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MOST – Rekonstrukce mostu u nemocnice se posouvá do roku 2019. 
Opravu, se kterou chtělo město začít ještě letos, zhatilo před časem 
majetkové vypořádání pozemků pod mostem. Městu se nakonec 
podařilo s vlastníkem dohodnout.  

Ačkoliv město mělo připra-
vený projekt a dohodnuté pod-
mínky výhodného úvěru, právě 
neshody s vlastníkem pozemků, 
které jsou v okolí mostu a které 
budou i stavbou dotčeny, celou 
akci zastavily. Město dokonce 
připravovalo kroky pro vyvlast-
nění těchto pozemků. „V těchto 

dnech probíhalo jednání s  pa-
nem Mlezivou, který vlastní po-
zemky pod mostem u nemocnice. 
Jednání proběhlo úspěšně, máme 
podepsanou směnnou smlouvu. 
Poslední překážka, která se tý-
kala rekonstrukce, by měla být 
tímto vypořádána. Město by se 
mělo stát vlastníkem těchto po-
zemků,“ informoval o nových 
skutečnostech ve věci náměstek 
primátora Marek Hrvol. I přes-
tože má město volnou cestu, na 
most a jeho opravu se v příštím 

roce ale nedostane. „Podle od-
hadů by se rekonstrukce mostu 
u nemocnice měla uskutečnit až 
v roce 2019. Na příští rok máme 
totiž v  plánu a v  rozpočtu pro-
středky na rekonstrukci mostu 
do Rudolic. Ta se uskuteční v pří-
padě úspěšnosti dotačního titu-
lu. Nyní řešíme náhradní vjezd 
do Rudolic, který není v dobrém 
technickém stavu, a počítáme 
s tím, že ho budeme muset opra-
vit,“ zdůvodnil náměstek posun 
opravy.   

Město Most má hotový pro-
jekt. Předpokládané náklady na 
opravu mostu by si měly vyžá-
dat kolem 60 milionů korun. 
Rekonstrukce bude zahrnovat 
náhradu nosné konstrukce stá-
vajícího mostu, čímž se zajistí 
plná zatížitelnost mostu a spl-
nění všech současných bezpeč-
nostních standardů. Samotná 
realizace projektu by měla trvat 
zhruba rok. V době realizace se 
také počítá, že bude uzavřen je-
den z příjezdů k nemocnici, a to 
ulicí J. E. Purkyně. Náhradní 
trasa tudíž povede zbývající pří-
jezdovou cestou, ulicí Svážná.  

(sol)

Most u nemocnice se opraví, vyvlastňovat se nebude!

  Adventní dílny 
MOST – V sobotu 25. 
listopadu od 15 hodin 
pořádá Středisko 
volného času Most 
advetní dílny, kde si 
můžete vyzkoušet 
výrobu adventních 
věnců a dekorací. 
Vstupné 100 Kč/věnec.

  Mezi domy

MOST – Povídání s Ing. 
arch. Tomášem Peter-
mannem o odpadcích 
a stromech, ulicích, 
zahrádkách, ale i o tom, 
že ošklivý barák ne-
musí vadit. 28. 11. v 17 
hodin ZUŠ Moskevská.

  Chaplin

MOST – Směšně 
neveselý a nevesele 
směšný příběh „krále 
komiků“. V hlavní roli 
Matouš Ruml. Uvádí v 
úterý 28. listopadu od 
19 hodin v Městském 
divadle Most Městské 
divadlo Mladá Boleslav. 
Vstupné 220 Kč.

Oprava mostu u nemocnice, která měla podle prvotních plánů začít ještě letos, bude muset ještě nějakou dobu počkat.

MOSTECKO - Náklady na likvi-
daci požáru, který vypukl letos 
28. srpna v areálu skládky Celio, 
se vyšplhaly na 8 310 400 korun. 
Tuto částku však nezaplatí pro-
vozovatel skládky, ale daňoví 
poplatníci. Strana Zelení Most 
podává trestní oznámení, aby 
se prověřilo, zda nejsou podob-
né požáry zakládány s nějakým 
úmyslem, či zda nedochází k po-
rušování zákonů ze strany pro-
vozovatele.

„Požáry na skládce Celio jsou 
v posledních letech pravidelností, 
a tak nás napadlo podat dotaz 
na krajskou centrálu Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého 
kraje týkající se nákladů spoje-
ných s uhašením požáru,“  sdělil 
předseda mosteckých Zelených 
Jan Hrubeš.  „Výsledná suma je 
alarmující a vede nás k zamy-
šlení, kolik peněz zaplatili da-
ňoví poplatníci za požáry na 
Celiu za poslední léta,“  dodal. 
Podle informací hasičského 
záchranného sboru vyjelo ve 

dnech 28.–30. srpna k požáru 
58 hasičských jednotek z celého 
Ústeckého kraje. Důsledky po-
žárů jsou podle hasičů závažné. 
Dochází nejen k poškozování 
životního prostředí, ohrožení 
životů a zdraví zasahujících ha-
sičů, ale i k významné majetko-
vé škodě na straně státu, který 
nese náklady zásahu.

Platná právní úprava hrazení 
nákladů zdolávání požárů podle 
názoru Zelených nemotivuje 
provozovatele skládek k tomu, 
aby těmto situacím účinně před-
cházeli, a vytváří naopak situ-
aci, kdy pro ně může být požár 
komunálního odpadu v jistém 
směru výhodný. Zahořením se 
totiž uvolní prostor pro sklád-
kování dalšího komunálního 
odpadu. „Tuto situaci nelze vy-
loučit ani v případě Celia, a pro-
to podáváme trestní oznámení, 
aby orgány činné v trestním ří-
zení tuto věc prověřily,“  sdělil 
krajský předseda Zelených Petr 
Globočník.  (nov)

Požár na skládce Celio stál daňové 
poplatníky přes osm miliónů

Zelení podávají 
trestní oznámení

IMost se v minulosti už opravo-
val, ale jen zčásti, přičemž se 
jeho životnost a provoz na něm 
prodloužil zhruba o šest let. „Tři 

roky uplynuly, a v horizontu příštích 
tří let by město tato oprava stejně 
neminula,“  (Marek Hrvol).    
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MOST – Zájemci o činnost v okr-
skové volební komisi pro volbu 
prezidenta republiky ve dnech 
12. a 13. ledna 2018, případně 
pro  II. kolo ve dnech 26. a 27. 
ledna 2018, se už mohou hlásit 
na magistrátu. 

Mohou tak udělat buď osob-
ně, v kanceláři číslo 116 v 1. 
patře Magistrátu města Mostu, 
nebo telefonicky na 476 448 336 
či e-mailem na: volby@
mesto-most.cz. První 
zasedání okrskových 
komisí se uskuteční 
už ve středu 20. pro-
since 2017 ve velké 
zasedací místnosti 
magistrátu ve 4. patře. 
„V případě zařazení do 
okrskové volební komise bude 
zájemce v rozmezí od 14. do 19. 
prosince 2017 kontaktován (pí-
semně nebo telefonicky) ohledně 
upřesnění informací k zasedání 
komisí. Nezařazení zájemci bu-
dou dále vedeni jako náhrad-
níci,“ podotkla tisková mluvčí 

mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. 

Členové okrskových komisí 
se musí zúčastnit jejich 1. zase-
dání. „Pokud se dotyčný člen ne-
dostaví bez omluvy, nebude moci 
dodatečně složit slib a na jeho 
místo bude povolán náhradník,“ 
upozornila dále mluvčí. Členo-
vé okrskových volebních komisí 
mají možnost vydělat si až tři-

náct set korun. Předsedo-
vé šestnáct set korun. 

„V případě konání II. 
kola volby prezidenta 
se odměna za výkon 
funkce člena, zapiso-
vatele a předsedy okr-

skové volební komise 
zvyšuje o 200 Kč. Pokud 

se předseda či člen některého 
z jednání okrskových komisí ne-
zúčastní, magistrát celkovou výši 
odměny poměrně zkrátí, a to po-
dle evidence o jeho účasti na jed-
náních,“ uvedla k  odměňování 
ještě Alena Sedláčková.  

(sol)

MOST – Šok a velké překvapení způsobily nové dopravní změny, 
které město nastolilo v ulici Bělehradská. V ulici totiž zúžilo prostor 
pro jízdu řidičů v obou směrech a zřídilo v jednom z jízdních pruhů, 
blíže parku Střed, nové parkování.       

Poté, co město nechalo kom-
pletně vyfrézovat a položit 
nový asfaltový koberec v  Bě-
lehradské ulici, došlo zde i na 
nové dopravní značení. To ale 
řidiče velmi mate a dochází 
zde k  dopravním zmatkům. 
„Z prvotních zkušeností je zřej-
mé, že motoristé jezdí danou 
ulicí takzvaně ‚po paměti‘, při-
čemž využívají k jízdě právě 
nově vytvořeného parkovacího 
pruhu, čímž ohrožují nejen jiná 

parkující vozidla, ale také dal-
ší účastníky provozu v jízdních 
pruzích. Žádáme proto všechny 
účastníky silničního provozu, 
aby dbali zvýšené opatrnosti 
a věnovali pozornost novému 
dopravnímu značení, zejména 
pak vyznačení jízdních pruhů 
a vedení silničního provozu,“ 
apeluje na řidiče vedoucí od-
dělení registrací, dopravy a ko-
munikací mosteckého magist-
rátu Vojtěch Brzoň. 

V Bělehradské ulici, která 
mezi Penny Marketem a spor-
tovní halou spojuje ulice Mos-
kevskou a U Stadionu, dochází 
k výrazné změně dopravního 
režimu. Ve směru od sportovní 
haly je po pravé straně postupně 
vyznačován zvláštní pruh, který 
bude nově sloužit k šikmému 
stání vozidel. Oba jízdní pru-
hy tak jsou posunuty k levému 
okraji vozovky. „Parkovací mís-
ta v  této části využijí obyvatelé 
v  přilehlých blocích čtyřstovek. 
Ti požadovali, aby vznikla na 
protější straně, než dosud parko-
vali. Dalším podstatným důvo-
dem pro změny bylo i zklidnění 

dopravy a dodržování povolené 
rychlosti,“ vyjmenoval hlavní 
důvody, proč město ke změnám 
přistupuje, Vojtěch Brzoň a ještě 
dodal: „Dopravní značení není 
ještě fi nální, kvůli klimatickým 
podmínkám nebylo možné jej za-
tím ještě dokončit. Prosíme proto 
řidiče, aby měli strpení a jezdili 
zde opatrně.“

V novém parkovacím pruhu 
se šikmým stáním vznikne ko-
lem 60 až 70 nových parkova-
cích míst. Ta budou moci podle 
vedení města občané využívat 
zdarma. „Jejich zpoplatnění ne-
plánujeme,“ dodal Vojtěch Br-
zoň.  (sol) 

MOST – Minulý pátek v osm hodin ráno mělo v parčíku mezi bu-
dovou mosteckého magistrátu a hotelem Murom padnout k zemi 
osm vzroslých borovic . Důvodem bylo mobilní kluziště, které mělo 
v plánu do parčíku umístit vedení města Mostu. Do parku přišli pro-
testovat občané a někteří politici. Primátor Mostu Jan Paparega na 
poslední chvíli kácení odvolal. 

Před osmou hodinou ráno, 
navzdory chladu a dešti, se 
u parčíku sešli mostečtí obča-
né, novináři a někteří politici, 
aby společně zabránili poká-
cení osmi vzrostlých borovic. 
Akci přihlíželo několik vozů 
městské policie. Lidé byli při-

praveni bránit stromy vlast-
ním tělem a zaměstnancům 
technických služeb dali jasně 
najevo, že neustoupí. Po telefo-
nátu s primátorem se nakonec 
celá akce zastavila. Primátor 
Jan Paparega vydal pokyn stro-
my nekácet a slíbil, že město 

MOST – Zajímá vás, jaké změny přinese Plán mobility? Jaké se plá-
nují opatření v dopravě a jak se bude rozvíjet doprava ve městě 
v následujících letech?

Pak si nenechte určitě ujít 
veřejné projednání k  této te-
matice. Veřejné projednání 
Návrhové části Plánu udrži-
telné městské mobility, včetně 
hodnocení SEA, se může zú-
častnit široká veřejnost, a to 
27. listopadu 2017 od 16 hodin 

ve velké zasedací místnosti ve 
4. patře budovy magistrátu 
města Mostu. „Předmětem to-
hoto veřejného projednání bude 
prezentace obsahu návrhové 
části Plánu mobility a diskuse 
k navrženým opatřením. Rov-
něž se představí vyhodnocení 

SEA, tedy vliv dokumentu na 
životní prostředí,“ zve širokou 
veřejnost k  diskusi tisková 
mluvčí mosteckého magistrá-
tu Alena Sedláčková. Každý 

může do 7 pracovních dnů od 
veřejného projednání uplatnit 
k Návrhové části Plánu udrži-
telné městské mobility připo-
mínku či námitku. Připomín-
ku k Analytické části může 
v písemné formě, případně 
osobně podat každý občan. 
Kontaktní osobou je Veronika 
Lapková, referentka odboru 
rozvoje a dotací, veronika.lap-
kova@mesto-most.cz (sol)

Řidiči pozor! V Bělehradské 
platí nové dopravní značení  

Občané zabránili kácení borovic kvůli kluzišti

Přijďte diskutovat k dopravě ve městě!

Chcete si přivydělat? Hlaste 
se do okrskových komisí! 

