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 � FESTIVAL PTACTVA

MOST – Vydejte se 5. 10. od  

8 do 16 hodin na podzimní 

Festival ptactva. Sraz všech 

účastníků je v 8 hod. u ryb-

níka s ostrůvkem na vrcho-

lu Resslu. Dalekohled, svači-

nu a dobrou náladu s sebou. 

Kontakt a info: bazant@mu-

zeum-most.cz.

 � MOSTÍK NA BENEDIKTU

MOST – V areálu letní scény 

Benedikt je 6. 10. od 17 hodin 

připraven MOSTÍK aneb Od-

poledne pro celou rodinu. 

Táborák s možností opéká-

ní vlastních vuřtů. Hrají Malý 

ještěři.

 � KURTIZÁNY  V PONORCE 

LITVÍNOV - Klub Ponorka 

Litvínov zve 11. 10. od 21 ho-

din na koncert KURTIZÁNY Z 

25. AVENUE. Předprodej na 

Infocentru v Litvínově. Vstup-

né: 200 Kč.

O probíhající rekonstrukci 
mostu na silnici I/27 jednalo ve-
dení města Mostu s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR. Dopravní 
omezení platí od loňského listo-
padu a mají vliv na dopravu me-
zi Mostem a Chomutovem. Ři-
diči musejí využívat dlouhé ob-
jížďky po silnicích nižších tříd. 
Uzavřena je totiž část silnice č. 
I/13 pod mostním objektem ve 
směru na Chomutov. Objízdná 
trasa ve směru Most – Chomu-
tov vede přes Záluží, Dolní Ji-
řetín a Komořany. Vedení měs-
ta se netajilo zklamáním z pří-
pravy této stavby, kdy docháze-
lo k několika posunům termínu 
zahájení a změnám dopravně-
inženýrských opatření. „Most 
vede přes železniční trať, což vy-
žadovalo zároveň součinnost se 
Správou železniční dopravní ces-
ty. K posunům termínu docháze-
lo vlivem nevydaných stavebních 
povolení na objekty drah. Do-
pravně-inženýrská opatření neu-
stále sledujeme a upravujeme dle 
aktuální situace, aby byla pro ři-
diče co nejkomfortnější,“ vysvětlil  
ředitel Správy Chomutov ŘSD 
Martin Vidimský.

Na posun otevření mostu mě-
ly vliv i komplikace, s  kterými 
se zhotovitel potýkal při demo-
ličních a přípravných pracích 
při budování základů pilířů no-
vého mostu. „S ohledem na po-
praskané nosníky probíhalo jejich 
snášení z prostoru nad železnič-
ní tratí s bezpečnostním opatře-
ním formou zpevnění přídatným 
ocelovým nosníkem. Zhotovitel 
se musel poprat i s větším obje-
mem bouracích prací u základů 
pilířů,“ popsala mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR Nina Led-
vinová. Dokončení se původně  
předpokládalo do první polovi-
ny prosince 2019. „Rekonstruk-
ce mostu je podrobena neustá-
lým kontrolám. Most by měl být 
zprovozněn ale až v květnu příští-
ho roku. Původně se sice počítalo 
s koncem letošního roku, po roze-
brání konstrukce však vyšly naje-
vo vady v založení mostu,“ potvr-
dil Martin Vidimský.

Na již zdemolovaný most na-
vazují další mosty, které jsou ve 
špatném technickém stavu. I na 
jejich opravu by se mělo v  bu-
doucnu dostat. 

(sol)

Most pod Hněvínem: Otevře se až příští rok!
MOST – Rekonstrukce mostu pod Hněvínem na čtyřproudové silnici 
I/27 se oproti původnímu plánu protáhne až do května 2020. Teprve 
tehdy skončí pro řidiče dopravní omezení a objízdné trasy. 

Den, kdy se rozjel 
mostecký kostel

MOST –  Toto pondělí 30. září bylo pro město Most zajímavým his-
torickým ohlédnutím o 44 let zpátky. V tento den roku 1975, přesně  
v 11 hodin 50 minut, byl totiž zahájen přesun děkanského chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie.

Zdvihání a nakládka celého objektu začala 15. září 1975. Dráha 
měřila 841,1 metrů a kostel se po ní posunoval nepřetržitě 1,2 až 
3,2 cm za minutu. Transfer trval dvacet osm dnů. O záchraně koste-
la rozhodla tehdejší Československá vláda v roce 1964. Odborným 
poradcem pro záchranu byl Emmanuel Gendel, ruský stavební in-
ženýr s  rozsáhlými  zkušenostmi  z přesunů velkých administrativ-
ních a obytných budov v centru Moskvy už ve 30. letech. Jeho od-
borná doporučení pomohla obhájit myšlenku přemístění proti od-
půrcům samotného projektu.

Na záchranu kostela existovalo celkem 11 variant. str. 4

„Nejen na silnici I/27 je několik dalších mostů, u kterých připravujeme rekonstrukci. V současnosti máme několik mostů před soutěží na zhotovitele 
stavebních prací a k dalším je zpracovávána projektová dokumentace,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

V pondělí 30. 9. 1975 se vydal na věhlasnou cestu mostecký gotický chrám.
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Termín pro podání motivačních 
dopisů a životopisů

do 7. 10. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, 
které je nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny 
na www.mesto-most.cz – sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" –

 Výběrové řízení č. 12/2019
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení 

Mgr. Petra Trojnová (tel.: 476 448 393)

REFERENT/KA 
 (STÁTNÍ SPRÁVA) ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ 

ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE 
NA DOBU URČITOU: PO DOBU MATEŘSKÉ 

A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, MAX. DO 1/2023

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu 
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

POŽADAVKY: 
minimálně vyšší odborné vzdělání,

vítána praxe ve veřejných službách a správě 

Abraxas v Rokáči
MOST - Jako každý víkend, 
i tentokrát připravil mostec-
ký Rokáč Vinohrady spous-
tu skvělé muziky. V pátek  
4. října od 21 hodin vystoupí 
legenda české hudební scény, 
ABRAXAS.  

ABRAXAS  je česká rocková 
skupina vzniklá v roce 1976 
na troskách pražské skupi-
ny Abraam. Vůdčí osobností skupiny je od samého počátku kytaris-
ta a skladatel Slávek Janda.  V sobotu 5. října zahrají KOLA DOKO-
LA a TREPIFAJXL. Kadaňská kapela TREPIFAJXL nazývá styl, kte-
rý hraje, jako funkyroll. V Rokáči Vinohrady zahraje ve složení Mar-
kýz de La Haupna (basa), Gosar (zpěv), Domanjator (kytara), Vlastic 
Drastic (bicí).                                                                                                        (nov)

Radnice nabízí lidem
nadbytečný majetek
MOST - Magistrát města Mostu nabízí k prodeji nadbytečný, ne-

využívaný majetek města. Prodej se  uskuteční dne 9. 10. od  8 do   
17 hodin v penzionu Městské správy sociálních služeb, ul. Komo-
řanská 818/9 v Mostě. Jedná se o majetek z agendy ztrát a nálezů, 
který byl uložen 3 roky ve skladě. Dále o porcelánové misky s plas-
tovými víčky, termoporty a včetně tepelných vložek. 

Seznam a prodejní ceny najdete na www.mesto-most.cz.     (nov)

TRikOlORA tour na Mostecku

MOST – Čtyřproudová komuni-
kace mezi Mostem a Litvínovem 
se začne budovat pravděpodob-
ně až v roce 2026. Vyplynulo to 
z  jednání mostecké radnice se 
zástupci chomutovské správy 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.   

Silnice I/27 mezi Mostem 
a Litvínovem je důležitá spoj-
nice obou měst, která prochá-
zí průmyslovou aglomerací, jíž 
dominuje rozsáhlý komplex 
především chemických závo-
dů v Záluží u Litvínova. Součas-
né dopravní zatížení této dvou-
proudé silnice již přesahuje je-
jí kapacitu. „Rozšíření na čtyř-
pruh je z hlediska lepší plynulosti 
a zejména bezpečnosti silniční-
ho provozu v dané lokalitě ne-
zbytné,“ uvedl  mostecký pri-
mátor Jan Paparega. O pokra-
čování přípravy stavby rozhod-
la Bezpečnostní rada státu po 
havárii v litvínovské chemič-
ce z roku 2015. „Loni v listopa-
du jsme dokončili variantní tech-
nicko-ekonomickou studii, kte-
rá byla projednána s Policií ČR, 
městem Litvínov i Most a Unipe-
trolem. K dalšímu sledování by-
la doporučena varianta se svě-
telným řízením úrovňové křižo-
vatky,“ informoval vedení města 
Mostu vedoucí úseku výstavby 
Marek Sotona z chomutovské 
Správy ŘSD. 

Na světelných křižovatkách 
se shodly nakonec všechny zú-
častněné strany, i když měs-

to Most preferovalo křižovat-
ku okružní. Uznalo však, že ne-
shoda pouze oddaluje jakékoliv 
řešení, které by z bezpečnostní-
ho hlediska bylo lepší než sou-
časný stav. Světelně řízené kři-
žovatky umožní řídit přejezdy 
souběžné tramvajové trati a zá-
roveň umožní daleko lépe řídit 
dopravu při mimořádných udá-
lostech.  Podle ŘSD by návrh 
okružních křižovatek nutil zpo-
malovat všechna vozidla včetně 
mimošpičkových období. Vět-
ší plynulost zajistí právě světel-
ně řízené křižovatky, které při 
správně nastavených režimech 
mohou reagovat na aktuální do-

pravní zatížení a provozní situ-
ace. 

„Po dokončení řízení EIA bu-
deme pokračovat navazujícími 
stupni přípravy,“ informoval ve-
doucí úseku výstavby a dodal: 
„Se zahájením stavby se počítá 
do roku 2026.“ ŘSD ale připusti-
lo, že průběh a dobu trvání pro-
cesu EIA nelze předjímat. Stej-
ně tak výsledek geotechnického 
průzkumu, který může mít vliv 
především na založení a tech-
nologii realizace mostů a rozsah 
přeložek inženýrských sítí a za-
řízení.  „Věříme, že nebude nut-
né řešit  změny, které by vedly 
k nutnosti aktualizovat či měnit 

dosud vydané územní rozhod-
nutí, nebo k jiným komplikacím 
v přípravě stavby. Bude-li pří-
prava postupovat zcela bez pro-
blémů, je reálné stavbu zahájit 
v posledním čtvrtletí roku 2024,“ 
uvedl ředitel chomutovské sprá-
vy ŘSD Martin Vidimský.

Prodloužený čtyřpruh by měl 
být dlouhý bezmála sedm kilo-
metrů. Nová ale vznikne jen le-
vá polovina. Stávající silnice 
I/27, která bude sloužit jako pra-
vá polovina čtyřpruhu, se pouze 
zrekonstruuje. Předpokládané 
náklady na stavbu převýší jednu 
miliardu korun.                           

(sol) 

Nová čtyřproudovka až za několik let

Než se řidiči dočkají čtyřpruhu z Mostu do Litvínova, budeme mít zřejmě „fousy až na zem“.

Mostecký park Střed navrh-
li koncem 60. let architekt Vác-
lav Krejčí a krajinář Otakar Ku-
ča. Místo v  těsné blízkosti cen-
tra patřilo ve své době k nejna-
vštěvovanějším ve městě, což 
dnes již neplatí. „Park Střed je 
ve vzpomínkách mnoha lidí nej-
oblíbenějším místem pro trávení 
volného času ve městě a já bych 
si přál, aby tomu tak bylo i dnes. 
Věřím, že architektonická soutěž 
přinese řešení, které naplní naše 
očekávání,“ říká Jan Paparega, 
primátor Mostu.  

Na podání žádostí o účast 
v soutěži budou mít ateliéry mě-
síc. Z  přihlášených účastníků 
porota následně vybere a dopo-
ručí k  dalšímu postupu ty, kte-
ří nejlépe naplní stanovené sou-
těžní podmínky a kvalifikační 

kritéria. Začátkem prosince pro 
ně bude uspořádána prohlídka 
zájmového území a úvodní se-
minář, kde se podrobněji sezná-
mí se zadáním soutěže. V poro-
tě zasednou zkušení architek-
ti a krajináři. Návrhy hodnoce-
né na prvních třech místech zís-
kají cenu, autoři všech návrhů, 
které splní soutěžní podmínky 
a zadání, budou odměněni ski-
covným ve výši 100 tisíc korun. 

Vítěz soutěže bude znám do 
konce března 2020. Následně 
se uskuteční výstava všech sou-
těžních návrhů spojená s autor-
skou prezentací toho vítězného 
veřejnosti.  Projekt znovuzroze-
ní parku Střed v Mostě odbor-
ně i finančně podporuje Nadace 
Proměny Karla Komárka.

(nov)

Architektonická soutěž vyhlášena!
Začne se kreslit budoucnost parku

MOST – Novou podobu parku Střed  a možnosti jeho oživení budou 
navrhovat týmy architektů a krajinářů v rámci vyhlášené architek-
tonické soutěže Cena Nadace Proměny 2019. Zájemci o účast se mo-
hou hlásit do 25. října. 

V  případě postupu do užšího kola budou mít architekti čas na zpra-
cování návrhů do 26. února 2020. Výsledky soutěže porota oznámí do  
31. března 2020. 

Ocelový vodovod je v provo-
zu od roku 1982. „Řad je doži-
lý s narůstajícím počtem poruch. 
Jedná se o navazující stavbu, kte-
ré předcházela letošní rekon-
strukce vodovodu v ulici Bohu-
slava Vrbenského,“ informoval 
mluvčí Severočeské vodárenské 
společnosti Jiří Hladík. 

