnanci. Háček 
bude pouze v  tom, že parková-
ní u  nemocnice bude zpoplat-
něné. „Krajská zdravotní chystá 
v areálu nemocnice nový systém 
parkování. Na všechna parkovi-
ště v  přední části nemocnice se 
budou instalovat závory včetně 
automatů, kde se bude platit. 
V  souvislosti s  tím jsme Kraj-
ské zdravotní pronajali jedno 
z našich parkovišť u nemocnice, 
vedle vodárny, aby nevyčníva-

lo z  tohoto systému. Tedy i  zde 
bude už při příjezdu instalována 
závora,“ uvedl náměstek primá-
tora Marek Hrvol. Město Most 
pronajme parkoviště u  nemoc-
nice Krajské zdravotní za cenu 
dvaceti tisíc korun ročně. Ři-
diči, kteří budou u  nemocnice 
parkovat, by měli mít ale bonus 
dvou hodin parkování zdarma. 
Každá další hodina pak bude 
zpoplatněna patnácti korunami. 
„V současné době by se měly k ne-
mocnici na parkoviště instalovat 
závory. Parkoviště tu budou zpo-
platněna stejně, jako jsou i měst-
ská parkoviště, což není nijak 
dramatické. Navíc s  benefi tem 
dvou hodin zdarma. Jsme toho 
názoru, že by se tím měla výraz-

ně zlepšit situace s parkováním,“ 
je přesvědčen náměstek Hrvol. 
Podle něj totiž díky placenému 
systému parkování odpadne 
i řada řidičů, kteří si tu parkova-
li vozidla z  okolních domů, ale 
i  dlouhodobě pacienti. Závory 
budou instalovány i  na parko-
viště u  lékárny včetně nového 
zábradlí. „Zábradlí tu necháme 
vybudovat z  bezpečnostních dů-
vodů, aby se zamezilo tomu, že 
auta nebudou opouštět parko-
viště jinudy než přes závoru, ale 
i kvůli chodcům směrem k hlavní 
silnici,“ dodal náměstek.

Parkoviště chce 
u nemocnice postavit 

i město
Radnice nevylučuje, že by 

u nemocnice mohlo brzy vznik-
nout i  další parkovací plocha 
pro veřejnost. Bylo to i  jednou 
z  priorit volebního programu 
současného vedení města. „Jed-
nali jsme ještě v zimních měsících 
s Krajskou zdravotní a řešili jsme, 
že bychom u nemocnice i my rádi 
vybudovali parkoviště. Vytipo-
vali jsme pár variant, k nimž se 
chceme vrátit, až se ukáže účin-
nost nového parkovacího systé-
mu a  uvidíme, jak se vše bude 
chovat. Plochy jsou tu pro tento 
účel minimálně dvě, a to rovněž 
v zadním taktu nemocnice,“ při-
pomněl Marek Hrvol.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Na magistrát dorazila petice občanů týkající se rušení noč-
ního klidu. Naštvané obyvatele z okolí pětistovek totiž obtěžuje rá-
mus a hluk ze zdejších restaurací. Nejsou ale jediní.

Stovky obyvatel si stěžují na 
rušení nočního klidu v  okolí 
restaurace Ulita a U Rytíře. Se-
psali proto petici a po městu po-
žadují, aby hluku zamezilo. „Pe-
tici podepsalo 138 lidí převážně 
z  bloku 525. Petenti mimo jiné 
uvádějí, že jsou rušeni hlasitou 
hudbou a  výtržnictvím, někdy 
až do ranních hodin,“ podotk-
la tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Upozornila, že v případě hluku 
z  restaurace Ulita postoupilo 
oddělení kontroly petici Kraj-
ské hygienické stanici Ústecké-
ho kraje, která má řešení hluku 
v kompetenci a se kterou je od-
dělení dále v této věci v kontak-
tu. Situaci prověřoval jak sta-
vební odbor, tak živnostenský 
odbor magistrátu a  Městská 
policie Most. Občanům dopo-
ručují, aby se v případě problé-

mů obraceli přímo na městskou 
policii.

„V poslední době z  této oblasti 
u Jalty zaznamenáváme stížnosti 
zejména v nočních hodinách. Pro-
běhly zde kontroly a  uloženy tu 
byly i sankce. Jednou z priorit ve-
dení města je i zabezpečení veřej-
ného pořádku a dodržování noč-
ního klidu v našem městě, o které 
v  rámci svých zákonných mož-
ností trvale usilujeme,“ podotkl 
k  situaci mostecký primátor Jan 
Paparega. Jak dále informoval, 
město v  případě hluku v  okolí 
restaurací Ulita a U Rytíře přijalo 
ve spolupráci s  městskou poli-
cií nové opatření, které by mělo 
pomoci, aby měli obyvatelé už 
klidnější spaní. „V exponovaných 
dnech a hodinách sem budou za-
jíždět naši strážníci, takže věříme, 
že se tato lokalita zklidní,“ upo-
zornil primátor.

Podobné zkušenosti s  hlu-
kem má ale v  posledních 
měsících i  řada dalších měst, 
včetně sousedního Litvínova. 
A  to v  souvislosti s  novým 
„protikuřáckým zákonem“. 
„Stížnosti se objevují také 
v  okolí Neprakta klubu. Je to 
dáno i nešťastnou úpravou pro-
tikuřáckého zákona, kdy mladí 

chodí ven kouřit a  zejména 
v  nočních hodinách tu tropí 
povyk. To je negativum, kte-
ré s  sebou tato úprava zákona 
přinesla a dá se s tím jen velmi 
těžko bojovat. My se však v me-
zích našich možností snažíme 
a  uvidíme, jak to půjde dál,“ 
uvedl primátor Paparega.

(sol)

MOST – Mostecký Aquadrom zahájil provoz s novým odbavovacím 
systémem. Nejenže urychlí odbavování, ale rozšíří a vylepší nabídku 
služeb a neposledně také usnadní práci zaměstnancům koupaliště.

Obávaný výpadek systému 
a  z  toho vyplývající způsobené 
komplikace již díky zastara-
lé technologii odbavování na 
Aquadromu nehrozí. Návštěv-
níci koupaliště mají díky nové-
mu odbavování i nové možnos-
ti. Například možnost výběru 
šatní skříňky a trezoru. Trezor je 
navíc možné zamknout na jed-
ny čipové hodinky, čímž odpadá 
starost o  klíček navíc. Vratná 
záloha je libovolně nastavitelná 

a  umožňuje i  nulovou zálohu 
například pro děti nebo ty, kteří 
jdou jen plavat.

Abonenti s  vlastními čipo-
vými hodinkami nemusejí stát 
ve frontě, protože pro vstup na 
koupaliště využijí samoobsluž-
né turnikety. Samoobslužný tur-
niket je nově instalován i z uli-
ce Zdeňka Štěpánka. Stejný je 
i  na letní terase, kde umožňuje 
průchod z  bezbariérové haly 
na venkovní bazény i  s  kočár-

ky nebo vozíčkářům. Systém 
také nešidí zákazníka, protože 
překročení zakoupeného limitu 
počítá po minutách.

Nový odbavovací systém je 
výhodný také pro provozova-
tele, neboť automaticky účtuje 
do systému EET a  automaticky 
odepisuje prodané zboží, odba-
vení je rychlejší a snazší.

„Jediným minusem může být, 
že jednorázové pořízení perma-
nentky je o  20 korun vyšší, než 
bývalo, a vyšší je i penále za ztrá-
tu čipových hodinek. Systém si 
bohužel ‚nerozumí‘ s  původními 
permanentkami s  čárovým kó-

dem, proto je třeba je nahradit 
novými. A  to buď elektronickou 
peněženkou, jejíž pořizovací 
cena je 60 korun, nebo čipovými 
hodinkami pro abonenty, které 
navíc umožňují samoodbave-
ní, stojí však 150 korun,“ uvedl 
Zdeněk Dundek z tiskového od-
dělení mosteckého magistrátu. 
Na návštěvnících pak zůstává, 
aby rozhodli, na který z uvede-
ných nosičů si nechají převést 
svůj kredit ze staré permanent-
ky, Aquadrom jim při převodu 
přidá 40 korun, které museli 
abonenti vynaložit na pořízení 
původní permanentky. (sol)

OVEČKY & OSTATNÍ

Odbavování na Aquadromu už bez front

Mostečané si stěžují na hluk z restaurací 
Vadí jim i rámus před nimi

Parkoviště u nemocnice se zpoplatní, 
pro veřejnost vznikla i nová místa

„Využití této plochy zatím 
nebudeme řešit. Uveden je zde 
sice záměr na parkovací místa, 
ale tento návrh bych bral s  vel-
kou rezervou,“ doplnil ještě Ma-
rek Hrvol.

Vzhledem ke  zrušení hřiště 
bude společnosti Sportovní hala 
Most snížená částka, za kterou 

provádí správu sportovišť. Od 
1. ledna do 31. prosince příštího 
roku bude dostávat roční odmě-
nu 1 422 000 Kč bez DPH. Spor-
tovní hala Most bude provádět 
úplnou správu, údržbu a zajišťo-
vat provoz skateparku a centrál-
ních hřišť v Souši, Vtelně a v uli-
cích Z. Fibicha a Lidická. (sol)

Problémové hřiště 
u Stovek končí!

Obyvatelé z pětistovek si stěžují na hluk z restaurací. 

Před nemocnicí je čilý stavební ruch. Buduje se zde nový systém parkování.
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MOST – Zobousměrnění Radniční ulice stále není hotové. Řidiči měli 
ulici kolem mosteckého magistrátu projíždět oběma směry už tento 
týden.

Prodloužení termínu veřej-
né zakázky na zobousměrnění 
Radniční ulice avizovala mos-
tecká radnice před nedávnem. 
Zatímco 16.  října měla být už 
ulice průjezdná, došlo k  dal-
šímu zdržení. „Došlo zde opět 
k  prodloužení termínu, a  to 
až do 26.  října. Při realizaci se 
zjistilo nadměrné množství be-
tonových ploch, s  kterými pro-
jektant nepočítal, a bylo potřeba 
se s  tím nějak vypořádat. Práce 

pokračují a ulice už dostává re-
álné obrysy. Vypadá to tu velmi 
dobře a věřím, že konečné úpra-
vy Mostečané přivítají. Ubrat 
by se neměla ani žádná parko-
vací místa, chodník tu zůstane 
zachován, a pokud se tu podaří 
realizovat ještě další věci, tak to 
bude ku prospěchu,“ informoval 
mostecký primátor Jan Papare-
ga. Slibovaný termín na konci 
října by už měl být podle vedení 
města defi nitivní.

Stavbu zde provádí fi rma 
Herkul, která se stala vítězem 
veřejné zakázky, a  to za část-
ku zhruba dvou milionů ko-
run. Po zobousměrnění ulice 
bude kvůli zvýšenému provo-
zu z  bezpečnostních důvodů 
omezena rychlost na 30 km/h. 
Vzniknout by zde měly také 
nové chodníčky a  místa pro 
přecházení. Ze strany od diva-
dla je zde už také vybudován 
nový dlážděný chodník, kratší 
potom také od Cascade smě-
rem k  magistrátu. Vytvořit by 
se zde měla také nová místa pro 
přecházení.

V  Radniční ulici bylo také 
původně vyznačeno 24 parko-
vacích stání, i když se parkovalo 
i mimo ta vyznačená. Po dokon-
čení stavby zde bude v parkova-
cích pruzích a  zálivech zhruba 
30 podélných stání.

V  části silnice před hotelem 
Cascade se k  provozu využije 
obou ramen komunikace, která 
jsou od sebe oddělena travna-
tým ostrůvkem. V této středové 
části ulice bude možné parko-
vat po obou stranách vozovky, 
v dalších části směrem k výjez-
du do ulice Jiřího z  Poděbrad 
potom po straně jedné. (sol) 

MOST – Do rozvojové průmys-
lové zóny Joseph míří další in-
vestor. Vybudovat by zde chtěl 
závod na výrobu dílů pro auto-
mobilový průmysl. Novou práci 
chce nabídnout více než stovce 
lidí.

Radní schválili společnosti 
Mitsui & Co., Ltd. záměr prode-
je pozemků za účelem výstavby 
závodu na výrobu pokročilých 
kovových dílů pro automobilo-
vý průmysl. „Investor má zájem 
o velkou část pozemků a jeho zá-
měr v zóně je vážný,“ informoval 
mostecký primátor Jan Paparega. 
Společnost má zájem svou výro-
bu v  zóně postupně rozšiřovat. 
V první etapě plánuje zaměstnat 
na sto až sto padesát lidí. Přícho-
dem investorů do zóny vzniká 
větší konkurence, co se týká pra-
covních míst. „Kapacity v  zóně 
jsou, investoři navštěvují úřady 
práce v okolí a většinou je to boj. 
Je mnohdy složité najít vhodné 
uchazeče, pokud jsou a mají po-
žadovanou kvalifi kaci, tak zase 
nemají zájem. I proto město Most 
podporuje technické vzdělávání 
na školách,“ doplnil ještě náměs-
tek primátora Marek Hrvol.