K námitkám 
a připomínkám 

uplatněným po stanovené 
lhůtě tj. po 6. 12. 2017 se 

nepřihlíží.

Ve chvíli, kdy o celé záležitosti (zda se borovice pokácí, nebo se 
kluziště přestěhuje jinam) jednali zastupitelé na svém veřejném za-
sedání (ve čtvrtek 23. listopadu), vydání tohoto čísla bylo již v tis-
kárně. Výsledek jednání najdete v elektronické verzi našich novin 
na www.homerlive.cz Redakce

ještě umístění kluziště zváží. 
Předseda opozičního Sdruže-
ní Mostečané Mostu František 
Ryba, který byl na místě kácení 
také přítomen, je s výsledkem 
spokojený. „Jsem rád, že pan 
přimátor akci odvolal. Proti in-
stalaci kluziště námitky nemá-

me. Chceme diskutovat o tom, 
kam ho umístíme. V Mostě je 
dost jiných a vhodnějších ploch, 
kam kluziště instalovat. Oběto-
vat kvůli tomu vzostlé a zdravé 
stromy není šťastné řešení,“ řekl 
František Ryba.

 (nov)

V Bělehradské ulici platí 
nové dopravní značení. 

Mnozí řidiči tu ale tápou...

Kluziště bude - otázka je, kde? Technické služby vyčkávají: Kácet nebo nekácet?
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MOST – Co se bude dít s nedávno zříceným rumunským pravoslav-
ným kostelem v Mostě? To je zatím velkou neznámou. Město čeká 
na stanovisko rumunské církve, která sem kostel před deseti lety po 
částech dopravila a na místě smontovala do celistvé podoby. Není 
prý vyloučeno, že by se stavba měla znovuobnovit, a dokonce by 
mohla vypadat i zcela jinak.  

Rumunský pravoslavný kos-
tel stál uzavřený veřejnosti 
v  sousedství děkanského kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie 
téměř jedno desetiletí. S velkou 
slávou se tehdy dřevěná stavba 
dopravila z  rumunských dálek 
do Mostu a kostel byl také vy-
svěcen. Než ale pravoslavná cír-
kev stačila stavbu dotáhnout do 
konce a areál zpřístupnit, stíhala 
kostelík jedna smůla za druhou. 
Nejdříve jeho část vyhořela. Pak 

do jeho štítů udeřil blesk a kos-
tel hořel podruhé. Dílo zkázy 
„dokončila“ před několika týd-
ny mohutná vichřice, která kos-
tel strhla k zemi. Otázkou tak 
zůstává, co se bude se  stavbou 
dít dál. „Magistrátní stavební 
úřad vyzval pravoslavnou církev 
k  celkovému zabezpečení areálu 
a objektu do 31. 12. Jednali jsme 
také se zástupci pravoslavné círk-
ve v Čechách a prvotní informace 
máme takové, že jsou tendence 

tento objekt znova vystavět,“ po-
tvrdil náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. Ke znovuobnovení se 
vedení města přiklání. „Přivítali 
bychom, aby se kostel dostavěl už 
i z titulu toho, že sem město Most 
nainvestovalo nemalou část pro-
středků, především na základo-
vou desku, která je pod objekty. 
Investovala sem ale i rumunská 
církev nejméně milion korun, 
aby přivedli inženýrské sítě na 
patu pozemku. Už z  toho důvo-
du chceme, aby tyto prostředky 
byly smysluplně využity,“ uvedl 
náměstek Hrvol.  

V  současné době rumunská 
církev ohledává stavbu a zjišťu-
je napáchané škody. „Zástupci 
české pravoslavné církve při pr-

votních jednáních nevyloučili, 
že v  případě znovuobnovení by 
stavba mohla nakonec vypadat 
úplně jinak. I provoz by mohl být 
jiný, než jaký byl původní záměr. 
V  tuto chvíli je prioritou odsud 
odstěhovat zbylé hodnotné sou-
části kostela, které tu zbyly, jako 
je například mramorový oltář, 
kde by měly být údajně i ostatky 
svatých. My teď čekáme na roz-
hodnutí rumunské strany, zda 
bude znova stavět či nikoliv,“ 
uvedl k věci Marek Hrvol. V pří-
padě, že ale nebude zájem ve 
stavbě kostela pokračovat, měs-
to by muselo zvažovat, co bude 
s  areálem dál. „Museli bychom 
vymyslet jiné využití,“ připustil 
náměstek primátora.  (sol)

MOSTECKO – Mostecká nemocnice se připojila ke Světovému dni 
chronické obstrukční plicní nemoci. Tento týden si zde mohli nechat 
obyvatelé bezplatně vyšetřit plicní funkce. 

Kuřáci, ale nejen ti, se mohli 
tento týden dozvědět, jak jsou 
na tom jejich plíce. Bezplatné 
spirometrické vyšetření si moh-
li nechat tento týden ve středu 
nechat provést zájemci nejen 
v mostecké nemocnici, ale také 
v ústecké Masarykově nemocni-
ci. Obě zařízení se totiž připojila 
ke Světovému dni chronické ob-

strukční plicní nemoci. Zájem-
cům byla v případě patologic-
kého nálezu nabídnuta možnost 
konzultace s pneumologem. 
Akce se pořádala v rámci Světo-
vého den CHOPN pod heslem 
„Zdravé plíce pro život“.

Chronickou obstrukční plicní 
nemocí trpí v České republice 
asi čtrnáct procent dospělých, ale 

téměř půl milionu lidí o své dia-
gnóze neví. Spirometrie je jed-
noduché, nebolestivé, vyšetření, 
které může onemocnění odhalit. 
Typickými příznaky chronic-
ké obstrukční plicní nemoci je 
dušnost, chronický kašel, únava 
a vykašlávání hlenů. Asi osmde-
sát procent případů onemocnění 
má na svědomí kouření. Nemoc 
nelze vyléčit, ale včasnou diagnó-
zou je možné včas zahájit léčbu, 
která výrazně zpomalí zhoršová-
ní stavu a zmírní potíže. (sol)

MOST – Radní se zabývali koncepcí sociálního bydlení v Mostě. Pi-
lotní projekt se realizuje už od letošního ledna a potrvá až do konce 
roku 2019. Město hledá v rámci tohoto projektu volné byty.  

Město Most nemá svůj by-
tový fond a pro sociální byty, 
jejichž nutnost vyplývá ze zá-
kona, bude muset hledat part-
nery. Podobně to řeší i sousední 
Litvínov. „Probíhalo už několik 
jednání s SBD Krušnohor, který 
přislíbil, že by s  městem Most 
v  rámci tohoto projektu spolu-
pracoval. A nejen Krušnohor, ale 
i Mostecká bytová, obecně pro-
spěšná společnost K  srdci klíč, 
ale i další drobné fyzické osoby, 
které by případně nabídly byto-
vý fond. V tuto chvíli jde městu 
Most o to najít deset bytů v rám-
ci nového pilotního projektu,“ 
informovala náměstkyně pri-
mátora Markéta Stará. Podle ní 

by se mělo jednat o byty, které 

budou určené pro osoby napří-
klad se zdravotním postižením, 

pro samoživitele a samoživitel-
ky či rodiny s dětmi, které jsou 
v  tíživé situaci. „Schvalovali 
jsme lokální koncepci a schva-
lovala se také metodika. Tedy 
pravidla, jak a podle čeho budou 
klienti do těchto bytů vybíráni 
a jaké podmínky budou muset 
splnit,“ uvedla dále náměstkyně 
Stará. Jednou z  takových pod-
mínek by měla být i povinnost 
klientů umožnit vstup sociál-
ním pracovníkům do bytů, a to 
podle potřeby, klidně i něko-
likrát týdně apod. „Například 
když se bude odečítat energie, 
plynoměry, vodoměry… Bude tu 
vždy fungovat konkrétní sociální 
pracovník, který bude v  rámci 
projektu na tuto činnost vyčle-
něn a bude s klienty spolupraco-
vat,“ uvedla na příkladu Marké-
ta Stará.  (sol)

Město Most se shání po 
sociálním bydlení, byty 
od agentur ale nechce  

Zdravé plíce pro život

IByty pro sociální bydlení by měly 
být rozptýlené v různých částech 
města. Nikoliv na jednom místě. 
Městu se už zájemci s nabídkou 

bytů pro sociální bydlení dokonce 
už hlásí i sami. „Žádosti přicházejí 
od sociálních subjektů, jednalo se 
například o agentury z Teplic apod., 
které zároveň chtějí žádat pro tento 
účel o dotace. Město Most ale dáva-
lo nesouhlasné stanovisko, chceme 
si to udělat ve své režii,“ zdůvodnila 
náměstkyně Markéta Stará.  

Zřícený pravoslavný kostel: Co bude dál?

Na přednášku 
o zimním 

Nordkappu
MOST - V městské knihovně 

pravidelně připravují přednášky 
o cestování, historii nebo umě-
ní. Ta nadcházející, zaměřená na 
zimní Nordkapp (severní mys 
v Norsku), je naplánována na 
úterý 28. listopadu od 17 hodin. 
Přednášky se zhostí vysokohor-
ský průvodce Pavel Klejna. (sol)

MOST - Všichni veřejní zadavatelé se musejí řídit zákonem o veřej-
ných zakázkách. Výjimkou nejsou ani obce a města, tedy ani město 
Most. Uvedený zákon byl před třemi lety novelizován, díky čemuž 
se veřejné zadávání zrychlilo a celý průběh je průhlednější. Změnou 
zákona odpadly pochybné a netransparentní postupy jako napří-
klad nechvalně známé losování.

Zakázky za více než 2 miliony 
korun (bez DPH) na dodávky 
a služby a zakázky za více než 
6 milionů korun (bez DPH) na 
stavební práce není možné vy-
hlásit jinak, než naprosto ote-
vřeným způsobem. U veřejných 
zakázek malého rozsahu (tedy 
u těch do 2 nebo do 6 milionů 
Kč) se město při zadávání řídí 
pravidly, která upřesňují a orga-
nizačně doplňují zákon o veřej-
ných zakázkách. I v  těchto pří-
padech město obvykle vyhlašuje 
zakázky otevřeným způsobem. 
Nastat ovšem mohou případy, 
kdy u specializovaných zakázek 
malého rozsahu, tedy za méně 
fi nančních prostředků, je vhod-
né poptat fi rmy přímo z  regio-
nu. „Kromě skutečnosti, že město 
chce pochopitelně podpořit míst-
ní podnikatele, kteří dávají práci 
místním občanům, spíše než fi r-
mám z druhého konce republiky, 
se objevovaly problémy s  kvali-
tou dodávek, služeb a stavebních 
prací fi rmami z  jiných regionů 
a ve zvýšené míře se vyskytova-
ly obtížněji řešitelné reklamace,“ 
vysvětluje František Jirásek, 
vedoucí odboru zadávání veřej-
ných zakázek. 

Město Most navíc začalo jako 
jeden z prvních veřejných zada-

vatelů využívat takzvané sociál-
ně odpovědné veřejné zadávání. 
Jedná se o zvláštní podmínku 
v  sociální oblasti, kdy mají do-
davatelé povinnost zaměstnat 
dlouhodobě nezaměstnané 
právě v  rámci plnění veřejných 
zakázek. „Základní myšlenkou 
je zaměstnávání dlouhodobě 
nezaměstnaných občanů žijících 
v sociálně vyloučených lokalitách 
města,“ doplnil primátor. A jako 
příklad uvedl Chanov, kde měs-
to dlouhodobě spolupracuje při 
náboru pracovních sil s  míst-
ními neziskovými organizace-
mi. Takto už získalo pracovní 
zkušenost a zápočtový list více 

než 50 dlouhodobě nezaměst-
naných. 

Most se navíc připravuje na 
elektronizaci veřejného zadává-
ní, která bude pro obce povinná 
od října příštího roku. Komplet-
ní elektronický průběh zakázek 
zprůhlední celý proces a podstat-
ně jej zjednoduší jak pro zadava-
tele, tak pro dodavatele. „Tento 
systém hodlá město spustit v před-
stihu již v  první polovině roku,“ 
doplnil primátor Paparega.  

Celkový objem veřejných 
zakázek v  roce 2017 zadaných 
městem Most činí k  datu 20. 
listopadu více než 196 milionů 
korun. Rozdíl mezi předpoklá-
danou hodnotou veřejné zakáz-
ky a cenou vítězného účastníka 
představuje téměř 36,5 milionu 
korun. Je zřejmé, že město Most 
tak ušetřilo v  průměru 18,5 % 
z  předpokládaných cen realizo-
vaných veřejných zakázek.  (nov)

Primátor Jan Paparega: 
„Veřejné zakázky dávají 

práci místním lidem“

V případě pravoslavného kostela v Mostě se nyní nabízí nerudovská otázka „Co s ním?“

Primátor Mostu Jan Paparega.
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MOST - Mostecký autodrom nabízí originální vánoční dárek. Záži-
tek, adrenalin i  bezpečnost totiž potěší nejen muže! Také dámy si 
jistě rády užijí napínavých chvil při sledování závodů, v  horkém 
sedadle spolujezdce na dráze, nebo si prověří své řidičské návyky 
a dovednosti v kurzu bezpečné jízdy.