Jeden z nových vodovodních 
řadů povede přes komunikaci 
v ulici Višňová. Měl by propojit 
stávající vodovody po obou stra-
nách komunikace. Druhý řad se 
povede rovněž přes komunikaci 
v ulici Višňová, dále přes parko-
viště a v chodníku podél komu-
nikace v ulici Růžová. „Pro oba 

nové vodovodní řady bude pou-
žito potrubí z litiny. Součástí no-
vého vodovodního potrubí bude 
přestrojení uzlů v místě napojení 
na stávající vodovod včetně osa-
zení uzavíracích armatur,“ uve-
dl mluvčí.

V rámci stavby dojde i na re-
konstrukci stávajícího řadu. 
„Jedná se o rekonstrukci stáva-
jícího vodovodu, který je vede-
ný podél komunikace v ulici Viš-
ňová, v délce zhruba 70 metrů 
před obchodním centrem ELDA, 
a přes  komunikaci v ulici Růžo-
vá. Součástí rekonstrukce bude 
přestrojení uzlů v místě napojení 
na stávající vodovod včetně osa-

zení uzavíracích armatur a vy-
budování dvou revizních šachet. 
Dojde také k přepojení vodovod-
ní přípojky pro čp. 3282,“ řekl Ji-
ří Hladík a ujistil: „Rekonstruo-
vaný řad se během opravy odsta-
ví. Zásobování okolních nemovi-

tostí pitnou vodou bude zajiště-
no provizorním povrchovým vo-
dovodem.“

Se stavbou se začíná v těchto 
dnech. „Měla by být dokončena 
do 6. února 2020,“ doplnil mluv-
čí.                                            (sol)

V Růžové a Višňové se začíná s opravou vodovodu
MOST – V ulici Višňová a Růžová se zahajuje  rekonstrukce porucho-
vého ocelového vodovodu a pokládka nového řadu pro zásobování 
zhruba 1 500 obyvatel.

Oprava vodovodu ve Višňové ulici je jednou ze staveb obnovy majet-
ku pro okres Most, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 21 staveb  
v celkovém objemu bezmála 108 milionů korun bez DPH.

Legenda Abraxas
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MOSTECKO – V úterý 8. října zavítá na Mostecko předseda politické-
ho hnutí TRIKOLORA Václav Klaus mladší se Zuzanou Majerovou. 

V rámci svého tour navštíví Václav Klaus tato místa: LITVÍNOV  
- 13.30 hodin (9. května 26), LOM – 14 hodin (náměstí Republiky), 
MARIÁNSKÉ RADČICE – 14.30 hodin (ulice Komenského), BRA-
ŇANY – 15 hodin (Mostecká ulice), ŽELENICE – 15.30 hodin(na 
návsi), CHANOV – 16 hodin (střed Chanova), LUŽICE – 16.30 ho-
din (Lužice 77), PATOKRYJE – 17 hodin (restaurace Obecní dům), 
MOST  - 18 hodin (hotel Cascade).                                                     (nov)



Součástí bude pestrý dopro-
vodný a edukační program pro 
školy s muzejním pedagogem 
a se čtením společně s městskou 
knihovnou. Putovní výstava se 
uskuteční v rámci přeshraniční 
spolupráce s Městským a hor-
nickým muzeem ve Freiber-
gu, a to v nově opravených vý-
stavních podkrovních prosto-
rách muzea. „Výstava byla již od 
května zatím instalována ve Fre-
ibergu a nyní poputuje do Mos-
tu a odtud na další místa v Če-
chách i v Německu. U zrodu zá-

měru stálo Městské a hornické 
muzeum ve Freibergu – městě, 
kde mimo jiné působí také his-
toricky nejvýznamnější hornic-
ká univerzita. Hlavními hybateli 
jsou především ředitelka muzea 
Andrea Riedel a historik Rainer 
Karlsch,“ uvedla Jitka Klímo-
vá z  Oblastního muzea a gale-
rie v Mostě. 

Výstava se badatelsky co nej-
objektivněji pokouší vyrovnat 
s velice náročným tématem. 
Těžba uranu v Krušných Ho-
rách totiž zažila největší roz-

mach v období tzv. studené vál-
ky a hrála důležitou roli v rámci 
„závodů ve zbrojení“. Dobývání 
uranu na české i německé stra-
ně hor probíhalo pod nekom-
promisním dohledem tehdejší-
ho Sovětského svazu. A právě 

politický rozměr těžby 
tvrdě dopadal na osu-
dy lidí. Pohled zpět je 
mementem, přináší 
poznání, které jen má-
lokterý návštěvník vý-
stavy přijme bez sil-
ných emocí. Auto-
ři se zároveň pokusili 
představit budoucnost 

uranu, a to zejména v souvislos-
ti s postupnou odstávkou jader-
ných elektráren v Evropě. Tím 
se výstava stává vysoce aktuál-
ní jak pro dospělé návštěvníky, 
tak pro školní mládež. Součástí 
instalace je i výběr z exponátů, 
zapůjčených těžební společností 
Wismut GmbH, dále dokumen-
tace léčebného využití radio- 
aktivních látek, ale i jaderných 
zbraní. Součástí doprovodného 
programu k výstavě je také ně-
kolik přednášek. Samotnou vý-
stavu můžete v  muzeu zhléd-
nout až do konce ledna 2020. 

(sol)
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P tejte se politiků

Pozvánka na Přednášky k výstavě „Mýtus atoM“
16. 10. 2019 od 17 hodin – Těžba uranové rudy v Krušných horách 
a představení knihy „Jáchymov, jeviště bouřlivého století“. Před-
náší: Klára Pinerová. 
3. 12. 2019 od 17 hodin – Trestanecké tábory na Jáchymovsku - le-
gendy versus realita, představení nové knihy, Přednáší: Zdeněk 
Bauer.
21. 1. 2020 od 17 hodin – Vybrané útěky z jáchymovských urano-
vých dolů, představení nové knihy. Přednáší: Jan Nedvěd.

Jan Paparega

Neplánujete přejmenovat vla-
kovou stanici Třebušice na Most-
-Komořany, i když to není úplně 
ve Vaší kompetenci? Třebušice už 
je trochu prehistorický název. Ne-
plánujete vybudovat novou vla-
kovou zastávku Souš na lokál-
ce Rakovník-Most-Osek-Moldava 
a za 100 let možná s propojením 
do Německa pro bližší přístup 
k jezeru?

Magistrát města Mostu není 
kompetentní k jakýmkoliv změnám 
či úpravám na vlakových zastáv-
kách či vlakových spojích. Vlaková 
doprava je ve správě  Správy želez-
niční dopravní cesty  (SŽDC), kte-
rá provádí úpravy bez případných 
konzultací s městem Most. V nad-
cházejících dnech proběhne mimořádná schůzka mezi zástupci 
SŽDC a vedením města, tak se pokusíme vznesený podnět předat 
k projednání na SŽDC.

Vloni jsem na stránkách magistrátu četl dotaz, proč není v lo-
kalitě Benedikt-východ jediný odpadkový koš. Odpověď byla, že 
město Most nebylo původním investorem ani vlastníkem uvede-
né lokality, z tohoto důvodu nemohlo řešit umístění a instala-
ci odpadkových košů. V současné době je již část pozemků ve 
vlastnictví města. Dojde k jejich prověření a k případnému umís-
tění odpadkových košů? Do dnešního dne se nestalo nic, psí ex-
krementy jsou na chodníku i u okraje silnice. Změní se něco?

Lokalita Benedikt-východ je stále ve výstavbě. Město Most v dané 
lokalitě vlastní pozemky, ale pouze pod komunikacemi a jediným 
vstupním chodníkem do lokality, který se zde nachází. Jiný chod-
ník v této lokalitě není.  Na komunikace nebo soukromé pozemky 
nelze koše instalovat. Pro procházky tak jsou zde k dispozici pouze 
komunikace, které k venčení psů nejsou. Osazení košů při vstupním 
chodníku bude řešeno až po dokončení celkové výstavby, až nebu-
de přítomna těžká technika. V současné době jsou zde k odhození 
psích exkrementů funkční polopodzemní kontejnery na směsný ko-
munální odpad, které v letošním roce budou ještě rozšířeny o dal-
ší 3 stanoviště.   Po prověření v loňském roce byly instalovány dva 
odpadkové koše podél ulice Vtelenská vedle nového dokončeného 
propojovacího chodníku z ulice V Luhu do Vtelna.

Odpovídá primátor města Mostu
Jan Paparega 

MOST – Zkušební provoz na 
zimním stadionu v  Mostě kon-
čí. V  dohledné době by měl 
sportovní stánek najet na běž-
ný provoz. Po rekonstrukci spl-
ňuje stadion parametry Mezi-
národní hokejové federace. 

Provoz na zimním stadionu 
po náročné rekonstrukci zatím 
běží ve zkušebním provozu. 
„Během října by měla proběh-
nout poslední fáze kolaudační-
ho řízení a zkušební provoz, kte-
rý umožňuje plnohodnotné vy-
užívání stadionu, by měl přejít 
do běžného provozu,“ informo-
val ředitel Technických služeb 
města Mostu Václav Zahrad-
níček.  Zásadní změna se týka-
la nových technologií chlazení. 
„Byla potřeba snížit ekologické 
riziko čpavku. Množství čpav-
ku na chlazení ledové plochy 
se snížilo z  šesti tun na necelé 
dvě, což je výrazný pokles, který 
umožňuje bezpečnější provoz,“ 
uvedl  šéf technických služeb. 
Moderní technologie využíva-
jí odpadní teplo pro ohřev vo-
dy. Provedla se i výměna elek-
troinstalace strojovny včetně 
osazení nového řídicího systé-
mu měření a regulace chladicí-

ho systému a instalovala se no-
vá vzduchotechnika k odvlh-
čení prostoru ledové plochy. 
„Mělo by to vyřešit problémy 
s  vysokou kondenzací vodních 
par, což znepříjemňovalo život 
jak hráčům, tak divákům,“ do-
plnil ředitel.

Díky rekonstrukci jednot-
livých technologií by se měl 
zlepšit povrch, tepelné vlast-
nosti chladicí desky, což bude 
mít vliv na kvalitu ledu a ener-
getické úspory a neposledně 
i na zvýšení bezpečnosti pro-
vozu stadionu. Nové jsou také 

IT rozvody umožňující on-line 
streamování.

Rekonstrukce zohlednila i es-
tetiku Měnily se  hráčské a trest-
né lavice, střídačky, usazovaly se 
nové vyšší  pružnější a bezpeč-
nější mantinely. Vzniklo také 
nové stání pro fanoušky. V prů-
běhu  stavby vznesly technic-
ké služby požadavek, na pod-
nět Mosteckého hokejového 
klubu, na zúžení ledové plochy  
z 29 na 26 metrů, doplnění plo-
chy na střídačkách a zastřešení 
boxu časomíry. „Rekonstrukce 
byla významná. Zajímavostí je 

i fakt, že dnes je zimní stadion je-
diný v regionu, vedle Teplic, kte-
rý splňuje parametry standar-
du Mezinárodní hokejové asoci-
ace IIHF,“ upozornil Václav Za-
hradníček.  

Zhotovitelem prací byla spo-
lečnost ENERGO Choceň. „Je 
to firma, která nedělala první 
zimní stadion, má za sebou zku-
šenosti. Rekonstrukce byla při-
pravená velmi dobře. Změna 
k lepšímu je patrná i pro běžné-
ho diváka. Celý areál získal při-
danou hodnotu,“ pochválil  ře-
ditel.                                      (sol)

Zimní stadion pojede brzy naostro! 

Celkové náklady na rekonstrukci zimního stadionu  si vyžádaly přes čtyřicet milionů korun. Město na akci zís-
kalo dotaci bezmála sedm milionů korun. 

Deset monitorů dechu získa-
lo perinatologické centrum Ne-
mocnice Most. „Monitory de-
chu se staly nezbytným vybave-
ním našeho centra. Využíváme 
je zejména u nezralých novoro-
zenců. Spádovost našeho praco-
viště je nejen západní část Ústec-
kého kraje, ale také Karlovarský 
kraj. Mostecko je region s největ-
ším počtem narozených nedono-
šených dětí. Průměr v republice 
je sedm procent, u nás dosahuje 
patnácti procent,“ řekla primář-
ka Dětského a dorostového od-
dělení Nemocnice Most Marie 
Váchová. „Monitorujeme mi-
minka, která jsou v určitém rizi-
ku a jsou ohrožena syndromem 
náhlého úmrtí. Jsou to většinou 
nedonošené děti, nebo děti na-
rozené po traumatickém poro-
du, ohrožena infekcí od matky, 
s abstinenčními příznaky, proto-
že tu jsou i maminky toximanky 

apod. Využíváme je  ale i u ma-
lých kojenců. Syndrom náhlé-
ho úmrtí se nevztahuje totiž jen 
na novorozence, ale může se vy-
skytnout i u starších dětí a mo-
nitory jsou výborným pomocní-
kem,“ dodala Marie Váchová. 

Podložky se 
vkládají   pod 
matraci v  lůžku 
dítěte a čidla re-
agují na pohyb 
hrudního koše 
miminka.  V  pří-
padě zástavy de-
chu spustí moni-
tor zvukový sig-
nál upozorňující 
na apnea pauzu. 
Monitory využí-
vají nejen zdra-
votníci, ale stále 
častěji i mamin-
ky. „Doporuču-
jeme je také ma-

minkám domů. Mají možnost se 
s  nimi tady na oddělení sezná-
mit a my jim následnou zápůjč-
ku můžeme pomoci zprostřed-
kovat,“ uvedla lékařka.  

Nadace Křižovatka se ja-
ko jediná nadace v České re-
publice aktivně věnuje podpo-
ře povědomí veřejnosti o syn-
dromu náhlého úmrtí kojenců 
a o možnostech ochrany ohro-
žených dětí do jednoho roku 

věku. „Hlavní činností naší na-
dace je zprostředkování moni-
torů dechu pro miminka mezi 
dárcem a nemocnicí. Oslovuje-
me firmy, instituce či společnos-
ti a díky jejich finanční podpoře 
zajišťujeme postupné obnovová-
ní těchto citlivých přístrojů v ne-
mocnicích v téměř v celé České 
republice,“ podotkla ředitelka 
Nadace Křižovatka. 

