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 � Dýně, buřty, oDvaha

MOST – Středisko volného 

času pořádá 1. 11. od 16 do  

17 hodin dlabání dýní . Vstup-

né 20 Kč/dítě, od 17.30 hodin 

opékání buřtíků a od 18.15 

do 19.15 hodin stezka odva-

hy v SVČ. 

 � Lvi proti Děčínu

MOST -  Mostečtí Lvi se  

26. 10. od 17.30 hodin  v Be-

net aréně utkají s HC Děčín. 

Děčín poprvé v sezóně pro-

hrál, a to s MOSTECKÝMI LVY. 

Přijďte podpořit svůj domá-

cí tým!

 � Šperky baronky uLriky

MOST -  Oblastní muzeum  

a galerie Most zve 7. 11. od  

17 hodin  na přednášku k ote-

vření stálé expozice Ulriky 

von Levetzow na téma „Šper-

ky Ulriky von Levetzow“.  

Přednáší Radek Hanus.

Na zámku Jezeří  
bude strašit!

JEZEŘÍ -  Se závěrem návštěv-
nické sezóny se blíží  tradiční 
akce „Oživlá strašidla“ na 
zámku Jezeří. Uskuteční se 
v sobotu a v neděli 26. a 27. 
října.

Téměř již legendární akce 
je jednou z největších svého 
druhu v republice. Desítky 
strašidel, mágů a nadpřiroze-
ných bytostí budou o tomto 
víkendu  průvodci ztemně-
lým zámkem. Protože tato podívaná je pro řadu návštěvníků oprav-
du děsivá, je připraven i malý okruh pro děti a slabší povahy. Vzhle-
dem k velkému počtu návštěvníků je nutné počítat s komplikacemi 
při parkování, které mohou nastat při zaplnění kapacit blízkých pro-
storů, i ve větší vzdálenosti od zámku. Vstupné se platí při vstupu na 
vybraný okruh. Po zakoupení vstupenky se ihned vstupuje do zám-
ku/sklepení. Začátek akce a začátek prodeje vstupenek je v 11 hodin, 
prodej vstupenek bude ukončen v 15 hodin. Doba strávená ve frontě 
na Velký okruh se pohybuje od 30 do 60 minut. Rezervace není tech-
nicky možná, na prohlídku se dostane každý, kdo dorazí do areálu 
nejpozději v 15 hodin. Pozor! Tato akce NENÍ noční akcí. Bližší in-
formace na www.zamek-jezeri.cz.                                                  (nov)

Vítězný projekt se bude v  ka-
ždém městě za finanční podpo-
ry Unipetrolu realizovat v  příš-
tím roce. Hlasování probíhá až 
do konce ledna na veřejných mís-
tech v obou městech, ve speciální 
tramvaji, na internetu nebo zaslá-
ním SMS zprávy.  „První fáze na-
ší kampaně se setkala s mimořád-
ným zájmem obyvatel. Jejich ak-
tivní zapojení je pro nás od začát-
ku velmi důležité, protože jen oni 
nejlépe vědí, co je v jejich městech 
nejvíce zapotřebí,“ řekl  člen před-
stavenstva skupiny Unipetrol To-
máš Herink. Součástí komise, 
která měla za úkol vybrat finálové 
projekty, byl také primátor Mostu 
Jan Paparega a starostka Litvíno-
va Kamila Bláhová.

V Mostě se bude vybírat me-
zi vybudováním veřejné Wi-Fi 
na vybraných místech, vysáze-
ním stromů a vybudováním par-
ku pro psy. „Děkuji všem obyvate-
lům našeho města, kteří se svými 
nápady do kampaně zapojili. Vel-
mi mile mě překvapilo, kolik návr-
hů dorazilo. Neváhejte a dejte hlas 
pro jeden ze tří projektů, který se 

v příštím roce zrealizuje právě 
v našem městě Most,“ vyzval pri-
mátor Mostu Jan Paparega. V Lit-
vínově mohou lidé hlasovat pro 
rekonstrukci Citadely, revitaliza-
ci okolí Pilařského rybníka a vy-
budování skateparku.  „Oceňuji, 
že se Unipetrol pustil do této kam-
paně, že našel další cestu, jak pod-
pořit města v místě svého působe-
ní. Jsem ráda, že obyvatelé anketu 
zaregistrovali a poslali své náměty. 
Do užšího výběru prošly také tři 
velmi zajímavé za Litvínov. Uvi-
díme, pro který z nich se nakonec 
občané svým hlasováním rozhod-
nou,“ dodala starostka Litvínova 
Kamila Bláhová.                       (nov)

 VYBÍREJTE! Park pro psy, Wi-Fi nebo rybník?
MOST/LITVÍNOV - Celkem 260 návrhů na zlepšení životního prostře-
dí odevzdali během podzimu obyvatelé Litvínova a Mostu. Kampaň 
„Unipetrol lidem“ nyní dospěla do finále. Porota složená ze zástup-
ců Unipetrolu a měst Litvínov a Most vybrala pro každé město tři 
návrhy, ze kterých obyvatelé obou měst určí vítězný projekt. 

Obyvatelé mohou hlasovat do konce ledna 2020. 
Hlasy lze odevzdávat do zelených boxů rozmís-
těných na veřejných místech v Mostě a Litvíno-
vě, včetně speciálně vybavené tramvaje. Hlaso-
vat je možné také formou SMS zprávy na číslo 
736 304 031 nebo online na webových stránkách 
www.unipetrollidem.cz, kde zájemci naleznou 
veškeré informace o celém projektu.

Příští vydání 
Týdeníku Homér 

vyjde 8. listopadu.
Redakce

Porota ve složení - Tomáš Herink, 
Kamila Bláhová, Jan Paparega 

a Katarzyna Woś - to neměla 
jednoduché. Hodnotila 260 návrhů.



MOST  - Před několika týdny 
vyslali mostečtí Piráti a Zelení 
pro Most do světa petici  proti 
stěhování mostecké knihovny 
do Repre, jehož rekonstrukce 
se plánuje příští rok. Petici Pirá-
ti umístili do mostecké nemoc-
nice a také do vestibulu mos-
teckého magistrátu. Odtud ale 
záhadně zmizela. 

„V pondělí 14. 10. jsme po 
domluvě s tajemníkem měs-
ta umístili ve vstupní hale ma-
gistrátu petici proti stěhování 
knihovny. Ale už o dva dny poz-
ději nás tajemník informoval, že 
petice někam zmizela, recepční, 
ani služba městské policie, kte-
rá je přítomna v hale 24 hodin, 
si prý ničeho nevšimla,“ infor-
moval předseda Pirátů Adam 
Komenda. Ze stolku podle je-
ho slov zmizel nejen přilepe-
ný text petice, ale také již po-
depsané petiční archy. „Petici 
na magistrát samozřejmě umís-
tíme znovu, ten, kdo petici od-
cizil, zřejmě nemá rád aktivní 
občany, kteří formou petice vy-

jadřují nesouhlas s nesmyslným 
stěhováním knihovny do Repre. 
Takovéto neférové kroky nás ale 
nezastaví a v boji za zachová-
ní knihovny budeme pokračo-
vat i nadále,“ dodal Adam Ko-
menda.

Proti stěhování knihovny do 
Repre připravují Piráti a Ze-
lení pro Most 19. listopadu od  
17 hodin před budovou knihov-
ny demonstraci. „Demonstra-
ci pořádáme, jelikož se domní-
váme, že současná budova nej-

více vyhovuje potřebám knihov-
ny. Budova mostecké knihovny 
byla první budovou v Českoslo-
vensku, která byla po roce 1945 
postavena výhradně a jenom 
pro knihovnické účely. S plánem 
na její přestěhování nesouhlasí-
me, jelikož nelze garantovat stej-
nou kvalitu služeb po plánova-
ném přestěhování do KD RE-
PRE. Město navíc nepředstavi-
lo žádnou ucelenou koncepci, 
jak budovu stávající knihovny 
po přestěhování knihovny využi-
je. Vážně se obáváme, že budo-
va nebude využívána a bude po-
stupně chátrat. Na základě výše 
uvedeného si myslíme, že nejlep-
ším řešením je ponechat knihov-
nu v současné budově,“ řekl 
k chystané demonstraci Adam 
Komenda.                              (nov)

komunální politika 25. října 20192

ZmiZENÍ PETicE: Jak To VidÍ PRimáToR mosTu JaN PaPaREga?
„Každý občan má právo vyjádřit svůj názor ke konkrétní věci. Pokud ovšem jde o tuto 
iniciativu, vnímá ji vedení města jako čirý populismus pana zastupitele Komendy, který 
zřejmě v posledních dvou letech, kdy se hovoří o přestěhování knihovny do budovy Re-
pre, bydlel ve zcela jiném městě. Myšlenka přestěhování knihovny do budovy Repre je 
ze strany vedení města od počátku prezentována veřejnosti a dosud jsme se nesetkali 
s negativními reakcemi. Přemístit městskou knihovnu do centra města koresponduje se 
záměrem vrátit kulturní život do centra Mostu. Je s podivem, že pan zastupitel Komen-
da jde proti tomuto záměru, když na druhé straně tuto myšlenku podporuje v záležitos-
ti revitalizace parku Střed, která je dalším z kroků oživení centra města,“ 

Varhanní kostel
MOST – Kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie v Mos-
tě zve na varhanní koncert 
Musica loci. Varhanní pás-
mo je proložené poezií, kte-
rou přednese herec Městské-
ho divadla Most Otto Liška. 
Koncert se koná 4. listopadu 
od 18 hodin.                        (nov)

Vánoční výzdoba 
v mostě se rozšíří 

MOST – Vánoční výzdobu bude pro letošní a příští sezonu zajišťovat 
stejná společnost jako v předchozích letech. Rozšířit by se měla do 
dalších míst. 

Mostečtí radní schválili společnosti MK-mont illuminations,  
s. r. o. navýšení finančních prostředků na zajištění vánoční výzdo-
by ve městě  o zhruba jedenáct tisíc korun bez DPH za rok plně-
ní. „Důvodem je rozšíření  stánků v parčíku u kluziště. To bude nut-
né zabezpečit rovněž světelnými řetězy a sjednotit vzhled s výzdobou 
stánků, které jsou zde každoročně instalovány,“ informoval náměstek 
primátora Marek Hrvol. Pronájem vánoční výzdoby bude pro letoš-
ní sezonu činit více než dva miliony a osm set tisíc korun bez DPH. 
Zakázku se společností MK – mont illuminations vysoutěžilo měs-
to v loňském roce, a to na dobu tří let.                                           (sol)

Na matyldě se  
začalo budovat

MOST –  Technické služby města Mostu před pár dny odstartovaly 
plánované  úpravy rekreačního areálu na Matyldě. Návštěvníkům se 
„Matylda“ v novém předvede nadcházející sezónu.

V areálu jezera se začalo budovat lepší sociální zázemí pro zaměst-
nance a veřejnost. Stavba, která přijde téměř na šest miliónů korun 
korun (bez DPH), by měla být hotova do konce května příštího ro-
ku. Úpravy areálu spočívají v rekonstrukci stávající budovy a její pří-
stavby. Bude zateplená a vhodná pro celoroční provoz. Součástí bu-
dou nová sociální zařízení. WC, sprchy a umyvadla pro muže a ženy. 
Podlahová plocha budovy je plánována na 170 m2.

Dále zde vznikne recepce tábořiště Matylda, šatna a WC pro za-
městnance, denní místnost, sklad údržby včetně garáže pro usklad-
nění menší techniky a technická místnost.                                     (nov)

komorní balet přiveze  
taneční divadlo

MOST – V Mosteckém divadle představí Pražský komorní balet ta-
neční divadlo inspirované motivy starých lidových písní v choreo-
grafiích Petra Zusky  CARMINA VETERA.

Lidová píseň, poezie a etnická hudba. To vše představuje tvor-
bu Petra Zusky od jeho samotných choreografických začátků. Ve-
čer s názvem Carmina Vetera (Staré Písně) představuje jen část  Zu-
skovy tvorby. Konkrétně choreografie "Ej Lásko", "Lyrická" a "Rů-
že" byly vytvořeny mezi lety 2008 - 2010 pro různé umělecké sou-
bory a příležitosti. Zbrusu nové dívčí sólo "FO(U)R ONE" bude mít 
v Pražském komorním baletu 27. října světovou premiéru. V mos-
teckém divadle  se komorní balet představí  3. listopadu od 19 ho-
din. Vstupné: 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč.                           (nov)

mostečtí Piráti a Zelení řeší záhadu
Petice proti stěhování knihovny ZmiZELa!

Město řešilo výstavbu nové-
ho bydlení na Benediktu a vy-
budování nových parcel pro 
rodinné domky. Ty se plánují 
podél komunikace od kruho-
vého objezdu ve Vtelně smě-
rem na Prahu. 