Autodrom nabízí elektro-
nický nebo papírový voucher. 
„Výhodou pořízení elektronic-
kého poukazu prostřednictvím 
on  -line systému na webových 

stránkách autodromu je, že 
odpadá poplatek za poštovné. 
Kdo si však objedná papírový 
voucher, může se zase těšit na 
překvapení. Při zakoupení zá-
žitkového nebo adrenalinového 

poukazu získá v  jeho ceně na-
víc i  závodní kuklu pod přilbu. 
U  poukazů s  akcentem bezpeč-
nosti obdrží plně vybavenou au-
tolékárničku,“ upřesnila marke-

tingová manažerka společnosti 
AUTODROM MOST Tereza 
Zajíčková.

Adrenalinový vánoční pou-
kaz nabízí taxijízdu se zkuše-
ným jezdcem ve voze Subaru 
WRX STI nebo BMW M3, 
případně svezení po velkém zá-
vodním okruhu autodromu za 
volantem vlastního automobilu 
či řídítky motocyklu.

Vánoční voucher zaměřený 
na bezpečnost potěší obdaro-
vané kurzem bezpečné jízdy, 
a  to klasickým nebo FUN, pří-
padně UNI poukazem, kdy si 
lze z portfolia kurzů autodromu 
vybrat. Voucher zahrnuje i kurz 
sportovní jízdy s  trojnásobným 
vítězem evropského poháru 
cestovních vozů (FIA ETCC) 
Petrem Fulínem. (nov)

Vánoční dárek od autodromu? 
Zážitek, adrenalin i bezpečnost!

IZážitkový vánoční voucher ob-
sahuje vstupenku na prestižní 
závodní víkend mosteckého au-
todromu sezony 2018, a to ev-

ropský pohár okruhových tahačů 
Czech Truck Prix ve dnech 31. srpna 
až 2. září. Zájemci o vánoční vou-
chery najdou podrobné informace 
v nejbližších dnech na adrese www.
autodrom -most.cz.

MOST - Jaký je svět dětí se vzácným onemocněním a jak je vnímá 
jejich okolí, ukazuje ojedinělá výstava černobílých fotografi í, která 
zobrazuje děvčata, jež trpí vážným Rettovým syndromem. Výstava 
vznikla v rámci dlouhodobé spolupráce spolku Rett Community 
s nadací sanafriends jako jeden z osvětových projektů.

Nadace sanafriends ve spolu-
práci s Rett Community před-
staví svou výstavu v mosteckém 
dárcovském centru sanaplasma 
v OC Central. „Výstava vznik-
la především proto, abychom 
u široké veřejnosti podnítili zá-
jem o to, co je Rettův syndrom 
a jaké vlastně doopravdy jsou 
ženy a dívky s tímto vzácným 
onemocněním. Také chceme dár-
cům plazmy ukázat, na co vlast-
ně každým svým odběrem při-
spívají, protože z každého jejich 
odběru v sanaplasmě jde určitá 
částka nadaci sanafriends, kte-
rá poté podporuje neziskové or-
ganizace jako je například Rett 
Community,“ vysvětluje Len-
ka Kohoutková, předsedkyně 
spolku Rett Community, který 
pomáhá rodinám po celé České 
republice. Fotografi e pořídila 
fotografk a Jiřina Šmídová.

Typické je, že počáteční vývoj 
dítěte s  Rettovým syndromem 
je obvykle do 6 - 18 měsíce 

věku normální. Následuje ob-
dobí stagnace až regresu vývoje. 
Zhoršuje se koordinace a prová-
dění naučených pohybů např. 
schopnost dítěte samo se najíst. 
Rozvíjejí se autistické projevy 
a nabyté řečové schopnosti se 
mohou postupně zcela vytratit. 
Postupně se dále zhoršuje držení 

těla i koordinace chůze. V ČR je 
aktuálně diagnostikováno ko-
lem 70 dívek. Doposud neexis-
tuje žádná účinná léčba, která 
by onemocnění Rettův syndrom 
uměla zastavit či vyléčit. Do-
stupná je tedy pouze symptoma-
tická léčba, tj. léčba jednotlivých 
symptomů onemocnění.  (nov)

MOST – Z Matyldy uniká voda. Všimli si toho i občané. Město pro-
to urychleně zajistilo opravu. Teď už je revitalizace téměř hotova 
a voda by tak měla ve vodní nádrži postupně zase přibývat.  

Společnost DTS Vrbenský re-
konstruuje v  současné době vý-
pustní objekt vodní nádrže Ma-
tylda. Cílem této veřejné zakázky 
je zamezit únikům vody z  Ma-
tyldy. Během rekonstrukce byla 
zjištěna částečná destrukce beto-
nového dna výpustního objektu 
včetně jeho nevhodného vyspáro-
vání. Radní proto schválili přímé 
zadání veřejné zakázky na úpravu 
dna dodavateli DTS Vrbenský za 
cenu zhruba půl milionu korun. 

„Letos jsme měli na Matyldě 
problém. I občane upozornili, že 
je v nádrži málo vody. Proto jsme 
provedli průzkum výpustního ob-
jektu, který nebyl v dobré kondici. 
Propouštěl vodu. Bylo proto nutné 
objekt rekonstruovat,“ informo-

val náměstek primátora města 
Mostu Marek Hrvol. Markantní 
úbytek vody v  nádrži potvrzují 
i odborníci. „Hladina Matyldy 
kolísá, v  posledních letech nejen 
kvůli průsakům, ale i vlivem po-
časí až na únosnou míru. V  po-
sledních letech klesla hladina až 
o čtyřiceti centimetrů. Je to na 
samé spodní hranici,“ konstato-
val Oldřich Peleška, koordiná-
tor prací na opravě výpustního 
objektu na Matyldě. Ty jsou 
v současné době v samém závě-
ru. „Opravil se výpustní objekt 
a nyní probíhají dokončovací 
práce. V  rámci oprav se musel 
přebudovat starý přeliv, kde bylo 
ubouráno opevnění přelivové hra-
ny, které mělo v sobě poměrně vel-

ké trhliny. Ze spár se oddrolovala 
betonová malta, čímž tu vznikly 
cesty pro únik vody. Udělalo se 
proto zcela nové opevnění přelivo-
vé hrany. Dále, aby se eliminova-
ly úniky vody v okolí výpustního 
objektu, bylo provedeno přetěs-
nění dna a břehové části jílovým 
těsněním. Zároveň byla v  této 
části také zpevněna břehová linie 
položením kamenné rovnaniny 
s opěrnou zdí, která se v současné 
době nachází již pod hladinou. 
Vše je nyní už zasanováno tak, že 
by žádné průsaky neměly hrozit,“ 
ujistil dále Oldřich Peleška. Ten 
mimo jiné také zmínil, že rekon-
strukce výpustního objektu na 
Matyldě probíhala bez upouštění 
vody. „Oprava se prováděla v pro-
storu za ochrannou hrází, odkud 
byla vyčerpána voda, aby sta-
vební práce mohly probíhat pod 
úrovní hladiny vody v Matyldě. 

Vodu jsme přečerpávali z této za-
hrazené části zpět do jezera Ma-
tylda,“ dodal koordinátor prací.     

Kromě úniků vody se 
odstraní i zápach 

Kromě opravy výpustního 
objektu by se měl také odstranit 
i zápach ze zdejší vodní jímky. 
Zápach trápil zejména obyva-
tele, kteří v  této části Matyldy 
sportovali, a místu se proto vy-
hýbali. „V  rámci oprav se také 
odstraní zápach, a to dobetono-
váním dna výpustního objektu 
do spádu alespoň 2% ve směru 
stávající sedimentační jímky. Se-
dimenty se tak nebudou v těchto 
místech už usazovat a nebudou 
tu nastávat hnilobné procesy, 
které zápach způsobovaly,“ do-
dal ještě k sanačním pracím na 
Matyldě Oldřich Peleška.  (sol)

Z rekreační nádrže Matylda uniká voda 
a z vodní jímky je cítit zápach

Ojedinělá výstava fotografi í děvčat 
se vzácným Rettovým syndromem



Společné podnikání 

Naďa a Klára se poznaly na vy-
soké škole.  I když byly zcela roz-
dílné, rozuměly si. Společně snily 
o tom, že po škole rozjedou své 
vlastní podnikání. U vína dlou-
ze a vášnivě diskutovaly o tom, 
co by chtěly jednou dělat, čím 
by se jejich fi rma měla zabývat. 
Z  přehršle většinou 
neprovedite lných 
myšlenek nakonec 
zůstala jediná, které 
se obě držely. Naďu 
její povaha táhla 
k  pěstování květin, 
k  přírodě a biopo-
travinám.  Měla 
vkus a šířila kolem 
sebe pohodu a klid. 
Klára byla praktic-
ká, dokázala všech-
no zařídit, uměla 
si spočítat všechny 
náklady, dokázala předvídat mož-
né komplikace. S  čerstvým titu-
lem se pustily do realizace svých 
snů. Klára spočítala, kolik budou 
potřebovat peněz, vybrala ban-
ku a zařídila úvěr. Našla prostory 
k pronájmu a dokázala je získat za 
rozumnou cenu. Sehnala dotace 
na zaměstnance i na rozjezd no-
vého podnikání. Naďa vymyslela 
a zařídila interiér jejich nového 
podniku. Místo, kde se mohli lidé 
scházet, odpočívat, užívat si relaxu 
s  bylinnou kosmetikou, masáží, 
cvičením jógy, ale i skvělých jídel 
z domácích surovin, léčivými čaji 
a likéry. To vše podle receptur, 
které Naďa nashromáždila a kte-
ré i zdědila po své babičce bylin-
kářce. Klára se chopila propagace 
podniku a ekonomické části. Naďa 
vařila, pěstovala bylinky, sháněla 
nejlepší maso z biofarem a tréno-
vala zaměstnance, aby dělali vše 
tak, jak si ona představovala. Pod-
nik se jim skvěle rozjížděl. Oáza 
klidu a pohody v  rušném světě 
měla ohromný úspěch. Chodili 
k nim lidé, kteří stejně jako Naďa 
vyznávali styl života blízký k  pří-
rodě. Chodili k nim ale také bohatí 
manažeři a podnikatelé, pro které 
podnik znamenal alespoň malý 
útěk z  chaosu. A pak také lidé, 
pro které byl podnik prostě jenom 
moderní záležitostí. Díky Nadě 
splňoval podnik přesně to, co od 
něj lidé očekávali. Díky Kláře si 
vedl skvěle také ekonomicky. Po 
třech letech, kdy bylo v  podniku 
stále plno, Klára navrhla rozšíře-
ní. Vzaly si hypotéku, koupily svůj 
vlastní dům s velkou zahradou na 
skvělém místě a rozjely své podni-
kání ve velkém. Podnik na původ-
ním místě se rozhodly zachovat. 
Nabraly další zaměstnance, Naďa 
se nadšeně vrhla na úpravu inte-
riéru i na zahradu. Práce je obě 
zcela pohltila. Neměly čas na nic 
jiného a strašně moc je to bavilo. 
Oba podniky vydělávaly, Klára 
byla skvělá obchodnice. Bylinné 
likéry a kosmetiku, vyrobenou 
podle receptury Nadiny babičky, 
začala Klára prodávat také v  e-
-shopu. Navštěvovat jejich podnik 
a nakupovat jejich výrobky začalo 
ve městě i v  širokém okolí patřit 
k  dobrým mravům. Obchody se 
dařily, peníze jen pršely. Klára se 
proto rozhodla dál expandovat. 
Dokázala najít klientelu, dostat se 
do velkých podniků a bohatých 
fi rem, které jejich výrobky začaly 
používat jako reklamní předměty 
a služby jejich podniku nakupo-
valy pro své zaměstnance i pro 
vrcholový management. Klára 
potřebovala více výrobků a více 
služeb. Naďa ale s  takovým po-
stupem nesouhlasila. Nechtěla, 
aby se z  myšlenky na její návrat 
k přírodě stala čistě komerční věc. 
Obě mladé ženy se poprvé dostaly 
do vážného sporu. Naďa si trvala 
na svém. Víc už nezvládnou. Je-
jich podnik fungoval a výrobky se 

prodávaly. Pokud by Klára chtěla 
navýšit obrat a více klientů, pak 
už nemohou poskytovat služby 
v takové kvalitě, která je pro jejich 
podnik typická. Klára ale dobře 
věděla, o jaké peníze jde. Mohly 
být obě hodně bohaté. Naďa se 

ale vidinou rychlého 
zbohatnutí nedala 
zlákat. Stála si za 
svým. Klára se s  ní 
už dál nepřela. Ten 
večer dlouho seděla 
u počítače a přemýš-
lela. Všechny smlou-
vy, všechny certifi ká-
ty a ostatní důležité 
listiny vztahující se 
k  podniku byly jen 
a jen na její jméno. 
S Naďou to tak pova-
žovaly za pohodlněj-