(sol)

Mostecká nemocnice dostala hlídače dechu
MOST – Patnáct nových monitorů dechu v  hodnotě 30 tisíc korun 
získala od ředitelky Nadace Křižovatka Štěpánky Pokorníkové Kraj-
ská zdravotní pro svá novorozenecká zdravotnická oddělení v mos-
tecké a děčínské nemocnici. 

Muzeum ve znamení ATOMU: Už za týden!
MOST – Mostecké oblastní muzeum a galerie chystá už příští týden 
další vzrušující expozici a kulturní lahůdku. Již od 11. října nabídne 
výstavu pod názvem Po stopách uranu: Mýtus atom. Slavnostní ver-
nisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. října od 17 hodin.

Nabízíme volné místo:

Automechanik
požadavky:

vyučen v oboru nebo praxe 3 roky
řidičské oprávnění skupiny B, 

výhodou oprávnění skupiny C a D

Kontakt:
DOPRAVNÍ PODNIK 

měst Mostu a Litvínova, a.s.
tel.: 606 607 762, e-mail: emingerova@dpmost.cz

� 5 dní dovolené navíc � volnočasové poukázky SODEXO � příspěvek na 
penzijní připojištění � možnost využití výhodných tarifů mobilních operátorů 
� jízdné MHD zdarma � zvýhodněné jízdné i pro rodinné příslušníky � 
možnost dalšího vzdělávání �  volné vstupenky na divadelní představení 

i na sportovní zápasy (házená, hokej) 

Bonusy:

V loni například nové monitory dechu pro mosteckou nemocnici podpořila Vršanská 
uhelná. Díky jejímu finančnímu daru získala nemocnice patnáct těchto přístrojů.  
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PONDěLÍ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže 125 Kč
150 g Kuřecí Cordon bleu, vařený brambor, tatarská omáčka 115 Kč
350 g Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka 105 Kč

ÚTERÝ
Fazolová s klobásou 35 Kč
150 g Vepřový vrabec, špenát, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí řezanka se šunkou, cibulkou a smetanou, dušená rýže 115 Kč
350 g Fusilli Carbonara 105 Kč

STŘEDA
Gulášová  35 Kč
150 g  Vepřová krkovice na černém pivu, šťouchaný brambor  125 Kč
 s cibulkou 
350 g Lasagne Bolognese 115 Kč
150 g Vepřový prejt, dušené zelí, vařený brambor 105 Kč

ČTVRTEK
Hráškový krém 35 Kč
150 g Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
350 g Staročeský trhanec s rozinkami, jablky a zakysanou smetanou 105 Kč

PÁTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky, fazolové lusky, šťouchaný brambor 115 Kč
200 g Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč

SPECIÁL
340 g  PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM  165 Kč 
 A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
Doba přípravy speciálu cca 20 min.

POLEDNÍ MENU
7. 10. – 11. 10. 2019
Při objednávce hlavního chodu

je voda v ceně menu. 
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

Na stravenky vracíme do 10 Kč

Termín pro podání motivačních 
dopisů a životopisů

do 7. 10. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, 
které je nutno k výběrovému řízení doložit jsou zveřejněny 
na www.mesto-most.cz – sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" – 

Výběrové řízení č. 13/2019
Bližší informace o pracovní pozici poskytne vedoucí oddělení 

Mgr. Michal Vavroch (tel.: 476 448 420)

REFERENT/KA 
(PAMÁTKOVÁ PÉČE) ODDĚLENÍ KULTURY 

A SPORTU ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE NA
DOBU URČITOU: PO DOBU RODIČOVSKÉ

DOVOLENÉ, MAX. DO 12/2020

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu 
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

POŽADAVKY: 

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY:

minimálně vyšší odborné vzdělání,
vítána praxe ve veřejných službách a správě, 
řidičský průkaz minimálně pro skupinu „B“, aktivní řidič.

5 týdnů dovolené
pružná pracovní doba
stravenky
možnost dalšího vzdělávání

Podpora je určena nejen stu-
dentům lékařských fakult, ale 
také studentům vybraných ne-
lékařských oborů, kteří v bu-
doucnu uzavřou dle smluvních 
stipendijních podmínek pracov-
ní poměr s Krajskou zdravotní. 
„Účelem stipendijního programu 
je podpora budoucích zdravotní-
ků, kteří jsou tím motivováni k to-
mu, aby po dokončení studia pra-
covali v oboru, který vystudovali,“ 
vysvětlil generální ředitel Kraj-
ské zdravotní Petr Fiala. Stipen-
dium je určeno na úhradu ná-
kladů spojených se studiem. Žá-
dost o poskytnutí stipendia mu-
sí být doručena nejpozději do  
31. 10. 2019 na adresu: Kraj-
ská zdravotní, a. s., Sociální pé-
če 3316/12 A, Úsek řízení lid-
ských zdrojů, 401 13 Ústí nad 
Labem. Obálku je třeba označit 
heslem „Stipendium“. V letoš-
ním roce očekává Krajská zdra-
votní  celkem dvaatřicet nových 
nástupů do pracovního poměru 
ze stipendijního programu Na-
dačního fondu, a to čtyřiadvacet 
lékařů, tři všeobecné sestry, dva 
zdravotnické záchranáře, jed-
noho radiologického asistenta 
a jednoho farmaceuta. 

Bližší informace zájemci do-
stanou v pracovních dnech 
(pondělí – středa) u paní Hele-
ny Klatovské, telefon: 477 114 
121, mobil: 731 618 217, nebo  
e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu. 

Podmínky programu, 
formulář žádosti a vzor 
smlouvy na:  www.kzcr.
eu/cz/kz/verejnost/na-
dacni-fond. 

PRO KOHO 
A JAKÉ 

STIPENDIUM?

Studenti 4. a vyš-
šího ročníku VŠ pre-
zenčního studia v obo-
rech lékař, farmaceut:  
7 000 Kč / měsíc

Studenti 2. a vyššího 
ročníku vysokoškol-
ského prezenčního stu-
dia nebo vyššího odbor-
ného prezenčního stu-
dia v oboru radiologic-
ký asistent: 7 000 Kč / 
měsíc

Studenti 2. a vyššího 
ročníku vysokoškol-
ského prezenčního stu-
dia nebo vyššího odbor-
ného prezenčního stu-
dia v oborech všeobec-
ná sestra, fyzioterapeut, 
zdravotnický záchranář: stipen-
dium: 5 000 Kč / měsíc

Studenti 4. ročníku středo-
školského prezenčního studia 
v oboru praktická sestra: 4 000 
Kč / měsíc

Studenti 3. ročníku středo-
školského prezenčního studia 

v oboru praktická sestra: 2 000 
Kč / měsíc

Studenti 6. ročníku vyso-
koškolského prezenčního stu-
dia v oboru lékař, kteří dekla-
rují zájem působit v konkrét-
ních odštěpných závodech Kraj-
ské zdravotní, v oborech s dlou-

hodobým nedostatkem lékařů:   
50 % roční částky stipendia za  
4. ročník (tzn. 35 000 Kč) + 
75 % roční částky stipendia za  
5. ročník (tzn. 52 500 Kč) + sti-
pendium ve výši 7 000 Kč / měsíc 
v akademickém roce 2019/2020, 
tedy celkem 157 500 Kč.    (nov)

krajská zdravotní nabízí stipendia
Medici dostanou až 7 tisíc korun!

ÚSTECKÝ KRAJ - Nadační fond Krajské zdravotní vyhlásil 
stipendijní program pro akademický rok 2019 – 2020. Stu-
denti mohou získat měsíčně až 7 tisíc korun.  

Akci zorganizovala Nadace 
Unipetrol, HC Verva Litvínov 
a společnost Čepro. Po celý den 
se vybíraly peníze na lékařskou 
péči pro tři postižené chlapce. 
„Jsme nadšeni z  toho, kolik mo-
torkářů a ostatních lidí se do té-
to benefiční akce zapojilo. Vybra-
lo se přesně 108 074 korun, které 
v  nejbližších dnech předáme ro-
dinám postižených chlapců. Dě-
kujeme oběma městům, poli-
cistům, všem partnerům a ná-
vštěvníkům za podporu a účast. 
A také všem účinkujícím, kteří 
vystoupili bez nároku na hono-
rář,“ uvedla předsedkyně správ-

ní rady Nadace Unipetrol Katar-
zyna Woś. 

Vybrané finanční prostřed-
ky budou spravedlivě rozděleny 
na lékařskou péči pro nemoc-
né chlapce, jejichž rodiče pra-
cují buď pro skupinu Unipet-
rol, nebo pro společnost Čepro.  
„Před rokem jsme založili trans-
parentní účet, který jsme nazva-
li Konto našeho srdce a jehož mo-
tem je pomáhat tam, kde je po-
třeba. A proto jsme byli součás-
tí i této dobročinné akce,“ sdělil 
generální ředitel HC Verva Lit-
vínov Jiří Šlégr. „Chceme z  té-
to charitativní akce udělat tradi-

ci a již nyní začínáme plánovat 
pokračování spanilé jízdy na ja-

ře příštího roku,“ dodala Katar-
zyna Woś.                            (nov)

Spanilá jízda motorkářů splnila očekávání
MOST – Při spanilé jízdě více než dvou set padesáti motorek, která 
projela Mostem, Litvínovem a Českým středohořím, se podařilo vy-
brat přes sto tisíc korun. 

Ze spanilé jízdy motorkářů se pravděpodobně stane tradice. Další jíz-
da se už plánuje.

 � 1. přesun asi o 200 metrů jižně před  
 budovaný dopravní koridor

 � 2. přesun východně  rovněž před koridor
 � 3. přesun po terénu po pevných drahách za  

 dnešní budovu oblastního muzea
 � 4. přesun po terénu na pružných drahách na stejné místo
 � 5. ponechat na původním místě na pilotách  

 řešený systémem BENOTO
 � 6. ponechat na původním místě na pilotách
 � 7. rozebrat  po blocích a znovu složit na jiném místě
 � 8. rozebrat na jednotlivé stavební kameny a opět postavit
 � 9. ponechat na jeho místě na uhelném pilíři
 � 10. ponechat na železobetonovém rámu
 � 11. přesun do prostoru špitálu sv. Ducha

Možnost zastavení či omezení těžby nebyla mezi návrhy zahrnuta!
V Guinessově knize rekordů je přesun zapsán jako přeprava nej-

těžšího předmětu po kolejích. Tím, že se při přesunu posunula  osa 
chrámu, oltář se neocitl podle tradice směrem na východ, ale  na jih.  
Proto se církev se zdráhala kostel znovu vysvětit. Měl sloužit pouze 
jako výstavní a koncertní prostor. Po řadě intervencí byl znovu vy-
svěcen v červnu 1993.                                                                      (nov)

Den, kdy se rozjel... 
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Hra s osudem
Jitka měla všechno, co si člo-

věk může přát. S Tomášem ži-
li v malém domku na kraji měs-
ta. Oba učili na místní základní 
škole. A práce pro ně byla koníč-
kem. Diskutovali o svých žácích 
večer u vína, společně si připra-
vovali témata dalších svých vy-
učovacích hodin. Pak Jitka otě-
hotněla a narodil 
se malý Tomášek. 
Slunné dítě, které 
od narození rodiče 
zahrnovali láskou. 
Jitka byla šťastná. 
Věřila, že s Tomá-
šem a jejich synem 
můžou žít spoko-
jeně v jejich vlast-
ním malém svě-
tě. Tomáškovi by-
ly dva roky, když 
s ním začala jezdit 
do sousedního měs-
ta do plaveckého bazénu. Tomá-
šek se učil plavat v dětské skupi-
ně. Na své hodiny plavání se tě-
šil, byl rád mezi dětmi a milo-
val vodu. Ten den se ráno Jitka 
vzbudila s bolestí v krku. Hla-
va jí třeštila a cítila, že má tep-
lotu. Bylo jí líto, že s Tomáškem 
nemůže jet na jeho plavání, ale 
tentokrát by to nezvládla. To-
máš měl ale ten den ve škole vol-
no, a tak se vypravil se synem na 
plavání sám. Jitka si zatím vza-
la prášky a vrátila se do poste-
le. Vzbudil ji až zvonek u dve-
ří. Chvíli jí trvalo, než se probra-
la natolik, aby mohla jít otevřít. 
U dveří stáli dva policisté. V hla-
vě jí hučelo, téměř nevnímala, co 
jí říkají. Nehoda, mladý nezku-
šený řidič, dva mrtví. Její man-
žel a syn. Druhý řidič, který ne-
hodu zavinil, vyvázl jen se zra-
něním. Čas se pro Jitku zastavil. 
Nechtěla pochopit, co se stalo. 
Přátelé, její rodiče, Tomášovi ro-
diče, střídali se u ní, aby nebyla 
sama. Nemluvila a neposloucha-
la. V jejích myšlenkách oba její 
milovaní stále byli s ní. Trvalo 
několik měsíců, než byla schop-
ná zase začít žít. Alespoň před-
stírat, že žije. A začala se ptát. 
Tomáš jel s Tomáškem z hodi-
ny plavání domů. Z vedlejší sil-
nice mu do cesty vjel mladík 
s dodávkou. Tomáš nemohl stře-
tu zabránit. On i jejich syn byli 
mrtví dřív, než dorazili záchra-
náři. Řidič, který nehodu zavi-
nil, odešel od soudu s dvoule-
tým podmínečným trestem. To-
máš prý jel příliš rychle, v době 
střetu se údajně otáčel k syno-
vi na zadní sedačce a nevěnoval 
se řízení. Mladík měl dobrého 
právníka. Jitka to nemohla po-
chopit. Zabil jí manžela, zabil jí 
syna a mohl chodit dál po světě, 
jakoby se nic nestalo. Nedokáza-
la se s tím smířit. Nemohla my-
slet na nic jiného, než že ten člo-
věk nebyl potrestán. Nedokázala 
se vrátit do práce, začala dochá-
zet k psychologovi. Doporučil 
ji terapeutickou skupinu, kde si 
mohla promluvit s lidmi s po-
dobným osudem. Nevěřila, že by 
jí to mohlo ulevit, ale rozhodla 
se do skupiny docházet. Už kvů-
li svým i Tomášovým rodičům. 
Chtěla, aby věřili, že už je jí lépe. 
Ve skupině se seznámila s Ro-
bertem. Mladým mužem, jehož 
manželka zemřela v nemocni-
ci. Robert o tom, jak zemřela je-
ho žena, příliš nemluvil. Jitka se 
s mladým mužem cítila dobře. 
Nemusela před ním skrývat svůj 
smutek a předstírat, že ji smrt 
nejbližších už přebolela. Truchlil 
stejně jako ona. Jednou po skon-
čení terapie zašli spolu na ví-
no. Jitka dlouho mluvila o svém 
manželovi a synovi a o své nená-
visti k tomu klukovi, který je za-
bil a nebyl potrestán. Pak se roz-
mluvil i Robert. Jeho žena mě-

la banální operaci. Doktor, kte-
rý ji operoval, pokazil všechno, 
co mohl. Robertova manžel-
ka zemřela kvůli jeho neschop-
nosti a nedbalosti. Robert po-
dal na nemocnici žalobu, ta ale 
za svým lékařem stála. Neproká-

zalo se, že by doktor 
pochybil, ale Robert 
si byl jistý. I on ne-
náviděl muže, který 
mohl za smrt jeho 
ženy. Přál by si, aby 
byl mrtvý. Chvíli se 
na sebe dívali. Pak 
se rozhodli. Pomů-
žou si navzájem. Jen 
musí být trpěliví. Ji-
tka Robertovi řek-
la všechno, co vědě-
la o mladém řidiči, 
který jí zabil rodinu. 