S  příchodem investorů v  po-
sledních letech ale městu ubývá 
pozemků v zóně, které jsou při-

pravené pro výstavbu výrobních 
hal a závodů. „Plochy, o které má 
zájem tento nový investor, jsme 
vyměnili za rezervu, kterou jsme 
v zóně měli a  jednali jsme o vý-
měně s  MŽP. Pokud zastupitelé 
v  listopadu schválí prodej, bude-
me mít skoro vyčerpanou plochu, 
kterou máme nyní investičně při-
pravenou pro investory a  bude-
me muset začít s  vyjednáváním 
o dalších pozemcích v zóně,“ při-
pustil první muž města. V sou-
časné době se ještě v  zóně do-
končují investice ze strany města 
v  řádu zhruba deseti milionů 
korun. Dokončuje se výstavba 
komunikace a  inženýrských sítí 
pro další část Josephu. „V příštím 
roce budeme jednat o dalších plo-
chách, aby se daly otevřít. I když 
je zóna Joseph naše, je zde řada 
pozemků dotčena tím, že požívá 
ochranu půdního zemědělské-
ho fondu, což je třeba odbourat 
a  vyjednat. Druhou věcí je, že 
pod těmito plochami je chráněné 
ložiskové území. I  zde musíme 
jednat s ministerstvem životního 
prostředí o  odpisu zásob. To ob-
čas naše investory děsí, ale v zá-
sadě se nemusejí ničeho obávat, 
protože se zde s žádnou těžbou do 
budoucna nepočítá,“ ubezpečil 
primátor Paparega. (sol)

MOSTECKO – Jednotky městské policie zpacifi kovaly agresivního 
cestujícího. Policisté předvedli rychlý zásah, agresora zadrželi a vy-
vedli ven.

Naštěstí se nejednalo o  sku-
tečný případ, ale o pouhé cviče-
ní. Pořádková jednotka Městské 

policie v  Mostě měla za úkol 
zadržet agresora, který obtěžuje 
své okolí a  cestující v  doprav-

ním prostředku, a dostat ho ven 
z tramvaje. „Může jít o cestující-
ho, který má problém s revizory, 
nechce vystoupit. My takového 
cestujícího musíme dostat co nej-
rychleji ven, aby nedošlo k ohro-
žení ostatních cestujících,“ uve-

dl velitel pořádkové jednotky 
Městské policie v Mostě.

Podobné cvičení městské poli-
cie v areálu Dopravního podniku 
měst Mostu a  Litvínova nepro-
běhlo poprvé. „Vzhledem k  naší 
velice dobré spolupráci s Městskou 
policií v  Mostě probíhají cvičení 
celkem pravidelně. My k tomu po-
skytneme tramvaj či autobus, aby 
pořádková jednotka mohla na-
cvičovat ve skutečných vozidlech 
MHD,“ řekl ředitel dopravního 
podniku Daniel Dunovský. Šéf 
mosteckého dopravce také připus-
til, že právě agresivita cestujících 
je stále častějším jevem v  MHD. 
„Případy napadení revizorů jsou 
časté. My se proto snažíme, a  to 
i  díky spolupráci s  městskou poli-
cií, naše zaměstnance, ale i  cestu-
jící chránit. Naši revizoři mají ale 
i  jiné pomocníky. Jsou vybaveni 
diktafony, abychom měli k dispozi-
ci zvukové záznamy. Čerstvě navíc 
můžeme pořizovat i kamerové zá-
znamy, které by měly pomoci právě 
v případech protiprávního jednání 
a podobně,“ připomněl ještě Dani-
el Dunovský. (sol)

Policie zpacifi kovala agresivního pasažera

Do Josephu míří nový 
investor přes automobily

Radniční ulice zůstává stále uzavřena

MOST – Výstavba nových kolumbárních zdí na Kostelním hřbitově 
v Mostě má zpoždění. Důvodem je zdržení fi rmy, která zakázku pro-
vádí.  

Obyvatelé Mostu si stěžují 
na nedostavěné kolumbárium 
na hřbitově za děkanským kos-
telem. Desítky uren je bezpri-
zorních a lidé nemají schránku 
s ostatky zemřelých kam uložit. 
Nedostatečnou kapacitu se při-
tom město snaží řešit. Veřejnou 
zakázku na výstavbu III. eta-
py kolumbárních zdí v  areálu 
Kostelního hřbitova v  Mostě 
vyhlašovaly Technické služby 
města Mostu již v červnu 2017. 
Vítězem veřejné zakázky se stala 
fi rma JMV tech s.r.o. a to za nej-
nižší nabízenou cenu více než 
860 tisíc korun bez DPH. Firma 

měla vybudovat dvě kolum-
bární zdi s celkovým počtem 
87 okének. Nová kolumbární 
okénka měla být podle smlouvy 
hotova už začátkem října. Za-
tím tomu ale tak není. „Veřejná 
zakázka má zpoždění. Měla být 
dokončená už minulý týden, za-
tím to ale vypadá, že to nebude 
ještě ani tento. My to intenzivně 
řešíme a jsme si vědomi, že kapa-
cita tu není dostatečná. Komuni-
kujeme se stavební fi rmou, která 
zakázku provádí a je v prodlení, 
aby to dokončila co možná nej-
dříve. Věříme, že třetí etapa bude 
brzy dokončena,“ komentoval 

současnou situaci primátor Jan 
Paparega. 

Nedostatečnou kapacitu ko-
lumbárií v  Mostě má v  plánu 
město řešit i v  dalším období. 
Pokračování ve výstavbě ko-
lumbárií by tak mělo pokračo-
vat i v  příštím roce. „Pro příští 
rok je v  plánu další výstavba 
kolumbárních zdí. V  návrhu 
rozpočtu na příští rok jsou na 
kolumbární zdi vyčleněné tři mi-
liony korun. Chceme ve výstavbě 
pokračovat, abychom kapacitu 
dohnali a uspokojili poptávku 
občanů,“ informoval ještě ná-
městek primátora Marek Hrvol. 
Podle vedení města by měla být 
nová veřejná zakázka na výstav-
bu kolumbárních zdí vyhlášena 
již začátkem příštího roku, aby 

se poté mohlo s výstavbou začít 
co nejdříve, jakmile to dovolí 
klimatické podmínky. „V přípa-
dě vyhlašování veřejné zakázky 
určitě budeme zohledňovat i sku-
tečnost, pokud by se přihlásily 
i fi rmy, které v minulosti nebyly 
schopné dostát svým závazkům,“ 
podotkl ještě primátor Papare-
ga. 

V současné době je na Kos-
telním hřbitově 1 715 kolum-
bárních okének. V příštím roce 
se plánuje dokončení celé III. 
etapy, tzn. 7 kolumbárních zdí 
(č.12-18) s celkovým počtem 
303 schránek. „Tento počet bude 
dostačující na zhruba 4 roky, dle 
průměrného obsazování schrá-
nek,“ uvedl Pavel Měska z Tech-
nických služeb v Mostě.  (sol)

Pozůstalí si stěžují na nedostatek 
kolumbárií, nová mají zpoždění
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www.autodrom-most.cz

Pořádková jednotka MP Most předvedla pohotový zásah. 

Radniční ulice je stále zčásti uzavřená, její konečná podoba se ale už rýsuje.



zpravodajství20. říjen 201744

PAMÁTNÍK TEREZÍN + EVANGELICKÝ SBOR MOST 
VÝSTAVA Z XX. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PAMÁTNÍKU TEREZÍN 

Vyučování bylo přísně zakázáno! 
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MOST - Na začátku října proběhl v Městském divadle v Mostě dal-
ší, již sedmý ročník divadelního festivalu pro mladé nejen věkem 
Young for Young. Tradiční cenu spojenou s tímto festivalem si ten-
tokrát odvezla herecká legenda Jiří Suchý.

Každý rok uděluje umělecké 
vedení festivalu vybranému di-
vadelnímu umělci cenu Forever 
Young (navždy mladý). Toto 
ocenění je určeno tvůrcům, kte-

ří mají za sebou obdivuhodnou 
uměleckou kariéru a  jsou stále 
činní, kreativní a mladí duchem 
(v  minulých ročnících si cenu 
převzali například Alois Šveh-

lík, Iva Janžurová, Boleslav Po-
lívka nebo Jaroslav Satoranský). 
„Letos si vedení divadla vybralo 
pana Jiřího Suchého – divadelní-
ka, hudebníka, textaře, básníka, 
skladatele, fi lmaře, divadelního 
režiséra a spoluzakladatele Diva-
dla Na zábradlí a Semaforu,“ in-
formovala mluvčí mosteckého 
divadla Lenka Krestová.

Jiří Suchý převzal cenu Fo-
rever Young z  rukou režiséra 
a  dramatika Davida Drábka 
a  jednatele Městského divadla 
v Mostě Václava Hofmanna. „Na 
dotaz, jak to dělá, že je stále tak 
mladý, odpověděl, že se mu to jen 
tak přihodilo a prozradil, že kaž-
dý měsíc odehraje až dvacet před-
stavení,“ dodala mluvčí.  (nov)

MOST - Mostecký autodrom obohatil vozový park o zcela nový elek-
tromobil Volkswagen Golf. V pátek převzal symbolický klíč od vozu 
z rukou jednatele a generálního ředitele společnosti Porsche Česká 
republika Vratislava Strašila předseda představenstva společnosti 
AUTODROM MOST Josef Zajíček.

„Elektromobilita je trend, který 
postupně ovládne automobilový 
průmysl. I my chceme jít s dobou, 
a  to nejen v  oblasti motoristic-
kého sportu. Jsme proto rádi, že 
partnerství s automobilkou Volks-
wagen zahrnuje i zapůjčení elekt-
romobilu. Využijeme jej v kurzech 
bezpečné jízdy, právě bezpečnost 
je jednou z našich stěžejních pri-
orit,“ uvedl Josef Zajíček. Au-
todrom úzce spolupracuje se 
spolkem Centrum elektromobi-
lity. „Zázemí autodromu a  jeho 
vybavení moderními technologi-

emi umožňuje jak výuku bezpeč-
né jízdy v elektrovozech, tak také 
jejich testování,“ upřesnil Josef 
Zajíček. Připomněl, že autodrom 
je v  souladu s  fi lozofi í vývoje 
motorismu na bázi čisté energie, 
tedy poklesu emisí skleníkových 
plynů a znečišťujících látek také 
propagátorem spojení motori-
stického sportu s  elektromobi-
litou. „Už v  příštím roce chceme 
uspořádat společně se spolkem 
závody elektromobilů na okru-
hu, a to v kategorii cestovní vozy 
a formule,“ potvrdil.  (nov)

Cenu Forever Young si odvezl Jiří Suchý

Autodrom má nový elektromobil 
Využívá ho pro kurz bezpečné jízdy

MOST – Město provedlo revizi některých obecně závazných vyhlá-
šek. Kvůli jejich nadbytečnosti je hodlá zrušit. Týká se to i vyhlášky 
o činnosti hazardních her. 

Důvod města k rušení vyhlá-
šek o propagaci hazardu, je plat-
nost nového zákona. 

Na rozdíl od předchozích 
úprav nový zákon o hazardních 
hrách upravuje i celou řadu usta-
novení týkajících se vnějšího 
vzhledu provozoven, reklamy 
na hazardní hry, monitorování 
v herně a kasinu, provozní dobu 
apod. Protože vyhláška musí být 
v  souladu se zákonem a oblasti 
regulované již zákonem nelze 
vyhláškou upravovat odlišně, 
doporučili radní zastupitelům 
vydat vyhlášku o zrušení obec-
ně závazných vyhlášek, které 
v Mostě tuto činnost regulovaly. 

„Město mělo dvě vyhlášky, které se 
zabývaly propagací hazardu, tedy 
toho, jak mají například být ozna-
čeny provozovny, že zde nebudou 
žádné symboly kasin a automa-
tů, aby sem nelákaly návštěvníky 
apod. Od 1. 1. je účinným nový 
zákon o hazardních hrách, a ten 
všechny tyto věci, které jsme měli 
ve vyhláškách, upravuje. Obecně 
závazná vyhláška je tedy teď nad-
bytečná. Vyhlášky ruší i řada dal-
ších měst. Zákon je totiž natolik 
tvrdý, že toto vše reguluje sám,“ 
uvedl na vysvětlenou náměstek 
primátora Marek Hrvol. Kon-
cem roku končí i tzv. přechodná 
doba pro herny a kasina. Poté 

již všechna tato zařízení budou 
muset splňovat podmínky nové-
ho zákona. Kontrola dodržování 
bude pak nově spadat pod celní 
správu. 