ší. Podnik byl po formální stránce 
její a Naďa tam působila pouze 
jako společník bez rozhodovací 
pravomoci. Nikdy to spolu neřeši-
ly. Věřily si. Teď se to Kláře hodi-
lo. Stačil jen její podpis a všechno 
mohlo běžet dál. A peníze by se 
opět jen hrnuly. Kláře bylo jas-
né, že bude dělat Naďa problémy. 
Uvědomila si ale, že už svou kama-
rádku vlastně nepotřebuje. Všich-
ni zaměstnanci fi rmy dobře věděli, 
co mají dělat. Receptury nechala 
Klára s Nadiným souhlasem dáv-
no zapsat jako majetek fi rmy. Po-
žádala Naďu, aby si na ni udělala 
čas. Nedělala žádné okolky. Rov-
nou to na ni vybalila. Firma je její 
a na recepty po Nadině babičce má 
právní nárok jen ona. Navíc Naďa 
nesmí vařit stejná jídla a vyrábět 
likéry a kosmetiku podle těchto 
receptů. Ve fi rmě může dál pra-
covat jako zaměstnanec. Klára ale 
rozhodne, jakým směrem se bude 
fi rma dál ubírat. Nabídla Nadě 
velkorysý plat. Řekla jí, že se pro 
ni nic nemění. Dál bude mít pení-
ze, jaké měla dřív. Jen rozhodovat 
o všem už bude jen Klára. Bez ní. 
Naďa nemohla uvěřit vlastní uším. 
Takovou zradu nečekala. Samo-
zřejmě měla Klára pravdu. Nikdy 
neřešila praktické věci, důvěřo-
vala své kamarádce. Celá fi rma 
byla Kláry. Všechny recepty, které 
Nadina rodina shromažďovala po 
řadu generací. Všechna rodinná 
tajemství už Nadě nepatří. Roz-
hodla se hned. Dřív, než Klára do-
mluvila. Věděla přesně, co udělá. 
Nedala na sobě nic znát. Odešla 
od Kláry a vrátila se do výrobny. 
Dál odměřovala bylinky, jako by 
se nic nestalo. Klára byla spokoje-
ná. Naďa vzala celou věc mnohem 
lépe, než si ona myslela. Nechtěla 
kamarádku o nic ošidit. Jen chtě-
la, aby jí nemluvila do obchodu. 
Díky ní se budou mít obě dobře. 
Klára vydělá peníze a s Naďou se 
rozdělí. Naďa ten večer zůstala ve 
výrobně dlouho po tom, co se za 
posledním zaměstnancem zavřely 
dveře. Vařila nový bylinný likér. 
Když slila tmavou hustou tekutinu 
do ozdobné lahve, vymyla všechny 
nádoby pečlivě do poslední ka-
pičky. Ještě ten večer zamířila za 
Klárou domů. Řekla jí, že se chce 
usmířit. Klára byla ráda. Připravila 
jídlo a víno. Naďa přišla a přinesla 
nový likér. Řekla Kláře, že ji k jeho 
výrobě inspirovala ona. Nalila ka-
marádce do malé skleničky. Klára 
likér vypila a otřásla se. Měl od-
pornou hořkou chuť. Nechtěla ale 
Naďu ještě více ranit, a tak mlčela. 
Naďa ji upřeně sledovala. Když se 
s  Klárou začal točit svět, doléhal 
k ní kamarádčin hlas jakoby z dál-
ky. Naďa jí vysvětlovala kombinací 
jakých bylin likér vznikl. Jeho vý-
roba byla velmi náročná a znovu ji 
už opakovat nebude. Také proto, 
že se jendá o prudký jed, proti kte-
rému není protijed. Víc už Klára 
neslyšela.  (pur)

SOUDNIČKA
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MOSTECKO – Mostečané, zkontrolujte si svůj řidičský průkaz. Více 
než dvěma tisícovkám řidičů totiž stávající řidičský průkaz již pro-
padl nebo do konce roku pozbude platnost. Výměna je bezplatná 
a front se nemusíte, na rozdíl od pokuty na silnicích, obávat. 

Během roku 2017 vypršela 
či ještě vyprší platnost více než 
800 tisícům řidičských průkazů 
v ČR. Jedná se o průkazy z roku 
2007 s platností na 10 let, kte-
rých bylo vydáno v  tomto roce 
nejvíce v historii. Jen v případě 
správního obvodu města Mostu 
se to dotýká 5  175 řidičských 
průkazů. „Zatímco v  polovině 
roku zbývalo vyměnit přes tři 
tisíce dvě stě řidičských průkazů. 
Teď před koncem roku je podle 
statistiky Ministerstva dopravy 
na Mostecku dosud nevyměněno 
2 296 řidičských průkazů, jejichž 
platnost skončila nebo ještě skon-
čí v letošním roce,“ uvedla tisko-
vá mluvčí mosteckého magist-
rátu Alena Sedláčková.  

Největší počet platných ři-
dičských průkazů vypršelo po-
dle údajů ministerstva dopravy 

během března, další masivnější 
vlna propadajících řidičáků na-
stala právě v  těchto měsících, 
tedy během října a listopadu.  

Zatím zvládají výměny ři-
dičských průkazů úředníci 
magistrátu bez problémů a bez 
náporu. „Lhůta pro vydání řidič-
ského průkazu je ze zákona 20 
dnů, průměrně je vyroben však 
za zhruba 8 až10 dnů,“ uvedl 
šéf odboru správních činností 
mosteckého magistrátu Jaroslav 
Mareš. 

Propadlý řidičák by neměli 
řidiči riskovat. „Na oddělení ma-
triky a dokladů žádný postih ři-
diče s propadlým řidičským prů-
kazem při žádosti o jeho výměnu 
nečeká. V případě, že je zastaven 
policisty, je mu ale řidičák ode-
brán a celá záležitost je řešena 
jako přestupek. V tomto případě 

je pokuta dle zákona od 2 500 Kč 
do 5 000 Kč,“ apeluje na řidiče 
Jaroslav Mareš. 

Papírová fotka skončí
Už v  brzké době se mohou 

těšit řidiči ale na novinky, kte-
ré se budou týkat právě řidič-
ských průkazů a jejich výměn. 
„Vydání nebo výměny průkazů 
budou nově možné kdekoliv, 
nejen v místě trvalého bydliště 
jako dosud. Skončí také nutnost 

papírové fotografi e (ta bude na-
dále nutná pouze u mezinárod-
ních řidičských průkazů), úřad si 
nově opatří její digitální podobu 
z registru veřejné správy, nebo ji 
budou muset úředníci zhotovit 
vlastním fotoaparátem,“ pro-
zradil dále Jaroslav Mareš. S no-
vinkou také ale stoupne cena. 
„Dojde ke zvýšení poplatku za 
vydání průkazu, a to ze součas-
ných 50 na 200 korun,“ potvrdil 
šéf správního odboru.  (sol)

Zkontrolujte si řidičáky! Více jak dvěma 
tisícům řidičů na Mostecku propadá

LITVÍNOV  – Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol, které se 
nachází ve výrobním areálu Chempark Záluží, hostilo toto pondě-
lí špičky středoškolských a vysokoškolských studentů z Ústeckého 
kraje i celé České republiky v rámci Studentské vědecké konference. 
Své výzkumné projekty představilo celkem 33 týmů. 

Studentská vědecká konfe-
rence se v Chemparku Záluží 
letos konala již potřetí. „Jedná se 
o aktivitu VŠCHT Praha, která 
konferenci pořádá pro vysoko-
školské studenty. My jsme v na-
šem chemickém závodě v Záluží 
u Litvínova v loňském roce zrea-
lizovali pilotní projekt a přizva-
li také středoškoláky. A jelikož 

to byl počin úspěšný, tak letos 
v tradici pokračujeme,“ vysvět-
luje Tomáš Herink, člen před-
stavenstva skupiny Unipetrol 
zodpovědný za investice, vědu 
výzkum a školství. „Mnoho na-
šich zaměstnanců z výroby i z vý-
zkumu pomáhá nebo konzultuje 
jednotlivé studentské práce,“ do-
plňuje Tomáš Herink. 

Studentská vědecká konfe-
rence je unikátní příležitostí 
pro všechny zúčastněné školy 
vyměnit si své zkušenosti a po-
měřit své znalosti v rámci Seve-
ročeského kraje i celé republiky. 
V litvínovské chemičce se sešlo 
35 studentů a pedagogů ze sed-
mi škol, kteří sestavili čtrnáct 
středoškolských a dvacet jedna 
vysokoškolských týmů. Mezi 
letošní favority patřili studenti 
Prvního obnoveného reálného 
gymnázia (PORG) v Praze, kteří 
s sebou do Záluží přivezli pro-
totyp robota. Odvezli si za něj 

speciální cenu Nadace Unipet-
rol za inovace. Druhou speciální 
cenu Nadace Unipetrol získala 
studentka Podkrušnohorského 
gymnázia Most Lucie Borovská, 
a to za aktuálnost své práce na 
téma obnovitelných zdrojů. 

V sekci středních škol porota 
udělila tři první místa: 

Petr Palivec, Masarykova 
střední škola chemická, Ústí nad 
Labem – Sborník chemických 
experimentů pro učitele základ-
ních a středních škol

Kamila Starkbaumová, Masa-
rykova střední škola chemická, 
Ústí nad Labem – Záchyt těka-
vých organických látek a jejich 
kyslíkatých derivátů na nano-
částice aerosolu v polárních 
stratosférických mracích

Dalibor Pelčák, Gymnázium 
a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad 
Labem – Stanovení výtěžků py-
rolýzy benzinu metodou Hot 
Gass Sampling na etylenové jed-
notce Unipetrolu RPA.

„V rámci Studentské vědecké 
konference prezentovali studen-
ti bakalářských a magisterských 
oborů výsledky svých výzkumných 
prací. Kvalita soutěžících byla 
vysoká, a to jak jejich práce, tak 
i forma a způsob prezentace. Cel-
ková úroveň se oproti loňskému 
roku ještě zlepšila a nejvíce nás 
překvapili studenti Masarykovy 
střední školy chemické z Prahy,“ 
upřesnil prof. Zdeněk Bělohlav, 
prorektor VŠCHT Praha a člen 
poroty. O fi nanční odměny pro 
středoškolské týmy na třech prv-
ních místech se postarala Nadace 
Unipetrol, která se stala partne-
rem letošního ročníku. K tomu 
navíc každý účastník konference 
získal od nadace 1 000 Kč jako 
motivační bonus. (nov)

Mladí chemici představovali výzkumné projekty

Celkovými vítězi v kategorii středních škol byli dva studenti Masarykovy střední školy chemické z Prahy (tzv. 
Křemencárna) a student z Gymnázia a SOŠ dr. V. Šmejkala z Ústí nad Labem. Finanční odměny v celkové výši 
50 000 korun poskytla Nadace Unipetrol.

MOST – Město Most obdrželo rozhodnutí Krajského úřadu Ústec-
kého kraje, jímž krajský úřad zrušil pokutu uloženou autodromu 
za porušování takzvané protihlukové vyhlášky vydané Zastupitel-
stvem města Mostu a řízení v této věci zastavil. 

Podle vedení města není 
v rozhodnutí této věci ale Kraj-
ský úřad Ústeckého kraje kom-
petentní. „Je to pro nás překvape-
ní a zároveň alibismus ze strany 

krajského úřadu. Vyhlášku jsme 
detailně konzultovali s  minis-
terstvem vnitra. Krajský úřad 
není kompetentní, aby vyhláš-
ku posuzoval, zda je zákonná 

či nezákonná,“ uvedl náměstek 
mosteckého primátora Marek 
Hrvol. Město chce požádat pro-
to o přezkum. „Rozhodnutí kraje 
musíme nyní analyzovat a poté 
oznámíme další postup města. 
Nicméně už nyní mohu pro-
zradit, že zvažujeme požádání 
ministerstva vnitra o přezkum 
rozhodnutí kraje,“ komentoval 

situaci primátor Mostu Jan Pa-
parega. Vyhláška byla před jejím 
vydáním podrobena zkoumá-
ní ministerstvem vnitra, které 
ji shledalo bez vad, tedy nikoli 
protizákonnou. „Jediný orgán 
oprávněný k přezkumu zákon-
nosti je nezávislý soud,“ doplnil 
primátor Paparega. 

(sol)

Radní Mostu: Rozhodnutí o protihlukové 
vyhlášce je alibismus!
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V sobotu 16. 9. 2017 jsme 
se zúčastnili Uhelného safa-
ri, trasa 2 - Vršany, a musím 
poděkovat za fantastický zá-
žitek. Pan průvodce Brtna byl 
úžasný, zodpověděl všechny 
naše nesčetné dotazy nejen 
na fungování a provoz dolu 
a těch pozoruhodných strojů, 
ale i na rekultivaci a dějiny 
Mostu. Exkurze předčila naše 
očekávání. 

S pozdravem, Petra Diest-
lerová

V srpnu 2017 jsme navští-
vili uhelné Safari a chtěli by-
chom moc poděkovat pánům 
průvodcům ing. P. Brtnovi 
a ing. J. Navrátilovi, za velmi 
zajímavé a poutavé provázení 
celým provozem. Byl to ne-
všední zážitek vidět z takové 
blízkosti obrovské těžební stro-
je v plném provozu, dozvědět 
se tak detailně technologii těž-
by hnědého uhlí i následnou 
obnovu vytěženého prostoru. 
Zážitek byl i jízda terénním 
vozidlem. Moc jsme si to užili 
a ještě jednou moc děkujeme. 

Za kolektiv TK Štětí Jana 
Valentová

Letos v srpnu jsem se zú-
častnila skvělého projektu 
„Uhelné safari“. Absolvovala 
jsem trasu č. 2, lom Vršany. 
Pocházím z Chomutovska 
a mezi lomy a těžbou uhlí již 
žiji několik desetiletí. Až letos 
se mi podařilo vidět v reálu 
těžbu velkostrojů, uhelnou sloj 
a složité pracovní podmín-
ky v lomu. Jsem studentkou 
kombinovaného studia třetího 
ročníku vysoké školy a právě 
sbírám podklady pro mou ba-
kalářskou práci, která se týká 
těžby hnědého uhlí v Mostecké 
pánvi. Exkurze byla pro mne 
velkým přínosem. Obrovské 
díky si zaslouží náš zkušený 
průvodce, který byl odborně 
na vysoké úrovni, jako důsle-
dek své dlouholeté praxe. Byl 
velice vstřícný a ochotně odpo-
vídal na naše zvídavé dotazy. 