Robert Jitce řekl vše o lékaři, kte-
rý operoval jeho ženu. Dohodli 
se, že už se nesmí vidět. Za rok, 
až už nikoho nenapadne spojo-
vat právě je dva, Robert zabije 
toho řidiče a Jitka lékaře. Nikdo 
je neodhalí. Dva mrtví, se kte-
rými jejich vrazi nemají žádnou 
spojitost. Jitka se celý rok připra-
vovala. Uklidnila se a začala za-
se pracovat. A odpočítávala čas. 
Začala se učit střílet. Pořídila si 
zbrojní pas a pistoli. Zdokonalo-
vala se. Na střelnici trávila kaž-
dou volnou chvíli. Střílela doko-
nale a přesně. Po dvanácti měsí-
cích se vydala do města, kde ten 
doktor žil. Měla jeho fotografii, 
znala jeho jméno, věděla, kde 
pracuje a jaké auto řídí. Několik 
večerů čekala na parkovišti před 
nemocnicí a čekala. Konečně se 
dočkala. Doktor přišel ke svému 
autu. Nastoupil. Než stačil zavřít 
dveře, objevila se Jitka. Černou 
kapuci staženou hluboko do ob-
ličeje. Věděla, že bude na zázna-
mu kamerového systému. Nikdo 
ji ale nemohl poznat. S dokto-
rem neměla nikdy nic do činění. 
Nikdo je nemohl spojit. Zastře-
lila muže jednou přesnou ranou 
a zmizela. Auto nechala o něko-
lik ulic dál. Odjela z města dřív, 
než se ulicemi rozezněly sirény 
policejních vozů. Každý den od 
vraždy čekala, až se dozví, že ten 
mladík je po smrti. Uběhl měsíc 
a pak další. Pochopila, že ji Ro-
bert podvedl. Nezabije ho. Ne-
má na to. Ona jemu poslouži-
la, on jí ne. Uvažovala, co bude 
dělat. Její život už stejně nestojí 
za nic. I kdyby Robert toho chla-
pa zabil, jí to nepomůže. Vše-
chen ten smutek a zoufalství, se 
kterým bojovala po smrti man-
žela a syna a který dokázala bě-
hem roku čekání na trest potla-
čit, ji najednou znovu celou za-
lily. Znovu už si s ním neporadí. 
Vzala svou zbraň a počkala si na 
mladíka před firmou, pro kterou 
pracoval. Neschovávala se, bylo 
jí to jedno. Oslovila ho, když při-
šel blíž. Díval se na ni nechápa-
vě. Neznal ji. Jitce se sevřelo srd-
ce. Ten kluk zabil jejího manžela 
a malého Tomáška, klidně si ži-
je dál, je tlustý, blahobytný, spo-
kojený. Žádné výčitky svědo-
mí, žádná lítost, nic. Namířila 
na mladíka a vystřelila. Nespo-
kojila se jednou ranou. Střílela 
dál, dokud ve zbrani nezbyla po-
slední střela. Tu si prohnala hla-
vou. Terapeutická skupina, do 
které před více než rokem Jitka 
docházela, se sešla několik dnů 
po Jitčině smrti. Vedoucí skupi-
ny už věděl, co se stalo. Mrzelo 
ho, že selhal. Ten rok už podru-
hé. Na život si před dvěma měsí-
ci sáhl Robert, mladý muž, který 
se nedokázal smířit se smrtí své 
ženy. A teď i Jitka, mladá žena, 
kterou zlomila smrt její rodiny.

 (pur)

soudnička
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LITVÍNOV – Studentka grafic-
kého designu Lucie Plechačo-
vá zabodovala v  mezinárodní 
soutěži a se svým výrobkem se 
dostala mezi TOP návrhy.   

Každoroční mezinárod-
ní soutěže obalového designu 
Model Young Package se i letos 
zúčastnili studenti oboru Gra-
fický design Střední odborné 
školy Litvínov - Hamr. Sou-
těž vyhlašuje společnost Mo-
del Group.

Mladí designeři se měli 
zhostit tématu Zážitek z rozba-
lování. V konkurenci 666 ná-
vrhů ze 66 zemí světa se pro-
sadila studentka druhého roč-
níku Lucie Plechačová, jejíž 
práce byla vybrána do TOP  
50 návrhů.

„Nebylo jednoduché propojit 
funkci obalu, ekologie a zážit-
ku z rozbalování, jak požadova-
lo zadání. Snad se mi ale cestu 
podařilo najít,“ uvedla autor-
ka návrhu. „Jedná se o největší 
soutěž svého typu na světě, pro-

to je Lucčin úspěch obdivuhod-
ný. Přesahuje nejen hranice na-
šeho města a kraje, ale i repub-
liky,“ pochválila studentku pe-

dagožka Kateřina Kotyková, 
která studenty grafického de-
signu SOŠ Litvínov- Hamr na 
soutěž připravovala.

Na vítězné návrhy se zájem-
ci mohou podívat v Galerii 
CZECHdesign Praha, kde jsou 
v současné době vystaveny. (sol)

Studentka Lucie Plechačová si poradila s náročnou konkurencí.

Soutěžním tématem byl „Zážitek z rozbalování“.

Mělnický závodník se to-
tiž bravurně zhostil i role lek-
tora, dobře míněnými radami 
umožnil osmi svěřencům užít 
si naplno limitů svých sportov-
ně laděných aut a vypořádat se 
co nejlépe s  profilem malého 
i velkého okruhu autodromu.  
„Dozvěděla jsem se velké množ-
ství užitečných a praktických in-
formací a především jsem mě-
la možnost vyzkoušet plnou sílu 
svého vozu i jeho chování za ná-
ročnějších podmínek. Stejně tak 
jsem poznala své rezervy a zjis-
tila, v čem se zlepšit a na co se 
zaměřit při své další jízdě,“ shr-
nula dojmy z  kurzu jediná zá-
stupkyně něžného pohlaví me-
zi účastníky Audrey Kalouso-
vá. Její pozitivní hodnocení si 
vysloužil i kouč. „Tomáš Pekař 

byl velmi profesionální a milý in-
struktor. Ocenila jsem také jeho 
empatii a trpělivost. Dále se mi 
líbilo, že i přes to, co už dokázal, 
působí velmi skromně a za každé 
situace je usměvavý, takže z vás 
případný stres rychle opadne,“ 
doplnila. 

Tomáš Pekař se výcviku spor-
tovní jízdy věnuje třetím ro-
kem.  Kurz sportovní jízdy do-
poručuje všem, kteří si poří-
dili silný a rychlý vůz. Pozna-
jí jeho chování v extrémnějším 
režimu, vyzkoušejí si brzdě-
ní i zvládání kritických situací. 
Určitě přínosné je i popovídat 
si o tom, jak se auto chová, jaké 
má vlastnosti. „Získají tak jisto-
tu a zkušenosti z výcviku určitě 
přispějí k  jejich bezpečnější jíz-
dě,“ dodal.                          (nov)

kurz sportovní jízdy s Tomášem pekařem
Další šance se nabízí za měsíc

MOST - Chválou na tuzemského vynikajícího okruhového jezdce 
Tomáše Pekaře nešetřili účastníci kurzu sportovní jízdy mosteckého 
autodromu. Další kurz sportovní jízdy s Tomášem Pekařem se usku-
teční v pátek 25. října.

Tomáš Pekař se výcviku sportovní jízdy věnuje třetím rokem.  Kurz spor-
tovní jízdy doporučuje všem, kteří si pořídili silný a rychlý vůz

MOST - Do dalšího kola soutěže 
SimRace Trophy o nejrychlejšího 
virtuálního okruhového jezdce  
na počítačovém simulátoru se 
zájemci mohou zapojit v sobotu 
26. října na mosteckém autodro-
mu. 

Soutěž bude součástí akce The 
Most AUTOSHOW #10, kte-
rá je tradičním rozloučením se 
závodní sezonou pro širokou 
veřejnost. „Simulátor bude od  
9 do 17 hodin umístěn v boxu č. 1 
v blízkosti startovní věže. Soutěžit 
může každý bez ohledu na pohla-
ví a věk, nesmí jen vlastnit licen-
ci závodního jezdce, vydanou me-
zinárodní automobilovou federa-
cí FIA,“ upřesnila výkonná ředi-
telka agentury Pozitif Jana Svo-
bodová. Trojice s nejrychlejšími 
dosažený časy na jedno kolo zís-
ká hodnotné ceny. Na celkového 
vítěze čeká navíc i ocenění Zla-
tý volant stejnojmenné prestižní 
ankety o nejlepší závodní jezdce 
sezony 2019. 

Desetiminutová jízda na simu-
látoru stojí 50 korun, soutěžící si 
může zakoupit neomezený po-
čet jízd. Základní kola jsou vy-
psána do konce letošního roku, 
do finále začátkem února příš-

tího roku se probojují virtuální 
jezdci s deseti nejlepšími časy. 
Softwarem pro SimRace Trophy 
je simulace Race Room Expe-
rience. Jde o evropský šampi-
onát okruhových tahačů (FIA 

ETRC), konkrétně závod Czech 
Truck Prix na mosteckém au-
todromu. „Simulace je skuteč-
ně vydařená, hra přesně kopíruje 
veškeré parametry okruhu,“ do-
dala ředitelka.                      (nov)

Virtuální závodníci, hlaste se!
Autodrom nabídne soutěž na počítačovém simulátoru 

Na simulátoru si muže zasoutěžit každý bez ohledu na pohlaví a věk.

Studentka se „vyšvihla“ mezi  
nejlepší mladé designery světa



zpravodajství4. října 20196

Vzhledem k přibývajícím akcím shání Zámecké 
vinařství Johann W v Třebívlicích  další ČÍŠNÍ-
KY A SERVÍRKY. Chcete-li pracovat v krás-
ném prostředí a s fajn lidmi kolem sebe, posílej-
te své životopisy i s telefonickým kontaktem na: 
asistentka@johannw.com.

Olympic v litvínově
LITVÍNOV - Do Klubu Attic Litvínov se můžete 11. října od  

19 hodin vypravit na jedinečný koncert nestárnoucí rockové legen-
dy české hudební scény. Skupina Olympic ve složení Petr Janda, Mi-
lan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje ty největší hity za ví-
ce než půlstoletí svojí existence. Vstupné: 490 - 590 Kč.             (nov)

Radní Roman Ziegler upo-
zorňuje, že technické kluby se 
do budoucna městu prodra-
ží. „Projekt má některá úska-
lí a město zavazuje do budouc-
na k výdajům v řádech několika 
miliónů korun. Technické vzdě-
lávání je důležité, ale s touto for-
mou nesouhlasím,“ zdůvodnil 
radní. Naopak opozice zřízení 
technických klubů vítá. „Tech-
nické kluby třeba vyjdou na mi-
lióny korun, ale v  tomto přípa-
dě nám přijdou peníze vynalo-
ženy smysluplně,“ oponoval Da-
niel Urik (Litvínov DO TOHO). 
Kladné body a souhlas při hla-
sování získaly  kluby i od Mila-
na Šťovíčka (STAN). „Technic-

ký klub zasáhne do povinné výu-
ky žáků základních škol. Za měs-
to Litvínov počítáme s povinným 
zapojením 72 žáků 6. tříd a s mi-
moškolní činností vytvořením pě-
ti zájmových kroužků. Pro před-
školáky bude klub probíhat v bu-
dově Lesánku. Při získání dotace 
město zajistí personální obsaze-
ní, vhodné prostory, nábytek, pě-
tiprocentní podíl z dotace a úhra-
du všech nákladů po dobu mini-
málně dvou let po ukončení pro-
jektu, maximálně 2 milióny ko-
run,“ říká místostarostka Erika 
Sedláčková. Zastupitelé nako-
nec s přehledem nesouhlas rad-
ního Zieglera přehlasovali. 