Regulaci provozu 
heren město zatím 

řešit nebude
 Město Most řešilo nedávno 

v  souvislosti s  hazardem i vy-
hlášku, která se týkala provozu 
hazardu ve městě. „Navrhovali 
jsme, co se týče hazardu, jistá 
omezení a regulaci, které by bylo 
podle našeho názoru dostateč-
né, ale zatím jsme pro to nenašli 
podporu v zastupitelstvu. Uvidí-
me, jestli se změní situace. Rádi 
tuto variantu předložíme znova,“ 
připomněl náměstek Hrvol situ-

aci, kdy část zastupitelů navrho-
vala nulovou toleranci hazardu. 
S tím ale další zastupitelé včetně 
vedení města nesouhlasili. Podle 
nich je totiž regulovaný hazard 
v  Mostě bezproblémový, a to 
právě i v souvislosti s novým zá-
konem, podle něhož budou mít 
města a obce větší kompetence 
i v případě zřizování nových he-
ren. Navíc hazard ročně přináší 
městu Most na zhruba sedmde-
sát milionů korun, které plynou 
na podporu sportu dětí a mlá-
deže. O tyto prostředky by měs-
to v  případě nulové tolerance 
přišlo. Nevoli k zavedení nulové 
tolerance přišli na zastupitelstvo 
vyjádřit i občané, a to zejména 
z  obavy o ukončení činnosti 
sportovních oddílů a klubů prá-
vě pro děti a mládež.    (sol)

Most chce zrušit vyhlášky o propagaci heren  

Navždy mladý Jiří Suchý má svou životní vitalitu zpečetěnou zvláštní cenou.

Přebírání symbolického klíče.



Předvolební   

Četl článek v  novinách a do 
hlavy se mu hrnula krev. Cítil, 
jak mu tepe ve spáncích a v uších 
mu hučí. Zalapal po dechu. Už 
zase. U srdce ho ostře píchlo. 
Stříkl si pod jazyk lék, který mu 
předepsal doktor a chvíli si lehl. 
Musí se uklidnit. Odpočívat. 
Další záchvat by už 
nepřežil. Jeho srdce 
bylo zjizvené, jako 
tělo starého váleč-
níka. Od smrti Rů-
ženky žil sám. Děti 
neměli. S Růženkou 
se plně věnovali ve-
řejnému životu. Po 
revoluci oba aktivně 
vstoupili do politi-
ky. Dlouhé roky stál 
v  čele jedné politic-
ké strany nejprve 
v  jejich městě, poz-
ději vedl celou krajskou organi-
zaci. Byl starostou, do Poslanec-
ké sněmovny nikdy nechtěl. Měl 
rád své město. Bral to jako svůj 
životní úkol, aby město vzkvé-
talo. Růžena mu vždy stála po 
boku a ve všem mu pomáhala. 
Když zemřela, jako by se v něm 
něco zlomilo. Už neměl sílu dál 
aktivně pokračovat. Přenechal 
své místo mladým a stáhl se do 
ústraní. Vlastně by mu už na ni-
čem nemuselo záležet. Pozoroval 
ale dění ve městě a neschop-
nost mladých lidí v  jeho straně 
a nechápal. Všem šlo jen o jejich 
vlastní zájmy. Nikoho z nich ne-
zajímalo, co po nich ve městě zů-
stane a jak se žije lidem. Všichni 
měli jen krásné řeči, ale on dobře 
věděl, že za nimi nic není. Jed-
no volební období za druhým 
sledoval, jak klesají preference 
strany, kterou považoval za svou. 
V zastupitelstvu jeho města byla 
strana, za kterou dříve seděl ve 
starostovském křesle, v  opozici. 
Chtěl mladým pomoc, ale ni-
kdo ho neposlouchal. Chovali se 
k němu přezíravě, byl pro ně už 
jen starý bláznivý dědek. Ještě za 
ním čas od času přišli lidé z města 
a stěžovali si na nespravedlnosti 
a doufali, že u něj najdou zastání. 
On už ale nemohl pro nikoho nic 
udělat. Lidé, kterým on připravil 
ty nejlepší podmínky a posunul 
je do čela strany, ho už nepova-
žovali za partnera. Dělali si, co 
chtěli, stranu svým přístupem ni-
čili. Už to viděli všichni a nikdo 
se netajil tím, že jeho strana už 
další podporu lidí mít nebude. 
Pokaždé, když četl o dalším pro-
blému, za kterým stáli jeho bývalí 
kolegové, měl blízko smrti. Jako 
dnes. Doktor mu zakázal stres 
a rozčilování. Varoval ho, že jeho 
srdce už žádnou další zátěž nevy-
drží. Jeho tělo bylo slabé. Rozho-
dl se, že už nechce dál žít ve světě, 
kterému nerozumí. Dřív ale musí 
alespoň zkusit zachránit, co se 
dá. Nějak přeci musí svou stranu 
očistit a posunout opět na výslu-
ní. Připravil si materiály o všech, 
kteří by mohli jeho stranu dál 
vést. Studoval jejich profi ly, sle-
doval jejich chování. Vytipoval si 
tři mladé muže, kteří byli v jeho 
očích vhodnými kandidáty. Měli 
šanci opět získat důvěru lidí, 
jako měl kdysi on. Jen jim musí 
ta trojka vpředu uvolnit místo. 
Ti tři, kteří táhli stranu dolů. 
Pečlivě se oblékl, vzal si své léky 
a vypravil se za prvním z  nich. 
Řídil menší fi rmu, byl veledůle-
žitý a velmi zaměstnaný člověk. 
Přijal ho ve své kanceláři se znač-
nou netrpělivostí. Neměl čas se 
vybavovat s tím starým bláznem. 
Byl to sice zakládající člen jejich 
strany, ale dávno ho už nikdo 
nebral vážně. Seděl v křesle proti 
lídrovi své strany a snažil se ne-
vybryndat kávu z malého hrneč-
ku, který mu podstrčila navoně-

ná a nafi ntěná sekretářka. Měl na 
sebe vztek, že se mu třesou ruce 
i hlas. Nechtěl před tím mladí-
kem vypadat jako slaboch a sta-
řec. Snažil se ho přesvědčit, že 
pro dobro strany musí své místo 
uvolnit někomu jinému. Slib-

nějšímu a čistšímu. 
Muž před ním se jen 
usmíval, zdálo se, 
že vůbec neposlou-
chá. Pak mu řekl, 
ať už se politikou 
nezabývá, že už pro 
stranu udělal hodně 
a poslal ho domů. 
Stejný scénář se 
odehrál i na dalších 
dvou schůzkách. Šel 
domů a přemýšlel. 
Musí udělat, co si 
předsevzal. Měli 

šanci a nevyužili ji. Nechtěl nic 
jiného, než jen aby dál neško-
dili jeho straně. Teď měl jediný 
úkol. Musí vydržet do sněmu. Na 
ten ho jako zakládajícího člena 
strany pozvou. Budou se tvářit, 
jak si ho váží. Posadí ho dopře-
du k  pódiu. Budou se na něj 
usmívat. A on bude připravený. 
Musí to zvládnout. Díval se na 
své ruce, které se neovladatelně 
třásly. Čím víc byl rozrušený, tím 
víc se jeho ruce třásly. Ze skříně 
vyndal malý přenosný trezor. 
Měl v  něm schovanou pistoli. 
Za mlada byl výborný střelec. 
Chodili s  Růženkou pravidelně 
na střelnici. Když jeho žena ze-
mřela, přestal i s  touto zálibou. 
Díval se na svou zbraň a na men-
ší zbraň své ženy. Uvědomil si, že 
vlastně tenkrát přestal žít i on. 
Možná měl být víc aktivní, měl se 
více se věnovat dění kolem sebe 
a třeba by to takhle nedopadlo. 
Kdyby začal tlačit na ty mladé 
dřív, mohlo to skončit všechno 
jinak. Teď už to bylo jedno. Byla 
to i jeho vina, ale s  tím nemohl 
udělat nic jiného, než co připra-
voval. Jeho zbrojní pas už dávno 
nebyl platný. Vlastně by měl svou 
zbraň odevzdat. Nezáleželo mu 
na tom. Šel s pistolí do lesa a vy-
zkoušel si, jestli ještě umí nabít 
a zamířit. V  té chvíli, kdy držel 
v  dlani chladnou zbraň, ruce se 
mu zázrakem přestaly třást. Cítil 
se mladý a silný. Rozhodný, jako 
kdysi. Byl spokojený. Věřil, že to 
dokáže. V  den sněmu schoval 
zbraň do vnitřní kapsy svého 
saka. Pečlivě se připravil. Věděl, 
že tam budou všichni. Usadili 
ho do přední řady. Usmívali se 
na něj. Plácali ho po ramenou. 
Přesně, jak to očekával. Na vyvý-
šeném místě stál stůl, u kterého 
seděli všichni tři. Předseda a dva 
místopředsedové. Poslouchal, co 
říkají. Ohlédl se do sálu. Ti lidé, 
kteří přišli, jim to snad ještě vě-
řili. On ale ne. Když domluvil 
poslední z nich a dozněl potlesk, 
postavil se. Nahlas, jak jen mohl, 
vyzval všechny tři, aby odstoupi-
li ze svých funkcí. Řekl, že ničí 
stranu a hrabou jen pro sebe. 
V  sále bylo ticho. Předseda byl 
podrážděný. Řekl, ať jde domů 
a už se dál nestará a nechá to na 
nich. Do sálu pak pronesl cosi 
o senilním dědkovi. To byl jeho 
čas. Vyndal zbraň a namířil. Sti-
hl vystřelit dvakrát, než se strhla 
panika. Na zemi ležel jeden mrt-
vý, druhý křičel a krvácel. Než se 
na něj vrhli, ještě se mu podařilo 
dostat se k pódiu. Namířil zbraň 
potřetí. Silou vůle ovládl třes své 
ruky a vystřelil. Byl spokojený. 
Přesnost z mládí mu zůstala. Tře-
tí muž padl k zemi. Položil zbraň 
na židli a otočil se do sálu. Čekal, 
co bude. Jeho srdce náhle sevřela 
ledová ruka a začala ho drtit. Než 
dorazil první policista a záchra-
nář, byli v sále čtyři mrtví.  (pur)

SOUDNIČKA
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Zážitky
na dosah

Získejte výhody věrnostního programu!

Severočeská teplárenská, a.s. si velmi váží  svých odběratelů, díky 
kterým může naplňovat své poslání a zajišťovat tak spolehlivé dodávky tepla 
do Vašich domovů. A protože si ceníme nejen velkých, ale i menších zákazníků, 
přicházíme s věrnostním programem, jehož cílem je několikrát ročně nabídnout všem 
odběratelům zajímavé nákupy za speciálních podmínek.

Registrujte se podle instrukcí, které naleznete ve své schránce a vybírejte zážitky! 
Zážitky, které máte na dosah!

Startujeme již 1.10. 2017

ÚSTECKÝ KRAJ – V úterý 31. října startuje další vlna kotlíkových 
dotací. Ústecký kraj v ní rozdělí 156 milionů korun. Novinkou je 
hlavně možnost výhradně elektronického podání žádosti přes 
internet, kde si mohou žadatelé předvyplnit potřebné doku-
menty již nyní. Celkově by v  našem kraji mělo být vyměněno 
1 683 kotlů.

Na nový zdroj tepla může do-
mácnost získat až 127 500 Kč. 
Hlavní novinkou pro kotlíkové 
dotace je zjednodušené podání 
žádosti a  to z  pohodlí domova 
přes internet. „Zvolili jsme tento 
způsob, aby již žadatelé nemuseli 
stát hodiny před úřadem a  če-
kat až se otevře podatelna, aby 
žádost odevzdali mezi prvními. 
Takhle si mohou vše už nyní 
předvyplnit a  31.  října elektro-
nicky odeslat. Věřím, že i  tento-

krát bude o  dotace velký zájem. 
Ústecký kraj byl teprve druhým 
krajem, který se před lety do vy-
hlášení kotlíkových dotací zapo-
jil. Lidé z Ústeckého kraje mohou 
nyní žádat již popáté,“ přiblížil 
novinářům hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. Po 
elektronickém odeslání kom-
pletní žádosti přijde žadateli 
potvrzení i s pořadovým číslem 
žádosti, do 24  hodin pak i  po-
tvrzená žádost, kterou je nutné 

vytisknout podepsat a v listinné 
podobě vše do 10 pracovních 
dnů doručit na podatelnu kraj-
ského úřadu. Příjem žádostí 
startuje 31.  října v  10  hodin 
a bude možné je podávat až do 
konce ledna 2018. V případě, že 
budou do této doby vyčerpány 
fi nanční prostředky, bude pří-
jem žádostí ukončen dříve.

Další novinkou je také, že 
nebude podpořena výměna za 
nový kotel výhradně na uhlí. 
Provoz nových ekologických 

kotlů je totiž daleko úspornější, 
a navíc také pro životní prostře-
dí šetrnější.

Jde již o pátou výzvu vyhláše-
nou Ústeckým krajem. V minu-
lých letech šlo na výměnu kotlů 
více než 200 milionů korun. Ža-
datelé nejčastěji volí kombino-
vaný kotel, tedy na uhlí i bioma-
su. Velký zájem je také o tepelné 
čerpadlo.