S přátelským pozdravem 
Monika Mrhalová

MOST – Významný padesátý ročník celostátní soutěže Pedagogická 
poema se letos konal v Mostě. Jubilejní ročník hostila Vyšší odbor-
ná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v  Mostě. 
Partnerem celé akce byla těžební společnost Vršanská uhelná.

Soutěž, která vznikla v  roce 
1968 v Kroměříži, je nejen pře-
hlídkou schopností studentů 
středních škol v přednesu, četbě 
a improvizaci, ale také odbor-
ným seminářem. V  Mostě se 
letos konal v  období od 8. do 
11. listopadu a završen byl zá-
věrečným vystoupením ve zcela 
zaplněném mosteckém divadle. 
„Účast v letošní přehlídce přijalo 
66 žáků a 33 vyučujících peda-
gogických škol z celé republiky. 

Plány na tento společenský ma-
raton začaly již v loňském škol-
ním roce. Příprava Almanachu, 
informační brožury, vymyslet 
logo, program, moto přehlídky, 
symbol přehlídky, zabezpečení 
ubytování, dopravy, stravy, vy-
brat vhodné prostory pro přehlíd-
ku bylo o to náročnější, protože 
na organizačním týmu ležela 
veliká tíha zodpovědnosti 50. vý-
ročí,“ uvedla Soňa Valušková, 
zástupkyně ředitele školy.  Sym-

bolem přehlídky se stalo právě 
město Most. Jeho historie, pře-
sunutý kostel, doprava, divadla, 
osobnosti. „Semináře pro žáky 
a učitele pod vedením lektorů 
probíhaly v opravdu tvůrčím 
duchu. Doprovodný program 
nezapomněl ani na návštěvu 
přesunutého kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě. Nezapo-
menutelná je pro účastníky jízda 
nazvaná Industriální tramvaj. 
Ve večerních hodinách směřova-
la tramvaj z Mostu do Litvínova 
a jízdu využil mostecký rodák, 
spisovatel Pavel Brycze, k autor-
skému čtení. Četl ukázky ze svých 
knih Mé ztracené město a Tátolo-
gie. Autorské čtení zpestřil svými 

šansony Zdeněk Souček.  Svůj um 
ukázali lektoři při večeru poezie,“ 
doplnila Soňa Valušková. „Pod-
porujeme projekty, které vyzdvi-
hují nadané studenty, a to nejen 
v  technické oblasti, jako v  pří-
padě Chytrých hlav pro Sever. 
Pomáháme školám v  našem re-
gionu také s  projekty zaměřený-
mi na umění a humanitní vědy. 
Pedagogická poema je projekt 
s bohatou minulostí a s vysokou 
úrovní. Jsme rádi, že jsme mohli 
být jeho součástí,“ komentovala 
třídenní akci v  Mostě mluvčí 
Vršanské uhelné Gabriela Sárič-
ková Benešová. Další ročník, už 
51., se bude v  roce 2018 konat 
v Čáslavi.  (pur)

MOST – Uhelné safari má za sebou opět jednu nabitou sezónu. 
V rámci dalšího ročníku se na šachtu letos od května do září přijelo 
podívat téměř 2 300 lidí. 

Vršanská uhelná a Severní 
energetická organizují exkurze 
do těžebních lomů za plného 
provozu a na rekultivace pod 
názvem Uhelné safari od roku 
2009. Veřejnosti tak umožňuje 
zblízka se seznámit s techno-
logií těžby hnědého uhlí, ale 
i obnovou krajiny po těžbě. Za 
dobu trvání projektu se s tou-
to činností seznámilo téměř 
23 000 lidí z celé ČR i ze za-
hraniční. V  letošním roce byl 
zájem lidí o Uhelné safari opět 
enormní. Celkem se letos usku-
tečnilo 114 exkurzí. O něco 
žádanější byla exkurze lokality 
ČSA, kam zavítalo 52 exkurzí, 
do lokality Vršany se lidé v do-
provodu průvodců Uhelného 
safari vydali 48 krát, na rekul-
tivační trasu vyjeli zájemci ve 
čtrnácti případech.  Návštěvní-
ků povrchových lomů ale bylo 

přece jen o něco víc, protože 
se v letošním roce uskutečnilo 
také 19 mimořádných exkurzí, 
jichž se obvykle účastní školy 
a partnerské organizace.   No-
vinkou letošního Uhelného sa-
fari bylo vydání takzvaných tu-
ristických vizitek, které mohou 
zájemci i získat v  informačních 
centrech v Mostě a Litvínově 
a nalepit si je do svých turi-
stických deníků. „Před osmi 
lety projekt vznikl zejména 
proto, abychom lidem přiblížili 
technologii a proces těžby uhlí. 
Dnes patří mezi nejvýznamnější 
turistické atraktivity Ústecké-
ho kraje, což nás samozřejmě 
těší,“ říká mluvčí těžební spo-
lečnosti Gabriela Sáričková 
Benešová. Uhelné safari jako 
turistický cíl oceňuje také ře-
ditelka Destinační agentury 
Krušné hory Eva Maříková. 

„Uhelné safari navštěvují kaž-
doročně tisíce lidí, řada z  nich 
přijíždí z jiných regionů. Indus-
triální turistika k  naší destina-
ci patří a je žádaná. S  těžební 
společností proto při propagaci 
regionu úzce spolupracujeme. 
V  minulosti to byly například 
Krušné horory, soubor krátkých 
fi lmů s využitím geokešingu pro 
propagaci turistického ruchu, 
které byly podpořeny z  výtěžku 
z  Uhelného safari. V  příštím 
roce se zaměříme na hornickou 
minulost Krušných hor. Připra-
vujeme projekt Hornická stezka 
Krušných hor, ve které chceme 
upozornit na všechna turisticky 
atraktivní místa s hornickou mi-
nulostí, ať už na stará důlní díla 
spojená s  těžbou uhlí či kovů 
v Krušných horách, nebo napří-
klad na Kamencovo jezero, které 
má za sebou rovněž těžební mi-
nulost. V  tomto projektu bude 
mít Uhelné safari samozřejmě 
své nezastupitelné místo,“ uved-
la Eva Maříková.  (pur)

Pedagogická poema se konala v Mostě

Uhelné safari opět lámalo 
turistické rekordy

MOST – I v příštím roce ochrání 
město Most světlo svaté Barbo-
ry. Havíři předají světlo nejvyš-
ším představitelům města v pá-
tek 1. prosince.

Barboru k nejvyššímu před-
staviteli města opět doprovodí 
průvod havířů. Cestou plánují 
havíři  jako každý rok míst-
ním vysvětlovat původ legendy 
o svaté Barboře a také důvod, 
proč je patronkou horníků, ra-
zičů tunelů nebo dělostřelců.  
Kouzelná moc světla nejenže 
město ochrání, ale umožňuje 
nahlédnout i do budoucnosti. 

Svatá Barbora - Podle legen-
dy byla dcerou krále v maloasij-
ské Nikodémii. K otcově nevoli 
se stala křesťankou, za což byla 
uvržena do věže. Podařilo se jí 
však utéct a skrýt se v nedaleké 
skále, která se před ní rozestou-
pila a poskytla jí útočiště. Proto 
je svatá Barbora patronkou hor-
níků a ochránkyní věží. Její osud 
však skončil tragicky. Po zradě 
byla souzena a nakonec rukou 
vlastního otce popravena. Do 
krále ale krátce poté, co trest vy-
konal, uhodil blesk a na místě jej 
zabil.  (pur)

Most bude pod ochranou světla svaté Barbory

Uhelné safari patří k oblíbeným turistickým atrakcím.
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CHOMUTOV - Společnost United Energy představila svým obchod-
ním partnerům a zaměstnancům v Městském divadle v Chomuto-
vě svůj nový kalendář na rok 2018 s názvem „Od ohně k teplárně“. 
Slavnostního pokřtění již jedenáctého kalendáře této společnosti 
se ujal její generální ředitel Milan Boháček. 

Historicky první fi remní ka-
lendář představila United Ener-
gy již v roce 2007. Ten byl také 
posledním, který nijak nesou-
visel s činností či působností 
teplárny. Deset nadcházejících 
kalendářů vždy nějakou spo-
jitost nabídlo a ani jedenáctý 
není výjimkou. „Letošním té-
matem je historie vzniku tepla 
a elektřiny až po vznik tepláren, 
jako je ta naše, kde jsou oba 
druhy energií vyráběny součas-
ně, na jednom místě. Kalendář 
pro příští rok je vyráběn speci-
ální technikou, kdy po nasvícení 
denním světlem ve tmě vytváří 
světelné efekty,“ řekla ke ka-
lendáři Miloslava Kučerová, 
tisková mluvčí společnosti. Na 
stránkách kalendáře na dva-
nácti motivech představuje 

United Energy dlouhou a trni-
tou cestu vedoucí k technické-
mu rozvoji lidstva a dnešnímu 
domácímu pohodlí. V  úvod-
ním textu kalendáře se dočtete: 
To vše by nebylo možné bez vy-
nálezů a průmyslového vývoje, 
jenž vedl k využívání různých 
druhů energií. Tato cesta za 
poznáním historie kouzelného 
slova „energie“ začíná přibližně 
již před 800 000 lety „zdomác-
něním ohně“, pojmem, který 
nastartoval sled událostí, jež 
vedly k novým objevům a vy-
nálezům. Převratným obdobím 
bylo 19. století, „století páry“, 
které svým symbolem, parním 
strojem, nastartovalo tzv. prů-
myslovou revoluci. Následným 
vynalezením Voltova článku 
nastal rozvoj využívání elek-
trické energie, byly defi novány 

zákony elektromagnetických 
jevů, začaly se využívat souvi-
sející technologie, byly vyrábě-
ny stále dokonalejší stroje, pří-
stroje a spotřebiče, ulehčující 
lidem práci i zpříjemňující jim 
odpočinek v domovech. Tech-
nický pokrok s sebou přinášel 
další a další postupy, kombinu-
jící využívání různých druhů 
materiálů, výrobních procesů 
a energií.

Křest kalendáře byl 
doprovázen slávou

Dámy v  róbách, jiskřivé 
víno, hudba a krásné modelky, 
to vše doprovázelo křest 11. 
kalendáře United Energy. Křest 
byl totiž spojen s 1. plesem ko-

mořanské teplárny, jenž měl 
charitativní nádech. „Rozhodli 

jsme se, že chceme nejen slavit 
a křtít kalendář, ale zároveň 
pomáhat. A tak jsme ples spo-
jili s  charitativní akcí. Výtěžek 
z tomboly a dražby dresu Ja-
romíra Jágra s podpisem bude 
věnován na potřeby čtyřletého 
Tomáška, který je od narození 
postižen těžkou formou dětské 
obrny a je zcela odkázán na 
pomoc druhé osoby. Tomášek je 
synem jednoho ze zaměstnan-
ců společnosti United Energy.  
V letošním roce chtějí rodiče 
Tomáška integrovat do běžné 
mateřské školky. K tomu je však 
potřebná speciální pomůcka – 
polohovatelná židlička, která 
je pro zdárný průběh procesu 
integrace prakticky nezbytná.  
Tato je však poměrně drahou 
záležitostí. Výtěžek z  plesu 60 
tisíc korun usnadní Tomáškovi 
alespoň trochu cestu do školky,“ 
prozradila Miloslava Kučerová. 
 (pur)

O kalendáři a plánech na 
příští rok s generálním ředi-
telem společnosti Milanem 
Boháčkem

Jaký je jedenáctý kalen-
dář z vašeho pohledu?

Je velmi zajímavý a mys-
lím, že krásný. Opět se samo-
zřejmě věnuje teplárenství 
a energetice současnosti. 
K  jeho výrobě jsme použili 
fl uoreskující barvu, která se 
přes den nabíjí, v  noci svítí. 
Nejhezčí je podle mého ná-
zoru leden, kdy z  celé foto-
grafi e svítí jen oheň. V jiných 
měsících svítí také jen část 
obrazu, například pouliční 
lampy. 

Co připravujete pro rok 
2018?

Pro příští rok přeju celé 
fi rmě udržení dalšího rozvo-
je Teplárny Komořany a udr-
žení stávajících zákazníků. 
V souvislosti se zpřísněním 
imisních limitů po roce 2020 
připravujeme řadu inves-
tičních akcí, vše je ale zatím 
ve stádiu projektů. Příští rok 
začneme s výběrem dodava-
telů. 

Myšlenku na vybudová-
ní spalovny odpadů jste už 
opustili? 

Spalovnu máme stále 
v plánu, ale zákaz skládková-
ní je až po roce 2023, a tak 
máme ještě dost času na to, 
abychom spalovnu postavili. 

Co přejete sobě a zaměst-
nancům nyní na sklonku 
roku 2017?

Na konci roku přeju za-
městnancům, abychom spl-
nili plán. 