„Na Benediktu se má rozšiřo-
vat část, kde bude možné stavět 
další rodinné domy. Přišla žá-
dost o vydání stanoviska, k níž 
jsme měli připomínky,“ sdělil 
primátor Jan Paparega. Město 
upozornilo stavebníka na ně-
které závažné nedostatky, které 
projekt nového bydlení neře-

ší. „Když se v minulosti proda-
la lokalita Benedikt – východ I., 
bylo to velmi nešťastné, bez ja-
kýchkoliv regulativ. Neudělaly 
se zde chodníky, chybí městský 
mobiliář, který lidé dodatečně 
požadují. Není zde infrastruk-
tura a veřejné prostranství. To-
to všechno chybělo i v  doku-
mentu, který jsme obdrželi,“ 
vysvětlil primátor. 

Město stavitele na nedostat-
ky upozornilo a požaduje do-
plnění. Navíc nesouhlasí ani 
s  kácením zeleně. „Komise re-
gionálního rozvoje dala k  ma-

teriálu stanovisko, že pokud ne-
dojde ke kácení a materiál bude 
splňovat požadované atributy, 
byla by výstavba možná. Jedná 
se o území zhruba pěti hektarů, 
kde je zčásti i zalesněná plocha, 
které bychom se neradi zbavo-
vali. Tvoří tu přirozenou bari-
éru už ke stávající výstavbě,“ 
upozornil  primátor. 

I když se nejedná o pozemky 
města, jako tomu bylo v přípa-
dě lokality Benedikt – východ 
I, přesto potřebuje stavebník  
(v  tomto případě společnost 
Herkul) souhlasné stanovisko, 
„Je na zvážení, zda v momentě, 
kdy se připravuje nový územ-
ní plán, by nebylo lepší počkat,“ 
podotkl primátor. Radnice ne-

chce výstavbě nových rodin-
ných domků bránit. „Bereme 
v  potaz, že první etapa Bene-
diktu - východ I dopadla ka-
tastrofálně. Pozemky se nezří-
zeně prodaly a nyní je tu situ-
ace velmi neutěšená.  Byli by-
chom neradi, aby zde vznik-
lo další ‚mrtvé‘ území a lokali-
ta bez života, kde budou žít li-
dé jen za plotem. Nový územ-
ní plán tuto lokalitu také bude 
řešit,“ doplnil  náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. V novém 
území Benediktu – východ II. 
se původně plánovalo zhru-
ba 60 rodinných domů, nová 
zúžená varianta počítá už jen  
s 45 domky. 

(sol) 

Na Benediktu se plánují další domy
První etapa stavby dopadla katastrofálně,  

město nechce další mrtvé území
MOST – V Mostě se plánuje nové území pro stavbu rodinných domů, 
a to v  části Benedikt – východ II. Radnice je ale k  novému návrhu 
skeptická.       

Město už delší plánuje přestěhovat knihovnu do zrekonstruovaného Repre. Piráti a Zelení pro Most nyní sepsa-
li proti záměru politiků petici.

Úpravy Matyldy začaly, do nové sezóny bude hotovo.

Vzhledem k této uzavírce 
dojde na autobusových linkách 
číslo  20, 22 a 30 k následujícím 
úpravám:

zastávka autobusových linek 
číslo 20, 22 a 30 NEMOCNICE 
(pouze ve směru OD OPRIOR) 
bude přemístěna ze současného 
umístění na parkoviště osobních 
vozidel za objekt lékárny (viz si-

tuační plánek). Odjezdy linky 
číslo 30 ze zastávky Nemocni-
ce budou posunuty o 1 - 2 min. 
dříve oproti současném jízdní-
mu řádu. Odjezdy linky číslo  
20 v úseku Čs. armády - Ne-
mocnice a linky číslo  22 v úseku 
Souš, Matylda budou posunuty 
o 1 - 2 min. dříve oproti součas-
ném jízdnímu řádu.          (nov)

dopravní podnik upozorňuje
Pozor na změnu mHd!

MOST - Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova upozorňuje cestu-
jící, že s platností od 25. října od 03 hodin  bude z důvodu zahájení 
opravy silničního mostu č. 4a-M1 uzavřena část ulice J. E. Purkyně 
v Mostě (u nemocnice) pro silniční provoz.

Od 25.10. po mostě u nemocnice neprojedete.



Nový autobusový terminál 
vznikne v opačné části před-
nádražních prostor, než je bý-
valé autobusové nádraží. Pů-
vodně město chtělo vybudo-
vat terminál zde, ale nedohod-
lo se s vlastníkem pozemků. 
„Máme studii proveditelnosti ve 
dvou variantách. Nakonec se vy-
brala ta v levé části při pohledu 
na nádražní budovu. Raději by-
chom ale variantu vpravo, pro-
tože je to bývalé autobusové ná-
draží a bylo by ideální, aby plo-
cha měla využití. BUSCOM má 
ale v rámci vypořádávání býva-
lých nádraží nehorázné poža-
davky,“ sdělil náměstek primá-
tora Marek Hrvol. BUSCOM 
prý požadoval za plochu, která 
dnes zeje prázdnotou a hroma-
dí se zde jen nepořádek, dvacet 
až třicet milionů. „Cena ale po-
dle posudků vycházela na zhru-

ba šest sedm milionů korun, na-
víc si společnost podmiňovala 
výkupy i změnou územního plá-
nu, na což jsme nepřistoupili,“ 
komentoval náměstek. 

Město bude muset ale vykou-
pit pozemky i v  levé části do 
svého vlastnictví. „V rozpočtu 
na příští rok je vyčleněna část-
ka na výkupy pozemků. Se spo-
lečností, která je vlastní, jsme se 
již dohodli. V nejbližší době ne-
cháme zpracovat studii. Ideálně 
v roce 2021 bychom rádi zaháji-
li projekční přípravu a realizace 
by vycházela zhruba stejně jako 
rekonstrukce nádražní budovy, 
zhruba v  letech 2022 – 2023,“ 
uvedl dále náměstek. 

Při přípravě chce město ko-
ordinovat stavbu se Správou 
železniční dopravní cesty, kte-
rá bude ve zhruba stejné době 
rekonstruovat budovu a koleji-

ště vlakového nádraží. „Dohod-
li jsme se na společných jedná-

ních. Budeme koope-
rovat, vyměňovat si 
o chystaných stavbách 
informace a slaďovat 
veškeré záležitosti, aby 
vše proběhlo bez pro-
blémů a pokud možno 
v návaznostech,“ do-
plnil primátor Jan Pa-
parega.  

Nový autobusový 
terminál by město vy-
budovalo pravděpo-

dobně z vlastních prostředků. 
„V tuto chvíli zatím s dotací ne-
počítáme, ale samozřejmě sledu-
jeme výzvy. I když zatím nezná-
me žádný přesnější odhad, ne-
počítáme s  žádnou převratnou 
částkou,“ uvedl náměstek. Po-
dle vedení města by se nemě-
lo jednat o žádnou honosnou 
stavbu a úpravy. „Půjde o kla-
sické autobusové nádraží, tak-
že především tu budou zpevněné 
plochy a odstavné plochy pro au-
tobusy,“ dodal náměstek. 

 (sol)

Uvažuje město o snížení rych-
losti popřípadě nainstalová-
ní zpomalovacího prahu do uli-
ce Alej B. Němcové? Od polože-
ní nové asfaltové silnice tam au-
ta a hlavně motorky jezdí ohro-
žující rychlostí. Bohužel obyvate-
lé, kteří bydlí na straně ulice, kde 
není chodník/přechod pro chod-
ce, jsou ohroženi na životě při 
"přebíhání" na druhou stranu.

Ulice Alej B. Němcové je vý-
znamnou sběrnou místní komuni-
kací, přičemž na sběrných komu-
nikacích se nedoporučuje snižová-
ní nejvyšší dovolené rychlosti pod 
50 km/h, a to zejména s ohledem na zajištění bezproblémové ply-
nulosti dopravy. Stejně tak jsou sběrné komunikace nevhodné pro 
osazování zpomalovacích prahů, a to zejména, pokud je po nich 
vedena městská autobusová doprava, jako v dotčené ulici. Zajiš-
tění dodržování nejvyšší dovolené rychlosti ve městě je výhradně 
v kompetenci republikové, případně městské policie.

Odpovídá primátor Mostu Jan Paparega
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P tejte se politiků

autobusy z centra ven?
Nové autobusové nádraží by mělo být menší než to bývalé. Všichni au-
tobusoví dopravci by měli základní stanoviště právě zde a již by neměli 
stavět ve městě. „Chceme jednat s dopravci. Mají licence platné na ně-
kolik let, takže není jednoduché je dostat z centra města a přinutit, aby 
jezdili na autobusové nádraží. Je ale cíl, aby autobusy nezajížděly do 
města a byla zajištěna kvalitní městská doprava, která všechny cestují-
cí na tento terminál bez problémů dopraví. Doprava ve městě houstne 
a v odpoledních hodinách jsou křižovatky zacpané,“ podotýká náměstek 
s tím, že jednat chce město i s veřejností. „Víme, že občanům to vyhovu-
je. Budeme s nimi jednat a přesvědčovat je,“ dodal.  

Jan Paparega

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

minimálně 3 roky praxe ve veřejných službách a správě, 
výhodou praxe se zaměřením na sociální oblast a odborná 
způsobilost v sociální oblasti,

vítána praxe v řídicí funkci s prokazatelnými zkušenostmi s 
organizací a vedením kolektivu,

výhodou znalost �nancování sociálních služeb,

znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

občanská a morální bezúhonnost,

splnění dalších předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a 
Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon),

schopnost samostatného úsudku a rozhodování, příjemné 
vystupování, komunikativnost, �exibilita.

V souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č. 222/2010 
Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě ve 13. platové třídě.

Ihned po ukončení výběru uchazečů/uchazeček, případně dle domluvy.

Přihláška musí být 
doručena nejpozději 

do 15. 11. 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"
 

ŘEDITEL/KA 
MĚSTSKÉ SPRÁVY

 SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MOSTĚ
  - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Statutární město Most dne 11. 10. 2019 oznamuje vyhlášení
výběrového řízení

na obsazení vedoucí pracovní pozice 

POŽADAVKY: 

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

PŘEDPOKLÁDANÝ 
NÁSTUP DO FUNKCE:

kdy nové autobusové nádraží? 
Terminál vznikne do tří let

Pro nový autobusový terminál chtělo město využít bývalé nádraží auto-
busů. Majitel pozemků má prý ale dlouhodobě nehorázné finanční po-
žadavky. Pozemek tak už řadu let chátrá, což se výhledově asi nezmění.

Hlavním tahákem je kromě 
vstupného obří sliz. V parku bu-
de pro děti přichystána slizová 
„laboratoř“, kde si budou moci 
vyrobit se Slizounem mega ob-
rovský sliz. Hlavní program  se 
bude konat od 14 do 16 hodin 
a bude jím provádět dětem zná-
mý Hopsík. Součástí bude ta-
ké kouzelná show či malová-
ní na obličej zdarma, a to v ha-
lloweenském stylu.  V  případě 
špatného počasí, když by napří-
klad pršelo, program se slizem 
se přesune do foyer sportovní 
haly. „Rozhodli jsme se, že po-
děkujeme návštěvníkům za vel-
mi úspěšnou sezonu. Od otevře-
ní FUNparku  v  poslední školní 
den, až do současné doby, park 
navštívilo přes 40 tisíc lidí. To 
předčilo všechna naše očekávání. 
A číslo stále narůstá,“ uvedl  Pe-
tr Formánek, ředitel Sportovní 
haly Most, která má FUNpark 
pod svými křídly. I v posledním 
měsíci  je návštěvnost FUN par-
ku hojná. Zejména  kvůli  tep-
lému počasí. „Lidé se sem rádi 

vracejí. Chodí ale noví návštěv-
níci a také milovníci podzimu, 
protože pohled na barevné lis-
tí z rozhledny je krásný, a tak si 
jej návštěvníci samozřejmě často 
fotí,“ podotkl ředitel Formánek. 
FUNpark se stal také oblíbeným 
cílem škol i mimo okres. „Na-
vštěvují nás i školy v době výu-
ky. Je to stále možné, ale je nutné 
se objednat telefonicky předem,“ 
radí ředitel. 

Park s  bludištěm a rozhled-
nou zůstane otevřený do konce 
října.  V příští sezoně se zde ob-
jeví novinky. Například uzamy-
katelné skříňky, které se už letos 
poprvé objeví u mobilního klu-
ziště v  parku vedle magistrátu. 
Na rozhledně se také budou in-
stalovat nové tabulky s popisem 
dominant, viditelných z vrcholu 
rozhledny.    

Často se také návštěvníci pta-
jí na stabilní toalety a sociální 
zázemí. Na místě jsou jen TOI 
TOIky. Město původně toale-
ty zvažovalo, nakonec se ale vy-
budování zkomplikovalo. „Ten-

to problém jsme si uvědomova-
li už na začátku, když jsme park 
budovali. Vyskytl se ale závaž-
ný problém s  přivedením sítí, je 
to problematické území. Nevíme, 

zda  toto bude do budoucna rea-
lizovatelné. Pokud ano, bude to 
určitě dost finančně nákladné,“ 
uvedl primátor Jan Paparega.                           