(ink)

Technický klub rozdělil zastupitele
LITVÍNOV -  Zapojení Litvínova do projektu Ústeckého kraje, díky 
kterému by ve městě měly začít fungovat technické kluby pro školní 
děti i předškoláky, rozdělil koalici. Roman Ziegler (ANO), radní a ře-
ditel základní školy, se obává příliš vysokých nákladů do budoucna. 
Se zapojením města do projektu nesouhlasí.

Technické vzdělávání je alfou a omegou budoucnosti. Investice do dětí 
v tomto oboru je vekou devízou. Litvínov tuto možnost podpořil.

O pozemek požádal zastupi-
tele jejich kolega Petr Globoč-
ník, který zastupuje společnost 
MY Litvínov. Na pozemku  plá-
novala společnost komunitní 
zahradu. Zaplatit proto hodla-
la za metr čtvereční jen 10 ko-
run, ačkoliv podle pravidel měs-

ta by vyšel na 400 korun. „Po-
zemek, o který žádáme, tvo-
ří logickou část ohraničenou zdí 
a plotem. Město se o tento po-
zemek nestará,“ upozornil Pe-
tr Globočník (Litvínov DO TO-
HO). Další zastupitel ze stejné-
ho zastupitelského klubu, Dani-

el Urik, se zajímal, jaká opatření 
město ke zlepšení stavu pozem-
ku plánuje. Opoziční zastupitelé 
také argumentovali sociálními 
důvody. Komunitní zahrada by 
korespondovala s  komunitním 
centrem, který ve vile sousedí-
cí s pozemkem společnost pro-
vozuje. „Prodej pozemku za sní-
ženou cenu by byl precedens, kte-
rý si město nemůže dovolit. Celá 
řada dalších společností by při-
šla se stejným požadavkem. Ne-

máme v úmyslu pozemek v cen-
tru Janova prodávat. Město by 
ho ale mohlo společnosti prona-
jmout a do budoucna si zachovat 
vliv na to, co se bude s pozemkem 
dít,“ zdůvodnila místostarostka 
Erika Sedláčková. Martin Klika 
(ČSSD) upozornil zástupce spo-
lečnosti MY Litvínov, že dlou-
hodobý pronájem je pro spo-
lečnost dostačující, pokud bude 
chtít žádat o dotaci na komunit-
ní činnost.                            (ink)

Zastupitelé neprodali pozemky v centru Janova
LITVÍNOV – Dlouhá diskuze zastupitelů se rozpoutala při prodeji té-
měř patnácti set metrů čtverečních v centru Janova společnosti MY 
Litvínov. Ta žádala výraznou slevu. Zastupitelé nakonec pozemek 
neprodali.

Místostarosta Karel Rosen-
baum  vysvětlil, že se jedná pou-
ze o dočasnou uzávěru krátké-
ho úseku ulice Podkrušnohor-
ské, a to v  okolí Tesca od kru-
hového objezdu  s ulicí Tyrše 
a Fügnera po křižovatku s ulicí 
Ukrajinská v Litvínově. „Práce 
na rekonstrukci komunikace za-
čnou 1. října. Frézování vozovky 
bude realizováno za provozu, za 
pomoci poučených regulovčíků 
zhotovitele firmy Raeder&Fal-
ge. Při frézování vozovky nebude 
omezen vjezd a výjezd z obchod-
ního centra Tesco,“ informoval 
místostarosta. 

Pokládka finálního povrchu 
komunikace bude rozdělena do 

3 etap. Během I. a II. etapy po-
kládky finálního povrchu bu-
de konkrétní část komunika-
ce zcela uzavřena, a to nejdří-
ve od 4. října. Vjezd a výjezd od 
obchodního centra Tesco bude 
vždy zajištěn. Během III. etapy 
bude finální povrch komunika-
ce pokládán po polovinách, tu-
díž bude provoz opravovaným 
úsekem vedený také po polovi-
nách a komunikace bude uza-
vřena vždy jen částečně.  Ob-
jízdná trasa pro veškerá vozi-
dla včetně autobusů MHD bude 
během I. a II. etapy prací ve-
dena přilehlými ulicemi Ukra-
jinská, Ruská, Tyrše a Fügne-
ra v Litvínově, a to v obou smě-

rech. V  ulici Ukrajinská bude 
z  důvodu vedení objízdné tra-
sy omezeno parkování vozidel. 

Autobusová zastávka „Litví-
nov - Krušnohor“ bude v době  
I. a II. etapy zcela zrušena. (ink)

Uzavření silnice u Tesca rozčílilo zastupitele

Stavební práce na Podkrušnohorské ulici by měly být hotovy nejpoz-
ději do 15. října.

LITVÍNOV – Dopravní značení upozorňující na uzavření části Pod-
krušnohorské ulice zvedlo ze židlí některé opoziční zastupitele. 
Upozorňovali, že zastupitelé nejsou o uzávěrce informováni a infor-
mace není možné dohledat ani na webu města. 

LITVÍNOV – Tylova ulice, s  jejíž 
rekonstrukcí se začalo v  roce 
2017, zůstane nadále rozko-
paná. Může za to stejně jako 
v  loňském roce společnost 
Tepelné hospodářství Litvínov. 
Práce měla ukončit už loni v říj-
nu. Stavbu ale Litvínovu stále 
nepředala.

Původně mělo Tepelné hos-
podářství Litvínov předat stav-
bu v  červnu 2018. Město pak 
mělo během léta dokončit re-
konstrukci chodníků a komu-
nikací. To se ale nestalo. Firma  
nestihla práce na opravách te-
pelných rozvodů ani do zimy 
a pokračovala i v  roce 2019. Je 
podzim a práce se teprve do-
končují. Do zimy už ale Litví-
nov nestihne rekonstrukci ko-
munikací a chodníků, jak má už 
dva roky v plánu. „Tepelné hos-
podářství Litvínov oznámilo, že 
oproti původnímu termínu do-

šlo opět ke zdržení. Firma, kte-
rou jsme v roce 2017 vysoutěžili, 
nám vypověděla smlouvu. Důvo-
dem je, že město nepředalo stav-

bu,“ informovala starostka Ka-
mila Bláhová. Město nyní zjiš-
ťuje, v  jakém stavu bude ulice 
během zimy. S rekonstrukcí ko-

munikací a chodníků může za-
čít nejdříve na jaře 2020, musí 
ale najít nového dodavatele.                                          

 (ink)

Tylova ulice zůstane rozkopaná další zimu

Tylova ulice jakoby dostala „černého Petra“. Dál zůstává rozkopaná.
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SERVIS SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové 
ovladače. Servis audiotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače, 
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

LITVÍNOV – Největší litvínovský 
kulturní stánek se příští rok na 
několik měsíců zavře. Citadelu 
totiž čeká další etapa rekon-
strukce. 

Radní rozhodli o nejvýhod-
nější nabídce na moderniza-
ci vzduchotechniky a vybra-
li  litvínovskou společnost NCI.
CZ ENGINEERING, s. r. o., 
s cenou přes deset milionů ko-
run bez DPH. Předmětem za-
kázky je modernizace vzducho-
techniky v objektu Citadely včet-
ně nutných souvisejících pra-
cí, a to v kinosále, společenském 
sále, hudebním klubu, zkušebně 
a cvičebním sále. Začít by se mě-
lo nejdříve na jaře  příštího roku, 
přičemž nejzazší termín ukonče-
ní je 31. 8. 2020. „Realizace akce 
závisí na přijetí dotace z minister-
stva životního prostředí a schvá-
lení finančních prostředků v roz-

počtu města  na rok 2020. Dotace 
by měla činit maximálně 70 pro-
cent uznatelných nákladů. Nová 
vzduchotechnika je zde důležitá. 
Stěžovali si občané, ale především 
i profesionálové a umělci, že když 
jsou na jevišti, doslova z nich  te-
če, zvláště v  teplém období,“ ko-
mentovala místostarostka Erika 
Sedláčková. 

Vzhledem k tomu, že se objekt 
zcela uzavře, město se snažilo 
zvolit nejvhodnější dobu pro re-
alizaci.  „Snažili jsme se zvolit ter-
mín převážně v době, kdy je Cita-
dela v  omezeném provozu, tedy 
v  letních měsících. Možná by šlo 
vše naplánovat tak, aby se provoz 
neomezil zcela v kuse, ale po eta-
pách. To je ale  možnost, o které 
se bude diskutovat,“ informovala 
starostka Kamila Bláhová.  

Za zcela ideální by město po-
važovalo, aby se v  době, kdy se 

bude v  Citadele dělat vzducho-
technika, mohla provést také vý-
měna sedadel za nová a pohodl-
nější. O této akci se také mluví 
již dlouho. Město zvažuje výmě-
nu sedadel se zapojením veřej-
nosti prostřednictvím akce  „kup 
si svou sedačku“. „Zastupitelstvo 

výměnu sedadel schválilo. Ješ-
tě ladíme podmínky, jakou zvolí-
me formu. Vyhlášení by se mohlo  
stihnout  během října. Pokud by 
se výměna sedadel stihla během 
uzavření objektu,bylo by to ideál-
ní“ uzavřela starostka. 

(sol)

Citadela delší dobu MiMO PROVOZ!

Změna kompetencí
Bez výhrad byla schválena 

změna kompetencí ve vede-
ní města od 1. října. Starostce 
města připadne útvar interní-
ho auditu, úsek kanceláře sta-
rosty, odbory finanční,  systé-
mového řízení, životního pro-
středí a městská policie. První 
místostarostka bude mít v ges-
ci odbor sociálních věcí a škol-
ství, druhý místostarosta odbo-
ry nakládání s majetkem měs-
ta, investic a regionálního roz-
voje. 

Rozpočet  v plusu
Vedoucí finančního odbo-

ru Jana Lanková informovala 
o rozpočtu za první pololetí le-
tošního roku. „S finančními pro-
středky města bylo nakládáno dle 
schváleného rozpočtu a byla do-
držována rozpočtová pravidla. 
Celkově lze konstatovat, že ve-
doucí odborů a organizací zříze-
ných a řízených městem naklá-
dali s finančními prostředky hos-
podárně,“ ujistila Jana Lanková.  
Daně jsou rozpočtovány ve výši 
358 000 tisíc Kč. Rozpočet daní 

nebyl v průběhu čtvrtletí upra-
ven, skutečně byly naplněny na 
52,69 %, což představuje 188 634 
tisíc Kč. Vývoj daní ovlivní i dal-
ší hospodaření města. Saldo pří-
jmů a výdajů za 1. pololetí roku  
je 185,75 tisíc Kč.

Přehled veřejných 
zakázek

Tajemník města Valdemar 
Havela předložil přehled zaká-
zek za první pololetí. Město vy-
hlásilo šedesát zakázek s  před-

pokládanou  cenou bezmála  
95 miliónů korun. Vysoutěže-
ná cena byla o 28 miliónů nižší. 
Mostecké a litvínovské firmy do-
staly 17 zakázek, pražské si sáhly 
na 20 zakázek. 

Nový  člen  
v janovském výboru
Zastupitelé schválili rezigna-

ci Jaroslavy Urbanové na členství 
v Osadním výboru městské části 
Janov. Bez výhrad schválili Len-
ku Klimplovou.                      (ink)

Z e Zastupitelstva města Litvínova

LITVÍNOV – Svatomichaelská 
slavnost v  Litvínově letos opět 
nabídla bohatý program, ve 
kterém si našel každý své. Stán-
ky, živé koncerty, představení 
sportovních klubů, akce v zámku 
Valdštejnů. Za pozornost stála 
především dražba veselých polš-
tářků. V neděli na závěr slavnosti 
to pak byl recitál harfistky Jany 
Bouškové v  Kostele svatého Mi-
chaela archanděla.

Dražbu veselých polštářků po-
řádalo město Litvínov už podru-
hé. Polštářky ušily ženy z Patch-
work klubu Litvínov a připoji-
la se k nim i veřejnost. Ve sbírce 
se sešlo 74 polštářků. Do dražby 
putovalo 45 originálních polštář-
ků, za které 16 dražitelů zaplatilo 
33 500 Kč, tedy o něco více než 
při první dražbě před dvěma le-
ty. Dražby se zúčastnilo vedení 
města v čele se starostkou Kami-
lou Bláhovou, radní i veřejnost. 
Vyvolávací cena polštářku 500 
Kč se často vyšplhala i nad tisíc 
korun. „Této spolupráce si velmi 
vážíme. Je cílená a každý, kdo při-
spěje, kdo ušije polštářek, si do-
káže představit, co se s ním stane 
a jakým způsobem pomůže. Dě-
kujeme za práci, odhodlání a za 
nápad,“ poděkoval Petr Sedlá-
ček, vedoucí lékař transplantač-
ní jednotky Fakultní nemocni-
ce Motol, Kliniky dětské hema-
tologie a onkologie a předseda 
občanského sdružení DONOR. 
Sám neodolal a několik polštář-
ků si ve dražbě koupil. Z Litvíno-
va pak pro DONOR odvezl nejen 
peníze, které dražitelé za polštář-
ky zaplatili, ale také téměř čtyři-
cet polštářků. Ty dostanou ne-
mocné děti a provází je celým je-
jich pobytem na klinice. 

(ink)

Veselé polštářky pomůžou  
nemocným dětem

Citadela dostane novou vzduchotechniku. Návštěvníci a účinkující už 
se nebudou potit.

Do dražby se zapojil i Petr Sedláček, vedoucí lékař transplantační jednotky Fakultní nemocnice Motol, Kliniky 
dětské hematologie a onkologie a předseda občanského sdružení DONOR.