United Energy pokřtila svůj kalendář pro 
rok 2018 a podpořila postiženého chlapce 

červen

Parní moderní turbínu vynalezl Sir Charles Parsons v roce 1884. Postupně byla zdokonalována a spolu se spalovacím motorem ve 20. století 
postupně nahradila parní stroj, který předčí účinností. Vývoj parní lokomotivy byl umožněn vynálezem parního stroje a jeho zdokonalením Jame-
sem Wattem. Vynálezu parní lokomotivy předcházely pokusy s parními vozy. První vůz, pohybující se silou páry, sestrojil francouzský důstojník 
J. Cugnot v roce 1769. První parní lokomotivu, pohybující se po kolejnicích, sestrojil Richard Trevithick v roce 1804. 
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Parní moderní turbínu vynalezl Sir Charles Parsons v roce 1884. Postupně byla zdokonalována a spolu se spalovacím motorem vee 20. století 
postupně nahradila parní stroj, který předčí účinností. Vývoj parní lokomotivy byl umožněn vynálezem parního stroje a jeho zdokonaleením Jame-
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prosinec

Dne 22. prosince roku 1882 spatřil světlo světa první elektricky osvícený vánoční strom. Tento počin patřil známému Thomasi Alva Edisonovi. 
Avšak cesta vánočních světýlek tím teprve začala. Trvalo ještě několik let než se na Madison Square v New Yorku roku 1912 rozsvítil na 
veřejnosti vánoční strom a Evropa krásu elektrických žároviček na vánočním stromku zažila poprvé až roku 1924 v německém Výmaru.
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Dne 22. prosince roku 1882 spatřil světlo světa první elektricky osvícený vánoční strom. Tento počin patřil známému Thomasi Alva Edisonovi. 
Avšak cesta vánočních světýlek tím teprve začala. Trvalo ještě několik let než se na Madison Square v New Yorku roku 1912 rozsvítil na 
veřejnosti vánoční strom a Evropa krásu elektrických žároviček na vánočním stromku zažila poprvé až roku 1924 v německém Výmaru.
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Ředitel společnosti Milan Boháček s chotí.Ředitel společnosti Milan Boháček s chotí.

Dražil se podepsaný dres Jaromíra Jágra.Dražil se podepsaný dres Jaromíra Jágra.

Nechyběla bohatá tombola.Nechyběla bohatá tombola.

Večer moderoval Večer moderoval 
Petr Martinák.Petr Martinák.

Součástí programu byla Součástí programu byla 
módní přehlídka.módní přehlídka.
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HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOST - Přesně 425 kilogramů rybích násad vypustili do řeky Bíli-
ny poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě páťáci z míst-
ní 4. základní školy. Vysazení ryb zorganizoval a fi nancoval Unipe-
trol. Ten s rybáři spolupracuje od roku 2010. Společně vypustili do 
vod Ústeckého kraje již přes pět tisíc kilogramů ryb.

„Letos se vysazování odolných 
rybích druhů do Bíliny konalo již 
podruhé. V dubnu jsme u příle-
žitosti Dne Země vysadili do Bí-
liny 200 kilogramů ryb v Hosto-
micích. Nyní jsme vypustili 425 
kilogramů ryb v  Mostě. Celkem 
jsme za rybí násady v tomto roce 
zaplatili 50 tisíc korun. I touto 
formou se snažíme pomáhat ži-
votnímu prostředí okolo nás,“ 
uvádí Pavel Sláma, ředitel pro 
ekologii skupiny Unipetrol.  

Všechny vysazené ryby jsou 
typické pro daný charakter říč-
ního toku. Plotice obecná, cejn 
velký a okoun říční vytvářejí 
v  řece vyvážené společenství, 
které plní řadu ekologických 
funkcí. Především tvoří základ 
potravního řetězce. Zároveň 
jsou však i potěšením pro lovící 
rybáře. „Vzhledem k  velikosti, 
které tyto druhy v  řece Bílině 
dorůstají, pravděpodobně ne-
skončí u někoho na talíři, ale 
jsou cenným úlovkem pro mladé 
začínající sportovní rybáře,“ vy-
světluje Václav Jelínek, hospo-
dář Severočeského územního 
svazu.

„Se zajištěním nových ryb to 

nebylo jednoduché, neboť nám 
velké množství těchto ryb zdeci-
movali kormoráni již na chov-
ných rybnících. Nakonec se však 

podařilo dohodnuté množství ryb 
zajistit,“ dodává Václav Jelínek. 
Přemnožení kormoráni velcí 
často snahy rybářů o obnovu 
rybí populace maří. Zejména na 
dolním toku řeky Bíliny v oko-
lí Stadic, Lbína a Hostomic již 
byla zřejmá vyvážená populace 
ryb. Loňská tuhá zima však při-
vedla do tohoto nezamrzajícího 

úseku řeky velké množství kor-
moránů, kteří tuto populaci ryb 
zlikvidovali. Navzdory tomu je 
Český rybářský svaz připraven 
nevzdat snahy o udržení rybí 
populace. Chovem a vysazová-
ním původních říčních ryb při-
spívá k  jejich hojnému výskytu 
v rámci Ústeckého a Liberecké-
ho kraje.  (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajský úřad Ústeckého kraje vyzývá pracovníky ve 
školství (ředitele, pedagogy a ostatní), ale i širokou veřejnost, aby 
zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Cena náměstka za významný 
přínos ve školství“. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti škol-
ství na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou 
činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Ocenění 
se neuděluje in memoriam. 

Podaný návrh musí obsaho-
vat: 
• jméno, příjmení a titul navr-

hovaného kandidáta, profes-
ní zařazení, datum narození, 
přesnou adresu bydliště včetně 
PSČ, telefonický kontakt

• navrhovaný kandidát musí pů-
sobit v oblasti školství, v době 
podání návrhu, minimálně 5 
let

• podrobné zdůvodnění podá-
vaného návrhu ze strany navr-
hovatele

• název a adresu školy, ve které 
kandidát působí

• přesné označení (jméno, pří-
jmení, přesnou adresu bydliště 
včetně PSČ, telefonický kon-
takt) a podpis navrhovatele

• souhlas navrhovaného kandi-

dáta s nominací s tím, že v pří-
padě vyhodnocení bude zve-
řejněno jeho jméno, případně 
některé údaje související s jeho 

profesní kariérou a důvody 
uznání vč. fotodokumentace

Důvod návrhu je hlavním 
kritériem při výběru kandidáta 

a musí být dostatečně vypovída-
jící. Žádáme o uvedení konkrét-
ních údajů.

Adresa pro zasílání návrhů: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Odbor kancelář hejtmana, Bc. 
Žaneta Proft ová, Velká Hra-
dební 3118/48, 400 01, Ústí nad 
Labem.

 Obálka musí být viditelně 
označena: „Cena náměstka za 
významný přínos ve školství - 
neotvírat“.

Návrh lze podat poštou (roz-
hoduje datum na podacím razít-
ku pošty), datovou schránkou, 
prostřednictvím e-podatelny, 
nebo osobně na podatelnu Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje, 
Velká Hradební 3118/48, 400 01 
Ústí nad Labem, nejpozději do 
30. 11. 2017.

Podané návrhy na ocenění 
vyhodnotí komise složená ze zá-
stupců Ústeckého kraje, krajské-
ho úřadu a odborné veřejnosti.

 (nov)

Unipetrol vypustil do Bíliny další ryby

Výzva kraje: „Nominujte kandidáty na Cenu 
náměstka za významný přínos ve školství!“

ÚSTECKÝ  KRAJ - Hned 809 
vstupenek se prodalo v rámci 
projektu s názvem Jeden kraj 
– tři různá zoo. Návštěvníci tří 
zoologických zahrad Ústeckého 
kraje, tedy Podkrušnohorského 
zooparku Chomutov, Zoo Děčín 
a Zoo Ústí nad Labem, mohli od 
začátku dubna zakoupit zvý-
hodněnou vstupenku a navští-
vit s ní všechny zmíněné zahra-
dy. 

Ti návštěvníci, kteří to stih-
li až do konce letošního října, 
byli zapojeni do slosování a už 
na jaře 2018 se dozvíme vítěze. 
A bude jich hned deset. Vítě-
zové z loňského roku si užili 

vyhlášení ve výběhu ústeckých 
slonů, ti letošní se mohou těšit 
na návštěvu Podkrušnohorský 
zoopark v Chomutově, kde se 
podívají k tuleňům kuželozu-
bým. A i na ně určitě čeká nejen 
krmení těchto zvířat, ale také 
zajímavé ceny včetně víkendo-
vého pobytu na Klínech. Do 
letošního ročníku se zapojilo 
hned o 461 osob více než v loň-
ském roce. V přípravě je už tato 
zvýhodněná akce na vstupenky 
i pro příští rok. Znovu odstar-
tuje 1. dubna a ke vstupence ve 
formě pohlednice obdrží ná-
vštěvníci v každé zoo i originál-
ní magnetky.  (sol)

Jeden kraj – tři různá 
zoo ve slosování

LOM - Vzpomínkovým aktem si připomnělo město Lom i zástupci 
horníků a ostatních měst a obcí 71 let od důlní katastrofy na dole 
Kohinoor I., kde 14. listopadu 1946 výbuch usmrtil 52 havířů. 

Ve 3 hodiny a 45 minut 
po půlnoci, dne 14. listopa-

du 1946, došlo na Dole Ko-
hinoor I. ve východním poli 
revíru Mořic v hloubce 430 m 
k náhlému výbuchu, jenž údaj-
ně vyrazil z několika komor 
současně a okamžitě se roz-
šířil přilehlými chodbami na 
všechna pracoviště tohoto reví-
ru. V  době výbuchu pracovalo 
v dole 56 lidí, zachránili se jen 
čtyři. Zbývající 52 horníků bě-
hem katastrofy zemřelo. Jejich 
památku přišli uctít zástupci 
Hlavní báňské záchranné stani-
ce Most, Obvodního báňského 
úřadu v Mostě, Spolku severo-
českých havířů, těžebních spo-
lečností, ale i představitelé měst 
a obcí v  čele s  hejtmanem Ús-

teckého kraje Oldřichem Bu-
beníčkem. Na Dole Kohinoor 
došlo během jeho existence ke 
zhruba desítce důlních havárií, 
přičemž ta nejničivější se stala 

právě v roce 1946. Neštěstí na 
lomském hřbitově připomí-
ná pomník, jsou zde uloženy 
i ostatky osmadvaceti obětí. 
 (pur) 

Od katastrofy na Dole Kohinoor uběhlo už 71 let

Zástupci horníků, měst a kraje se poklonili památce obětí katastrofy 
na Dole Kohinoor.

Vypuštění ryb do Bíliny svěřil Unipetrol dětem.
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 zakázková truhlářská výroba z lamina 
a masivu

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné 
a šatní skříně, postele, jídelní stoly, 
věšákové stěny

 kancelářský, hotelový a restaurační 
nábytek

 pergoly, altány, schodiště

 dodávky a montáž interierových 
a vstupních dvěří „Erkado“

 Cenovou nabídku a grafický návrh 
Vám zpracujeme ZDARMA

KONTAKTY: tel.: 608 555 473 www.interyss.cz Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

NAŠE SLUŽBY:

Naše společnost MAIRYSS s.r.o., která funguje na poli zámečnické výroby a 
provádění rekonstrukcí střešních systémů více jak 10 let, hledá:

ŘEDITELE FIRMY

Požadujeme:

Zájemci ať zasílají životopisy a kontakt na e-mail: ruzickova@mairyss.cz

MEZIBOŘÍ – V Meziboří už je jasné, kdo pečoval o nejkrásnější před-
zahrádku. V letošním roce porota vybrala Ivanu Lahmerovou. Ta se 
stala vítězkou už šestého ročníku soutěže, kterou vyhlašuje město 
Meziboří.

Sedmičlenná porota letos vy-
bírala mezi dvanácti přihláše-
nými. Do soutěže, která probí-
há od 15. dubna do 15. října, se 
může přihlásit každý, kdo pečuje 
o předzahrádku na veřejné zele-
ni. „Porota bodovala předzahrád-
ky celkem pětkrát. Chtěli jsme 
vidět, jak předzahrádky vypadají 
v každém měsíci vegetačního ob-
dobí. Při každém bodování bylo 
přítomno minimálně pět porotců. 
Body jsme rozdávali za nápad 
a celkový dojem. Na konci sou-
těže se ještě přidávaly body za 
velikost plochy, o kterou se sou-
těžící stará,“ vysvětlil systém bo-
dování předseda poroty a radní 
Ján Vojtek. Porota má každý rok 
stále těžší práci. Soutěžící věnují 

úpravě přihlášených předzahrá-
dek velkou pozornost. „Je vidět, 
že se lidé předzahrádkám více 
věnují. Jsou rok od roku krásněj-
ší,“ potvrdil Ján Vojtek. Cenu ví-
tězce předal starosta města Petr 
Červenka. „Jsem velmi rád, že 
vám všem záleží na tom, jak naše 
město vypadá. Snažíme se, aby 
bylo Meziboří krásné a upravené 
a daří se nám to nejen díky dobré 
práci Technických služeb Mezi-
boří, ale také díky lidem z  Me-
ziboří, jako jste vy, kteří pečují 
o své okolí. Děkuji vám za to,“ 
poděkoval všem zúčastněným 
Petr Červenka. „O předzahrád-
ku pečuji ve svém volném čase. 
Je to pro mě forma odpočinku po 
náročném pracovním dnu. Velmi 

mě těší, když se obyvatelé našeho 
domu u předzahrádky zastavují 
a obdivují krásu květin. Do sou-
těže se hlásím opakovaně, samo-
zřejmě chci vyhrát, ale také chci, 
aby předzahrádka dělala radost 
lidem, kteří kolem ní chodí,“ říká 