V  aktuální výzvě není již 
vyžadováno provádění mikro-
energetických opatření a  ani 
dokládání Průkazů energetic-
ké náročnosti budov (PENB). 
A  bude možná pouze výměna 
stávajících kotlů na tuhá paliva 
výhradně 1. a 2 emisní třídy .

(sol)

ÚSTECKÝ  KRAJ/MOSTECKO – Veleúspěšnou výpravu sportovců 
Krajské rady seniorů Ústeckého kraje přivítal a pogratuloval k úspě-
chům ve svém úřadě hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
Senioři obhájili loňské prvenství na Sportovních hrách.

Osmičlenná výprava sportov-
ců vybojovala na Sportovních 
hrách důchodců, které se konaly 
již koncem července ve Frýdku-
-Místku, několik cenných kovů 

a  hlavně celkové prvenství. Již 
loni přivezli senioři, převážně 
z Horního Jiřetína a Mostu, po-
hár za první místo a  letos titul 
nejvšestrannějších sportovců 

obhájili. Her se zúčastnilo 15 
družstev, z  toho dvě družstva 
z Jednoty důchodců na Sloven-
sku a jedno družstvo Stowarzys-
zenia z Polska.

Soutěžilo se v  deseti disci-
plínách, mimo jiné i  v  převozu 
břemene kolečkem, hodu šipka-
mi či střelbě golfovou holí na cíl, 
a ve dvou věkových kategoriích 

- do 70 a nad 70  let. „Gratuluji 
vám všem k  tak pěknému spor-
tovnímu výkonu,“ uvedl hejt-
man na setkání. Delegace v čele 
s Ivanem Vodákem, místopřed-
sedou Svazu důchodců ČR, pře-
dala hejtmanovi Bubeníčkovi 
dárek v podobě DVD památeč-
ní medaile.

(sol)

Zlatí senioři věnovali hejtmanovi 
památeční medaili

Na kotlíkovou dotaci už nemusíte stát 
frontu, stačí poslat žádost elektronicky

IV rámci poslední vyhlášené vý-
zvy letos na jaře bylo za pouhých 
52 hodin vyčerpáno celkem 21 
milionů korun.

Hejtman Oldřich Bubeníček (vpravo) slavnostně přijal ve své kanceláři úspěšné sportovce seniory z Krajské rady seniorů Ústeckého kraje. 
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Obora Fláje v  letošním roce 
ještě dvakrát otevře své brány. 
Otevřena byla začátkem červen-
ce, dále pak 27. - 30. 10. a 17. - 
19. 11. vždy od 10 do 15 hodin. 
Vstup je povolen pro pěší a cyk-
listy jen po asfaltové komunika-

ci Šumenské údolí – Zámecká 
křižovatka, Zámecká křižovatka 
– Dlouhá Louka. Trasa je vyzna-
čena na mapě, která je umístěna 
na vstupních branách Obory 
Fláje. 

(pur )

LITVÍNOV – Litvínovské gymnázium slavilo své sedmdesátiny. A to 
ve velkém stylu! Celé dva dny byla škola otevřená všem, kdo se chtěl 
podívat na místa, kde trávil svá studentská léta. Celé oslavy završil 
obrovský mejdan, jaký se v Litvínově hned tak nevidí.

V  pátek mohli návštěvníci 
gymnázia nahlédnout do vyučo-
vacích hodin. Hlavní program 
byl ale připravený na sobotu. 
Hosté měli šanci prohlédnout si 
budovu, všechny učebny a  do-
konce se vyšplhali až na střechu. 
Na oslavu gymnázia přijel hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček i  představitelé Litví-
nova a Meziboří. S dárkem dora-
zil také ředitel Vršanské uhelné 
Vladimír Rouček. Ten přinesl 
šek na 230 tisíc korun. Litví-
novské gymnázium totiž uspělo 
v  letošním ročníku Chytrých 

hlav pro Sever se svou učebnou 
biologie. „Litvínovské gymná-
zium je velmi dobrá škola. Při-
pravuje mladé nadané lidi k  vy-
sokoškolskému studiu. Přál bych 
si, aby se po dosažení vzdělání 
tito mladí lidé už jako odborníci 
ve svých oborech vraceli do regi-
onu a pomáhali s jeho rozvojem,“ 
prohlásil během prohlídky školy 
Oldřich Bubeníček. Ústecký kraj 
jako zřizovatel školy gymnázium 
podporuje a umožňuje zejména 
nutné rekonstrukce a  opravy. 
V  posledních dvou letech in-
vestoval kraj do litvínovského 

gymnázia více než třicet miliónů 
korun. Přibylo dlouho žádané 
víceúčelové hřiště, opravila se 
kanalizace a dělá se i nová fasá-
da. I když právě nad fasádou se 
stahovala mračna ve chvíli, kdy 
byl objekt gymnázia označen za 
památkově významnou budovu, 
za výkvět architektury němec-
kého funkcionalismu. „Nakonec 
se podařilo, razítko památkové 
významné budovy sice máme, 
ale fasáda se dělá. Hotová je 
přední část a  druhá polovina se 
dokončuje. Celkem fasáda vyšla 
na sedm miliónů korun,“ uvedl 
Jan Novák s tím, že ale stále ještě 
není se stavem školy spokojen. 
„Ještě mám projekt na vnitřní 
úpravy. Chceme dělat nové rozvo-
dy, topení, podlahy. Až se dokončí 

fasáda, budeme také pokračovat 
na úpravě zahrady. Tam plánu-
jeme arboretum,“ doplnil Jan 
Novák. Podporu má škola také 
od Litvínova a sousedního Mezi-
boří. „Gymnázium podporujeme 
už tradičně. Tuto školu navštěvují 
také děti z Meziboří. Je to kvalit-
ní gymnázium, jehož absolventi 
mají velkou šanci na vybraných 
vysokých školách,“ pochválil ško-
lu starosta Meziboří Petr Čer-
venka. Oslavy pokračovaly v lit-
vínovské Citadele, kam se hosté, 
studenti současní i minulí spolu 
s učiteli přesunuli už v odpoled-
ních hodinách. V Citadele i třech 
party stanech pro šest set lidí se 
slavilo až do brzkých ranních 
hodin. O program se pak posta-
rali sami studenti.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov využívá veřejnou službu. Dlouhodobě neza-
městnaní uklízí město a pomáhají s údržbou zeleně.

V  Litvínově se v  současné 
době při úklidu střídá třicet 
dlouhodobě nezaměstnaných 
lidí ve veřejné službě. „Pracují ve 
skupinách po šesti lidech. Mění se 
ale počet odpracovaných hodin,“ 
uvedla jednatelka Technických 
služeb Litvínov Marcela Paš-
ková. Ve veřejné službě si tak 
mohou lidé v  Litvínově odpra-
covat dvacet nebo třicet hodin 
a podle toho si také přilepšit ke 
svým sociálním dávkám. Pro 
veřejnou službu nemají technic-
ké služby žádného koordinátora 
hrazeného z dotace Úřadu práce 
ČR. „Na veřejnou službu dohlíží 
naši zaměstnanci. Lidé ve veřej-
né službě jim pomáhají s  údrž-
bou města. Většinou s  ručním 
úklidem. Počítáme s  nimi také 

při zimní údržbě,“ uvedla dále 
Marcela Pašková. Podle jejích 
slov se mezi lidmi na veřejnou 
službu najdou slabší pracanti, 
ale i  takoví, které si umí před-
stavit mezi svými zaměstnanci. 
„Někteří dělají práci dobře. Těm 
pak nabídneme postup na veřejně 
prospěšnou práci a mají šanci zís-
kat i  smlouvu jako kmenoví za-
městnanci. V  letošním roce jsme 
na VPP zaměstnali 23 lidí a nový 
nábor bude na jaře,“ uvedla Mar-
cela Pašková. Podle ní si lidé ve 
veřejné službě mohou vyzkou-
šet, že práci v technických služ-
bách zvládnou. „Někteří z  těch, 
kteří k nám dochází na veřejnou 
službu, na jaře odmítli veřejně 
prospěšné práce, protože se obá-
vali, že je to příliš náročné. Dnes 

pracují dobře a už ví, že při no-
vém náboru o práci u nás budou 
mít zájem. Lidé ze současné ve-
řejně prospěšné práce pak mohou 
začít u  společnosti pracovat na-

trvalo. V  letošním roce jsme tak 
pracovní smlouvu dali patnácti 
lidem, kteří se ve veřejně prospěš-
né práci osvědčili,“ uzavřela Mar-
cela Pašková.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Na sirény, které svolávají do akce dobrovolné hasiče, si 
stěžují někteří občané. Vadí jim, že sirény houkají v nočních hodi-
nách. Velitel Jednotky dobrovolných hasičů v Meziboří má ale pro 
všechny škarohlídy jasnou odpověď: Použití sirény při vyhlášení 
poplachu pro jednotku dobrovo lných hasičů odpovídá ustanovení 
zákona.

Hořící dům, autonehoda, 
člověk ve svízelné situaci, kte-
rý zoufale očekává pomoc. Jde 
o  minuty a  dobrovolní hasiči 
spěchají do zbrojnice, aby se co 
nejdříve dostali na místo neštěs-
tí. V takové chvíli se nemůže je-
jich velitel spoléhat na svolávání 
pomocí telefonů rozesíláním 
SMS. „Telefon nemusí mít hasič 
po ruce nebo může být výpadek 
sítě. Je nutné upozornit hasiče, ale 
i občany města, že vznikla mimo-

řádná situace. K tomu slouží siré-
ny. Toto varování na svém území 
podle zákona o  integrovaném 
záchranném systému zajišťuje 
starosta obce. Zabezpečeno je sítí 
koncových prvků varování, který-
mi jsou sirény a místní informač-
ní systémy, nebo improvizovaně 
pomocí ručních megafonů nebo 
jiných prostředků. Jeden ze způso-
bů vyhlášení poplachu pro jednot-
ku určenou k  zásahu požárním 
poplachovým plánem kraje je po-

mocí koncových prvků varování 
tedy sirénou. To znamená, že při 
každé mimořádné události, ke 
které bude jednotka vyslána ope-
račním střediskem, může zaznít 
siréna, aby informovala členy jed-
notky o vzniklé mimořádné udá-
losti,“ vysvětlil velitel Jednotky 
dobrovolných hasičů Meziboří 
Václav Kraus. Sirény se roze-
zvučí v  každou denní dobu bez 
ohledu na to, zda je či není noční 
klid. A to i v případech, kdy jde 
o  zdánlivě lehkou dopravní ne-
hodu bez zranění. „Na začátku 
nemůže nikdo vědět, jak to na 
místě události vypadá. Navíc se 
každá událost může časem nějak 
vyvíjet, je tedy nutné na místo co 
nejrychleji vyslat jednotky, které 

poskytnou adekvátní pomoc. Je 
pravda, že o  každé události jsou 
někteří členové těchto jednotek 
informováni z operačního středis-
ka pomocí SMS zprávy, ale co se 
stane, až bude výpadek sítě, nebo 
se SMS zpozdí nebo člen jednot-
ky nebude mít zrovna telefon po 
ruce  atd. Kdo bude vysvětlovat 
postiženým osobám, že jednot-
ka nepřijela k  místu mimořádné 
události včas, protože nepřišla 
SMS a  siréna nehoukala proto, 
že to občany v noci budí,“ uvedl 
Václav Kraus a dodal, že je nutné 
v  odůvodněných případech vy-
užít všech dostupných možností 
ke svolání členů jednotek požár-
ní ochrany a složek IZS, a to i za 
pomocí sirén.  (pur)

 Litvínovské gymnázium slavilo sedmdesátku

 Veřejná služba funguje naplno

Hasiči řeší stížnosti: Lidem vadí sirény

Čepirohy jsou na místě
MOST – Na vytrženou do-

pravní značku ze země s ozna-
čením konec obce, v městské 
části Most - Čepirohy u fotbalo-
vého hřiště, upozornili občané 
policisty. Na místo byl následně 
vyslán dispečer Technických 
služeb Most, který zajistil odvoz 
této dopravní značky do jejich 
areálu a poté umístění na její 
původní místo.

Ukradl 
„naditou“kabelku 

MOST – Podnikavec ve věku 
25 let z Mostu v jedné mos-
tecké herně využil příležitosti 

a v nestřeženém okamžiku se 
měl u baru zmocnit kabelky, 
kterou tam nechala volně od-
loženou poškozená Mostečan-
ka. V ní měla mobilní telefon, 
fi nanční hotovost vyšší než 
dvacet tisíc korun, doklady 
a další osobní věci. „Využil i pla-
tební kartu, kterou v kabelce na-
šel a pokusil se o dvě neúspěšné 
transakce. Poškozená žena utr-
pěla škodu ve výši 27 tisíc korun,“ 
informovala o případu policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. 
Policie pětadvacetiletého muže 
vypátrala a obvinila z krádeže 
a neoprávněného opatření, pa-
dělání a pozměnění platebního 
prostředku. Obviněný je stíhán 
na svobodě. (sol) 

P orušené paragrafy

Obora Fláje otevře brány

Ve veřejné službě lidé pomáhají především s úklidem města.