Než šly polštářky do dražby, požehnal jim litvínovský farář Grzegorz Czerny.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Ve Fučíkovce se střílelo
MOST – V ulici J. Fučíka se po 22. hodině střílelo. Na místo 

byla vyslána motohlídka strážníků. Ti vystoupili z vozidla a usly-
šeli další výstřel. Strážníci oblast zkontrolovali a našli muže od-
povídajícího popisu. Následně ho vyzvali, aby se zastavil a vy-
dal zbraň. „Dotyčný napodruhé výzvu uposlechnul a sdělil, že žád-
nou zbraň nemá. Následovala prohlídka, při které policisté nalez-
li zbraň v kapse bundy. Poté agresivní muž zaútočil na jednoho ze 
strážníků, a proto byli nuceni použít donucovací prostředky. Mu-
že, který stále kladl odpor, s pomocí posil znehybnili a nasadili mu 
pouta,“ informoval Vlastimil Litto z  Městské policie Most. Ná-
sledně provedli policisté u podezřelého dechovou zkoušku, kte-
rou mu naměřili 1,77 promile. Muž putoval k lékaři a posléze si 
ho převzala Policie ČR.

Na nádraží vytáhl sekeru
MOST – Pořádný šok zažili v uplynulých dnech v ranních ho-

dinách cestující na vlakovém nádraží v  Mostě. Na nástupišti se 
pohyboval silně podnapilý muž, který ohrožoval ostrahu ČD, ob-
těžoval cestující a nakonec vytáhl i sekeru. Muž na výzvy ostra-
hy, aby opustil prostor, nereagoval. Přivolána byla proto policej-
ní hlídka. „Po výzvě ostrahy muž začal být agresivní, vulgárně na-
dával a vyhrožoval fyzickým napadením, přičemž vytáhl sekeru 
a mával s ní kolem sebe. V době incidentu bylo na nástupišti vel-
ké množství cestujících. Strážníci muže okamžitě zajistili ve vla-
ku, kde museli použít donucovací prostředky a muže vyvedli z vla-
ku,“ informoval  Vlastimil Litto. Pro důvodné podezření, že je 
muž ozbrojen, provedli strážníci prohlídku, při které nalezli seke-
ru a dva výsuvné lámací nože. Dechovou zkouškou u muže zjistili 
3,59 promile alkoholu. Po prohlídce u lékaře si podezřelého pře-
vzala Policie ČR.

Ztratila se u jezera
MOST – Na tísňovou linku Městské policie Most 156 oznámi-

la v odpoledních hodinách oznamovatelka, že na cyklostezce u je-
zera Most potkala starší ženu, která působila zmateně a obávala 
se, že se seniorka nebude schopna vrátit zpět do města. Na mís-
to přijela motohlídka městské policie. „Na místě se strážníci spoji-
li s oznamovatelkou, která se seniorkou vyčkala do příjezdu hlídky. 
Třiasedmdesátiletá paní uvedla, že šla za synem, který měl u jezera 
chytat ryby, a zabloudila,“ uvedl Vlastimil Litto.  Strážníci senior-
ku, která nepožadovala zdravotnické ošetření, odvezli do bydliště 
a žena strážníkům poděkovala.

(sol)

P orušené paragrafy

Je to jeden ze záměrů měs-
ta, jak využít a sanovat zbývají-
cí volné a nevyužívané prosto-
ry Citadely.  

„Na tomto řešení se shodli 
i ředitelé Citadely a ZUŠky. Vý-
sledek by byl tedy zcela ideál-
ní. ZUŠka má hodně orchestrů 
a ty si musejí přenášet nástro-
je, židle, pultíky aj. na každou 
zkoušku. Takto by měly prosto-
ry nastálo, oddělené, nerušily by 
ostatní  při zkouškách, protože 
zkušebna by byla odhlučněna,“ 
přiblížila  místostarostka Erika 
Sedláčková. 

Proměnou prošel nedávno  
společenský sál, kde se konají 
zábavy a plesy. Měnil se zde ta-
neční parket a v plánu je dovy-
bavit ho novým nábytkem. „Sál 
by po rekonstrukci nový náby-
tek zasluhoval. Chtěli bychom 
vyměnit stoly a židle. Pozornost 
by zasluhovala i prosklená stě-

na. Ta by se mohla nahradit va-
riabilní, aby se mohla měnit po-
dle účelu a potřeby kapacita sá-
lu, která je jiná na maturitním 
ples či při jiné společenské zába-
vě a akci. Stávající stěna je zde  
od vzniku Citadely, tedy  padesát 
let,“ podotkla místostarostka.   

Sýkorova mozaika 
dokonalou tečkou

Za třešničku na dortu by 
v  modernizované Citadele rad-
nice považovala umístění mo-
zaiky Zdeňka Sýkory do foyer. 
Mozaika se nachází naproti lé-
kárně v  centru města. Stává se 
často terčem vandalů, kteří dí-
lo vysoké umělecké hodnoty 
poškozují. „Mozaika je kultur-
ní dědictví Litvínova. Je v nedů-
stojném a velmi nepěkném pro-
středí. Stojíme o to ji přestěhovat. 
Vzhledem k  tomu, že je z  mra-

moru, její pochozí povrch klou-
že, znečišťují ji vandalové a pro-
najímatel sem dokonce natlou-
kl reklamní ceduli,“ posteskla si 
místostarostka. K  přestěhování 
musí město získat souhlas auto-
ra uměleckého díla, v tomto pří-
padě pozůstalé manželky Lenky 
Sýkorové. A to byl zatím tvrdý 
oříšek. „Paní Sýkorová o stěho-
vání mozaiky nechtěla ani slyšet. 
Prý je to dílo určené pro objekt, 
kde je nyní umístěno,“ podotkla 
starostka Kamila Bláhová. Ledy 

se hnuly až při odhalování dru-
hé Sýkorovy tvorby v Litvíno-
vě, a to právě v  litvínovské Ci-
tadele při obnově zdejších pro-
stor. „Pro přestěhování mozai-
ky z  centra města by bylo místo 
v  Citadele naprosto ideální. Vy-
jímalo by se tu a mělo by tu ni-
čím nerušený a dostatečný pro-
stor. Ten zaujal i paní Sýkorovou, 
s níž se o věci v nejbližší době ješ-
tě budu bavit. Snad se to podaří 
dotáhnout do úspěšného konce,“ 
věří starostka.                        (sol)

kuchyň ustoupí umělecké škole
LITVÍNOV – Do rozpočtu na příští rok radnice zařadila záměr na pře-
budování stávající kuchyně  bývalé restaurace v Citadele na taneční 
sál, zkušebnu a Mozart archiv. 

Lenka Sýkorová před třemi roky při odhalování druhé Sýkorovy tvor-
by v Litvínově.

Během celého dne proudi-
ly do Strupčic davy lidí. V celé 
obci pro ně byla připravena roz-
ličná lákadla. Všudypřítomné 
stánky s česnekem místních od-
růd, jako je velmi pálivý Karel, 
nebo větší a pro rychlou spotře-
bu vhodnější Havel. Pochout-
ky jak jinak než plné česneku. 
Nechyběli známí umělci na pó-
diu, výstava zemědělských stro-
jů, krok do minulosti v podobě 
zařízeného bytu ve stylu osm-
desátek, jízda kočárem a dal-

ší slavnostní vychytávky. V pra-
vé poledne starosta obce Lu-
děk Pěnkava otevřel schránky 
uschované ve věžích místního 
kostela. Věže kostela v  součas-
né době prochází nákladnou re-
konstrukcí, na kterou obci při-
spěla těžební společnost Vršan-
ská uhelná. Ta také podpořila 
konání slavností. Ve schránce 
byl ukryt dokument z  roku 
1993, který mimo jiné svědčí 
o velkém rozvoji obce. Zatímco 
v roce, kdy byl dokument do vě-

že uschován, mě-
ly Strupčice 600 
obyvatel, v letoš-
ním roce už úto-
čí na tisícovku.         

(ink)

„Vše je na něco, česnek na všechno“  
aneb Slavnosti česneku ve Strupčicích

STRUPČICE – Tisíce lidí se sjely v sobotu do Strupčic, aby tu vzdaly 
hold jedné z nejzdravějších plodin pěstované na severu Čech, čes-
neku. 

Nechyběla cena pro tisícího občana Strupčic, 
kterým byla čerstvě narozená Amálka.

Ukázky průřezem 
vojenské historie 

zaujaly každého 
bez rozdílu věku i 

pohlaví. 

Slavnosti česneku podpořila 
těžební společnost Vršanská 

uhelná, která obci rovněž přispěla 
na nákladnou rekonstrukci věží 

místního kostela.  

K mání byl samotný česnek, nebo 
pochutiny z něj. Dokonce se i soutěžilo  

v jeho pojídání.
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naBÍzÍMe:
* odpovídající mzdové ohodnocení
* stabilní a perspektivní zaměstnání
* firemní benefity - dovolená navíc, 
  příspěvky na stravné, příspěvky    
  na pojištění, příspěvky na rekreaci, 
  možnost využití firemního mobilního  
  tarifu pro soukromé účely, a další
* možnost seberealizace
* možnost osobnostního   
  a profesního rozvoje
* pružnou pracovní dobu
* zaškolení na práce v GIS

PoŽaduJeMe:
* SŠ vzdělání, nejlépe geodézie nebo  

technického směru či IT
* komunikační schopnosti
* schopnost týmové spolupráce
* znalost práce na PC (Word, 

Excel, Outlook, apod.)
* spolehlivost, iniciativu, samostatnost  

a ochotu učit se novým věcem
* řidičský průkaz skupiny B
* výhodou: znalost práce s AutoCAD Map  

3D, orientace v technických výkresech

Kombinovaná spotřeba a emise CO2

vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

novykamiq.cz

Pocit naprostého bezpečí získáte pokaždé v novém 
voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost 
přesvědčit se o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOPLUS II
Rudolická 1730, 434 01 Most
Budovatelu 624, 434 01 Most
www.autoplusmost.cz

již od Kč379 900

   NOVÁ
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

SKO-Kamiq-Bezpeci-01-85x120mm.indd   1 12.08.19   10:09

HledáMe do týMu kolegu, JeHoŽ úkoleM Bude činnost sPoJená 
s rozvoJeM geografickéHo inforMačnÍHo systéMu. 

kontakt:
Stanislava Praženicová

+420 777 972 799
stanislava.prazenica@ue.cz

MEZIBOŘÍ -  Vedení města Mezi-
boří připravuje zpracování do-
kumentu, který by měl nastavit 
podmínky pro další rozvoj měs-
ta až do roku 2027. Do celého 
procesu chce zapojit také oby-
vatele města, pro které  připra-
vilo anketu. 

Anketa má zmapovat názo-
ry obyvatel Meziboří na součas-
nou situaci ve městě a náměty 
pro další zlepšení. Anketa zača-
la  1. října. Dotazníky budou po 
celý tento měsíc k dispozici jak 
v elektronické podobě na inter-
netu – k vyplnění  z počítače či 
mobilního telefonu, tak i v pa-
pírové verzi pro ty, kdo dávají 
přednost tužce a papíru. 

Odkaz na elektronický dotaz-
ník najdou zájemci na webových 
stránkách města Meziboří, pa-
pírové dotazníky budou spolu 
se schránkami, kam budou mo-
ci obyvatelé vyplněné dotazní-
ky odevzdat, rozmístěny na mís-

tech s větším pohybem lidí – 
vestibul městského úřadu, klub 
seniorů a lékárna na náměstí  

8. května, městská knihovna, 
sportovní hala, ordinace prak-
tického lékaře, ordinace dět-

ské lékařky a kanceláře správce 
městského bytového fondu fir-
my DOTERM SERVIS.      (ink)

Meziboří připravuje anketu
Zeptá se občanů co zlepšit

Ankety, jak zlepšit město, se mohou zúčastnit občané Meziboří bez rozdílu věku.

MEZIBOŘÍ - Unipetrol podpořil 
22 studentů oboru Aplikovaná 
chemie na Střední škole Edu-
chem v Meziboří  ve druhém po-
loletí školního roku 2018/2019. 
Nadaní studenti partnerské 
školy Unipetrolu převzali mo-
tivační stipendia v celkové výši 
78 000 korun. 

„Mám velkou radost, že může-
me odměňovat nejlepší studen-
ty chemie a poskytovat jim roz-
sáhlou podporu v  jejich dalším 
vzdělávání i praktickém uplatně-
ní,“ řekl personální ředitel sku-
piny Unipetrol Michał Chmiel. 
„Střední škola Educhem patří 
mezi naše partnerské školy. Stu-
denty motivujeme  také tím, že 
jim dáváme možnost absolvovat 

u nás vždy na jaře praxi, v  níž 
mohou uplatňovat nově získa-
né znalosti a zkušenosti pro další 
studium i budoucí profesní kari-
éru v  chemických oborech,“ do-
dal. 

„Spolupráce s  Unipetrolem 
je skvělým příkladem propojení 
vzdělávacího systému s  výrobní 
a podnikovou sférou. Díky mo-
tivačním stipendiím a další pod-
poře je studium na naší škole 
velmi atraktivní. Výborné studij-
ní výsledky a úspěchy v celostát-
ních soutěžích otvírají talento-
vaným studentům brány k  zají-
mavému profesnímu uplatnění,“ 
uvedla   ředitelka Střední ško-
ly Educhem v Meziboří Helena 
Kripnerová.                          (nov)

Unipetrol motivuje: předal stipendia studentům 

Stipendia se udělují dvakrát ročně nadaným studentům, kteří splní sta-
novené podmínky, od studijního průměru přes účast v soutěžích až po 
reprezentaci školy. Samozřejmostí je  absence neomluvených hodin a 
kázeňských postihů. Na motivační stipendia ve výši 78 tisíc korun do-
sáhlo ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 dvaadvacet studen-
tů Educhemu. 

Na druhém místě je  
hejtmanka Středočeského kra-
je Jaroslava Pokorná Jermano-
vá (hnutí ANO). Na třetí mís-
to pomyslného žebříčku hod-
nocení představitelů územně 
samosprávných celků pokle-
sl z loňského druhého mís-
ta hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta (Starostové pro Li-
berecký kraj) a pozice na čtvr-
té příčce opět patří hejtmanu 
Ústeckého kraje Oldřichu Bu-
beníčkovi (KSČM). Obyvatelé 
Ústeckého kraje mu dali v sou-
hrnu 37,2% kladných hlasů, což 
je o 1,1 procentních bodů více 
než vloni. 