   (sol)

MOST – Město Most vybuduje nový autobusový terminál. Nádraží  
by mělo vzniknout zhruba do tří let vedle nádražní budovy.  

FuNpark chystá na závěr sezony obří slizovou párty!
MOST – Na Šibeníku se chystá v neděli 27. října velká FUNpárty pro 
rodiny s dětmi za poloviční vstupné do bludiště i na věž. Akci s bo-
hatým programem připravila Sportovní hala Most jako poděkování 
za rekordní návštěvnost první sezony.   

V rámci dopravní obsluž-
nosti vyčlenilo město pro-
středky do rozpočtu na pří-
ští rok na projekční přípra-
vu prodloužení autobusové 
linky ve Vtelně i na opatření, 
která zde budou při realiza-
ci případně zapotřebí. „Už se 
projektuje úprava křižovatky 
u vodárny, kde by se měl auto-

bus bezpečně otočit, a také za-
stávka a točna v ulici Na Grun-
tě,“ informoval náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. Pro-
zradil, že by se linka měla po 
nové prodloužené trase zpro-
voznit v roce 2021. „Máme vše 
již zkalkulované, víme přesně 
trasu linky i o kolik kilometrů 
se prodlouží. Vše je připrave-

né tak, aby již v roce 2021 mo-
hl tudy autobus jezdit,“ ujistil 
náměstek.  

Největším kamenem úrazu 
navrhované trasy prodlouže-
né linky č. 5 byla varianta, po-
dle níž měl autobus nově jez-
dit ulicí Mostecká. S  tím ale 
nesouhlasili místní občané, 
kteří dokonce sepsali petici. 
Vedení města se bylo na mís-
tě podívat a navrhované vari-
anty si projeli pilotní jízdou. 
„Přes Mosteckou ulici se jezdit 

nebude. Podmínky zde nejsou 
úplně ideální, autobus by jez-
dil lidem před okny, proto jsme 
vyhověli jejich přání a zvolili 
druhou variantu. Autobus bu-
de zajíždět k  místní hospodě, 
tam by se měl otočit a jet ulicí 
U Marijány směrem na točnu. 
Odtud by se zase vracel tou-
to ulicí nazpátek,“ informoval 
náměstek.  

Změnou pro příští rok  je 
také zavedení nového spoje na 
hipodrom. „Půjde o zcela nový 

spoj. Podrobnosti ale ještě řeší-
me. Linka by měla do dostiho-
vého areálu zajíždět převážně 
v sezóně. Linka a její fungová-
ní bodou ale ještě upřesněné,“ 
doplnil náměstek. Dopravní 
obslužnost by měla být také 
zajištěna i na významné kul-
turní akce města v  průběhu 
roku, jako je například Mos-
tecká slavnost apod. „Ke změ-
nám dojde i u linky č. 31, kte-
rá zajíždí do průmyslové zóny 
Joseph. Vyhověli jsme investo-

rům a posílili ji  o několik spo-
jů. Financovat by to měl kraj 
v  rámci příměstské dopra-
vy,“ vyjmenoval náměstek. 
V  příštím roce se také počítá 
s  náhradní autobusovou lin-
kou náhradou za tramvaj, a to 
kvůli plánované rekonstruk-
ci trati z  Mostu do Litvíno-
va, která by měla odstartovat 
na jaře příštího roku. „Ostat-
ní obslužnost na území města 
bude zachována obdobně jako 
letos,“ dodal náměstek.    (sol)   

cestující čekají změny v dopravě – budou prý příjemné
MOST – Příští rok se chystají na Mostecku změny v dopravě. Zavádět 
se budou nové linky a rozšíří se některé trasy stávajících autobuso-
vých spojů.    



zpravodajství 25. října 20194

PONDěLÍ
STÁTNÍ STÁTEK

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Vepřová krkovice po živáňsku, špenát, bramborové placky 125 Kč
150 g Pikantní kuřecí WOK, dušená rýže 115 Kč
350 g Kus-kus s kousky lososa a restovanou zeleninou 105 Kč

STŘEDA
Zelná s klobásou 35 Kč
150 g Kančí maso na česneku, červené zelí, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Smažený vepřový řízek, šťouchaný brambor s cibulí a slaninou 115 Kč
150 g Uzené maso, čočka na kyselo, sázené vejce,  105 Kč
 kyselá okurka, cibulka 

ČTVRTEK
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
150 g Smažené kuřecí prso plněné sýrem, bramborová kaše, citron 125 Kč
150 g Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, houskový knedlík  115 Kč 
 nebo těstoviny 
350 g Zapečené fleky s uzeným masem, kyselá okurka 105 Kč

PÁTEK
Kulajda s vejci 35 Kč
150 g Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Kuřecí prso ve slanině na žampionech, šťouchaný brambor 115 Kč
350 g Lasagne s kachním masem, špenátem, cibulkou a parmazánem 105 Kč

SPECIÁL
450 g PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ  165 Kč  
 S KOŘENOVOU ZELENINOU A PEČENOU BRAMBOROU  
 S KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO

POLEDNÍ MENU
28. 10. – 1. 11. 2019
Při objednávce hlavního chodu

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

Na stravenky vracíme do 10 Kč

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:

MOST – V Oblastním muzeu 
a galerii v Mostě se setkají fi-
gurkáři z Čech, Moravy a Slo-
venska.  Sbírky a díla nejen 
vystaví (cca 400 figurek, 
bust a dioramat), ale nechají 
i nahlédnout pod pokličku 
svého umění. 

Na místě budou probí-
hat průběžné ukázky malby 
akrylem a olejem a skulpting 
figur. K dispozici bude řada 
špičkových figurkářů, kteří 
se rádi o své znalosti podě-
lí s případnými zájemci z řad 
návštěvníků.  Figurku je po-
třeba nejprve začistit a sesta-
vit a až poté přichází na řadu 
vlastní umění – malba olejo-
vými nebo akrylovými bar-
vami. Tato část vzniku konečné-
ho díla je velmi podobná malbě 
obrazu, používají se stejné bar-
vy a velmi podobné postupy. Fi-
gurkář musí malbou vystihnout 

realitu, kterou se snaží znázornit 
v tomto malém měřítku. 

Zájem o „figurkařinu“ jde ru-
ku v ruce se zájmem o historii na-
příč celými staletími. Figurkáři 

jsou muži s  krásným koníčkem, 
kterým zůstala duše chlapců. 
Prostřednictvím svých figurek se 
prohánějí na koních mezi Indi-
ány, plaví po rozbouřených mo-

řích pod pirátskou vlajkou, ve-
lí armádám či objevují neznámý 
vesmír. Jsou to dobrodruzi, cesto-
vatelé, kapitáni, objevitelé.  

(nov)

Figurkáři - muži s duší chlapců  
a krásným koníčkem

Nechte se od 26. října do 28. října  alespoň na chvíli vtáhnout do úžasného světa zachyceného v malých dílech. Ote-
vírací doba: 26. – 27. října 9–18 hod., v pondělí ve státní svátek - 28. října 9 – 15 hod. Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč.

Velká výstava se stane jedním 
z vrcholů druhého pololetí to-
hoto roku. Tentokrát se promění 
muzeum v africkou vesnici, kte-
rá ožije příběhem Johna L. Bro-
ma,  cestovatele, producenta, ta-
nečníka a herce. „Po Austrálii, 
Egyptu a Číně bude mít veřejnost 
příležitost cestovat s muzeem do 
vzdálených zemí. Součástí vý-
stavy budou komentované pro-
hlídky a přednášky,“ uvedla Jit-
ka Klímová z oddělení propaga-
ce mosteckého muzea a galerie. 

Veřejnost pozná výjimečný 
osud muže, který se narodil ja-
ko úplně obyčejný kluk v Choc-

ni v době, kdy na trůně ještě se-
děl František Josef I. Zamiloval 
se pohyblivých obrázků a točil 
filmy s Vlastou Burianem, Lí-
dou Baarovou a dalšími hvězda-
mi první republiky. 

Emigrace před komunis-
tickou diktaturou ho přivedla 
k další lásce - Africe. Potkal do-
morodé krále, prezidenty a pre-
miéry i povstalce Mau-Mau. Fil-
moval Afriku, která měla zmi-
zet. Poznal černý kontinent ja-
ko málokdo před ním i po něm, 
vracel se tam a točil. Díval se na 
Afriku a její lid jinýma očima 
než tehdejší svět. 

Jeho filmy zařadil 
do sbírek Smithsonian 
Institute. „Ukázky bu-
dou k vidění na výsta-
vě, dokumentární fil-
my vysílaly televize ve 
Francii, Kanadě, USA. 
Na rozdíl od nás, Bro-
movy knihy vycházely 
po celém světě,“ dopl-
nila Jitka Klímová. Při 
práci na filmu Mění-
cí se tvář Afriky v ka-
nadských studiích se 
nachladil a předčas-
ně ve věku 60 let John 
L. Brom zemřel. Až po 
jeho smrti v roce 1972 
vyšel český překlad 
knihy Africká Odysea.

(sol)

V muzeu se zabydlí BÍLÝ kaNiBaL
aneb Poznejte afriku zblízka

Autorem výstavy „Bílý kanibal“ je cestova-
tel, muzikant, fotograf z Kadaně - Martin 
Šíl. Fascinace Afrikou a cestováním ho na-
konec přivedla k přednáškové činnosti, fo-
tografování a výrobě filmových dokumen-
tů. Interaktivní výstava potrvá až do konce 
ledna 2020.  

MOST – Mostecké oblastní muzeum a galerie zve na slavnostní za-
hájení výstavy BÍLÝ KANIBAL – Africká odysea filmaře a cestovatele 
Johna L. Broma. Vernisáž se uskuteční 1. listopadu v 17 hodin. 

Veřejnou zakázku na výro-
bu a instalaci cykloboxů město 
vysoutěžilo se společností Box-
line. Poté, co se novinka objevi-
la už například na Matyldě, Be-
nediktu či v  parku Šibeník, by 

se měly uzamykatelné kóje do-
stat i k  základním školám a ke 
sportovní hale. Žáci na kolo-
běžkách či kolech by se moh-
li stát častějším obrázkem  do-
pravy náctiletých. V  zahrani-

čí je to běžná realita, kdy žáci 
a studenti jezdí do škol na ko-
lech a koloběžkách. Město chce 
mládež v tomto trendu podpo-
rovat. „Cílem je hledat takové 
formy dopravy do škol, aby rodi-
če nemuseli  vozit děti do škol-
ských zařízení, před kterými rá-
no vznikají kolizní situace,“ uve-
dl koordinátor městské mobi-

lity Magistrátu města Mostu 
Kamil Novotný.

Vytipované jsou zatím tři zá-
kladní školy, kde se cykloboxy 
objeví, a to v ulicích V. Talicha, 
U Stadionu a Zd. Štěpánka. Dále 
budou instalovány v ZUŠ v uli-
ci Pod Šibeníkem. „Objevil se po-
žadavek škol, kam se někteří žá-
ci takto dopravují a kola mají ne-
vhodně umístěná v šatně nebo 
v jiných vyčleněných prostorách, 
které nejsou úplně ideální,“ při-
pustil náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. Právě na uvedených 
školách se tímto způsobem žáci 
dopravují nejčastěji. „Chceme si 
i ověřit, jak to bude fungovat. Po-
sléze bychom chtěli cykloboxy ap-
likovat na všechny základní ško-
ly,“ uvedl náměstek.

Město chce dbát na to, aby by-
ly novinky dostupné širší zájmo-
vé skupině a aby byla pro cyklis-
ty zajištěna dostatečná bezpeč-
nost v silničním provozu. „Loni 
jsme schvalovali koncepci cyklo-
dopravy. Každý rok pro tuto ob-
last vyčleňujeme finanční pro-
středky. Zdokonalujeme doprav-
ní značení, aby byla návaznost 
na cyklotrasy. Jednáme i o dalších 
cyklotrasách ve městě. Je to naše 
strategie, aby se děti i ostatní cyk-
listé bezpečně dostali tam, kam 
směřují,“ podotkl náměstek.    

(sol)

cykloboxy dorazí i do škol
MOST – Cykloboxy se staly vítanou a žádanou novinkou, kterou 
město letos zavedlo na vytipovaných místech. Měly by se nyní do-
stat i do základních škol.    

Nedělní obědy 
v Johann W

TŘEBÍVLICE - Udělejte radost své ženě i dětem a vezměte je v neděli 
na rodinný oběd do Zámeckého vinařství Johann W v Třebívlicích. 