Oslav litvínovského gymnázia se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (uprostřed).
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LITVÍNOV - Zima v  letošním roce Litvínov nezaskočí. Alespoň tak 
doufá jednatelka Technických služeb Litvínov Marcela Pašková. Ve 
skladech je už nyní dostatek soli a vozový park je kompletní. Také 
lidí má Litvínov na zimní údržbu dostatek.

Zásobu soli na letošní zimu 
už litvínovské technické služby 
doplnily. Ve skladu je jí v  sou-
časné době 432 tun a dalších 30 
tun štěrku „Obvykle na zimu stačí 
400 tun. V letošním roce jsme ale 
museli ještě v  únoru dokupovat. 
Pokud by byla následující zima 
stejně dlouhá jako ta minulá, mu-
seli bychom dokoupit ještě sto tun. 
To ale až v  příštím kalendářním 
roce,“ prozradila Marcela Paš-
ková. Na zimu si také technické 
služby pořídily nového pomoc-

níka. „Koupili jsme už v létě Mul-
ticar 27. V  létě vozí kontejnery 
s  posekanou trávou a  později 
s listím, v zimě ho přestavíme a je 
z něj sypač s radlicí. Využívat ho 
můžeme na užších komunika-
cích, ale i  na chodnících a  mezi 
zaparkovanými auty,“ pochlubila 
se novým přírůstkem do garáže 
Marcela Pašková. Spolu s velkým 
sypačem vhodným na komuni-
kace, který koupila už dříve, má 
nyní jednatelka fi remní garáže 
vybavené kompletně. „V  sou-

časné době se dá říci, že zatím 
žádnou další techniku nepotře-
bujeme,“ potvrdila Marcela Paš-
ková. Zastávky, schodiště a další 
nepřístupná místa budou čistit 
zaměstnanci technických služeb 
ručně. Na zimní údržbu může 
Marcela Pašková nasadit až pa-
desát lidí a  další z  veřejné služ-
by. Pohotovost  začnou držet od 
1.  listopadu. „Se zimní údržbou 
začneme podle povětrnostních 
podmínek. Podnět k prvnímu vý-
jezdu při mimořádném ochlazení 
dávají řidič městské hromadné 
dopravy nebo strážníci. Pokyn 
pro naše zaměstnance vydává 
pohotovostní technik. Sledujeme 
ale předpověď počasí a  už večer 

většinou víme, že v  noci bude 
nutné začít solit,“ vysvětlila dále 
Marcela Pašková. Zima má být 
podle prognóz v  letošním roce 
mimořádně tuhá. Někteří mete-
orologové varují před mrazy už 
od listopadu. „Už minulá zima se 
výrazně prodražila. Zimní údrž-
ba letos od ledna stála už dvakrát 
tolik, než jiné roky za celou sezó-
nu. A  to máme před sebou ještě 
listopad a  prosinec. Na druhou 
stranu se vždy nějaká práce na-
jde. Když se neodklízí sníh, uklízí 
se ulice a do poslední chvíle před 
zimou se udržuje zeleň,“ uzavřela 
Marcela Pašková. Za zimu v  le-
tošním roce město už zaplatilo 
6,3 miliónů korun.  (pur)

Na zimu jsme připraveni, zní z Litvínova

P orušené paragrafy
Policisté si „posvítili“ 

na náklaďáky 

MOST – Mostecká dopravní 
policie po dva dny kontrolovala 
nákladní a autobusovou dopravu 
v rámci republikové akce. Hlídky 
při ní zastavily a zkontrolovaly 
celkem 73 vozidel a odhalily 63 
přestupků v dopravě. Za 48 z nich 
uložili muži v uniformách řidi-
čům pokuty ve výši 19 100 korun 
a 15 přestupků oznámili správ-

ním orgánům. „Deset řidičů pře-
kročilo povolenou rychlost, jedna 
osoba se nepřipoutala, v pěti pří-
padech nebyl použit zádržný sys-
tém, pokuty vyinkasovali tři chod-
ci a tři motoristé za nevyhovující 
technický stav,“ informovala poli-
cejní mluvčí Ludmila Světláková. 
Policisté zjistili u 9 nákladních 
vozidel překročení hmotnosti 
a dalších 12 přestupků bylo od-
haleno v rámci nákladní a auto-
busové dopravy. (sol)

V  nadcházejících volbách 
do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR oslovujete voliče 
sloganem „Nebát se používat 
zdravý selský rozum“. Vybavíte 
si, kdy podle vás zdravý selský 
rozum v  rozhodování o veřej-
ném životě chyběl? 

Nedávným příkladem, kdy se 
zdravý selský rozum krčil v kou-
tě, bylo zrušení tzv. lavičkové 

vyhlášky Ústavním soudem ČR 
v některých městech v Ústeckém 
kraji. Vyhláška zakazuje seze-
ní na stavebních prvcích, které 
k  tomu nejsou přímo určeny. 
Jako starosta Krupky, která má 
rovněž platnou tuto vyhlášku, 
vím přesně, o čem tato vyhláška 
je a není to diskriminace jedné 
skupiny obyvatel, jak si ji někdo 
mylně vykládá. V Krupce jsme ke 
schválení této vyhlášky přistoupi-
li až po vyčerpání všech možnos-
tí, jak ochránit obyvatele města 
před rušením, omezováním 
a obtěžováním ze strany sociálně 
nepřizpůsobivých. Při výběru lo-
kalit, kde bude zákazová vyhláška 
platná, jsme vycházeli z konkrét-
ních případů. Opakovaně naši 
strážníci řešili problémy lidí, 
kteří se vraceli domů z práce či 
z obchodu do svých bytů, kde 
řádně platí nájemné i všechny 
poplatky s bydlením související, 
a museli čelit verbálním útokům 
plným vulgarismů ze strany spo-

luobčanů. Často se báli projít po 
schodištích před domy, které byly 
v obležení hlučných skupinek 
jejich sociálně nepřizpůsobivých 
sousedů. Setkávali se pravidelně 
s neochotou uvolnit průchod, 
s nadávkami a výsměchem. Ta-
kovou situaci nemůže pochopit 
nikdo, kdo se s ní denně nesetká-
vá. Já tu žiju a sociální problémy 
mám denně na očích.

Jsou to opět města v  Ústec-
kém kraji, která jako první za-
vádí opatření obecné povahy, 
kterým zakazují vyplácení dá-
vek hmotné nouze, konkrétně 
doplatku na bydlení v  oblas-
tech se zvýšeným výskytem so-
ciálně nežádoucích jevů. Je to 
podle vás rozumné opatření?

Je to způsob, jak omezit ob-
chod s  chudobou a zároveň 
ochránit sociálně vyloučené 
lokality v  městech Ústeckého 
kraje od přílivu dalších soci-
álně nepřizpůsobivých obyva-
tel z  jiných částí republiky. Už 
nyní má Ústecký kraj největší 
počet obyvatel v  sociálně vy-
loučených lokalitách ze všech 
krajů v  republice. Musíme vy-
užít každou možnost, jak tohle 
stěhování za sociálními dáv-
kami zastavit. Majitelé domů 
a bytů, kteří si nájemníky vy-
hledávají výhradně mezi pří-
jemci sociálních dávek a těží 
ze štědrosti našeho sociálního 

systému, většinou neinvestují 
do údržby svých nemovitostí. 
Cena ostatních nemovitostí 
v  dané lokalitě zákonitě klesá 
a život vedle sociálně nepřizpů-
sobivých sousedů se pro ostatní 
obyvatele lokality stává nesne-
sitelným. Nechci mít z Ústecké-
ho kraje, kde jsem doma, peri-
ferii republiky plnou sociálních 
problémů. Rozum mi  říká, že 
to není ideální řešení, ale je to 
první krok, jak obchod s  chu-
dobou zastavit. 

Jak byste se zdravým sel-
ským rozumem řešil problém 
nezaměstnanosti v  Ústeckém 
kraji?

Opět se musím odkázat na 
příklad Krupky. V  roce 2000 
jsem se jako člen vedení města 
podílel na založení průmyslo-
vé zóny. Reagovali jsme tehdy 
na zvyšující se nezaměstnanost 
v  regionu. Průmyslovou zónu 
jsme vybudovali bez využití do-
tací. Dnes zaměstnává tři a půl 
tisíce lidí a v  Krupce a okolí je 
prakticky nulová nezaměstna-
nost. Kdo pracovat chce, v prů-
myslové zóně práci najde. Při 
řešení nezaměstnanosti je pře-
devším nutné používat rozum. 
Budovat průmyslové zóny na 
vhodných místech atraktivních 
pro investory, přizpůsobit škol-
ství tomu, co chtějí zaměstna-
vatelé. Když je hlad po technic-
kých profesích, neměly by školy 
chrlit ekonomy a nezaměstna-
telné administrativní profese. 
A průmyslové zóny by se nemě-
ly stavět na místech, která jsou 
pro investory obtížně dostupná 
a nezajímavá.  (pur)

Zdeněk Matouš: Nebát se 
používat zdravý selský rozum

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA, kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ČSSD 

Se zimní údržbou pomůžou Litvínovu lidé na veřejně prospěšnou práci.
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Pionýrů 1501, Most
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HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOST - Z  pěti nabídek upravených do podoby e -shopu vybíraly 
letos školy na Mostecku v  rámci 8. ročníku grantového programu 
Chytré hlavy pro Sever Vršanské uhelné, jedné z těžebních společ-
ností Pavla Tykače. Celkem poslaly 45 objednávek, z nichž těžební 
společnost vybrala 13, které získají fi nanční podporu na vybudo-
vání nebo modernizaci učeben. Dalších deset realizovala formou 
seminářů, vzdělávacího projektu Uhelná maturita nebo exkurzí do 
elektrárny.

Podle očekávání přitáh-
la největší pozornost nabídka 
Edisonův kabinet, do níž školy 
přihlásily 23 projektů na zkva-
litnění přírodovědného a  tech-
nického vzdělání. Podporu na 
realizaci získalo devět základ-
ních a  středních škol. „Výběr 
projektů je rok od roku obtížnější 
a všechny přihlášené by si určitě 
podporu zasloužily. Jsem rád, že 
jsme mohli pomoci alespoň ně-
kterým a  zvýšili náš příspěvek 
na vzdělávání za dobu existence 
grantu Chytré hlavy na 14 milio-
nů korun,“ uvedl Vladimír Rou-
ček, generální ředitel Vršanské 
uhelné. Opakovaně uspěly VOŠ, 
OA, SPgŠ a SZŠ Most, základní 

škola ve Strupčicích nebo Pod-
krušnohorské gymnázium Most 
se svými projekty na zkvalitnění 
výuky přírodovědných předmě-
tů a  vybudování učebny Svět 
práce a  litvínovské gymnázium 
T. G. M., které plánuje moderni-
zaci laboratoře biologie. „V  mi-
nulosti nám těžební společnost 
pomohla s vybudováním učebny 
cizích jazyků. V  současné době 
potřebujeme obnovit učebnu bio-
logie. Jsem velmi rád, že se nám 
podařilo s  naší žádostí uspět. Je 
to pro nás dárek k sedmdesátému 
výročí školy,“ uvedl ředitel gym-
názia Jan Novák. Nové žákovské 
dílny vybudují s  přispěním Vr-
šanské uhelné v Základní škole 
Most, Svážná, a badatelské sady 
budou moci nakoupit v základ-
ní škole v  ulici Okružní. Obě 
školy v  minulosti podporu již 
získaly.

Lom – IT učebna
Poprvé v  osmileté existenci 

grantu putuje fi nanční příspě-
vek do Základní školy v Lomu, 
kde chtějí modernizovat IT 
učebnu. „Přihlásili jsme naši 
učebnu do e -shopu a  doufali, 
že to vyjde. Učebna IT je velmi 
důležitá pro výuku na základ-
ní škole. Za peníze od těžební 
společnosti zařídíme vybavení 

výpočetní technikou, kterou 
bychom si jinak nemohli do-
volit,“ říká ředitel školy Jakub 
Ozaňák.

Litvínov - jazykovka
Poprvé v  rámci Chytrých 

hlav putuje příspěvek také do 
Základní školy s rozšířenou vý-
ukou jazyků v  Litvínově, která 
chce žákům dopřát pomůcky 
k bádání a pokusům v přírodo-
vědných předmětech.

Meziboří - Educhem
Na vybudování elektro učeb-

ny získala premiérově grant 
také Střední škola EDUCHEM 
z  Meziboří. „Pro naše studenty 

je nezbytná odborná výuka. Ne-
stačí jim šedá teorie. Potřebují si 
odborné předměty přímo osahat, 
vidět na vlastní oči a  vyzkoušet 
si, co jak funguje. K  tomu jsou 
zásadní odborné učebny a samo-
zřejmě také odborné praxe přímo 
u zaměstnavatelů. Jen tak může-
me vychovávat absolventy, kteří 
budou svým zaměstnavatelům 
hned od samého začátku příno-
sem. Za fi nanční podporu velmi 
děkuji, a to i jménem ředitelky 
školy Heleny Kripnerové. Odbor-

ná elektro učebna je pro naše stu-
denty důležitá,“ uvedl statutární 
ředitel Educhemu Pavel Prošek. 