První pětici uza-
vírá Jana Mráčko-
vá Vildumetzová 
(hnutí ANO). Sou-
časná předsedkyně 
Asociace krajů Čes-
ké republiky a šéf-
ka Karlovarského 
kraje si  ve srovná-
ní s loňským ro-
kem polepšila o jed-
no místo s nárůstem 
3,8 procentních bo-
dů. 

Největším pře-
kvapením je hejt-
man Olomouckého 

kraje Ladislav Okleštěk, který 
postoupil z devátého na  sedmé 
místo. Na předposlední příč-

ce se  umístil  hejtman Králo-
véhradeckého kraje Jiří Štěpán, 
který může kromě jiného do-
plácet i na celkový pokles vo-
ličské podpory ČSSD. 

Na posledním místě je  pirát-
ský primátor Zdeněk Hřib. Pra-
ha se tak v hodnocení zvolených 
představitelů čtrnácti územně 
samosprávných celků  propad-
la z jedenáctého až na úplně po-
slední místo. 

Exkluzivní internetový  prů-
zkum provedla společnost SA-
NEP ve dnech 23. - 26. září. 
Celkem bylo dotázáno 12 475 
respondentů ve věkové katego-
rii 18+ let. Celkově se průzku-
mu  zúčastnilo v rámci pane-
lu 220 tisíc registrovaných uži-
vatelů, 41 913 dotázaných. Ex-
kluzivní průzkum  byl zaměřen 
na spokojenost s činností jed-
notlivých krajských hejtmanů 
a pražského primátora. Výsled-

ky průzkumu představují vždy 
percentuální vyjádření hlasová-
ní reprezentativního vzorku re-
spondentů pouze v daném kra-
ji a v případě pražského primá-
tora v Praze.

(nov)

Průzkum odhalil oblíbenost hejtmanů
Oldřich Bubeníček obhájil čtvrté místo
ÚSTECKÝ KRAJ - Zářijový průzkum společnosti SANEP zaměřený na 
hodnocení zvolených představitelů čtrnácti územně samospráv-
ných celků - krajů (včetně Prahy) ukazuje, že nejlépe si opět vedl 
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček je čtvrtý nejoblíbenější.

Oldřich  
Bubeníček

Výstava potrvá do konce listopadu
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát 

města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, 
Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský 

úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipet-
rol, KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Cita-
dela, Resort Loučky, Spolužití, Ten-
ba, knihovna, zimní stadion, Pod-
krušnohorská poliklinika, plavecký 
bazén, hospoda Černice, zdravot-
ní středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrsk-

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, Teplice, Jirkov, Chomutov

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňuje-
me vás, že soukromou inzerci komerč-
ního charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redak-
ci, 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

SEZNÁMENÍ
 ■ Muž hledá přítele – kamaráda 

pro hezké chvíle, co život nabízí, 
život je barevný a zábavný, jen si 
ho užít. Hlavně s vyřešenou minu-
lostí. Zn: žít – užít– naplno. Telefon: 
792 352 595

 ■ Muž hledá kamaráda  – příte-
le na vše hezké, co život přináší, 
s  vyřešenou minulostí a  se svým 
zázemím  – podmínka. Telefon: 
792 352 594 – SMS – případně vo-
lat

 ■ Hledám přítele nebo kamará-
da z Mostu a okolí na procházky, 
kino a disco. Je mi 31 let, mám in-
validní důchod, ale ještě pracuji. 
Tel: 728 691 359

Byty, doMy
 ■ Pronajmu DB SBD Krušno-

nohor 2+1, 50 m2, ulice Obránců 
míru 360, po rekonstrukci bytové-
ho jádra (koupelna, WC, kuchyň), 
dům je zateplen + plastová okna.  
E-mail: cizagro@dac.cz, tel: 602 

651 134, 722 469 471.
 ■ Koupím byt na Meziboří. Tele-

fon: 737 261 941

 ■ Nabízíme výškové prá-
ce, zejména údržba bu-

dov: fasády, čištění  
okapů, likvidace vosích  

a sršních hnízd nebo sha-
zování sněhu a ledu.  
Telefon: 775 118 525 

www.jmgroup.cz

Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od 28.000,- Kč
www.starcam.cz prace@nemak.com www.nemak.com+420 605 630 611 prace@starcam.cz

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

Do salonu Jarka v Litvíno-
vě hledáme kadeřnici 

na ŽL. Možné i jako 
brigádu na MD.

Kontakt J. Khaurová 
602 165 498

„Vážím si vaší práce a vašich 
životních zkušeností. Ústecký 
kraj proto pravidelně podporuje 
Krajskou radu seniorů a všech-
ny aktivity, kterými může zpří-
jemnit seniorům podzim živo-
ta,“ řekl hejtman Oldřich Bube-
níček, který spolu s předsedou 
poradního orgánu hejtmana pro 
seniory a zdravotně postižené 
Pavlem Csonkou a předsedou 
krajské rady seniorů Aloisem 
Malým přivítal přítomné v zapl-
něném sále ústeckého kulturní-
ho domu.

Uměleckou soutěž Senior Art 
vyhlásil Ústecký kraj již pošes-
té. Letos stejně jako loni v oblas-
ti literární, a to ve dvou katego-
riích – poezie a próza. Celkem 
soutěžilo 34 umělců, 16 v kate-
gorii poezie a 18 v próze. Vítěz-
kami v kategorii poezie se staly 
Zdeňka Chládková, Dana Jíro-
vá a Libuše Štěrbová. Prózu na-
opak opanovali muži. Zvítězil 
Vladimír Pospíchal, druhý Jan 
Malý a třetí František Srb.

Dále se vyhlašovaly výsledky 
soutěže o nejaktivnější klub se-

niorů. Na tuto soutěž věnoval 
Ústecký kraj 30 tisíc korun. Ví-
těz se  radoval z odměny 15 tisíc, 
druhý z 10 tisíc korun a za tře-
tí místo bylo 5 tisíc korun, které 
mohou kluby využít na své dal-
ší aktivity.

Na základě hodnocení komi-
se se na prvních třech místech 
umístily tyto kluby: 

1. místo - Klub seniorů 
v Mostě č. 2

Tento klub oslavil v prosinci 
50 let od svého založení. Má 155 
členů. Pořádá pravidelné osvě-
tové besedy. Má pestrou turis-
tickou činnost, aktivní mezige-
nerační spolupráci s dětmi ZŠ 
Z. Matějčka - Hravé čtení, pří-
hraniční spolupráci se seniory 
v Drážďanech, má velmi aktiv-
ní sportovní klub, který repre-
zentuje Most na akcích seniorů, 
31 seniorů navštěvuje Univerzi-
tu třetího věku.      

2. místo - Klub 
důchodců ČD – 

lokomotivní depo, Ústí 
nad Labem

3. místo - Základní 
organizace Senioři – 

školství – OROS Děčín 
Dále byly částkou 2 tisíce oce-

něny od krajské rady seniorů 
další kluby seniorů: KČT klub 
seniorů Krásná Lípa, Klub dů-
chodců Ústí n. L., Klub seniorů 
Meziboří, Klub aktivních seni-
orů Jirkov, Klub seniorů Trmi-
ce, Klub seniorů Litvínov č. 6, 
Klub seniorů Pohádka Vansdorf 
a Klub seniorů Most č. 3.

 V průběhu odpoledne nechy-
běla ani kulturní vystoupení se-
niorů a k tanci a poslechu hrá-
la kapela Oli. V porotě soutěže 
o NEJ babičku Ústeckého kra-
je zasedl za Ústecký kraj Pavel 
Csonka.                                 (nov)

Soutěž „Senior art“ má vítěze
ÚSTECKÝ KRAJ - Dne 1. října se slavil Mezinárodní den seniorů. Ús-
tecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů připravil přátelské 
odpoledne pro seniory z celého kraje, na kterém byly vyhlášeny vý-
sledky soutěže Senior Art a o nejaktivnější klub seniorů. V závěru 
se uskutečnilo krajské kolo soutěže o NEJ babičku Ústeckého kraje.

Zlato za nejaktivnější klub seniorů si odnesl Most.

Hejtman blahopřeje k druhému místu Daně Jírové za poezii.
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Na další zápas Vervy 

až v neděli

Příznivci extraligového 
hokeje se mohou na další do-
mácí utkání týmu HC Verva 
Litvínov těšit až v neděli. To 
tým v žluto-černé přivítá na 
ledě Zimního stadionu Iva-
na Hlinky celek Hradec Krá-
lové. Utkání začíná v  17.30 
hodin. 

Lvi míří do Nové Paky

Druholigový tým hokejis-
tů Mostečtí Lvi se po středeč-
ním domácím duelu s  Dvo-
rem Králové v  sobotu vydá 
za svým soupeřem. K  utká-
ní zajíždí do Nové Paky. Zde 
se představí od 17.00 hodin. 
Most tak začne sérii tří zápa-
sů venku.

Souš hraje doma 

derby s Chomutovem

Aktuální lídr divizní sku-
piny B, celek Baníku Souš, 
hraje v  sobotu další domácí 
utkání. Po výhře 2:0 v Klad-
ně, která jej vynesla do čela 
tabulky, vyzve na svém hřiš-
ti v derby utkání FC Chomu-
tov. Zápas se hraje v  sobotu 
5. října od 15.00 hodin.

Horní Jiřetín se 

pokusí bodovat

Doposud neúspěšný So-
kol Horní Jiřetín, kterému 
se v  sedmi kolech podzim-
ní části krajského přeboru 
v  kopané dospělých nepo-
vedlo zatím získat ani bod, se 
pokusí urvat nějaký bodový 
zisk na domácím hřišti v so-
botu 5. října. To od 10.30 ho-
din hostí Perštejn. 

Mostecký FK  

zajíždí do Žatce

V sobotu sehraje další mi-
strovské utkání i náš druhý 
zástupce v  krajském přebo-
ru dospělých Mostecký FK. 
Ten zajíždí na hřiště Slavo-
je Žatec. Zde utkání začíná 
v 16.00 hodin.

Junioři jedou do 

Třince a Vítkovic

Tým juniorů HC Litvínov 
se hned dvakrát představí na 
ledě soupeře. V pátek 4. říj-
na bude hrát v Třinci a v so-
botu 5. října se představí na 
ledě ve Vítkovicích. Oba zá-
pasy sehraje od 17.00 hodin. 

Na derby I. B – třídy 

do Janova

Na hřišti v Litvínově – Ja-
nově, kde sídlí TJ Kopisty, 
se v  sobotu 5. října odehra-
je derby utkání I. B – třídy 
v  kopané dospělých. Domá-
cí celek od 12.30 hodin vyzve 
SFK Meziboří.                  (jak)

Běžela 43. minuta klání pro-
ti Liberci. Viktor Hübl získal 
v útočné třetině puk, vyměnil 
si ho s Jakubem Petružálkem 
a snadno skóroval z předbranko-
vého prostoru. Branka však mě-
la speciální nádech. Litvínovský 
centr Hübl se ve své 21. extrali-
gové sezoně stal nejlepším střel-
cem základní části české nejvyš-
ší soutěže. 

K litvínovskému hokeji pat-
ří společně s Františkem Luke-
šem naprosto neodmyslitelně. 
Chomutovský rodák zde v sezo-
ně 1998/99 poprvé nakoukl do 
extraligy a kdo by tehdy čekal, 
že tady s přestávkami stráví ješ-
tě šestnáct let. První rok v extra-
lize zvládl tehdy dvacetiletý for-
vard 27 utkání, vstřelil dvě bran-
ky a zapsal osm bodů. 

Bodový příděl dokázal ná-
sledující sezonu znásobit téměř 

dvakrát, možná proto si jej v ro-
ce 2000 vyhlédla pražská Slavia. 
A v jejím dresu zažil mladík ze 
severu Čech explozi. V 50 zá-
pasech základní části nasázel  
16 branek a přidal 24 asistencí. 
Rok nato nasbíral 25 bodů a po 
dvou letech se vrátil domů. 

Dobré výkony znamenaly po-
zvánku do reprezentačního vý-
běru, kde Hübl během dvou let 
odehrál 18 zápasů a čtyřikrát se 
zapsal mezi střelce. Do repre-
zentace se ještě vrátil v době, kdy 
působil v Českých Budějovicích.

V Litvínově se vypracoval 
v jednu z opor, vyrovnal své gó-
lové maximum z prvního roč-
níku v Praze a zahrál si play-
off. V roce 2005 se rozhodl ode-
jít do Českých Budějovic. Na ji-
hu Čech navázal na úspěšné ro-
ky s Chemopetrolem, v sezo-
ně 2006/07 zaznamenal 26 gólů 

a 45 bodů. U Malše strávil tři ro-
ky, než zamířil zpátky do dvace-
titisícového města na severu. 

Zbytek příběhu už většina čer-
nožlutých fandů zná. Hübl se 
stal týmovou legendou, zažil ti-

tul i baráže a každoročně patřil 
mezi nejproduktivnější hráče tý-
mu. Jeho kariérním maximem je 
58 bodů z ročníku 2012/13. Spo-
lečně se slavnými odchovanci si 
v roce 2015 splnil sen a sáhl si 

na pohár T. G. Masaryka. Litví-
novská šestadvacítka ve všech 
fázích nejvyšší soutěže sehrála  
1 120 utkání, vstřelila 363 branek 
a nastřádala 806 kanadských bo-
dů.                                               (jak)

litvínovský matador Viktor Hübl je  
nejlepším střelcem základní části extraligy
LITVÍNOV - Páteční duel proti Bílým Tygrům byl pro Viktora Hübla 
výjimečný. Jednačtyřicetiletý útočník totiž dosáhl na významnou 
metu. Svým 336. gólem v základní části TELH překonal dosavadního 
držitele rekordu Petra Tona a dostal se do čela historické  tabulky. 