Manželku potěšíte tím, že nemusí tentokrát strávit dopoledne 
u plotny, užijete si s celou rodinou společný klidný den, pochutnáte 
si na dobrotách s láskou připravených ze surovin od místních farmá-
řů a pěstitelů... co nesníte, pan kuchař vám zabalí s sebou. A až ochut-
náte zdejší vína, neodjedete s  prázdnou... Odpolední procházka po 
Českém středohoří může být krásnou tečkou za celým dnem s neo-
dolatelnými vybarvenými podzimními výhledy kolem dokola.  (nov)



Tvrdí chlapi
Robert byl vždy osobnost. Ja-

ko kluka vedl partu ve své ulici, 
ve třídě na základní škole se nic 
neodehrálo bez jeho přítomnos-
ti a na střední škole už byl jas-
ným vůdcem kolektivu. Miloval 
bojové sporty, vynikal ve všem, 
kde se dala uplatnit síla a vytr-
valost. Z gymnázia nastoupil na 
vysokou vojenskou 
školu. Disciplína 
a dril vojenské ško-
ly mu prospěly. Je-
ho přirozená autori-
ta a schopnosti vést 
kolektiv ho po škole 
velmi rychle vymrš-
tily do vedoucí pozi-
ce. To nejlepší ze své 
povahy a schopnos-
tí prokázal na zahra-
niční misi, odkud se 
vrátil jako uznáva-
ný hrdina. Upevnil 
si tak svou pověst tvrdého a roz-
hodného chlapa, který se nebo-
jí do ničeho jít. Všechno, co dě-
lal, dělal jen pro armádu. Vše-
chen svůj čas věnoval své jednot-
ce, svým chlapům. Své soukromí 
téměř neřešil. Proto i jeho oko-
lí zjistilo až po čase, že se oženil. 
Stejně tak dlouho nikdo nevěděl, 
že jeho žena čeká dítě. Narodil se 
chlapeček. Robert byl v sedmém 
nebi. To byla událost, se kterou 
se rád pochlubil. Jeho syn. Po-
jmenoval ho Kamil po svém dě-
dovi, který byl za války letec 
RAF a hrdina. V malém Kami-
lovi se Robert viděl. Vychovával 
ho tak, aby na něj mohl být jeho 
děda hrdý. Kamil byl po tátovi. 
Měl nadání pro sporty, byl stej-
ně silný a vytrvalý jako táta. Na 
základní škole už vyhrával spor-
tovní soutěže, do všeho byl hrrr, 
nebál se rány a spíš se rval, než 
že by byl hodný kluk. Robert ho 
ve všem podporoval a rád se se 
synem chlubil. Na střední škole 
byl Kamil bezkonkurenčně nej-
větší a nejsilnější kluk. Navíc měl 
přirozenou inteligenci a zvládal 
učení lépe než ostatní. Robert 
pro syna viděl jen tu nejlepší bu-
doucnost. Byla samozřejmost, že 
z gymnázia přešel Kamil na vy-
sokou vojenskou školu. Měl se 
s něj stát vojenský pilot stejně, ja-
ko byl děda jeho otce. Robert za-
tím v armádní hierarchii postu-
poval stále výše a sbíral jednu 
hodnost za druhou. Byl si jistý, 
že až Kamil dostuduje, bude mu 
umět pomoci k vysněnému za-
řazení ke stíhačce. Věděl, že je-
ho kluk si to zaslouží. Měl k to-
mu ty nejlepší předpoklady, byl 
inteligentní, silný, vytrvalý. Měl 
ty nejlepší vlastnosti chlapa. Bě-
hem studia na vysoké škole po-
dával Kamil skvělé výkony. Pat-
řil k nejlepším v ročníku. Kdyko-
liv se Robert se synem viděl, vždy 
ho hrdě plácal po zádech a chlap-
sky s ním žertoval o ženách. Ka-
mil se ale víc soustředil na učení 
a na sport. Robert si ani neuvě-
domoval, kdy naposledy jeho syn 
chodil s nějakou dívkou. Snad na 
gymnáziu. Kamil poslouchal tá-
tu jen na půl ucha. Neměl rád, 
když táta mluvil o jeho osob-
ních záležitostech. Povídal mu 
o škole, o svých úspěších ve spor-
tu, líčil mu závody i tréninky, ale 
dál s ním mluvit nechtěl. Vlast-
ně neměl o čem. Poslední dívka, 
se kterou chodil, byla Inka, je-
ho spolužačka z gymnázia. Byla 
moc milá a hezká. Kamil ji měl 
rád. Rozuměli si, mohl jí všechno 
říct, rád s ní trávil čas. Ale nemi-
loval ji. Nevadilo mu držet ji za 
ruku, na veřejnosti dávat drob-
nými něžnostmi najevo, že k so-
bě patří. Neměl ale ani nejmen-
ší chuť milovat se s ní. Nevzrušo-
vala ho. Vlastně ho nevzrušovala 
žádná žena. S Inkou o tom hod-
ně mluvili a ona ho přivedla k to-

mu, aby si přiznal, že je homose-
xuál. Dohodli se, že to nikomu 
neřekne. Chtěl se s tím nejprve 
vyrovnat sám. Neuměl si před-
stavit, co tomu řekne táta. Dob-
ře znal jeho vtípky o teplouších 
a jeho pohrdavý přístup k jinak 

sexuálně orientova-
ným lidem. Na vyso-
ké škole se ale Kamil 
zamiloval. Tomáš 
byl o rok mladší. 
S Kamilem si skvě-
le rozuměli. Napad-
lo ho, že je to stej-
ně dobrý vztah, ja-
ko měl kdysi se svou 
nejlepší přítelkyní 
Inkou, jen mu tou-
ha dodává hloubku. 
Po půl roce se odvá-
žil Tomášovi nazna-

čit, že k němu cítí víc než jen přá-
telství. A Tomáš mu oplatil stej-
nou. Stali se z nich tajní milenci. 
Nikdo by nepředpokládal, že ten 
nejsilnější a nejdrsnější z nich 
má něžný vztah se svým spolu-
žákem. Čím víc byl Kamil zami-
lovaný, tím méně byl ochotný se 
s Tomášem ukrývat. Byli partne-
ři a chtěl, aby to celý svět věděl. 
Začal u svého táty. Robert byl 
v šoku. Nejprve nevěděl, co na to 
říct. Pak křičel a nadával. Vyhro-
žoval, že už Kamila nechce nikdy 
vidět. Vymlátí to z něj. Nakonec 
se zhroutil. Kamil, jeho pýcha, 
teď udělal obrovskou ostudu celé 
rodině. Vůbec si neuměl předsta-
vit, jak dál bude žít s vědomím, 
že jeho syn má poměr s chlapem, 
a navíc se s tím vůbec netají. Pak 
se rozhodl. Dokud se neobjevil 
ten Tomáš, bylo všechno v po-
řádku. Jeho svět byl v pořádku. 
Jeho syn byl v pořádku. Ten To-
máš za všechno může. Průměrný 
nezajímavý kluk, ze kterého ni-
kdy pořádný voják nebude. Když 
se ho zbaví, Kamil časem zapo-
mene. Najde si ženu a bude z něj 
stejně tvrdý chlap, jako je jeho tá-
ta. Zavolal Kamilovi a řekl mu, že 
se chce omluvit. Usmířit. Pozval 
ho domů. Chtěl, aby Kamil přijel 
sám. To je jen rodinná záležitost. 
Svého přítele může přivést příš-
tě. Kamil slíbil, že přijde. Robert 
vzal zbraň a jel k domu, kde Ka-
mil s Tomášem bydleli. Schovaný 
v průchodu pozoroval, jak jeho 
syn vyšel z domu a nasedl do au-
ta. V okně jejich bytu se dál sví-
tilo. Počkal, až Kamil odjede a šel 
do domu. Zazvonil na dveře by-
tu. Otevřel mu ten klučík. Takový 
průměrný, ničím výjimečný. Ro-
bert by si ho nikdy nevšiml. Řekl 
mu, kdo je a že si s ním chce pro-
mluvit o synovi. Tomáš ho po-
zval dál. Robert za sebou pečli-
vě zavřel dveře. Nasadil si ruka-
vice už v chodbě. Za dveřmi bytu 
vytáhl nůž. Rozhodl se, že Tomá-
še zabije, podřízne mu hrdlo. Pak 
přehází věci v bytě a něco odne-
se. Aby to vypadalo jako loupež-
né přepadení. Pak pojede domů 
a Kamilovi řekne, že se jen chví-
li zdržel v práci. Už byl domlu-
vený s jedním kolegou, kterému 
kdysi na své první misi zachrá-
nil život, že bude kvůli němu lhát 
a poskytne mu alibi. Kdy bylo 
potřeba. Tomáše přemohl snad-
no, i když byl o tolik starší. Sta-
čily mu dva rychlé pohyby a mla-
dík se sesunul k zemi a z otevře-
ného krku se mu řinula krev. Ješ-
tě si Robert ani nestačil otřít nůž, 
když se otevřely dveře. Kamil si 
zapomněl telefon, tak se pro něj 
vrátil domů. Když uviděl zkrva-
vené tělo svého milence a otce 
nad ním s nožem v ruce, vybuchl 
mu v hlavě ohňostroj zloby. Vr-
hl se na tátu. Ve rvačce mu sebral 
nůž a zkušeně a přesně mu pro-
bodl srdce.                            (pur)

soudnička
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MOST - Na tradiční rozloučení se 
závodní sezonou zve mostecký 
autodrom všechny fanoušky po-
slední říjnovou sobotu. V sobotu 
zároveň vyvrcholí pátý ročník 
oblíbené soutěže amatérských 
jezdců The Most Challenge. Od-
měnou pro šampiona s  nejvíce 
nasbíranými body je jízda v  zá-
vodním speciálu.

Akce nazvaná The Most AU-
TOSHOW #10 nabídne 26. října 
od 9 do 17 hodin oblíbené volné 
jízdy s vlastním vozem po závod-
ním okruhu za zvýhodněnou ce-
nu 150 korun za desetiminutové 
svezení. V  sobotu zároveň vyvr-
cholí pátý ročník oblíbené soutě-
že amatérských jezdců The Most 
Challenge.

„Novinkou je možnost proná-
jmu závodního speciálu Škoda 
Octavia Cup RS III. I v tomto pří-
padě zájemci získají slevu v podo-
bě jednoho bonusového kola po 
dráze navíc,“ upřesnila eventová 
manažerka společnosti AUTO-
DROM MOST Michaela Rosen-
kranzová.

Každý řidič si může vyzkoušet 
ovládat ostrý speciál na autentic-
kém okruhu a zjistit, zda by ho 
kariéra závodního jezdce do bu-

doucna nezlákala.  Cena za pro-
nájem vozu činí 2 900 korun za 
tři kola po dráze. Objednat si 
speciál je možné na e-mailové  
adrese  rosenkranzova@auto- 
drom-most.cz.

V  sobotu zároveň vyvrcho-
lí pátý ročník oblíbené soutě-
že amatérských jezdců The Most 

Challenge. Soutěžící mají po-
slední šanci navýšit své bodové 
hodnocení při jízdách na velkém 
závodním okruhu, a to po celý 
den od 9 do 17 hodin. Poté po-
řadatelé vyhlásí absolutního vítě-
ze i nejúspěšnější jezdce jednot-
livých kategorií. Odměnou pro 
šampiona s nejvíce nasbíranými 

body je jízda v závodním speci-
álu. Soutěžící na druhém místě 
získá bezplatnou účast v  okru-
hové škole autodromu, bronzo-
vá příčka je oceněna kuponem 
na účast v  kurzu sportovní jíz-
dy. Vítězové každé ze čtyř výkon-
nostních kategorií vozidel obdrží 
věcné dary.                              (nov)

Závěr sezóny – vyzkoušejte závodní speciál!

Tento víkend se autodrom rozloučí s vydařenou sezónou. Přizve k tomu i své fanoušky.

LITVÍNOV - Ředitel společnosti 
Severočeská teplárenská Petr 
Horák a PR managerka společ-
nosti United Energy, společně 
se starostkou města Litvínova 
Kamilou Bláhovou a dalšími zá-
stupci města, navštívili Základ-
ní školu s  rozšířenou výukou 
jazyků a Mateřskou školu Lit-
vínov v  Podkrušnohorské ulici. 
Zúčastnili se zde ukázkové ho-
diny výuky pracovních činností 
s  využitím pomůcek pro rozvoj 
polytechnické výuky, na které 
přispěly obě teplárenské spo-
lečnosti. Zároveň si prohlédli 
zahradní altán v MŠ Ladova, kte-
rý byl za jejich účasti oficiálně 
a slavnostně otevřen a který byl 
rovněž financován z daru společ-
nosti United Energy.