Podpora pro semináře 
a kroužky

„Kromě nového vybavení uče-
ben školy nejčastěji objednávaly 
vzdělávací akce jako například 
semináře či exkurze. Jako první 
byla zadaná oblíbená Uhelná 

maturita, tedy vzdělávací pro-
jekt pro střední školy, který rea-
lizujeme společně s  mosteckým 
ekologickým centrem a  letos si 
ho u nás v rámci Chytrých hlav 
objednala VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ 
v Mostě,“ zhodnotila zájem škol 
mluvčí skupiny Gabriela Sárič-
ková Benešová.

Školy a  zájmové organizace 
přilákala rovněž nabídka na-
zvaná Křižíkova dílna na vybu-
dování nebo podporu kroužku 
s technickým zaměřením. Z de-

víti projektů těžební společnost 
podpoří tři a umožní tak vznik 
kroužku robotiky a  práce s  3D 
tiskárnou v  litvínovské spor-
tovní soukromé základní škole. 
V mosteckém Středisku vol-
ného času se budou moci děti 
naučit základy mechanických 
a modelářských prací a obec-
ně prospěšná společnost PRO 
LITVÍNOV může realizovat 
vzdělávací projekt pro žáky 
a studenty zaměřený na průmy-
slovou historii regionu. „Obec-
ně prospěšná společnost PRO 
LITVÍNOV připravila projekt, 
jehož cílem je dostat do širší-
ho povědomí žáků základních 
a středních škol historii města 
Litvínov, okolních obcí a regio-
nu Krušnohoří, především pak 
na průmyslovou minulost a bu-
doucnost regionu a důležitost 
technického vzdělání dětí pro 
další rozvoj regionu. Připrave-
no je několik témat a oblastí, 
které by mohly žáky a studenty 
zaujmout. Nosným tématem má 
být hornická minulost i sou-
časnost regionu. Osloveny byli 
všichni žáci základních a střed-
ních škol Litvínova, Meziboří 
a dalších okolních obcí. Do 
projektu má zájem se zapojit 
10 škol regionu,“ pospala pro-
jekt předsedkyně spolku Květa 
Hellmichová. (pur)

E -shop Chytré hlavy hlásí: VYPRODÁNO!

Mimořádnou a limi-

tovanou nabídkou je 

bezesporu cena Nový 

Einstein, která bude 

udělena za přínos pro 

technické vzdělávání. 

Nominací dorazilo ně-

kolik. Vítěz, který obdrží 

od Vršanské uhelné také 

fi nanční odměnu, bude 

vyhlášen 26. října v rám-

ci předávání Ceny měs-

ta Mostu v mosteckém 

městském divadle. Tím 

bude letošní nabídka 

Chytrých hlav završena.
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Naše společnost Yssen Tools s.r.o., která je v zásobování firem profi nářadím 
více jak 25 let na trhu, hledá do svých řad:

OBCHODNÍHO MANAŽERA

Požadujeme:

Zájemce zapracujeme a vyškolíme. Díky systému mentorského vedení, nově 
uplatňovaném ve společnosti, získá pracovník znalosti a dovednosti, 

které může dobře využít při uplatnění na trhu práce.
Zájemci ať zasílají životopisy a kontakt na e-mail: mikolaskova@yssentools.cz

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.

MEZIBOŘÍ - Stále více lidí má 
zájem o  bydlení v  Meziboří. 
V poslední době se o každý byt 
v  Meziboří hlásí více než deset 
zájemců.

„Praxe je taková, že pokud 
se uvolní byt, vyvěsíme záměr 
pronájmu na úřední desku. Zá-
jemci o  byt, kteří jsou evidova-
ní v  seznamu zájemců, mohou 
podat žádost o  přidělení tohoto 
konkrétního bytu. Byt pak získá 
ten, který je na seznamu nejvý-
še,“ popsala, jakým způsobem 
se byty v Meziboří přidělují, ve-
doucí odboru majetku, výstavby 
a  životního prostředí Gabriela 
Soukupová. Tento systém dává 
možnost získat bydlení v  Me-
ziboří i  lidem s vyšším pořado-
vým číslem. V současné době je 
v seznamu zájemců o byt v Me-
ziboří 110 lidí. „Původně bylo 

v  seznamu mnohem více lidí. 
Seznam ale pravidelně aktuali-
zujeme v březnu. V seznamu jsou 
tak skutečně jen lidé, kteří mají 
o  bydlení v  Meziboří aktuálně 
zájem,“ doplnila Gabriela Sou-
kupová. Do seznamu zájemců se 
mohou lidé přihlásit prostřed-
nictvím formuláře, který najdou 
na webových stránkách města. 
„Zájem o  bydlení stále stoupá, 
při posledním přidělování bytu 
jsme projednávali žádosti 13 zá-
jemců,“ prozradila dále Gabriela 
Soukupová. Nový nájemce bytu 
v  Meziboří musí zaplatit kauci 
ve výši šestinásobku holého ná-
jemného. Nájemné v  Meziboří 
patří mezi nejnižší v porovnání 
s okolními městy. Za metr čtve-
reční platí nájemci 28 Kč. V sou-
časné době má město k dispozici 
408 bytů.  (pur )

LOM – Děti z lomské mateřské školy mají za sebou první týdny no-
vého školního roku. Loučily se s kamarády, kteří už chodí do školy, 
navštívily seniory v jejich svátek a chystají se na zimu. Sbírají lesní 
plody, kterými plánují krmit zvířata.

S  kamarády školáky se ve 
školce rozloučily na zahradní 
slavnosti. „Poslední měsíc naše-
ho společného pobytu v MŠ jsme 
také pracovali na velkém kolek-
tivním díle a  vytvořili jsme si 
krásný památeční plakát ‚Plujte 
s  vírou, láskou a  nadějí‘, který 
celý následující školní rok bude 
zdobit naši třídu Dráčků a bude 
nám připomínat kamarády, 
které jsme měli rádi,“ prozra-
dila učitelka Jitka Strýhalová. 
Kromě nových dětí se toho ale 
po měsíci a  půl školního roku 
změnilo mnohem více. „V  naší 
mateřské škole se toho od začát-
ku školního roku hodně změnilo 

a  vylepšilo. Ubyla plevelná křo-
viska, zahradní přístavek zdobí 

oblázky a  květníky. Proběhly 
drobné terénní úpravy a  oprava 
zámkové dlažby na nádvoří. Zeď 
školní zahrady zdobí několik me-
trů dlouhá tabule, na níž mohou 
děti kreslit a  malovat křídami 
a  udělat tak naši zahradu ještě 

veselejší. Chystají se také některé 
drobné interiérové opravy, které 
naši školku vylepší a  zvelebí,“ 
uvedla dále Jitka Strýhalová. 
Děti se zvládly naučit také nové 
písničky a  i  ty nejmenší se vy-
daly při příležitosti Meziárod-
ního dne seniorů za babičkami 
a dědečky do kulturního domu, 
kde jim k jejich svátku zazpíva-
ly. „Dětem se vystoupení povedlo, 
na závěr rozdaly babičkám malý 
vyrobený dárek pro radost a  na 
oplátku si domů odnášely slad-
kou odměnu,“ popsala slavnost-
ní den Jitka Strýhalová. Děti se 
už také připravují na zimu. „Po 
celý měsíc sbíráme kaštany. Vyro-
bili jsme si z nich zvířátka a také 
s  nimi prostřednictvím lesníků 
i  vlastním přičiněním zvířátka 
v zimě nakrmíme,“ uzavřela Jit-
ka Strýhalová.  (pur)

Lidé chtějí bydlet v Meziboří

 Děti z lomské mateřinky navštívily seniory

MOST – V mosteckém hotelu CASCADE se konalo volební Shromáž-
dění delegátů Okresní hospodářské komory Most. Kromě  standard-
ních bodů jednání bylo hlavním bodem programu volba předsedy, 
místopředsedů, členů představenstva, dozorčí rady a smírčí komise 
pro období 2017 – 2020. 

Shromáždění delegátů zvolilo 
na další tříleté období:

Předsedu OHK  Most: Ing. 
Rudolfa Junga.

Místopředsedy OHK  Most: 
Ing. Martina Hauptvogla, Ing. 
Jiřího Manna, MBA, p. Petra 
Scherera.

Ostatní členy představenstva 
OHK  Most:  Ing. Petra Hegera, 
Ing. Zdeňka Kadlece, Ing. Vla-
dimíra Roučka, Ing. Petra Svo-
bodu, CSc., Ing. Romana Vik-
toru, Ing. Václava Zahradníčka, 
Ing. Vladimíra Zemánka.

Do dozorčí rady OHK Most: 

Ing. Věru Bártovou,   Ing. Fran-
tiška Bláhu, Mgr. Ivu Čerňan-
skou, Mgr. Alici Kačerovou, Bc. 
Radka Zahradníka. Do smírčí 
komise: Ing. Martina Hauptvo-
gla, Ing. Petra Hegera, JUDr. 
Jana Hejdu, Ph.D., LL.D., Ing. 
Ivana Paparegu, Ing. Romana 
Viktoru, JUDr, Daniela Voláka, 
p. Helenu Zemánkovou Týřo-
vou.

Předseda OHK  Most podě-
koval Ing. Heleně Veverkové 
za dlouholetou práci ve funkci 
místopředsedkyně OHK  Most 
a předal doklad o udělení statu-

tu čestné členky představenstva 
OHK Most.

Schválená zpráva o  činnosti 

OHK  Most za hodnocené ob-
dobí je na webových stánkách: 
www.ohk-most.cz.

Okresní hospodářská komora volila nové vedení

MEZIBOŘÍ – V  pořadí čtvrtou učebnu podpořila Vršanská uhel-
ná v  mezibořské základní škole. Nově v  Meziboří otevřeli učebnu 
polytechnického vzdělávání, na kterou těžební společnost přispěla 
250 tisíc korun.

Díky Vršanské uhelné a pod-
pory města už mají děti z  me-
zibořské základní školy labora-
toř přírodovědných předmětů, 
učebnu jazyků a mobilní učeb-
nu. Nově mohou využívat učeb-
nu polytechnického vzdělávání 
vybavenou pracovními ponky 

a stavebnicemi Merkur. Učebna 
bude také sloužit jako keramická 
dílna. „Tato učebna v  naší škole 
chyběla. Dětem otevře trochu ob-
zory a naučí je, že technické vzdě-
lávání je velká zábava. Využívat 
ji budeme v rámci vyučování při 
pracovních činnostech. Scházet 

se tu budou také děti z  krouž-
ku stavebnice Merkur. Budou tu 
budovat naše kolejiště, které už 
měsíc stavíme a zatím jsme zjis-
tili, že je nám stůl pro kolejiště 
malý. V  naší činnosti nás bude 
dále podporovat také město Me-
ziboří. Děkujeme Vršanské uhel-
né za podporu a pomoc a stejně 
tak děkujeme i městu, jehož 
podpory si rovněž vážíme,“ pro-
hlásil v úvodu slavnostního aktu 
ředitel školy Jan Peška. „Tolik 

Merkurů jsem pohromadě ještě 
neviděl. Kdybych byl malý jako 
vy, byl bych unešený. Merkur je 
stavebnice, která kdysi bavila 
celé generace.  Jsem rád, že má 
vedení vaší školy zájem rozví-
jet vaše dovednosti i nad rámec 
školní výuky. Slogan ‚škola hrou‘ 
platil a platí i dál. Jsme rádi, že 
můžeme přispět a rádi vidíme, 
že vás to všechny baví,“ uvedl 
při slavnostním předávání učeb-
ny do provozu generální ředitel 
Vršanské uhelné Vladimír Rou-
ček a prozradil, že k  letošním 
svým narozeninám také jednu 
stavebnici od kolegů dostal a ne-
smírně ho bavila. „Myslím si, že 
Merkur jako stavebnice motivuje 
děti k přemýšlení, je to průprava 
teoretická a zdokonalování zruč-
nosti,“ dodal Vladimír Rouček. 
Ředitel školy mu pak slíbil, že do 
roka a do dne bude učebna plná 
modelů. „Mimo jiné jsme zakou-
pili také velkokapacitní rypadlo, 
které tu bude stát,“ prohlásil Jan 
Peška. Novou učebnu meziboř-
ské škole pochválil také starosta 
města Petr Červenka. „Je dob-
ře, že jsou děti vedeny také ke 
zručnosti a technickým oborům. 
Děkujeme Vršanské uhelné za 
podporu naší školy a věřím, že 
vzájemně velmi dobré vztahy tou-
to učebnou nekončí,“ prohlásil 
Petr Červenka. Stavebnici Mer-
kur budou využívat v  Meziboří 
děti všech věkových kategorií. 
Podle ředitele Jana Pešky baví 
stavebnice kluky i holky. Svědčí 
o tom i to, jak rychle si s někte-
rými modely děti dokázaly pora-
dit.  (pur)

Nová učebna pro mezibořskou školu otevřena
 Podpořili ji čtvrtmilionem těžaři 

V lomské mateřince se dětem dobře žije.