Mistrovství ČR 
v kickboxingu

MOST - V Moste proběhlo Mistrovství ČR v kickboxingu dětí, žáků 
a juniorů. Turnaj se uskutečnil ve sportovním areálu Albrechtická. 

Turnaj realizoval SK Leon a Kung-fu centrum z pověření České 
asociace amatérského kickboxu ČAAK.  Soutěžilo se v disciplína-
́ch Stužkovaná (Ribbons Getting), Point Fighting, Lightcontact 
a Kick Light. Turnaje se zúčastnilo celkem 84 závodníků ze sedmi 
sortovních klubů z ČR, které se zaměřují na kickboxérskou mládež. 
Svěřenci  SK Leon  vybojovali 8 x 1. místo, 3 x 2. místo a 4 x 3. místo.

(nov)

V neděli se začalo zápasy Se-
niorligy, konkrétně střetnutím 
mezi týmy Jatka Matějka a SG 
Horní Jiřetín. To pro sebe po 
poločase 1:1 nakonec získala 
v poměru 4:1 Jatka Matějka. 

V dalším zápase si Mostecké 
pumpičky a míchačky přesvěd-
čivě poradily s Team FC AUTO-
VaSt v poměru 5:1. 

Program Seniorligy uzavřelo 
střetnutí úřadujících mistrů Old 
Bridge proti L.K.M. Recycling 
Souš. V něm Old Bridge potvr-
dili úlohu favorita a brali tři bo-
dy za výhru 5:1. 

Program pokračoval zdvoje-
ným kolem Mostecké ligy malé 
kopané, v němž se většina z le-
tošních devíti účastníků před-
stavila dvakrát. 

O výkop se postaraly týmy 
Katalánci Most a GMS Most. 
Výhru si připsali po nemalo-
fotbalovém výsledku 2:1 hrá-
či GMS Most. Katalánci padli 
i ve svém druhém nedělním zá-
pase s týmem Švejk, a to v po-
měru 2:3. Švejk si připsal výhru 
i ve svém druhém utkání, když 
přesvědčivě zdolal proOFFICE 
12:1. Hned osm kanadských bo-
dů bral Pavel Vávra (6+2) a stal 
se tak bodujícím i střelcem to-
hoto kola. Tým proOFFICE pa-
dl i v navazujícím utkání a ten-
tokrát ještě výrazněji. Silné At-
lético Most si připsalo nejvyš-
ší výhru neděle 17:1. Bodově 
v červenočerných dresech ví-
tězů vyčnívali Jiří Formánek 
a Adam Koudelka (oba 4+1). 

Rozjeté Atlético Most zdola-
lo i svého následujícího soupe-
ře Inseminátors FC, a to 9:2. Ne-
dělní los byl k Inseminátors FC 
nemilosrdný a v jejich druhém 
střetnutí je poslal proti úřadu-
jícím mistrům Gamblers Most. 
Ti brali tři body po přesvědči-
vé výhře 13:0. Nejproduktivněji 
se v jejich barvách prezentova-
li Ladislav Kešner (3+3) a Vla-
dimír Pátek (2+4). Gamblerům 
se v následujícím utkání a ve vr-
cholu nedělního programu po-
stavila do cesty výrazně větší 
výzva v podobě Jablíček Cho-
mutov. Jablíčka dokázala Gam-
blery zdolat v poměru 6:2. Ne-
dělní malofotbalový program na  
11. ZŠ Most uzavřelo utkání 
mezi týmy Jablíčka Chomutov 
a Litvínoff. V něm Jablíčka na-
vázala na své představení pro-
ti Gamblerům a připsala si další 
tři body za výhru 10:1.          

 (jan, jak)

Nová sezona mosteckého  
malého fotbalu byla zahájena

MOST – V neděli se na hřišti 11. ZŠ Most opět rozhořely boje další 
sezony mosteckého malého fotbalu. Ten má podobu dvou soutěží, 
jednak Mostecké ligy malé kopané a potom Seniorligy Most pro 
hráče 40+. 

Sedmý ročník  
memoriálů byl vydařený
MOST - Již po sedmé stolní tenisté uctili památku svých kamará-
dů a funkcionářů oddílu SKST Baník Most Josefa Lukaščuka a Kar-
la Paďourka. V mostecké sportovní hale se v sobotu sešlo celkem  
33 příznivců zeleného stolu, kde je již tradičně přivítal Josef Lukaš-
čuk mladší společně s rozhodčími turnaje. 

Turnaj byl tradičně rozdělen na dvě kategorie dle výkonnosti, 
a to Masters a hráče do soutěžní úrovně KP-II, kdy hráči KP-II hráli 
současně i soutěž vyšší. Z tříčlenných skupin postupovali vždy dva 
hráči do hlavní soutěže. V kategorii Masters nenašel přemožitele Jan 
Holáň z domácího oddílu a bez ztráty setu, i přes velkou snahu dru-
hého finalisty Miroslava Bímy, si došel pro zlatou medaili. Na třetím 
místě skočil Luboš Klouček (také Most) společně s Josefem Kubou 
z TJ Avia Čakovice. Velkým překvapením byl v soutěži do KP-II To-
máš Pešula z TJ Sokol Lenešice, který i přes velkou fyzickou náma-
hu z vyrovnaných zápasů Masters našel sílu a prošel hlavním pavou-
kem své kategorie až na příčku nejvyšší. Ve finále porazil domácí-
ho Pavla Schmoranze, třetí skončil Ondřej Piskáček z TTC Litvínov 
a Lubomít Kadlček z TJ Sokol Bořislav. Soutěž útěchy vyhrál Anto-
nín Hejč. V soutěži čtyřher brali zlato Holáňovi s Kočvarou. Tur-
naj zakončilo posezení v restauraci Mamut v Mostě.          (hou, jak)

V prvním zápase s  Portugal-
skem, kde ČR vyhrála 31:20, se 
Zachová celkem pětkrát zapsala 
do listiny střelců. Ve druhém du-
elu s Makedonií dostala od trené-

ra Jana Bašného hodně prostoru 
a výsledkem toho bylo sedm gó-
lů a české vítězství 37:29. Společ-
ně se Zachovou se reprezentač-
ní akce zúčastnila i další mostec-

ká hráčka Jana Šustková, autor-
ka dvou gólů proti Portugalkám. 
„Zachová v  posledním období 
ukazuje, že má dobrou střeleckou 
formu. Snad ji využije i  v  dresu 
Mostu v Lize mistrů,“ okomento-
vala výkon důležité křídelnice bý-
valá brankářka a expertka České 
televize Lucie Kantůrková.   (jak)

Dominika Zachová se prosadila v reprezentaci
MOST - Házenkářka DHK Baník Most Dominika Zachová se výrazně 
podepsala pod dvě výhry českého reprezentačního družstva v kva-
lifikaci o mistrovství Evropy 2020.
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MOST – Městské divadlo v  Mostě se 
přehouplo do druhé poloviny diva-
delní sezony. V ní se mají milovníci pr-
ken, co znamenají svět, ještě nač těšit. 
Připraveny jsou tři premiéry z  celko-
vých osmi pro rok 2019 v  městském 
divadle. Premiéra se uskuteční v těch-
to dnech ale také v Divadle rozmani-
tostí.                                                            (sol)

Divadelní premiéry do konce roku 2019

šÍPková růŽenka
Premiéra: 5. 10. v 17 hodin v divadle rozmanitostí, 5. 10. 
od 10 hodin předpremiéra.
Nové zpracování klasické pohádky o šťastném zlomení 
jednoho letitého prokletí. Pohádka o lásce, tajemství, 
spícím království, zlé víle a její nevyhnutelné věštbě, 
ale i o krásné princezně a statečném zachránci. Výprav-
ná loutková inscenace s autorskou hudbou pro všech-
ny, kteří mají rádi silný pohádkový příběh a jeho boha-
tou symboliku. Režie a scénář: Jiří Ondra, scéna, loutky, 
kostýmy: Jana Hauskrechtová, hudba: Václav Hoskovec.
Hrají. Ema Turnová, Václav Hoskovec, Jitka Raková, Pa-
vel Zikmund.
Pro děti od 4 let.

faulovaný útočnÍk
Jörg Menke-Peitzmeyer, režie: Hana Marvanová. Premiéra: 18. října 2019 na komorní scéně
Juller je úspěšný a slavný fotbalista. Juller je Němec. Juller je ale také Žid. Hravá inscenace nejen pro mládež o slá-
vě i nejtěžších chvílích člověka. Hra Julek se odehrává zčásti v atraktivním fotbalovém prostředí. Pojednává o osu-
du slavného německého fotbalisty Julia Hirsche, přezdívaného Julek (Juller). Julek patřil v mládí k nejlepším a nej-
úspěšnějším fotbalistům své doby. Přestože hrdě reprezentoval svoji vlast, jeho vlast ho také zahubila. Hirsch byl 
totiž nejen Němcem, ale také Židem. Skrze jeho osud se vypráví o tom, jak se nacisté ve třicátých letech 20. století 
v Německu chopili moci, jak stále více a více utlačovali své židovské spoluobčany. V té době již sice Hirsch nebyl 
aktivním fotbalovým hráčem, ale stále byl všeobecně proslulý a dostávalo se mu společenské vážnosti. Ta však 
bohužel netrvala věčně. Ani jeho legendárnost mu v boji proti nacistům a v boji o vlastní život nepomohla. Hirsch 
byl nacisty nejprve utlačován, později deportován do koncentračního tábora a popraven. 
Hra vznikla na objednávku německého fotbalového svazu k uctění památky Julia Hirsche a jako divadelní pro-

středek ke vzdělá-
vání mladého pub-
lika.
kdy se hraje: 
18. 10. v 19:30 hod., 
23. 10. v 19:00 hod., 
8. 11. v 10:00 hod., 
12. 11. v 17:00 hod., 
27. 11. v 19:00 hod.

funny girl
isobel lennart, Bob Merrill – Jule styne, režie: roman Me-
luzín. Premiéra: 20. prosince 2019 na velké scéně
Příběh Funny Girl vychází z reálných životních osudů Fan-
ny Briceové – americké herecké hvězdy 20. a 30. let minu-
lého století – a jejího manžela Nicka Arnsteina. Briceová 
zářila na newyorských divadelních jevištích a bavila tisí-
ce lidí, avšak v soukromí, v soužití s podvodníkem a gam-
blerem Arnsteinem, se jí život drolil pod nohama. Zatím-
co ona byla čím dál slavnější, jemu se nedařilo a skon-
čil ve vězení.
Funny Girl, tak jako každý skutečně velký muzikál, ne-
představuje „pouze“ přehlídku známých melodií a skvě-
lých tanečních čísel, ale jde v něm o něco více než o ra-
dost ze zpěvu a tance. Dílo se nebojí ukázat, že toužebná 
sláva a pozlátko broadwayských jevišť má i stinnou strán-
ku, která je často vykoupena utrpením v soukromém ži-
votě. Ukazuje, že být slavný a zbožňovaný neznamená být 
zároveň šťastný. 
Funny Girl strhujícím způsobem vypráví o velké lásce, se-
beobětování i sebezapření. 

JánošÍk
Premiéra: 15. 11. v 17 hodin v divadle rozmanitostíDobrodružná pohádka o neohroženém hrdinovi, který se dove-dl postavit na stranu spravedlnosti s nasazením vlastního ži-vota. Příběh o ODVAZE, LÁSCE, KOUZLECH, ZRADĚ, PŘÁTELSTVÍ, ale i trestu, který následuje po špatných činech. Připravte se na opravdového hrdinu! Loutky krásné jako oči Jánošíkovy milé! Hudba ostrá jako sekerka! A humoru jako hrachu! Inscenace je určena pro děti od 6 let. 

MauglÍ
rudyard kipling, režie: zbyněk srba. Premiéra: 4. října 2019 na velké scéně.Výpravná adaptace magických Kiplingových příběhů z šera indické džungle. Text hry věrně vychází z povídkové předlohy Knihy džunglí, kterou napsal anglický pro-zaik a básník Rudyard Kipling. Autoři dramatizace (Michal Pětík a Zbyněk Srba) vycháze-li z překladu Aloyse a Hany Skoumalových a v co možná největší úplnosti se pokusili na jeviš-tě převést dobrodružství chlapce Mauglího, jehož příběhy zabírají přibližně polovi-nu všech příběhů z Knih džunglí.

Titulní roli ztvární Tadeáš Horehleď. Dále hrají Otto Liška, Lukáš Kofroň, Marcel Ro-šetzký, Jiří Rumpík, Veronika Týcová, Matyáš Procházka, Markéta Hausnerová, Zi-ta Benešová, Tomáš Vacek, Ivana Zajáčková, Michaela Krausová a mnoho dalších.V okouzlující výpravě diváci spatří nejen chlapce Mauglího, ale i jeho vlčí rodinu, pantera Baghíru a medvěda Bálúa, tygra Šér Chána, hada Ká a další úžasné postavy. Zvláště výrazné a důležité místo mají v inscenaci masky a kostýmy Veroniky Watz-kové. Hudbu do inscenace složili Míra Kuželka a Richard Řeřicha.Mauglí v Městském divadle v Mostě bude trochu dobrodružný příběh, trochu po-hádka, trochu ponaučení o ceně přátelství, statečnosti, povinnosti pomáhat slab-ším a boji proti strachu a vlastním vnitřním démonům. Je určen mladým i starším di-vákům, kteří spatří výpravnou inscenaci s písněmi a silným příběhem.kdy se ještě hraje: 8. 10. v 17:00 hod., 16. 10. v 10:00 hod., 30. 10. v 19:00 hod., 14. 11. v 19:00 hod., 23. 11. v 18:00 hod. a 26. 11. v 10:00 hod.

3x foto: Tomáš Branda

Malý Mauglí  s vůdcem vlčí smečky Akélou 

Mauglí a starý mědvěd Bálú