„Moc si tohoto daru vážíme. 
Všechny pomůcky mají žáci k dis-
pozici a už s nimi pracují. Děti od 
5. ročníku mají v rámci pracov-
ních činností možnost se kromě 
běžného obsahu výuky seznámit  
a natrénovat manuální zruč-
nost, která se v poslední době bo-
hužel vytrácí. Polytechnickou vý-
uku jsme zvolili, protože základ 
technického povědomí je v součas-
né době velmi žádaný a důležitý,“ 
řekla ředitelka školy Hana Kaš-
ková a zároveň poděkovala Uni-
ted Energy i za druhý dar - vybu-
dování víceúčelového altánu. „Za 
oba tyto dary bych chtěla United 
Energy velmi poděkovat,“ doda-
la. Radost neskrývala ani sta-
rostka Litvínova Kamila Bláho-
vá: „United Energy a Severočeská 
teplárenská jsou jedním z partne-
rů, který přispívá nejen do škol-
ství, ale také do prevence krimi-
nality a na celospolečenské projek-
ty. Propojení školy a podnikového 
sektoru je z hlediska rozvoje re-
gionu obrovský potenciál.“ Podle 
ředitele Severočeské teplárenské 
Petra Horáka vrací teplárenská 
společnost peníze do regionu, ve 
kterém působí. „Cílem je, aby ty-
to děti v našem regionu vystudo-
valy a také v něm zůstaly. My dě-
láme vše pro to, abychom tady pů-
sobili minimálně dalších padesát 
let a k tomu budeme potřebovat 
šikovné zaměstnance,“ dodal Petr 
Horák.                                        (nov)

Teplárna vybavila učebnu 
a přispěla na altán pro školku

Při slavnostním otevření altánu asistovali děti. Zprava starostka Kamila Bláhová, ředitel United Energy Petr Ho-
rák a ředitelka ZŠ a MŠ Hana Kašková.

Technika zaujala nejen žáky, ale i ředitele United Energy Petra Horáka.

S dobou mobilních telefonů a iPadů se vytrácí manuální zručnost. Nyní ji budou žáci moci trénovat díky Uni-
ted Energy.
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Lubomír Brabec v kostele
LITVÍNOV – V kostele svatého Michaela archanděla se v neděli  
10. listopadu od 16 hodin uskuteční koncert k 30. výročí sametové 
revoluce.

Koncert zazní v podání kytaristy Lubomíra Brabce a Viléma Ve-
verky, který zahraje na hoboj. Vstupenky zdarma si lze již vyzvedá-
vat v pokladně zámku Valdštejnů. Lubomír Brabec je český kytaro-
vý virtuos. V roce 1997 uskutečnil vůbec nejjižnější koncert klasické 
hudby v historii, konkrétně na lodi Greenpeace Arctic Sunrise u ost-
rova Nelson na 6. zemském světadílu v Antarktidě. Celý koncert byl 
zaznamenán japonskou televizí a vzbudil značnou pozornost. Vi-
lém Veverka je český hobojista. Nahrál a v českých premiérách pro-
vedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století (Bennet, Be-
rio, Britten, Yun, Zimmermann, Rihm, Kopelent).                    (nov)

Vilém Veverka a Lubomír Brabec zahrají u Svatého Michaela archanděla.

Projekt Areál Koldům, jehož 
hlavním cílem je revitalizace 
hřiště a veřejného prostranství, 
už chtělo město realizovat dříve. 
Nepodařilo se ale sehnat dota-
ci. „Před dvěma lety jsme schvá-
lili strategický dokument o cel-
kové revitalizaci Koldomu a je-
ho okolí. Na něj navazuje tento 
projekt. Je to jeden z rozvojových 
dokumentů, který se soustředí 
na prostranství mezi tenisovými 

kurty a Koldomem.  Poprvé jsme 
úspěšní nebyli  kvůli převisu žá-
dostí. Teď zkoušíme žádat o do-
taci podruhé a byli jsme úspěšní, 
za což jsme velmi rádi,“ uved-
la litvínovská starostka Kamila 
Bláhová. 

Předfinancování projektu ve 
výši sta procent a spolufinan-
cování v  minimální výši pade-
sáti procent schválili zastupite-
lé již v dubnu. V květnu město 

požádalo o dotaci na projekt ze 
Státního fondu rozvoje bydlení 
2019. „Máme již příslib. Musíme 
ale ještě doložit doplňující do-
kumenty. Předpokládané nákla-
dy jsou zhruba pět a půl milionu 
korun. Dotace bude maximálně  
2,6 milionu korun včetně DPH,“ 
vypočítala starostka.  

S revitalizací hřiště a veřej-
ného prostranství, které bezpo-
chyby zlepší kvalitu bydlení na 
sídlišti, se počítá již v  příštím 
roce. Začít stavět by se mělo na 
jaře. Počítá se s rozšířením stá-
vajícího dětského hřiště za obyt-
ným domem, s novými herními 
prvky pro děti od 3 let. Vybudu-

je se tu zcela nové hřiště s ven-
kovními cvičebními a relaxač-
ními prvky pro populaci starší 
14 let a samostatné hřiště vyba-
vené workoutovými sestavami 
a prvky pro parkour. Doplní se 
městský mobiliář. Nové lavičky, 
koše, stojany na kola, psí pisoá-
ry apod. Ošetří se  přilehlá zeleň 
a umístí se ptačí budky. Vybou-
rají se také nepotřebné betono-
vé plochy a stávající panelové 
komunikace se nahradí novým 
chodníkem ze zámkové dlažby. 
Nově zde bude zřízena kame-
ra, která bude mít nově uprave-
né okolí pod dohledem. Napo-
jená bude na kamerový systém 
MP Litvínov. „Nyní jsme schvá-
lili zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky malého rozsahu,“ 
doplnila starostka. 

S parkovištěm se 
počítá, ale kdy?

Obyvatelé Koldomu také 
dlouhodobě volají po rozšíření 
parkoviště. S nedostatkem mís-
ta bojují zejména v  létě, kdy je 
otevřené koupaliště a přijíždějí 
sem desítky vozidel. Zaparkovat 
v letní sezoně u Koldomu je pak 
zcela beznadějné.  „Na zastupi-
telstvu jsme před časem o par-
kovišti diskutovali. Na rozšíře-
ní však nebylo v  rámci projektu 
revitalizace areálu možné čerpat 
dotační prostředky. Proto sem 
nebylo zahrnuto. V současné do-
bě je záměr nového parkoviště ve 
fázi projektové přípravy,“ sdělila 
starostka.                                         (sol)

koldům a jeho okolí čekají velké změny

Radní Litvínova schváli-
li rozpočtové opatření, kterým 
se zvýší výdaje městské poli-
cie o 160 tisíc korun. Důvodem 
je vybudování kamery ve Faj-
li. „Kamerový bod sem nechá-
me umístit zejména kvůli opa-
kovaným problémům v oblasti 
nakládání s odpady. Zároveň se 
jedná o lokalitu s vysokým pohy-
bem osob,“ uvedl velitel Městské 
policie Litvínov Zdeněk Urban. 
Záměrem města je do budouc-
na odstranit nádoby na odpad 
i z náměstí, a to právě do Fajle. 

„Problémy s odpady jsou i na ná-
městí. Chtěli bychom tyto kon-
tejnery přestěhovat do Fajle. Je 
ale otázkou, jak to udělat, aby 
si pak lidé a podnikatelé neháze-
li odpadky z  jedné popelnice do 
druhé. Proto bychom zde chtě-
li vybudovat dvě nebo tři hníz-
da, kam bychom  nádoby umísti-
li, a to včetně těch, které jsou na-
proti zámku. Dnes když přijdete 
na náměstí, tak popelnice jsou to 
první, co se vidí a to je špatně,“ 
nechal se slyšet místostarosta 
Karel Rosenbaum.                 (sol)

Na Fajli budou dohlížet kamery

Z programu „Erasmus+“ se 
začátkem října vydalo celkem 
14 žáků oborů truhlář, umělec-
ký truhlář a kadeřník na stáž 
k partnerům školy na Sloven-
sko. Pod vedením učitelů od-
borného výcviku a odborných 
předmětů se truhláři učili vyrá-
bět špaletová okna. „Kluky obou 
škol jsme promíchali, bylo zají-
mavé sledovat jejich spoluprá-
ci,“ říká jeden z učitelů odbor-
ných předmětů Marek Razím.
„Spolupráce mezi školami fun-
guje výborně, vzájemné předá-
vání zkušeností obohacuje ne-
jen žáky, ale i nás učitele,“ uvedl 
učitel odborného výcviku Miro-
slav Findeis.

Žáci oboru kadeřník se za-
měřili na nácvik náročné úče-
sové tvorby, líčení, úpravu obo-
čí. „Získané poznatky žáci uplat-

ní v praxi, zejména při přípravě 
tradiční kadeřnické soutěže Juni-
or, kterou naše škola každoroč-
ně pořádá,“ uvádí učitelka od-
borného výcviku Barbora Boto-
šová. Nejen prací živ je člověk, 
a tak byl čas i na poznávání oko-
lí. „Slovenská příroda je nádher-
ná, při návštěvě památek na nás 
dýchl i kus historie. Bude-li mož-
nost, určitě se sem rádi vrátí-
me,“ dodává  Marek Razím. Ře-
ditelka školy Jitka Francírko-
vá oceňuje nastavenou spolu-
práci: „Do partnerských škol se 
vracíme třetím rokem. Je zřetel-
né, jak jsme pokročili  pracovně 
i osobně. A to spolupráci posou-
vá kupředu. Je pro mne inspiru-
jící vidět spokojené žáky i kole-
gy. Mám tak chuť do další prá-
ce, protože vyvinuté úsilí je vidět 
a má smysl.“                         (sol)

mladí truhláři a kadeřníci vyjeli  
na zkušenou k sousedům 

LITVÍNOV – V litvínovské Fajli se umístí nová kamera. Město si slibu-
je v této části města větší pořádek.   

LITVÍNOV/HAMR – Studenti Střední odborné školy v  Litvínově – 
Hamru vyjeli na zkušenou na Slovensko. Získali zde nové zkušenosti 
a poznatky a navštívili také zdejší památky a překrásnou přírodu.    

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce mezi Střední odbor-
nou školou Litvínov-Hamr se Spojenou školou Žilina a SOŠ drevárskou 
a stavebnou v Krásnu nad Kysucou.

LITVÍNOV – Obyvatelé Koldomu se mohou těšit na vylepšené okolí 
domu. Co nevidět se dočkají nového veřejného prostranství. Potěšit 
by je měly například nové chodníky, upravená zeleň, ale i zajímavé 
novinky jako ptačí budky, psí pisoáry. Dočkají se i děti a mládež. Pro 
ně tu vyrostou nové herní atrakce podle nejnovějších trendů.  

Koldomáci se mají na co těšit. Úpravy v okolí jejich bydliště budou prý stát za to.

Zdroj: www.mapy.cz

Budoucí ekonomové 
složili uhelnou maturitu 

MOST  - Po studentech litvínovského gymnázia složili letos Uhelnou 
maturitu i studenti Ekonomického lycea z VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. 
V nabídce grantového programu Chytré hlavy pro Sever Vršanské 
uhelné patří k nejoblíbenějším, protože spojuje zajímavé exkurze, 
týmovou práci a lákavou odměnu.

Účastníci navštívili lom Vršany, teplárnu v Komořanech, elek-
trárnu v Počeradech, Podkrušnohorské technické muzeum, vý-
zkumný ústav pro hnědé uhlí i vysokou školu báňskou, kde je do-
provázeli zaměstnanci mosteckého ekologického centra, které 
Uhelnou maturitu připravuje pod záštitou těžební společnosti. Po-
znatky získané při exkurzích, doplněné o další samostatně vyhle-
dané informace, využili studenti v závěrečných prezentacích, které 
předvedli před odbornou porotou. Z pěti soutěžních týmů se nejvíce 
líbil výkon Kristiny Dlubalové, Kateřiny Kuzmové a Marka Pham-
Duy, kteří hovořili o historii těžby uhlí na Mostecku. Od Vršanské 
uhelné získali pětitisícovou poukázku do jednoho z největších čes-
kých e-shopů s elektronikou. Všichni účastníci Uhelné maturity ob-
drželi  absolventský certifikát a drobný dárek.                                (nov)

Tým, který se porotě líbil nejvíc, dostal od Vršanské uhelné pětitisíco-
vou poukázku do jednoho z největších českých e-shopů s elektronikou.
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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

Z  Rady města Litvínova

Robotickou odyseou pokra-
čuje soubor žákovských soutě-
ží, které se konají v rámci pro-
jektu Implementace krajské-
ho akčního plánu vzdělávání  
1 Ústeckého kraje. Během sou-
těže si žáci na vlastní kůži vy-
zkoušeli, jak moc mohou být 
život a práce technika a věd-
ce zábavné a dobrodružné. Ce-
lé krajské kolo začínalo výsad-
kem expedice na cizí planetě. 
A protože při podobných ak-
cích jde především o čas, prv-
ním úkolem všech družstev by-
lo sestavit odečítací stopky. Na 
těch pak porotci měřili soutěží-
cím čas na dalších disciplínách. 
Ani další dva úkoly nebyly ni-
jak jednoduché. Pro vesmír-
né průzkumníky ale splnitel-
né. Nejprve měli naprogramo-
vat robota tak, aby dokázal pře-
jet z místa výsadku na místo 
budoucí základny. Využít k to-
mu měli kooperaci s ultrazvu-
kovým senzorem a pohybové 
vlastnosti fázového robota. Při 
třetím úkolu robot navíc dostal 
robotickou ruku a pomáhal čle-
nům expedice přenášet náklad 
v kontejnerech. „Chtěli jsme pro 
děti udělat soutěž co nejvíce za-
jímavou a zábavnou. Smyslem 
totiž není najít nejlepší budou-
cí techniky v kraji, ale především 
nám šlo o to ukázat, že techni-
ka může být zábavná. Soutěž-
ní týmy byly čtyřčlenné složené 
ze dvou žáků základních a dvou 
žáků středních škol. To mělo žá-

ky  ze základních škol motivovat 
a středoškolákům umožnit uká-
zat, co se na svých školách učí. 
Na každý tým dohlížel jeden 
mentor z UJEP,“ popsal soutěž 
Zbyněk Rudolf z Technického 
klubu mládeže Litoměřice, kte-
rý se na organizaci Robotické 
odysey podílel. Odborná poro-
ta jednotlivým týmům hod-
notila čas a správnost splnění 
úkolu. V doplňkových úkolech, 
za které mohly jednotlivé týmy 
získat další body navíc, se děti 
seznámily s laboratoří Ústavu 
strojů a energetiky UJEP, s ro-
botikou, 3D tiskem nebo měře-
ní vlastností kapalin. 