Znovuzvolený Rudolf Jung a Helena Veverková.

S Merkurem od Vršanské uhelné si hrají děti na Meziboří. Učebnu otevírali generální ředitel Vršanské uhelné 
Vladimír Rouček a starosta Meziboří Petr Červenka.
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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 LP gramofonové des-

ky. Větší množství vítáno, i sbírku. 
Přijedu, stačí prozvonit na 721 442 
860.

 ■ Prodám vyvýšenou dětskou 
postel, borovice IKEA š. 90 cm, v. 
170 cm, d. 200 cm, bez matrace. 
Cena 1.500 Kč. Litvínov, tel. 736 
469 724.

 ■ Prodám jezdecké kalhoty zn. 
EASY RIDER vel.40, vhodné ještě 
na trénink. Cena 200 Kč. Litvínov, 
tel. 736 469 724.

 ■ Prodám 2 klasické retro žeh-
ličky, velice zachovalé. 100 Kč/ks. 
Litvínov, tel. 736 469 724.

 ■ Prodám držák na lupu s dvěma 
klipsy, černé barvy. PC 600 Kč, pro-
dám za 100 Kč. Litvínov, tel. 736 
469 724.

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

 ■ Prodám 2 prošívané deky, za-
chovalé, béžové. Vhodné na za-
hradu,chatu či chalupu. Cena 400 
Kč. Litvínov, tel. 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. Litvínov, tel. 736 
469 724.

 ■ Prodám satelitní parabolu za 
150 Kč, nutný držák. Litvínov, tel. 
736 469 724.

 ■ Prodám soustruh na dřevo, 
točná délka 55 cm, průměr vřete-
ne 12 cm, motor je na 380 V, plo-
chý řemen. Cena 2 000 Kč. Telefon: 
728 353 200

 ■ Prodám nářadí na zahradu - 
rýče, rycí vidle, motyčky, hrábě, 
krustovací hrábě, lopaty, krumpáč, 
ruční válec zeminy. Ceny doho-
dou. Telefon: 728 353 200

 ■ Prodám kachlová kamna, ve-
likost 150 cm, šířka 35 cm, hloub-
ka 35 cm, pískové barvy, už jsou 
100  let staré. Cena 2 000 Kč. Tele-
fon: 728 353 200

 ■ Prodám obývací pokoj - sesta-
va: šatní skříň, sekretář, knihovna, 
válenda, stůl + 4 židle, konferenč-
ní stolek, prodám vcelku. Cena 
2 000 Kč. Mobil 728 353 200

 ■ Koupím staré hračky, staveb-
nice Merkur, vláčky Merkur, au-
tíčka na bowden, indiány z  NDR, 
auta na klíček, pásáky  aj. Telefon: 
608 224 183

 ■ Nabízím ruksáček na záda i do 
ruky, možno použít i  na nákup, 
nový, hnědý, velmi hezký, včetně 
větší peněženky ve stejném pro-
vedení, vhodný použít jako dárek. 
Cena 170 Kč. Telefon: 737 843 625

 ■ Prodám 5 knih, výuka ang-
ličtiny pro nejmenší, od 3-8  let. 
I  jednotlivě. Litvínov. Telefon: 
736 469 724 (Angličtina se slu-
níčkem pro předškoláky a  malé 

školáky 5-8  let, autorka Iva Tupo-
vá - 145 Kč, My fi rst book, vydáno 
Librex, 3-6 let, cena 145 Kč, Come 
and play, autorky - Věra Urbanová 
a Vlasta Rajhartová, cena 180 Kč - 
nová, Time for a  rhytme, autorka 
Joanna Zaraňská, cena 145 Kč)

SEZNÁMENÍ
 ■ Muž 69/180, hledá citově 

založenou a upřímnou ženu se 
zájmem o cestování, divadlo a za-
hrádku, nekuřačku. „Samota bolí“. 
Telefon: 607 678 886

 ■ Hledám kamaráda, přítele na 
vše hezké, co život přináší, příroda, 
procházky – zvířata atd. Zn. Žít, ne 
přežívat. Telefon: 703 351 967.

 ■ 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 svobodný, 
nekuřák, důchodce 47, samota 
je zlá. Jen volat, děkuji. Telefon: 
728 524 118, 792 403 132

BYTY, DOMY
 ■ Pronajmu byt 3+1 v centru 

města Most, blízko služby škola, 
školka, nákupní středisko, zdra-
votní středisko. Domluva možná. 
Telefon: 722 022 714.

 ■ Koupím rodinný dům se za-
hradou, nejlépe samostatné stojící 
v  okrese Most, Louny, Chomutov. 
Cena do 3 000 000 Kč. Nejsem RK. 
Telefon: 608 263 232

Dámy a pánové. 

Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zam stnání? 

Chybí vám snad idi ské oprávn ní? 

Není to žádný problém, 

zajistíme jeho získání

ve vlastní autoškole a také po dohod  uhradíme. 

Autobusy u nás totiž ídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy. 

Dejte o sob  v d t a ozv te se nám.

e

Hledáme idi ky a idi e autobusHledáme idi ky a idi e autobus

Kontakt: 

DOPRAVNÍ PODNIK m st Mostu a Litvínova, a.s.

Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

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

Statutární město Most nabízí k prodeji  pavilony D, E 
a G bývalé 17. ZŠ v ul. Okružní, obec Most, které jsou 
součástí částí pozemku p.č. 4975/383, včetně těchto  
částí p.p.č. 4975/383 o celkové výměře 2.707 m2 v k.ú. 
Most II, jako celek za minimální kupní cenu ve výši 
17.100.000, kontaktní osoba Monika Vršitá, tel. 476 448 
421 

Nabídkové řízení je provedeno formou obálkové 
metody, termín odevzdání nabídek do 14. 02. 2018 
do 11:00 hodin prostřednictvím recepce v přízemí 
budovy Magistrátu města Mostu, Radniční 1, 434 69 
Most.
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Litvínov hraje potřetí 
doma

Potřetí v  řadě se na do-
mácím ledě dnes představí 
hokejisté extraligového HC 
Verva Litvínov. Ti v  utkání 
15. kola Tipsport extraligy 
vyzvou celek Bílí Tygři Li-
berec. Duel dvou severočes-
kých týmů začíná už v 17.20 
hodin a přímým přenosem 
jej vysílá Česká televize.

Souš hraje doma 
s Ostrou

Fotbalisté divizního Baní-
ku Souš se v sobotu 21. října 
představí na domácím hřišti. 
V utkání 11. kola vyzvou ce-
lek Sportovní sdružení Ost-
rá. Utkání se hraje od 15.30 
hodin.

Kombinovaný tým se 
představí doma

V utkání 11. kola krajské-
ho přeboru se na domácím 
hřišti přestaví kombinova-
ný tým Sokol Horní Jiřetín/
FK Litvínov. Ten na hřišti 
v  Horním Jiřetíně bude mít 
v  sobotu 21. října za soupe-
ře Jílové. Hraje se od 15.30 
hodin.

Hokejistky dvě utkání 
prohrály

Tři utkání odehrál v nové 
sezoně tým hokejistek HC 
Litvínov. Pouze v  jediném 
případě uspěl, když porazil 
Kladno 4:1. Další dvě utkání 
prohrál, a to se Slavií vysoko 
3:9 a s Kladnem těsně 3:2. 

Zemřel Petr 
Hojer, dlouholetý 

funkcionář
Po dlouhé těžké nemoci 

v  sobotu 14. října ve věku 
77 let zemřel Petr Hojer, 
dlouholetý funkcionář lit-
vínovského hokeje. Narodil 
se 4.  října 1940 v Praze. Od 
roku 2007 byl členem před-
stavenstva klubu, později 
jeho místopředsedou a také 
generálním manažerem 
(2010 – 2013). V poslední 
době pracoval ve vedení klu-
bu jako senior manažer. 

Házenkářky Baníku 
vyzvou Trenčín

Na domácí palubovce se 
představí házenkářky DHK 
Baník Most v  mistrovském 
utkání ve středu 25. října, 
kdy bude jejich soupeřem ve 
sportovní hale tým Trenčína. 
Utkání začíná v 18 hodin.

V Mostě se bude hrát 
přebor

Přebor Severočeské oblas-
ti budou v  sobotu 21. ř íjna 
hrát badmintonisté kategorie 
U17. Podnik bude ve spor-
tovní hale TJ Lokomotiva 
Most hostit klub Super Stars 
Most. Přebor je kvalifi kací na 
MČR.  (jak)

Představujeme Mostecké Lvy:

Milan Bořík
Útočník. Ročník narození 

1998. Odchovanec mosteckého 
hokeje. V  sezoně 2014 – 2015 
hrál za HC Most U18. V násle-
dujícím ročníku si dal pauzu, 
aby v sezoně 2016 – 2017 byl 
hráčem celku HC Draci Bílina. 
V dosavadním průběhu krajské 
soutěže nechyběl ani v jediném 
utkání. Zatím má na svém kontě 
dvě vstřelené branky.  

LITVÍNOV – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov mají za se-
bou dvě domácí utkání, v kterých si připsali vždy po dvou bodech. 
Po devítizápasové sérii porážek se tak Ropáci opěz začali zvedat 
jako bájný Fénix z popela.

Nejdříve po samostatných 
nájezdech porazili lídra tabulky, 
Kometu Brno 4:3, aby v  úterý 
porazili Plzeň 2:1 po prodlou-
žení.

„Byl to dnes z obou stran ta-
kový poctivý, odbojovaný, dobrý 
zápas, bojovalo se o každý metr 
ledu. Myslím, že jsme si vytvořili 
o něco víc šancí, škoda, že se nám 
ještě něco nepodařilo proměnit. 
Plzeň má moře bodů, sebevědo-
mí, ukázala to tady. Rvali jsme 
se o to, tímto přístupem má muž-
stvo na to, aby se zvedlo. Co bylo 
jinak, že jsme teď proti silným 
týmům zabodovali? Týmy Brna 
i Plzně hrály hokej, to taky hra-
je roli. Jestli teď nemáme zamo-
tanou hlavu koho nepostavit až 
budeme mít nového hráče? Ne, to 
teď neřeším. Zdravá konkurence 
je vždycky dobrá. Rozhodneme 
se ve čtvrtek a v pátek uvidíte. 
Situace je taková, že Ihnačák má 
přiletět dnes a nevíme přesně, 
jak je na tom s tréninkem, ještě 
jsem s ním nemluvil. Vandas už 
je tady, dnes dobral antibiotika, 

takže uvidíme, týden nebyl na 
ledě,“ řekl k  průběhu druhého 
domácího zápasu trenér Radim 
Rulík.

HC Verva Litvínov – Kometa 
Brno 4:3sn (1:0, 0:0, 2:3 – 0:0 – 
1:0). Branky a nahrávky: 11. Lu-
keš (Kubát, Sørvik), 48. Sørvik 
(Lukeš, Hanzl), 52. Nejezchleb 
(Hanzl, Lukeš), nájezd Válek – 
54. Bartejs (Haščák, Malec), 58. 

Vincour (Krejčík), 60. Čermák 
(Zaťovič, Erat). Rozhodčí: Hri-
bik a Petružálek. Vyloučení: 6:8. 
Využití: 2:1. Zásahy: Petrásek 25 
- Čiliak 31 Diváci: 4 045.

HC Verva Litvínov – HC 
Plzeň 1929 2:1pp (1:1, 0:0, 0:0 
– 0:0 – 1:0). Branky a nahrávky: 
17. Černý (Kubát), 65. Gerhát 
(TS) – 14. Stach (Mertl, Gulaš). 
Rozhodčí: Bejček a Bulanov. Vy-
loučení: 4:5, navíc (P) zaviněné 
TS-Gerhát proměnil. Využití: 
0:1. Zásahy: Petrásek 28 – Svo-
boda 35. Diváci: 4 011.  (jak)

MOST - Sprinterský vrchol se-
zony v  podobě rovinového do-
stihu kategorie Listed na 1 200 
metrů, tedy 96. Svatováclavská 
cena s celkovou dotací 550 tisíc 
korun, má za sebou dostihové 
závodiště Hipodrom Most. 

Dostih byl velmi slušně ob-
sazen, představilo se při něm 
celkem 13 špičkových koní. Po 
opakovaném startu se před kon-
cem oblouku do vedení dostal 
pětiletý hnědák Mr. Right, kte-
rý nakonec zvítězil o téměř tři 
délky. Vítězný kůň je ze stáje Dr. 
Charváta a je svěřencem trenéra 
Františka Holčáka. Do cíle jej 
vítězně dovedl žokej Václav Ja-
náček. 