Ivana Lahmerová. Cenu si od-
nesla nejen vítězka, ale také další 
čtyři umístění. Na druhé místo 
zvolila porota Annu Kramešo-
vou, třetí se umístila Jana Peka-
rová, další místa obsadily Marta 
Šoltészová a Waltraud Krásná. 
Pro všechny připravilo město 
poukázku do OBI na nákup za-
hradnického vybavení v odstup-
ňované ceně od pěti tisíc korun. 
„Každý rok připravujeme dárky 
také pro soutěžící, kteří se neu-
místili na prvních pěti místech. 
Letos je to zahradnická stolička,“ 
prozradila porotkyně Jaroslava 
Kudrnová.  Po předávání cen 
diskutoval starosta města Petr 
Červenka a členové poroty se 
soutěžícími o jejich potřebách 
a nápadech, jak ještě Meziboří 
udělat krásnějším. Jana Pekarová 
požádala starostu o rozšíření své 
předzahrádky na další pozemky 
města. To ale starosta nejprve 
hodlá projednat s  dalšími oby-
vateli lokality, aby nevznikala 
velká předzahrádka na úkor přá-
ní a požadavků dalších obyvatel 
příslušného domu.  (pur)

 Soutěž o nejkrásnější předzahrádku má vítěze
Město v provizoriu

Mezibořští radní projedna-
li rozpočtové provizorium pro 
příští rok. Zastupitelům ho ke 
schválení předloží na prosin-
covém jednání. „S rozpočtovým 
provizoriem hospodaříme do 
doby schválení rozpočtu města 
každoročně už řadu let. Ten-
to způsob hospodaření se nám 
osvědčil. Město s  rozpočtem vy-
čkává do doby schválení státního 
rozpočtu, až bude jasné, s jakými 
příjmy můžeme počítat,“ vysvět-
lil starosta města Petr Červen-
ka. Zastupitelé Meziboří zatím 
pracují na řádném rozpočtu, 
zejména na plánovaných in-
vesticích města. „Na pracovním 
jednání mají možnost zastupi-
telé předložit konkrétní návrhy 
na to, co by se mělo do rozpočtu 
zařadit, co je podle jejich mínění 
pro Meziboří potřebné. Vycházet 
mohou z podrobných informací, 
které jim předávají vedoucí jed-
notlivých odborů,“ doplnil Petr 
Červenka. Rozpočtové provi-
zorium pro rok 2018 se bude 
schvalovat na jednání zastupi-
telstva 4. prosince. 

Pozor na venčení psů
Radní dále doporučili zastu-

pitelům schválit novou obecně 
závaznou vyhlášku, kterou se 
upravují pravidla pro pohyb 
psů na vybraných veřejných 
prostranstvích a stanoví prostor 
pro jejich volné pobíhání. „Dů-
vodem je změna hranice území, 
uvnitř kterého je na veřejných 
prostranstvích zakázán volný po-
hyb psů. Došlo k rozšíření o okolí 
části sjezdovky a domu čp. 405,“ 
vysvětlil starosta města Petr 
Červenka. Uvnitř ohraničeného 

území, které prakticky kopíru-
je obydlenou část města, musí 
být pes veden na vodítku, při 
akcích, na kterých je více lidí, 
musí mít navíc náhubek. Volný 
pohyb mají psi povolený pouze 
na dvou místech ve městě. Pra-
vidla se nevztahují na služební 
a asistenční psy. 

Alkohol jen někde
 Další vyhláška, kterou mezi-

bořští radní doporučují zastu-
pitelům ke schválení, se týká 
zákazu požívání alkoholických 
nápojů na vybraných veřejných 
prostranstvích. Těch je v  Mezi-
boří celkem jedenáct. K  devíti 
veřejným prostranstvím v okolí 
školy, školek, sportovišť a dět-
ských hřišť přibyly plochy před 
večerkami v ulici Okružní a Má-
jová. Cílem vyhlášky je přispět 
k  ochraně veřejného pořádku, 
dobrých mravů a bezpečnos-
ti ve městě. Ve vyhlášce jsou 
prostranství, kde se nesmí pít 
alkoholické nápoje, přesně vy-
mezena ohraničením na mapě. 
Vyhlášku bude mít po jejím 
schválení k dispozici Policie ČR 
a Městská policie Litvínov. Poli-
cisté a strážníci budou v  rámci 
své hlídkové činnosti dbát na 
její dodržování. Zákaz pití al-
koholu se nevztahuje na prostor 
předzahrádek restaurací v době 
jejich provozu.  (pur)

Z Rady města Meziboří

Soutěž vyhrála Ivana Lahmerová.

Nejkrásnější předzahrádka splnila náročné představy porotců.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám sbírku fajifek, cca 50 

ks (i jednotlivě). Most. Telefon: 722 
522 680

 ■ Prodám nerezovou domácí 
pekárnu zn. Moulinex. Automatic-
ké programy, odložený start. Ne-
používaná, cena 2.300 Kč. Telefon 
776 031 150.

 ■ Prodám zánovní sedací sou-
pravu 3+2+1 eko kůže, barva sloní 
kost, nerozkládací, kovové nožič-
ky, bezvadný stav. Cena 9.500 Kč. 
Telefon 776 031 150.

 ■ Prodám zánovní péřovou pro-
šívanou deku + 4 polštáře. Málo 
používané, čisté. Cena celkem 
1.800 Kč. Most, tel. 774 449 292.

 ■ Prodám kufříkový psací stroj 
oranžové barvy, minimálně použí-
vaný, zn. TSM DE LUXE. Cena 500 
Kč. Most, tel. 774 449 292.

 ■ Prodám nový lázeňský válec, 
červené horské kolo. Cena doho-
dou. Telefon 731 256 461.

 ■ Prodám 2 funkční akumuláto-
ry k vrtačce B Lack Decker 14,1 V 
včetně nabíječky. Cena 200 Kč. Te-
lefon 606 539 643.

 ■ Koupím LP gramofonové des-
ky. Větší množství vítáno. I sbírku. 
Přijedu, stačí prozvonit na 721 442 
860.

 ■ Prodám efi lační nůžky vhodné 
pro kadeřnictví. Cena dohodou. 
SMS nebo volat: 774 614 980

 ■ Jezdím autem do Prahy a mohu 
někoho svézt. 1-2 místa volná. 
SMS nebo volat: 774 614 980

 ■ Pro sběratele starožitností: 
žehličky, obrazy, sklo, plastika 
Anežky České od J. V. Myslbeka. 
Volat kolem 19. hodiny. Telefon: 
604 103 485

 ■ Prodám kvalitní knihy různého 
žánru jako celek 140 ks, desky ko-
lem roku 1960 včetně kufříkového 
gramofonu. Telefon: 604 103 485 
po 19. hodině

 ■ Mám zhotovené pletené kom-
plety na panenku Barbie a také na 
miminkovskou panenku Anabel. 
Vhodný dárek, možnost výběru. 
Litvínov. Telefon: 736 469 724

SEZNÁMENÍ
 ■ Muž 66 let, zajištěný, hledá 

ženu na procházky a výlety. Most 
a okolí. Telefon: 720 212 300

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

 ■ Rozvedený, fi nančně zajištěný 
hledá ženu kolem 55 let z Mostu 
„Samota bolí“ Telefon 606 314 630.

 ■ 58/180 nekuřák a  abstinent 
s  bytem. Hledá ženu do 60 let 
z Mostu a okolí. Samota je nudná. 
Poznáme se do Vánoc? Telefon: 
775 937 582. Můžeš i SMS

 ■ 58/172 štíhlá, pohledná žena 
hledá přítele kolem 60  let z  ves-

nice okolí Most, který je sám a za-
jištěný. Město už mě nebaví, mám 
ráda přírodu a zvířata. Dík za odpo-
věď. Zn. Pouze SMS 608 702 881.

 ■ Muž 69/180, hledá citově 
založenou a  upřímnou ženu se 
zájmem o cestování, divadlo a za-
hrádku, nekuřačku. „Samota bolí“. 
Telefon: 607 678 886

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Hledám práci číšníka, barmana 

s  nástupem ihned. Jsem vyučený 
kuchař. V  oboru číšník – barman 
pracuji 16  let, je mi 35  let a  jsem 
z Mostu. Telefon 721 953 789.

BYTY, DOMY
 ■ Pronajmu byt 3+1+B 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 samostatně stojící 
v  okrese Most, Louny, Chomutov. 
Cena do 3 000 000 Kč. Nejsem RK. 
Telefon: 608 263 232

VZPOMÍNKA
 ■ Vzpomínka na nedožité 85. na-

rozeniny manžela Oldřicha Celera 
dne 26. 11. 2017. Jsem hrdá na to, 
že jsem mohla 45 let žít po Tvém 
boku. Stále vzpomíná Tvoje Valina.

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
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Litvínov dnes hostí 
celek Vítkovic

Už dnes pokračuje naše 
nejvyšší hokejová soutěž dal-
ším kolem. V  něm nastoupí 
na domácím ledě HC Verva 
Litvínov proti HC Vítkovice 
Steel. Utkání na ledě Zimní-
ho stadionu Ivana Hlinky za-
číná tradičně v 17.30 hodin. 

Souši patří po 
polovině bronz

Třetím místem v  tabulce 
se po podzimní části fotba-
lové divizní skupiny B může 
chlubit tým Baníku Souš. 
Svěřenci bývalého reprezen-
tanta a v současnosti nového 
trenéra Petra Johany vybo-
jovali 30 bodů. Na vedoucí 
Velvary ztrácí 6 bodů, na 
druhé Neratovice/Býškovice 
jeden bod. 

Mostecký FK je 
králem podzimní 

části
Po podzimu vládne ta-

bulce krajského přeboru do-
spělých celek Mostecký FK, 
který má na svém kontě stej-
ně jako Modlany 34 bodů, 
ale má lepší skóre. Druhý 
zástupce Mostecka, kombi-
novaný tým Sokol Horní Ji-
řetín/FK Litvínov, je po pod-
zimu devátý. 

Od Slavie dostaly 
hokejistky příděl

Hokejistky HC Litvínov 
se v  dalším utkání první 
ligy doma střetly se silným 
celkem Slavie Praha. Výsle-
dek utkání pak odpovídal 
kvalitám jednotlivých týmů. 
Domácí hráčky od favori-
ta obdržely devítibrankový 
příděl, takže prohrály 1:9. 
Čestný úspěch zaznamenala 
Chmelová. 

Lvi nastoupí doma 
proti Roudnici

Hokejisté týmu Mostečtí 
Lvi si na další domácí utká-
ní musí počkat až do soboty 
2. prosince. To na svém ledě 
přivítají celek Roudnice nad 
Labem. Zápas začne na ZS 
v  Mostě v  tradičním čase, 
a to do 17.30 hodin.

Doma hrají junioři 
příští víkend

Tým juniorů HC Litvínov 
se po dvou zápasech venku 
představí dvakrát na domá-
cím ledě, a to příští víkend. 
V  pátek 1. prosince změří 
síly od 17.30 hodin s  Hrad-
cem Králové, v  sobotu 2. 
prosince pak od 16 hodin 
s Pardubicemi. 

Starší minižákyně na 
Slunetě

V sobotu 25. listopadu se-
hraje tým starších minižákyň 
Basketbalového klubu Baník 
Most U13 dvě utkání oblast-
ního přeboru venku, a to na 
palubovce Slunety Ústí nad 
Labem. První od 9 hodin, 
druhé pak od 11 hodin. 

 (jak)

Představujeme hráče týmu Mostečtí Lvi:
Michal Jonák

Obránce. Narozen: 9. 1. 1996. 
Výška 180 cm. Váha 69 kg. Začí-
nal v sezoně 2010 – 2011 v týmu 
HC Litvínov U16. V  nadcháze-
jící sezoně hrál za U16. Celkem 
za tento tým odehrál 50 zápasů, 
v nichž si připsal 7 gólů. Násle-
dující ročník už oblékal dres HC 
Litvínov U18. Opět zde strávil 
dvě sezony, což představuje por-
ci 72 utkání. V  ročníku 2012 – 
2013 odehrál dva zápasy v  play 
off . Sezony 2014 – 2015 a 2015 
– 2016 odehrál v  HC Litvínov 
U20, odkud potom odešel sehrát 
jedno utkání do Klášterce nad 
Ohří. V současnosti má v dresu 

týmu Mostečtí Lvi na svém kon-
tě 11 zápasů, dva vstřelené góly 
a dvě asistence.  (jak)

MOST - Černí andělé postupují do jarní části Evropského poháru 
EHF. V  domácí odvetě totiž jednoznačně porazili ruskou Zvezdu 
Zvenigorod 33:22, po poločase 18:13. 

Hostující tým v Mostě vedl 
jen krátce v úvodu utkání, pak 
převzaly otěže zápasu mostecké 
hráčky. Baník v polovině zápasu 
vedl o pět branek a ve druhé půli 
pak svůj náskok ještě navýšil, až 
na závěrečný jedenáctibrankový 
rozdíl. Pohodlně tak vymazal 
tříbrankové manko z prvního 
vzájemného střetnutí v  Rusku. 
Černí andělé postupují do jarní 
části pohárových bojů. 

„Vstup do zápasu byl trochu 
šokující, protože v prvních dvou 
minutách jsme prohrávali dva 
nula a takový vstup do domácího 
utkání není úplně jednoduchý. 
Ale věděli jsme, že musíme být 
trpěliví, šedesát minut šlapat a že 
soupeře na tempo a na souboje 
uštveme, což se nám nakonec po-
vedlo. Herně jsme byli lepší, měli 
jsme jasný koncept hry, postup-
ně jsme zápas ovládli a doslova 
v něm dominovali. Do zápasu 

jsme šli neskutečně motivovaní 
a nažhavení, máme obrovskou 
radost, že se to podařilo a týmu 
patří obrovský kompliment za 
to, že na hřišti odevzdal opravdu 
všechno,“ komentoval průběh 
utkání trenér mosteckých há-
zenkářek Peter Dávid. 