Vesmírné dobrodružství ne-
bylo první, které mohli žáci Ús-
teckého kraje prožít. První se 
konala Krajská odysea z oboru 
chemie. I v té soutěžili žáci ve 
čtyřčlenných týmech. Zadání 
dostali už v červnu při návštěvě 
Podkrušnohorského technické-
ho muzea. Hlavním smyslem 
soutěže bylo prokázat umění 
spolupracovat v týmech a pro-
pojit základní a střední ško-
ly. V dalším kole připravili žáci 
společné projekty a ve třetí čás-
ti prokázali své znalosti na té-
ma nerostné bohatství Ústec-
kého kraje přímo v laborato-
ři. Soutěžní týmy si vybraly za-
jímavá témata. Jedním z nich 
byl například bentonit, zajíma-
vá a nepříliš známá hornina, 
ceněná byla  také prezentace 
na téma lithium a cín. Krajská 

odysea je další aktivitou, kterou 
chce Ústecký kraj zvýšit úroveň 
vzdělávání a spolupráce me-
zi školami. „Celá idea Krajské 
odysey je přilákat žáky ke studiu 
na odborných, technických ško-
lách, středních i vysokých. Sou-
těže jsou důležité nejen pro dě-
ti, které si tu mohou poměřit své 
znalosti a dovednosti, ale také 

pro školy. Zjistí, kde jsou jejich 
silné stránky a kde je dobré ještě 
něco zlepšit,“ komentoval Kraj-
ské odysey náměstek hejtmana 
Martin Klika. Krajské odysey 
robotikou a chemií nekončí. 
Konat se budou i v dalších ob-
lastech vzdělávání, jako je ma-
tematika, biologie, strojírenství 
a stavebnictví.

Ze žáků Ústeckého kraje  
se stali vesmírní průzkumníci

ÚSTECKÝ KRAJ - Malé mimozemské dobrodružství zažili účastníci 
krajského kola Krajské odysey zaměřené na Robotiku. V rámci sou-
těže měli prokázat své schopnosti uplatnitelné v simulované expe-
dici na jinou planetu. Výsadek z vesmírné lodi a přesun na základnu 
proběhl v laboratořích Ústavu strojů a energetiky Fakulty strojního 
inženýrství UJEP. Cílem Robotické odysey nebylo najít ten nejlepší 
tým složený z žáků středních a základních škol sedmi okresů Ústec-
kého kraje, ale především ukázat dětem, že technika může být zá-
bavná a má smysl.

Starostka zaštítí 
Casanovu   

LITVÍNOV – Turistic-
ký sraz Giacoma Casanovy od  
19. do 23. srpna 2020 v  Du-
chcově se bude konat pod zá-
štitou litvínovské starost-
ky Kamily Bláhové. Schválili 
to litvínovští radní. Souhlasili 
i s bezplatným použitím znaku 
Litvínova Klubem českých tu-
ristů při výrobě tištěných ma-
teriálů a tvorbě webových strá-
nek pro letní sraz. Předešlých 

ročníků, konaných v různých 
oblastech republiky, se účastni-
lo  1 000 – 1 200 turistů a pří-
chozích z celé ČR, Slovenska, 
Německa a Polska. 

Ústecký kraj vybavil 
hasiče  

LITVÍNOV – Ústecký kraj 
finančně podpořil nákup dvou 
zásahových oděvů a 14 párů zá-
sahových rukavic pro dobrovol-
né hasiče  Litvínova. Náklady se 

vyšplhaly na více než 75 tisíc ko-
run včetně DPH, dotace od Ús-
teckého kraje činila 67,5 tisíce 
korun. 

Znak na Švestkové 
dráze

LITVÍNOV – Znak města 
Litvínova bude bezplatně užit 
i v průvodci Švestková drá-
ha - vlakem Českým středo-
hořím, který připravuje nakla-
datelství TopLife Czech. „Pub-

likace je koncipována jako po-
drobný turistický průvodce pro 
cestovatele, kteří se rozhodnou 
pro poznávání zajímavého re-
gionu využít jako dopravní pro-
středek vlak. Ti aktivnější pak 
kombinaci vlaku a jízdního ko-
la. Obsahuje informace o obcích 
a městech na trati i poblíž tra-
ti, turistických zajímavostech, 
ubytovacích službách a gastro-
nomii,“ informovala Margita 
Kučerová z  Městského úřadu 
Litvínov.                             (sol)

soutěž o nejhezčí jablko
LITVÍNOV – Město Litvínov 
pořádá čtvrtý ročník soutěže 
„O nejlepší litvínovské jablko“. 
Zahrádkáři, sadaři, baráčníci 
a pěstitelé mohou předvést své 
výpěstky v rámci Oslav sklizně 
a řemesel.

Chcete-li soutěžit, stačí  při-
nést 28. 10. v 8.30 hodin do in-
formačního centra litvínovské-
ho zámku Valdštejnů 15 jablek k výstavě a zároveň k ochutnávce. 
Od 9.30 do 16 hodin proběhne výstava a ochutnávka jablek, u kte-
ré mohou být soutěžící přítomni. Veřejnost pak bude jablka hodno-
tit a přidělovat body. V 16.30 hodin bude v salonku předána cena 
nejlepšímu pěstiteli, a to keramické jablko z dílny litvínovské kera-
mičky Evy Šiškové.                                                                           (nov)

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE
+420 775 287 061
+420 777 287 069
deratizace@zdenek-bilek.cz

Foto: www.wikipedia.org

Účastníci Krajské odysey dokázali, že by si dokázali poradit i při přistání 
na jiné planetě.                                                        Zdroj: www.wikipedia.org
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HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Akci pro šedesát psovodů se 
sedmdesáti psy pořádala Zá-
chranná kynologická skupina 
Centrum. Jednalo se o meziná-
rodní soustředění kynologic-
kých brigád z  České republiky 
a Polska. Zúčastnili se ho hasiči 
a horští záchranáři se svými psy. 
„Poděkování patří Severní ener-
getické i Dolu Kohinoor, že nám 
zde cvičení umožnily. V průmys-
lovém areálu můžeme připravit 
cvičná stanoviště, se kterými se 
záchranářští psi běžně nesetká-
vají. Cvičení má pro psy i jejich 
psovody mimořádný význam,“ 
uvedl šéf pořádající kynologické 
skupiny Miroslav Fencl. Pro zá-
chranářské psy i jejich psovody 
byl připraven třídenní program. 
„Psi mohou naplno pracovat jen 
omezenou dobu. Je to pro ně pří-
liš náročné. Po hodině intenziv-
ní práce si musí odpočinout. Bě-
hem tří dnů se na pracovištích 
vystřídali všichni,“ řekl Miroslav 

Fencl. „Podobná cvičení vítá-
me.  Psi se naučí pracovat v mi-
mořádných situacích a své schop-
nosti pak zúročí při skutečných 
akcích,“ pochvalovala si cvičení 
jedna z účastnic. Na záchranné 
akce ale Záchranná kynologická 
skupina Centrum nepřipravuje 
záchranáře jen při podobných 
cvičeních. „Často v poslední do-
bě psi vyhledávají ztracené seni-
ory a lidi s  různým postižením. 
Pravidelně navštěvujeme domo-
vy seniorů a domovy sociálních 
služeb, aby si psi i psovodi zvyk-
li na mentalitu seniorů a vědě-
li, jak senioři a lidé s postižením 
žijí a reagují. Usnadňuje to při 
záchranné akci práci záchraná-
řů i jejich okamžité rozhodová-
ní v  terénu,“ potvrdil Miroslav 
Fencl. Akci podobného rozsa-
hu, jako se konala v areálu Dolu 
Centrum, pořádala Záchranná 
kynologická skupina Centrum 
poprvé před třemi lety.         (ink)

Psi záchranáři měli  
dostaveníčko na centrumce

LITVÍNOV – Záchranářští psi z Polska a České republiky si procvičili 
své schopnosti v areálu uzavřeného Dolu Centrum. Hledali zraněné-
ho člověka pod sutinami a slaňovali z těžební věže. 

Záchranná kynologická skupina Centrum pořádá podobná cvičení pra-
videlně a často využívá prostory průmyslových areálů těžební společ-
nosti. Psi se tu učí najít člověka pod závalem, označit, zda je živý nebo 
mrtvý, zdolávat se svými psovody výšky i reagovat na případný prů-
myslový hluk.

Jak si poradí Ústecký kraj 
s  plánovaným přechodem od 
uhelných energetických zdro-
jů k čisté energii, když ekono-

mika i prosperita kraje je dlou-
hodobě založena právě na pi-
líři uhelného průmyslu? 

Naší ambicí je změnit uhelný 
region v region, kde bude inova-
ce, kreativní průmysl, výzkum 
a vývoj přirozenou součástí ži-
vota. Jediná cesta, která k tomu 
podle mého názoru vede, je vy-
tvořit v kraji podmínky pro prů-
mysl s inovativní vyspělou tech-
nologií. K tomu je nutná spolu-
práce akademických pracovišť 
s  průmyslovými partnery. Vy-
tváření nových vysoce kvalifiko-
vaných pracovních míst a s tím 
související investice do školství. 

Jak chcete udržet vzdělané 
mladé lidi v regionu?

Musíme umět nabídnout li-
dem kvalitní bydlení. Například 
v  moderních chytrých čtvrtích, 
které vzniknou na místech vy-
bydlených lokalit. Podobně to 
funguje ve světě. Prázdné domy 

jdou k zemi a na uvolněných 
pozemcích se staví příjemné 
a žádané bydlení. Je to i řeše-
ní pro existující ghetta. A vel-
mi důležitá je doprava. Kva-
litní spojení regionu s  Pra-
hou a Drážďany, dálnice, ko-
munikace a rychlovlaky.

Inovativní průmysl 
a změna ghett v kvalitní by-
dlení jsou drahé plány, kde 
na to kraj získá peníze?

Pomohou nám velké stra-
tegické projekty, které by mě-
ly přinést do kraje dotace. Prá-
vě v tom by měla uhelným regi-
onům při jejich přeměně pomá-
hat Evropská unie. Útlum těžby 
a změna uhelných regionů bu-
de něco stát a Evropská unie na 
to musí být připravená. I to by-
la má mise na konferenci v Bru-
selu. 

Mluvíte o nevýhodách uhel-
ného regionu, které se ma-
jí změnit ve výhody. Jde jen 
o průmysl a bydlení?

Náš region se postupně změ-
ní od základu. Rekultivace změ-
ní krajinu, vzniknou nové lesy, 

zemědělská půda a hlavně jeze-
ra. Jezerní krajina se stane záso-
bárnou vody i zdrojem energie 
z přečerpávacích elektráren ne-
bo po hladině plovoucích solá-
rních elektráren. S  rekultivace-
mi souvisí i revitalizace krajiny 
a návrat života do obnovených 
ploch, kde by neměla chybět in-
frastruktura nutná pro bydlení. 
Abychom dosáhli takové změ-
ny a přechod od uhelného re-
gionu proběhl bez komplikací, 
a pokud možno bezbolestně pro 
všechny, je nutné, aby byla změ-
na pozvolná a Evropská unie 
nám s ní pomohla.                 (ink)

martin klika: chceme obrátit nevýhody v příležitosti
ÚSTECKÝ KRAJ – V  rámci Evropského týdne regionů se v  Bruselu 
uskutečnila konference na téma „Transformace uhelných regionů“. 
Ústecký kraj zastupoval náměstek hejtmana Martin Klika. Účastní-
kům konference prezentoval záměr kraje, které se dají shrnout pod 
jedno heslo „Obrátit nevýhody v příležitosti“. 

MOST – Už tuto neděli 3. listopa-
du od 9 do 16 hodin bude patřit 
autodrom příznivcům a fanouš-
kům jednoho z nejúspěšnějších 
tuzemských závodních týmů 
Buggyra Racing. 