Cena zimního favorita na 
1600 metrů, která byla druhým 
vrcholem dne, se v  letošním 
roce odehrála pod patronátem 
dostihové stáje Pegas, která si 
také odnesla vítězství zásluhou 
hnědáka Sagara. Petr Foret jej 
krátce po startu poslal do vedení 
a už se před něj nikdo nedostal. 

Cílová rovina se pak změnila 
v show pro jednoho koně. 

Výsledky jednotlivých dostihů:
96. Svatováclavská cena, Listed na 1 200 metrů: 

1. Mr. Right (ž. Janáček), 2. Efi ly (ž. Línek), 3. Henry 
the Aeroplane (ž. Koplík). 

97. Cena zimního favorita, Listed na 1 600 me-
trů: 1. Sagar (ž. Foret), 2. Forest Gump (ž. Rája), 3. 
Res Judicata (ž. Janáček). 

Cena Hipodrome de Chantilly, rovina na 2 000 
metrů: 1. Ombreletto (žk. Liška), 2. Philipina (Flori-
an), 3. Wellgetta (ž. Rája).

Cena Hospodářské komory ČR, rovina na 1 600 
metrů: 1. Alexandr (ž. Andrésová), 2. Private Ryan 
(Florian), 3. Jessi (ž. Havelková). 

Cena společnosti Lázně Poděbrady, rocina na 
2 000 metrů: 1. Approcaillis (žk. Liška), 2. Fantastic 
Adventure (ž. Foret), 3. Urbi et Orbi (ž. Korečková).

Cena Ústeckého kraje, rovina na 1  600 metrů: 
1. Laila Blue (ž. Janáček), 2. Kominik (ž. Rája), 3. 
Kihnu (ž. Korečková). 

Cena amatérských dostihových jezdců, rovina 
na 1  600 metrů: 1. Iwnianka (am. Janatková), 2. 
Archipenka (am. Mikšovský), 3. Winner Stars (am. 
Grbvčicová). 

Cena Hipodromu Most, rovina na 2 200 metrů: 
1. White Ghost (ž. Janáček), 2. Rumba (Filipová), 3. 
Ďábel (ž. Korečková).  (jak)

MOST – Středisko volného času hostilo tradiční podzimní akci 
s názvem 24 hodin stolního hokeje. Podruhé v řadě byla populární 
„čtyřiadvacítka“ zařazena do celostátního projektu ČUS – Sportuj 
s námi a zahrnovala turnaje v billiard-hockeyi šprtci, táhlovém ho-
keji Chemoplast, air-hockeyi a také ve stolním fotbálku. 

Nejpočetněji obsazená byla 
podle předpokladů šprtcová 
část, v níž po loňském třetím 
a předloňském čtvrtém místu 
zvítězil Martin Tomčala. O jeho 
prvneství i o dalších medailo-
vých pozicích se rozhodovalo 
nečekaně až v závěrečném kole. 

Za vítězným Tomčalou skon-
čil druhý Matyáš Vaníček, třetí 
byl nejlepší starší žák Jan Ma-

tuščín. Prvenství v dalších ka-
tegoriích patřilo sourozencům 
Grimmovým, Valentina vyhrála 
hodnocení žen, Matyáš byl nej-
lepším mladším žákem. 

Ve stolním fotbálku překvapi-
vě zvítězila další sourozenecká 
dvojice Lada a Dalibor Semovi. 
Nejlepším air-hockeyistou byl 
Jan Kusý a turnaj v táhlovém 
hokeji ovládl Ladislav Hegedüs.

Výsledky 24 hodin stolního 
hokeje:

Billiard-hockey šprtec: 1. 
Martin Tomčala (Sharks 4.ZŠ 
Most), 2. Matyáš Vaníček, 3. Jan 
Matuščín, 4. Valentina Grim-
mová, 5. Pavla Mišíková, 6. Jozef 
Matuščín (všichni BHC StarCo-
lor Most „B“), 7. Matyáš Grimm 
(Real Draci 18. ZŠ Most), 8. 
Ondřej Müller (BHC StarColor 
Most), 9. Ondřej Matura (Ne-
topýři Most), 10. Ondřej Černý 
(BHC StarColor Most), atd.

Air-hockey: 1. Jan Kusý, 2. Lu-
káš Doležal, 3. Ladislav Hegedüs 
(všichni Black Sharks Most), 4. 
Matyáš Vaníček (18.ZŠ Most), 5. 
Jiří Horák (Black Sharks Most), 
atd. Táhlový hokej Chemoplast: 
1. Ladislav Hegedüs (Black 
Sharks Most), 2. Adam Syrůček 
(Fighting Saints Pečky), 3. Jaro-
mír Foltýn Sen. (Senny-Oři), 4. 
Jan Kusý (Black Sharks Most), 
5. Ondřej Černý (Černí Zlobři), 
atd. Stolní fotbal: 1. Lada Semo-
vá, Dalibor Sem, 2. Jan Matuščín, 
Matyáš Vítek, 3. Ladislav He-
gedüs, Martin Tomčala (všichni 
Most), atd.  (has, jak)

NABEUL - Obrovského úspěchu dosáhli zástupci mosteckého malé-
ho fotbalu. Hned trojice dlouholetých hráčů týmu Gamblers Most, 
Ondřej Bíro, Jakub Polák a Tomáš Režný, se dostala do závěrečné 
nominace české reprezentace v malém fotbale pro historicky druhé 
mistrovství světa v tomto sportu. To se konalo v tuniském Nabeulu. 

A byla to právě česká repre-
zentace, kdo se do tohoto zápa-
su o světové zlato probojoval. 
K  tomuto utkání samozřejmě 
vedla dlouhá, celý týden trvající 
cesta. Češi vstoupili do turnaje 
zápasy v základní skupině, v níž 
se postupně postavili Francii, 
Austrálii a Argentině. 

Prvním utkáním bylo střet-
nutí proti Francii. S tou si Češi 
poradili po nervóznějším za-
čátku snadno 7:0. Druhým zá-
pasem základní skupiny byla 
výhra nad Austrálií v  poměru 
5:1 a naše vystoupení v základní 

skupině zakončila demolice Ar-
gentiny v poměru 10:0.

Po základní skupině následo-
vala vyřazovací fáze. Zatímco 
zápasy základních skupin občas 
nabízely soupeře slabší výkon-
nosti, play-off  již stavělo Čechům 
do cesty skutečně jen ty nejlepší. 
Hned v osmifi nále se našim bar-
vám postavil skutečný obr velké-
ho fotbalu, Brazílie. Toho doká-
zali výborně hrající Češi porazit 
3:1 a postoupit již mezi osm nej-
lepších týmů planety.

Ve čtvrtfi nále se nám posta-
vilo Maďarsko, tedy tým, který 

dokázal Čechy porazit v základ-
ní skupině letošního mistrovství 
Evropy. Tuto porážku dokázali 
Češi Maďarsku vrátit a po těsné 
výhře 1:0 postoupili do světové-
ho semifi nále.

V něm nastoupili v sobotním 
večeru proti Španělsku, které 
se do té doby prezentovalo vý-
bornými výkony. Španělé napl-
no osvědčili svou kvalitu a pro 
Čechy byli na cestě do fi nále 
opravdovou výzvou. Přesto češ-
tí reprezentanti po poločase 1:1 
dokázali zvítězit 3:1 a v  neděli 
večer nastoupili v souboji o titul 
světových šampionů proti Me-
xiku.

V něm sice byli více na míči 
středoameričtí hráči, ale byla 
to naše reprezentace, kdo střílel 
góly a Češi si tak po gólech Ja-
kuba Poláka, Stanislava Maříka 
a Ondřeje Paděry pověsili na 
krk medaile pro světové šampi-
ony.

Pod tímto neuvěřitelným 
malofotbalovým úspěchem je 

výrazným písmem podepsá-
na i trojice hráčů zastupujících 
mostecký malý fotbal. Ondřej 
Bíro v pozici brankářské jednič-
ky vychytal ve světovém fi nále 
čisté konto, útočník Jakub Po-
lák, střelec vítězného gólu v boji 
o zlato, se loučil s šampionátem 
se zápisem 3+2 a obránce Tomáš 
Režný 0+2. 

Zvláštním případem pak je 
Michal Salák, který je sice pri-
márně hráčem týmu Restaurace 
u Pecků (Praha), ale v souladu 
s pravidly malého fotbalu fi -
guruje i na soupisce Gamblers 
Most. Tento útočník má po 
šampionátu dokonce zápis 4+4. 
Do Mostu tak směřují hned čty-
ři světová zlata, což je úspěch, 
který nemá v  historii malého 
fotbalu obdoby.  (jan, jak)

Mostečtí Bíro, Polák a Režný jsou mistry světa v malém fotbale

Verva má dva cenné skalpy 
Porazila Kometu i Plzeň

Martin Tomčala vyhrál 
24hodinový turnaj ve šprtci

DALSEN - Mostecké házenkářky 
vstoupily do evropských pohá-
rových bojů úspěšně, z holand-
ského Dalfsenu přivezly výhru 
32:28. „Máme ohromnou ra-
dost, že se nám na soupeřově 
palubovce podařilo zvítězit 
a vytvořit si velmi dobrou vý-
chozí pozici před domácí od-
vetou,“ komentoval výsledek 
trenér Černých andělů Peter 
Dávid.

Utkání, které se odehrávalo 
v bouřlivé atmosféře a ve vy-
sokém tempu, ale trenér záro-
veň označil za velmi náročné. 
„Starosti nám dělala soupeřova 
agresivní vysunutá obrana. Byla 
velmi nepříjemná, i když jsme se 
na ni připravovali,“ doplnil. 

Morrenhof Jansen Dalfsen - 
DHK Baník Most 28:32 (13:15). 
Nejvíce branek: Jeřábková 8, Zacho-
vá 7, Růčková (Maňákova) 6.  (jak)

Černí andělé úspěšně 
vstoupili do poháru EHF

Svatováclavskou cenu 
vybojoval Mr. Right
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MOST – Své síly ve zručnosti a předsta-
vivosti změřily děti ze sedmi základních 
škol z Mostu. Pustily se do výroby mode-
lů ze stavebnice Merkur, které jsou nyní 
součástí výstavy ve Středisku volného 
času v  Mostě. Tématem výstavy je Ener-
gie. Technické dovednosti si děti zdoko-
nalují díky podpoře Vršanské uhelné.

Stavebnice Merkur dostaly školy od tě-
žební společnosti už v  loňském školním 
roce. „Zhruba před rokem společnost Vr-
šanská uhelná prostřednictvím Ústeckého 
kraje darovala školám v Mostě stavebnice 
Merkur v  hodnotě 270 tisíc korun. Jsem 
rád, že jsme pomocí tohoto daru probudi-
li v dětech zájem o technické dovednosti, 

což můžeme vidět na této výstavě. Město 
Most intenzivně pracuje na tom, abychom 
podporovali technické vzdělávání v našich 
základních i středních školách i nadále,“ 
uvedl primátor Mostu Jan Paparega. 
„Uvědomujeme si nedostatek kvalitních 
technických pracovních sil na trhu práce, 
proto se zaměřujeme na podporu technic-
kého vzdělávání. Vlajkovou lodí v tomto 
případě je náš projekt Chytré hlavy pro 
Sever, který má zvýšit zájem o technické 
obory mezi mládeží. Jsem rád, že staveb-
nice Merkur se opět dostala do popředí 
zájmu dětí, protože my jsme na ní vyrostli. 
Je to ideální stavebnice pro to, jak děti za-
ujmout pro techniku,“ prohlásil technický 
ředitel společnosti Petr Procházka. Mer-
kury poputují do škol v Mostě také letos. 
„Nově i do jedné střední školy,“ informo-
vala Gabriela Sáričková Benešová, mluv-
čí společnosti Vršanská uhelná. Soutěžní 
výstava začala v úterý 10. října ve Stře-
disku volného času v Mostě a potrvá až 
do konce října. O vítězi budou rozhodo-
vat návštěvníci, kteří vhodí svůj hlas do 
schránky, a odborná porota, jež vybrala 
svého favorita už při vernisáži. Nejvíce ji 
zaujal model nádraží a okolí, který vytvo-
řili žáci ze základní školy z ulice Obránců 
míru. Celkem je k vidění 23 vystavených 
exponátů.  (pur)

Nejlepší výtvory
ze stavebnice Merkur 
jsou k vidění ve Středisku volného času 

Technický ředitel Vršanské Technický ředitel Vršanské 
uhelné Petr Procházka předal uhelné Petr Procházka předal 
symbolicky Merkur dalším symbolicky Merkur dalším 
dvěma školám na Mostecku.dvěma školám na Mostecku. Modelů je vystaveno dvacet tři.Modelů je vystaveno dvacet tři.

Primátor Mostu Jan Primátor Mostu Jan 
Paparega obdivoval Paparega obdivoval 
velkorypadlo, které dodal velkorypadlo, které dodal 
Petr Procházka (vpravo).Petr Procházka (vpravo).

Odborná porota měla s Odborná porota měla s 
výběrem těžkou práci.výběrem těžkou práci.