„Je to obrovský úspěch a jsme 
neskutečně šťastní, že jsme se do-
stali mezi evropskou házenkář-

skou elitu. Je to úspěch nejen pro 
klub, ale také pro město, region 
i celou českou házenou. V tuto 
chvíli už je celkem jedno, kdo 
bude naším soupeřem, kdo z ev-
ropské elity k nám dorazí. Pro 
nás je to splnění snu, o který jsme 
se několik let snažili a bude to 
obrovský svátek, který si budeme 
užívat,“ dodal.

DHK Baník Most – Zvezda 
Zvenigorod 33:22 (18:13). Nej-
více branek: Szarková 12, Jeřáb-
ková 7, Borovská 5. První zápas: 
28:31. Postoupil Most.  (jak)

MOST – V neděli vyvrcholila fi nálovým utkáním letošní sezona 
Mostecké ligy malé kopané. Finálový den mělo odstartovat utkání 
mezi letošními poraženými semifi nalisty, tedy Jablíčky Chomutov 
a Gamblers Most, o třetí místo. To se však nakonec neodehrálo kvů-
li nedostavení se Gamblerů a třetím nejlepším týmem MLMK jsou 
tak Jablíčka Chomutov. Pro ty tak skončila jejich premiérová sezona 
v mostecké soutěži určitě úspěšně. 

K  samotnému fi nále nastou-
pila dvě nejlepší mužstva letoš-
ního ročníku, tedy Atlético Most 
a Inseminátors FC. Atlético vy-
slalo do boje sestavu: V. Šlégr – 
Batelka, Chábera, Karaus, Kasal, 
Khaur, A. Koudelka, M. Koudel-
ka, Leibl, Matyáš, Nobst, Pro-
kop, P. Šlégr, Štefk o a Zigmund.

Inseminátors FC nastoupi-
lo ve složení: Jelínek - Boček, 

Braum, Jarolím, Kilián, Kopas, 
Krejčík, Malina, Netolický, 
Nový, Onuščák, Pučok, Pyskatý, 
Rain a D. Schettl.

Do fi nále určitě vstupovalo 
Atlético v pozici favorita a brzy 
ji začalo naplňovat. Nakonec 
zvítězilo 4:1 a Inseminátors FC 
si tak na krk pověsili pomyslné 
stříbrné medaile. Po skončení 
fi nálového utkání byly oceně-

ny jak nejlepší tři týmy letošní 
sezony, tedy Jablíčka Chomu-
tov, Inseminátors FC a Atlético 

Most v pořadí od třetího místa, 
tak nejlepší individuality letoš-
ního ročníku.

Nejlepším střelcem základní 
části (41 gólů) a zároveň jejím 
nejproduktivnějším hráčem (59 
kanadských bodů) se stal Petr 
Bohata z GMS Most. Nejlepším 
nahrávačem základní části (35 
asistencí) se stal Vít Popelka 
z  Hospody ULITA. Nejlepším 
nahrávačem play off  (6 asisten-
cí) a rovněž nejproduktivnějším 
hráčem (9 kanadských bodů) 
sezony se stal Jakub Chábera 
z Atlética Most. Nejlepším střel-
cem play off  (6 gólů) se pak stal 
jeho spoluhráč Jan Štefk o. Titul 
nejlepší gólman si za tento roč-
ník připsal Václav Šlégr (průměr 
1,75 obdrženého gólu) z Atléti-
ca Most.  (jan, jak)

Atlético Most je šampionem mosteckého malého fotbalu

MOST - Družstvo stolních tenis-
tů SKST Baník Most B odehrálo 
dvě velmi náročná poslední 
domácí utkání roku s  týmem 
Děčína a Filipova. I po tomto ví-
kendu se však drží svého hesla: 
„Kdo nás porazí?“

Sobotní utkání s Děčínem za-
čalo pro mostecké hráče výbor-
ně, ale hosté ihned reagovali. Po 
obou vyhraných úvodních čtyř-
hrách nastoupila základní sesta-
va k prvnímu kolu dvouher. Ani 
jeden z hostů nezaváhal a od-
skočili do vedení 4:2. Domácí 
se snažili udržet tempo, avšak 
za stavu 6:9 už to vypadalo na 
drtivou výhru Děčína. Ping - 
pongové štěstí se přiklonilo na 
mosteckou stranu, kdy v pátém 
setu vybojoval Holovčák výhru 
3:2 nad Sobíškem. Poté si Klou-
ček hravě 3:0 poradil s Taušem. 
Nejtěžší úkol měl Bartes, který 
nastupoval k poslednímu zápa-
su proti Matasovi. Na něm zále-
želo, zda bude Baník remizovat, 
nebo poprvé v sezoně prohraje. 
Oba týmy své hráče hlasitě pod-
porovaly a dávaly důležité rady 
při přestávkách mezi sety. Ner-
vozita v  mosteckém družstvu 
stoupala poté, co Bartes ztratil 
vedení 2:0 na sety, a šlo se do 
pátého rozhodujícího setu. Ten 
už ale zvládl výborně, v polovi-
ně setu si kluci měnili strany za 
stavu 5:1 a celkově Bartes vyhrál 
11:3. Nekonečně dlouhé utká-
ní skončilo po 4 hodinách 9:9. 
Body Baníku: Bartes 3,5; Klou-
ček 2,5; Holovčák 1,5; Šťovíček 
1; Bencs 0,5.

Ještě náročnější bylo nedělní 
utkání s Filipovem. Po vyrovna-
ném úvodu hosté nasadili rychlé 
tempo. Mostečtí se chytli na po-
slední chvilku za stavu 5:9, když 
Klouček vyhrál 3:1 nad Ram-
bouskem, a Holovčák s  Benc-
sem obrátili na svou stranu dva 
zápasy v  koncovkách pátých 
setů. K  poslednímu zápasu na-
stupoval kapitán družstva Šťoví-
ček proti Neumannovi, třetímu 
nejlepšímu hráči Filipova. I pod 
velkým tlakem zápas zvládl vý-
borně a bez větších problémů 
zvítězil 3:0 a odvrátil tím i výhru 
hostujícího celku. Body Baníku: 
Holovčák 3,5 ; Šťovíček a Klou-
ček po 2,5 ; Bencs 1,5. (hou, jak)

Víkend byl pro stolní tenisty 
Baníku ve znamení remíz

LITVÍNOV – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov uspěli ve 
třech zápasech po sobě, aby jejich minisérii utnuly Pardubice. Doma 
naposledy celkem hladce porazili 3:0 Jihlavu. V úterý venku jim pak 
uštědřilo pardubické Dynamo pětibrankový debakl.

„Prvních deset minut bylo vy-
rovnaných. Pak se nám povedlo 
dát gól, to se vždycky hraje lépe, 
hra si sedá, je to lepší. Sice tam 
byla nějaká okénka, přečíslení, 
ale nějak jsme si s tím poradili. 
Gól na 2:0 to ještě víc uklidnil, 
bylo to pak od nás takové jistěj-
ší. Zbytek zápasu jsme si v pod-
statě hlídali. Třetí gól to myslím 
zpečetil. Ve třetí třetině Jihlava 
samozřejmě tlačila, ale už jsme 
ji v závěru k ničemu nepustili 
a jsme velice rádi za tři body,“ 
komentoval utkání s  Jihlavou 
asistent trenéra Darek Stránský. 

V Pardubicích pak zápas 
nedopadl podle představ. Pě-
tibrankový debakl a žádný ne-
vstřelený gól hovoří za vše. 

„První třetina nebyla z naší 
strany špatná, výrazně jsme Par-
dubice přestříleli, nicméně jsme 
dostali nešťastný gól. Chyběl nám 
důraz před brankou, protože Ka-

cetl to, co viděl, chytil. Nepovedlo 
se nám ho rozhodit. Druhá třeti-
na rozhodla o výsledku. Ráz ur-
čila oslabení tří proti pěti a čtyř 
proti pěti, protože od té doby nás 
to hodně psychicky poznamenalo 
a Pardubice byly lepší. Rychlý gól 
na 5:0 na začátku třetí třetiny už 
defi nitivně rozhodl a soupeř si ko-
nec pohlídal,“ ohlédl se za výcho-

dočeskou misí asistent Stránský.
HC Verva Litvínov – HC 

Dukla Jihlava 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). 
Branky a nahrávky: 14. Ne-
jezchleb (Ihnačák), 20. Kubát 
(Gula, Ihnačák), 37. Matoušek 
(Jurčík, Gula).

Dynamo Pardubice – HC 
Verva Litvínov 5:0 (1:0, 3:0, 
1:0). Branky a nahrávky: 13. 
Treille (Perret, Tomášek), 23. 
Marosz (Trončinský, P. Sýkora), 
29. Beran (Treille, Čáslava), 33. 
Wishart (Poulíček, Vondráček), 
41. Tomášek (Perret).  (jak)

PŘÍBRAM - Závod konaný v rámci Českého poháru se o víkendu 
uskutečnil v Příbrami a reprezentantky Mostu opět vybojovaly pro 
svůj klub cenné kovy. Startovaly zde tři mostecké závodnice. 

V kategorii nováčci mladší se 
představila Aneta Mrkvičková, 
v kategorii nováčci starší Eva 
Blahoutová a v kategorii žačky 

nejmladší Sophie Ellen Kuča-
bová. Všechny tři závodnice 
předvedly krásné jízdy a za ně 
si vybojovaly, někdy i v konku-

renci třiceti soupeřek, krásná 
místa. To nejkrásnější si odvezla 
Aneta Mrkvičková, která vy-
bruslila Mostu zlatou medaili. 
Eva Blahoutová skončila těsně 
pod stupni vítězů na čtvrtém 
místě a Sophie Ellen Kučabová 
skončila na místě osmém.  (jak)

Další zlato pro krasobruslařky z Mostu

Doma hladké vítězství nad Jihlavou, 
v Pardubicích s pětibrankovým přídělem

Zvezda pohasla. Černí andělé 
senzačně přešli přes silný ruský tým
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MOST – Sportovní hala v Mostě slaví čtyřicátiny. Nejen pro sportov-
ce současné a bývalé, ale i pro širokou veřejnost připravuje speciál-
ní akce a prohlídky svých zrenovovaných prostor a zázemí. 

První akci v pořadí odstartuje 
Den otevřených dveří 15. pro-
since 2017.  

„Chceme veřejnosti i sportov-
cům připomenout toto výročí, 
historii haly a celkově zavzpo-
mínat na to, jak šel čas…co se 
tu odehrálo, jací sportovci tady 
vyrostli, jaké slavné osobnosti 
halu navštívily a i jiné významné 
momenty. To vše si budou moci 
připomenout právě na Den ote-
vřených dveří. Dopoledne sem 

k  nám do haly chceme pozvat 
školy a odpoledne bude hala 
otevřená pro veřejnost. Zveme 
bývalé příznivce, sportovce, přá-
tele a všechny občany města. Kdo 
bude chtít, ať přijde a podívá 
se. Součástí budou i prohlídky. 

Zájemce halou provedou člen-
ky týmu Černých andělů. Bude 
to i pro lepší orientaci, protože 
přeci jen od dob, kdy byla hala 
založena a poprvé otevřena, se 
toho tady mnoho změnilo,“ zve 
širokou veřejnost na Den ote-
vřených dveří ředitel Sportovní 
haly Most Petr Formánek.  

Druhým překvapením Spor-

Sportovní hala 
v Mostě slaví

S
portovní halu využí-
vají po čtyři desítky 
let tisíce sportovců 

a řada sportovních klubů. 
Hala slouží nejen jako ději-
ště nejrůznější prestižních 
akcí a šampionátů, včetně 
mezinárodních i domácích 
mistrovství, konají se tu 
také nejrůznější kulturně 
společenské akce. Za dobu 
své existence hala hostila 
plejádu českých i zahra-
ničních hvězd. 

S
portovní stánek vy-
rostl v  Mostě, v  ulici 
U Stadionu, v  roce 

1977. Obnovy se pak do-
čkal v roce 2011. Náklady 
na rekonstrukci si vyžá-
daly zhruba čtvrt miliardy 
korun. 

tovní haly Most pro veřejnost 
v  souvislosti s  oslavou jubilea 
bude Vánoční koncert Lucie 
Bílé, který se tu uskuteční 19. 
prosince.  

Do třetice se můžete těšit na 
Tradiční turnaj v sálové kopané, 
který se v hale odehraje 26. pro-
since. (sol)

S
portovní stánek 
může využívat i širo-
ká veřejnost, napří-

klad moderně vybavenou 
posilovnu, saunu apod. 
V objektu funguje i ko-
merční využití pro zastře-
šené parkování, restaura-
ce a další služby.

V
ýznamné jubileum 
čtyřiceti let od zalo-
žení sportovní haly 

v  Mostě uplyne přesně 
9. prosince 2017. 

40let

Dean Reed, přezdívaný Rudý Elvis. Mezi hosty nechyběl ani Karel Gott. V hale několikrát vystupovala Věra Špinarová. Felix Slováček.

Výstavba haly 1974, foto Ing. Šedivý.

Výstavba haly 1974, foto Ing. Šedivý.