V  areálu mosteckého auto-
dromu, jehož okruh je pro jezd-
ce i členy týmu oblíbenou do-
mácí základnou, Buggyra Ra-
cing představí široké veřejnosti 
poprvé na jednom místě veške-
rou závodní techniku. Vstup do 
areálu autodromu je zdarma.  
„Připravili jsme taxijízdy po vel-
kém okruhu v  závodním trucku 
i ve speciálech Lamborghini a OC 
Race. Lákadlem je  koučink spor-
tovní jízdy pod dohledem evrop-
ského i čínského šampiona závo-
dů okruhových tahačů a šéfkon-
struktéra týmu Buggyra Racing 
Davida Vršeckého. Zájemci mo-

hou využít i vol-
ných jízd. Za de-
set iminutovou 
jízdu po okru-
hu ve vlastním 
voze zaplatí jen  
150 korun,“ vy-
jmenovala even-
tová manažer-
ka společnos-
ti AUTODROM 
MOST Michaela 
Rosenkranzová. 

Kdo se na 
okruhu necítí ve 
své kůži, může si 
zazávodit na po-
čítačovém simulátoru. Návštěv-
níci budou i svědky exhibiční-
ho závodu, v němž si to s truc-
kovým speciálem na dráze roz-
dají upravené cestovní vozy OC 
Race nebo AMG a Lamborghini 

týmu Mičánek Motorsport. Fa-
noušci pak mohou obdivovat ta-
to nádherná auta i jako exponá-
ty při příležitosti festivalové vý-
stavy k 50. výročí založení týmu 
Buggyra Racing.                  (nov)

Na autodromu se předvede 
Buggyra v plném lesku

03/11/2019

THE MOST BUGGYRA
SPEED FESTIVAL

THE MOST DRIVING

Martin Klika
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Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen 
zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, 
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen® 
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové 
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční 
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

LOM – V Lomu se vysazují nové 
stromy, které si místní obyvate-
lé „adoptovali“ za symbolický 
peníz. U stromů jsou navíc umís-
těné kovové cedulky se jmény 
dárců. Chvályhodnou myšlen-
kou se zároveň Lom připojil 
k celorepublikové výzvě, která 
má za cíl motivovat Čechy letos 
na podzim vysázet deset mili-
onů stromů jako ochranu proti 
změnám klimatu.

V těchto dnech se ve městě 
vysazovaly stromy, na které při-
spěli místní obyvatelé libovol-
nou částkou. „S myšlenkou vy-
sazování stromů jsme přišli ještě 
dříve, než byla republiková výzva 
vyhlášena. Záměr jsme vyhlašo-
vali již v červnu, ale zájem zatím 
nebyl až takový, a to pravděpo-
dobně i vzhledem k prázdninám. 
Až v posledních dnech a týdnech 
se začali lidé ozývat čím dál čas-
těji. Máme radost a doufáme, že 
se tento nápad uchytí a bude nás 
víc,“ uvedla lomská radní Mar-
tina Šípová, která stála u zrodu 
myšlenky na „adopci“ stromů ve 
městě. Uplynulý týden tak v Lo-
mu vysadili dvanáct stromů na 
vytipovaných místech a k nim 
také radnice nechala vyrobit ce-
dulky se jmény dárců. „Tři stromy 
se vysazovaly v mateřince v dolní 

části města a tři ve školce v Lou-
čné, dva u nádraží, jeden v uli-
ci Vrchlického a tři u Novostaveb 
nad horní školkou,“ vyjmenovala 
lokality Martina Šípová a doda-
la, že stromy se snaží město vy-
sazovat na místech, která se na-
chází poblíž bydliště dárců, aby 
se mohli o tyto stromy občas 
i postarat. Například jim přidat 
vláhu, zvláště v letních měsících 
v obdobích sucha apod. „Tato vý-
zva, která je i v duchu té repub-
likové, i když ji přímo nekopíru-

je, není vůbec o penězích. Každý 
z občanů může přispět jakouko-
li částkou. Je to především o vzta-
hu k městu a k životnímu prostře-
dí. Dárci budou napsaní na ta-
bulce, která u daného stromu bu-
de vždy umístěna a dokládá, že ti, 
kteří na stromy přispějí, nemají 
Lom jen za sídliště, kde bydlí, ale 
berou ho za město, které mají rá-
di a chtějí ho mít hezké. To je i na-
še hlavní myšlenka, která by měla 
také spojit lidi mezi sebou. Mohou 
se totiž domluvit třeba i obyvatelé 

z jedné ulice, kteří přispějí symbo-
lickou částkou, a budou mít svůj 
strom společně,“ podotkl lomský 
radní Bronislav Schwarz. 

Vedení města proto vyzývá 
i nadále své občany, kteří chtě-
jí přispět na pořízení a vysáze-
ní „svého“ stromu, že tak mo-
hou udělat osobně, na Městském 
úřadě v Lomu, nebo prostřednic-
tvím účtu. Zájemci se mohou ob-
racet na Martinu Šípovou, v kan-
celáři č. 19. Více informací na te-
lefonu: 608 639 571.               (sol)

V Lomu si lidé adoptují stromy

Starostka Kateřina Schwarzová a radní Bronislav Schwarz při vysazení jednoho ze stromů, které finančně pod-
pořili členové Rady města Lom.                                                                                                                            Foto: M. Mertl

Účelem interní grantové pod-
pory Krajské zdravotní zavede-
né v roce 2016 je stimulace vě-
deckých, výzkumných a inovač-
ních aktivit zaměstnanců Kraj-
ské zdravotní. Podporovány 
jsou zejména projekty vědec-
ké, výzkumné a  inovační pova-
hy prostřednictvím grantových 
soutěží. „Předpokladem pro za-
řazení do soutěže bylo předložení 
maximálně dvouletého grantové-
ho projektu. Bylo možné předklá-
dat žádosti na nové i pokračova-
cí projekty. Financování šestého 
kola interní grantové soutěže je  

zajištěno z vlastních zdrojů spo-
lečnosti. Alokace výzvy byla tři 
miliony Kč, maximální výše roz-
počtu jednoho projektu 500  tis. 
Kč včetně DPH. V dalším období 
bude možné předkládat i žádosti 
na  pokračovací projekty,“ infor-
moval generální ředitel Krajské 
zdravotní Petr Fiala. Jeden pro-
jekt navrhla komise nepodpo-
řit k  financování z  důvodu ne-
splnění požadavků na  výzkum. 
Vědecko-výzkumné práce do-
poručené k podpoře se týkají 
mimo jiné například výzkumu 
efektu chirurgické terapie syn-

dromu spánkové apnoe u paci-
entů léčených neinvazivní ven-
tilací, nefarmakologického tlu-
mení bolesti při odběru krve ze 
žíly u předškolních a školních 
dětí v ambulantní praxi, nové 
metody laboratorní diagnosti-
ky lymeské borreliózy, aj. „Po-
tvrdilo se, že původně nastavená 
roční lhůta v  1.  kole nebyla pro 
řešení projektů přiměřená, což se 
projevilo udělovanými výjimka-
mi pro dodatečné dodání publi-
kačních výstupů. Od 2. kola byla 
doba řešení projektů prodlouže-
na na dva roky. Dokončené pro-
jekty přinesly nejenom hodnotné 
vědecko-výzkumné výstupy, ale 
byly okamžitým přínosem i  pro 
medicínskou praxi Krajské zdra-
votní. Řada projektů je zároveň 

součástí doktorandské přípravy 
lékařů Krajské zdravotní nebo 
přípravou pro jejich habilitační 
řízení,“ uvedl předseda Vědec-
ké rady KZ a přednostou Neu-
rochirurgické kliniky Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad La-
bem Martin Sameš.            (nov)

krajská zdravotní podpoří deset  
projektů svých zaměstnanců

ÚSTECKÝ KRAJ - Deset z  jedenácti přihlášených projektů uspělo 
v grantové soutěži  „Interní grantové podpory vědecké, výzkumné 
a  inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní pro rok 2019.“  
Na podání žádosti měli zájemci rovný měsíc. 

V  Lomu žije celá řada lidí, 
kteří se mohou pochlubit svou 
šikovností.  „Chtěli jsme dát pří-
ležitost šikovným obyvatelům 
Lomu. Aby mohli předvést ostat-
ním, co umí a o své umění se s ni-
mi i podělit. Návštěvníci výstavy 
si mohou výrobky, které se jim 
budou líbit, odnést domů. Výsta-
va je totiž prodejní,“ uvedla sta-
rostka Lomu Kateřina Schwar-
zová. 

Své umění předvede dvacet 
vystavovatelů. K  vidění budou 
originálně vyzdobené perníky, 

dřevěné plastiky, výrobky z  ke-
ramiky, patchwork, šperky, vit-
ráže a další malé umění.  Chy-
bět nebudou ani domácí dobro-
ty. Pro děti je připraven work-
schop. „Děti si mohou vyzkou-
šet malování, keramiku, práci 
s vlnou. Naše heslo pro dětské dí-
ly zní ‚Když tvoří maminka, tak 
já taky‘,“ doplnila starostka. Na 
výtvory šikovných lomských 
rukou se můžete přijít podívat  
9. 11. od 14 do 19 hodin do Kul-
turního domu Lom. Vstup je 
zdarma.                                  (ink)

kreativci mají dostaveníčko v Lomu
LOM – Po loňském úspěchu nultého ročníku připravuje město Lom 
první ročník akce Kreativní Lom. V kulturním domě budou vystavo-
vat svá díla kreativci z celého Lomu. 

Petr Fiala



„Projekt zahrnuje pořízení  
panenek, které využívá výhrad-
ně policie k  výslechům zvlášť 
zranitelných osob, zejména dětí. 
Dále se bude konat deset  vzdě-
lávacích aktivit, například kon-
ference pro odborníky, kteří pra-
cují s  dětmi - obětmi či svědky 
trestné činnosti, akreditovaný se-
minář pro sociální pracovníky 
a několik seminářů v  nemocni-
cích v Ústeckém kraji pro střed-
ní zdravotní personál, který mů-
že s  těmito dětmi také přijít do 

kontaktu,“ popsal aktivity pro-
jektu náměstek hejtmana Mar-
tin Klika.

Projekt Ústeckého kraje se 
umístil na třetím místě v  rám-
ci soutěže   „Nejlepší projekt 
prevence kriminality na míst-
ní úrovni pro rok 2019“. Jed-
ná se o cenu ministerstva vnit-
ra  a Republikového výboru pro 
prevenci kriminality. Tématem 
pro rok 2019 byla „Prevence 
kriminality páchaná dětmi a na 
dětech“.                                 (nov)
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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

RŮZNÉ
 ■ Kdo daruje chudé rodině za odvoz 

funkční zachovalou lednici se dvěma nebo 
třemi šuplíky? Moc děkuji. Tel.: 607 373 405
 ■ Prodám větší množství kvalitních knih, 

sklo, žehličky, obličej sv. Ludmily z bronzu 
od J. V. Myslbeka. Volat po 19. hodině. Tel.: 
604 103 485

SEZNÁMENÍ
 ■ 70/171, nekuřák, hledá seznámení se 

ženou podobného věku. Tel.: 705 233 646
 ■ Žena 73 let, hledá muže – partnera 

nebo kamaráda na dlouhé večery, výlety a 
vše, co dělá život hezkým. Mám hezký byt, 
jinak nic, chuť žít s mužem i mladším. Tel.: 
605 517 095
 ■ Osamělá paní 74/168, nekuřačka z 

Mostu, hledá osamělého pána k občasným 
schůzkám. Tel.: 731 389 028

Byty, doMy
 ■ Pronajmu DB SBD Krušnonohor 2+1, 

50 m2, ulice Obránců míru 360, po rekon-
strukci bytového jádra (koupelna, WC, ku-
chyň), dům je zateplen + plastová okna.  

E-mail: cizagro@dac.cz, tel: 602 651 134, 
722 469 471.
 ■ Prodám byt na Meziboří 4+1. Volný 

ihned. Tel.: 702 179 331 

 ■ 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

Do salonu Jarka v Litvíno-
vě hledáme kadeřnici 

na ŽL. Možné i jako 
brigádu na MD.

Kontakt J. Khaurová 
602 165 498

Milovníci tanců se mohou tě-
šit na Mistrovství světa v taneč-
ním sportu Showdance latin 
profesionálů. „Jedná se o taneč-
ně velice kvalitní páry a show-
dance tomu dává ještě jiný roz-
měr a příběh,“ uvedl  hlavní or-
ganizátor festivalu Petr Barnat. 
Tradičně budou na programu 
i národní šampionáty v show-

dance a formacích. Novinkou 
bude Mistrovství ČR v taneč-
ním sportu seniorů (kategorie 
nad 35 let) v latině a ve standar-
du. Sobotní galavečer bude mo-
derovat osvědčená dvojice herec 
Jan Čenský a profesionální ta-
nečnice Kamila Tománková. Ví-
ce o akci najdete na  www.mtf-
usti.cz.                                    (nov)

CELIO a.s.
Společnost CELIO a.s. 

POŽADUJEME:
• 
• Zdravotní způsobilost

Základní vzdělání nebo výuční list

• Minimálně řidičský průkaz skupiny B
• 
• 
• Manuální zručnost
• Chuť pracovat

NABÍZÍME:
• 
• 
• 

BENEFITY: 

• Operátor linky pro mechanické zpracování odpadů
• Strojník pro skládkový komplex
• Závodčí pro skládkový komplex (vhodní i pro důchodce)

19 000 14 500

Taneční šou slibuje mimořádný zážitek

Ústecký kraj předal kriminalistům panenky

ÚSTECKÝ KRAJ - Sportcentrum Sluneta v Ústí nad Labem bude  
2. a 3. listopadu hostit jubilejní 50. ročník Mezinárodního tanečního 
festivalu 2019. Program akce, která je zapsána do programu Rodin-
ného stříbra Ústeckého kraje, bude pestrý a diváci zhlédnou velmi 
kvalitní taneční soutěže.

Pořadatelé slibují, že letošní ročník bude stejně mimořádný jako ten 
loňský.                                                                                       Foto: Libor Makrlík

ÚSTECKÝ KRAJ - Náměstek hejtmana Martin Klika a radní pro soci-
ální oblast Miroslav Andrt předali vedoucímu odboru obecné krimi-
nality Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje  Martinu Char-
vátovi speciální loutky. Budou sloužit jako demonstrační pomůcky 
při výsleších  dětí, jež se staly obětí či svědkem trestného činu. 

Zleva: Radní  Miroslav Andrt, plukovník Martin Charvát a  náměstek 
Martin Klika s panenkami pořízenými v rámci krajského projektu

ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bube-
níček s  rodinou si vyzkoušel 
sázení buků. „Osobně jsem se 
přesvědčil, jak namáhavá je 
práce v lese. O to víc si musíme 
vážit lidí, kteří se starají o stro-
my, které třeba v  plné kráse 
potěší až další generace,“ řekl 
hejtman. 

Akce přilákala více než 1700 
lidí, především rodiny s dětmi, 
kteří vytvořili úžasnou atmo-
sféru. Kromě sázení si mohli 
vyzkoušet i měření výšky stro-
mů laserem, měření objemu 
vytěženého dřeva, zapojili se do 
úklidu klestí, prohlédli si les-
nické mapy. Pro děti byly při-
praveny stánky se zajímavost-
mi o stromech, lese a myslivos-
ti.  Sázení stromků v Ústeckém 
kraji se zúčastnil také staros-
ta Litoměřic a senátor Ladislav 

Chlupáč, ředitel HSZ ÚK Ro-
man Vyskočil, starosta Loveč-
kovic Radek Černý, běžkyně na 

lyžích Květa Jeriová-Pecková, 
hokejisté Jiří Šlégr, Josef Berá-
nek a Martin Škoula. Na  dob-

rovolníky dohlíželo 70 lesníků 
včetně krajského ředitele Lesů 
ČR Pavla Ruse.                  (nov)

Hejtman si vyzkoušel sázení buků

I s pomocí hejtmana se v Ústeckém kraji vysázelo 18 tisíc sazenic jedle, buku, dubu a lípy. V celé České repub-
lice přilákala akce 31 tisíc lidí.



sport  25. října 2019 11

Na extraligu  
zase až v úterý

Další domácí utkání se-
hrají hokejisté extraligového 
HC Verva Litvínov až v úte-
rý 29. října. Po zápasech 
v Kladně a Brně se na svém 
ledě střetnou s  plzeňskou 
Škodovkou. Utkání 15. kola 
začíná v 17.30 hodin.

Lvi v sobotu vyzvou 
tým Děčína

Druholigový tým hoke-
jistů Mostečtí Lvi se v sobo-
tu 26. října opět představí na 
domácím ledě. Jejich soupe-
řem bude na ledě A – Benet 
areny celek Děčína. Utkání 
začíná v 17.30 hodin. 

Souš se v sobotu 
střetne s Ostrovem

Příznivci divizního Baní-
ku Souš se mohou těšit na 
další domácí utkání fotbalis-
tů. Ti v  sobotu 26. října na-
stoupí doma od 14.30 hodin. 
Jejich soupeřem bude celek 
FK Ostrov nad Ohří.

Mostecký FK čeká 
utkání s Modrou

Další domácí duel čeká 
fotbalisty Mosteckého FK. Ti 
po výhře v  Jílovém nastou-
pí v  sobotu 26. října na do-
mácím hřišti proti celku Jis-
kra Modrá. Zápas krajského 
přeboru dospělých na Fotba-
lovém stadionu Josefa Maso-
pusta začíná v 10.15 hodin.

Doma hraje také 
Horní Jiřetín

Utkání na domácí půdě 
čeká také druhého našeho 
zástupce v  krajském přebo-
ru v kopané dospělých, celek 
Sokola Horní Jiřetín. Tým, 
který jde od začátku podzi-
mu od porážky k  porážce, 
čeká souboj s  Domoušice-
mi. Střetnutí se hraje v sobo-
tu 26. října od 10.30 hodin.   

Výběr Mostu  
cestuje do Plzně

Výběr Mostu má před se-
bou další utkání Superligy 
malé kopané. Tentokrát však 
bude hrát na hřišti soupeře. 
V pondělí 28. října cestuje do 
Plzně, kde jej od 18.00 hodin 
čeká utkání s výběrem zápa-
dočeské metropole.

FŠ Litvínov vede 
okresní přebor

Nováček okresního přebo-
ru Teplicka skupiny B, ambi-
ciózní tým FŠ Litvínov, po-
tvrzuje své kvality a vede ta-
bulku s pětibodovým násko-
kem před druhým Horním 
Jiřetínem B a třetí Viktorií 
Lom. V neděli 27. října se od 
14.30 hodin představí v Hav-
rani.                                   (jak)

Ve druhém domácím utká-
ní hráčky Černých andělů za-
čaly lépe a brzy si vypracova-
ly vedení, v jednu chvíli vedly 
dokonce pětibrankovým rozdí-
lem, jejich švédské protihráčky 
se ale vždycky dokázaly přiblí-
žit na minimální rozdíl. Přes-
to se šlo o poločase do šaten 
s čtyřbrankovým vedením pro 
mostecký tým. Ve druhé pů-
li se obraz hry změnil, mos-
tecké hráčky začaly chybovat 
a i přes vynikající zákroky Do-
miniky Müllnerové v brance se 
Švédkám nakonec podařilo vy-

rovnat. Přestože měly domácí 
hráčky výhodu poslední střely, 
překlopit výhru na svou stranu 
už se jim nepodařilo. 

„V první polovině jsme nebyli 
připraveni na rychlou hru sou-
peře, ale ve druhé půli jsme také 
zrychlili a hru vyrovnali. Mys-
lím, že remíza je férový výsledek 
pro oba týmy,“ řekl po utká-
ní trenér IK Sävehof Rasmus 
Overby.  

„My jsme byli lepším týmem 
v první půli, soupeř naopak 
ovládl druhý poločas. Švédský 
tým má velmi dobrou střelbu 

z dálky, což je jedna z věcí, kte-
ré se od něj můžeme učit. I já 
jsem přesvědčen, že dělba bodů 
za remízu je spravedlivý výsle-
dek, se kterým mohou být oba 
týmy spokojené,“ hodnotil prů-
běh utkání trenér DHK Baník 
Most Ondřej Václavek. 

 „Myslím, že v první půli jsme 
byli lepší, měli jsme větší štěstí, 
fungovala nám obrana, což byl 
problém, se kterým jsme se v po-
sledních zápasech trochu potý-
kali. Naopak ve druhé polovině 
byl o něco lepší soupeř, nadělali 
jsme dost technických chyb, což 
je také věc, se kterou se v posled-
ní době potýkáme. Mohu jen 
souhlasit s tím, že oba týmy mo-
hou být spokojené s jedním bo-
dem za remízu,“ řekla po utká-
ní Michaela Borovská. „Byl to 
těžký zápas, ale užili jsme si 
ho. Moc se mi líbila atmosféra 
v hale, publikum bylo vynikají-
cí. Oba týmy mohou být s bo-
dem spokojené,“ doplnila Jo-
hanna Forsberg z IK Sävehof.  

DHK Baník Most – IK Sä-
vehof 25:25 (17:13). Nejví-
ce branek: Šustková 7, Zacho-
vá 6, Borovská 3, Kostelná 3 – 
Forsbergová 7, Lundbäcková 
6, Mortensenová 5. Rozhodčí: 
Merz, Kuttler (GER). Sedmi-
metrové hody: 6/6 – 3/2. Vy-
loučení: 3:4. Diváci: 1 402.                        

(jak)

CHOMUTOV - Mostecké házenkářky berou bod za remízu v dalším 
zápase Ligy mistrů. S hostujícím IK Sävehof hrály 25:25. 

Verva doma prohrála  
a hledá nového trenéra

LITVÍNOV - Bitva, ve které budou hlavními postavami slovenští gól-
mani, i tak by se dalo nazvat střetnutí mezi Litvínovem a Olomoucí. 

Černožlutí s Jaroslavem Janusem v zádech šli do vedení jako prv-
ní, když se trefil Myšák. Soupeř, kterému stráží branku Branislav 
Konrád, rychle odpověděl díky Oleszovi. Na góly byla bohatá ze-
jména poslední třetina, když se třikrát prosadili hosté, Verva re-
agovala pouze dvakrát a připsala si tak na své konto další ztrátu. 
Po utkání pak šéf klubu Jiří Šlégr na výsledkovou mizérii zareago-
val prohlášením. 

„Vzhledem k  neuspokojivým výsledkům vedení HC Verva Litví-
nov již několik dní jedná s několika adepty na pozici hlavního trené-
ra a zároveň nevylučuje změny v hráčském kádru. Chápeme nespo-
kojenost fanoušků a uděláme vše pro to, aby přišla změna a společný-
mi silami jsme se posunuli do vyšších pater tabulky. O vývoji vás bu-
deme v následujících dnech informovat,“ píše se v prohlášení. 

HC Verva Litvínov – HC Olomouc 3:4 (0:0, 1:1, 2:3). Branky 
a nahrávky: 36. Myšák (M. Hanzl), 53. Kubát (F. Lukeš, Myšák), 59. 
M. Hanzl (Petružálek) - 37. Olesz (Jaroměřský, Burian), 44. Naho-
dil (Škůrek, Kolouch), 47. Klimek (Irgl), 51. Irgl (Švrček, Kolouch). 
Sestava HC Verva: Janus (Honzík) – Jánošík, Kubát, Baránek, Ščot-
ka, Štich, L. Doudera – Válek, V. Hübl, F. Lukeš – Petružálek, M. 
Hanzl, Jarůšek – Myšák, Gerhát, Kašpar – Jurčík, Helt, Trávníček  – 
Zygmunt.                                                                                                        (jak)

Noční jízdy už v sobotu
poslední volná místa!

MOST - V sobotu 26. října bude mít na mosteckém autodromu pre-
miéru kurz bezpečné jízdy za snížené viditelnosti pro veřejnost. 
Novinka řidičům umožní vyzkoušet si na uzavřených výcvikových 
plochách polygonu zvládání krizových situací i za šera a ve tmě. 
O kurz je zájem, zbývá ještě několik volných míst. 

„Je to jedinečná příležitost zvláště nyní, kdy přicházející zimní ob-
dobí mnohem více prověří řidičské dovednosti i připravenost techniky. 
Ze statistik vyplývá, že jízda za snížené viditelnosti, tedy za šera ne-
bo tmy, mlhy, hustého deš-
tě, sněžení či krupobití, je 
výrazně rizikovější. Mož-
nosti naučit se úspěšně če-
lit těmto nástrahám pod 
odborným dohledem zku-
šeného instruktora by měl 
proto každý odpovědný 
řidič využít. Dobře míně-
né rady i praktický výcvik 
pak na cestách jistě oce-
ní,“ uvedla ředitelka po-
lygonu společnosti AU-
TODROM MOST Vero-
nika Raková. Kurz je sed-
mihodinový s přestávkou 
na občerstvení. Začíná 
v poledne registrací v re-
cepci administrativní bu-
dovy polygonu, končí 
v  19 hodin. Při praktic-
ké výuce si účastníci kur-
zu vyzkoušejí brzdění na 
velmi kluzké vozovce. Na 
tomto povrchu s pomo-
cí vodních bariér pak na-
cvičují brzdění s vyhýbá-
ním, smyk zadní a přední 
nápravy, brzdění a vyhý-
bání v kopci či v zatáčce. 

(nov)

„Ze svého hokejového mládí si 
vybavuji, že podobné turnaje byly 
úplně to nejlepší, co bylo k dispozi-
ci. Umožňovaly nám totiž nad rá-
mec běžné regionální soutěže změ-
řit síly s top mužstvy z celé repub-
liky. Hrát takové zápasy bylo pro 
nás vždycky za odměnu. Z mé-
ho pohledu je tedy i turnaj Sev.
en Hockey Cup ve čtyřech měs-
tech úplně fantastický,“ řekl Mar-
tin Ručinský. 

Sev.en Hockey Cup se skládá 
ze čtyř turnajů v Litvínově, Par-

dubicích, Zlíně a Kladně. Vý-
sledky se sčítají a na závěr orga-
nizátoři vyhlásí celkového vítěze. 
První turnaj se uskuteční 27. říj-
na v Litvínově. Účastníky soutěže 
jsou mladí hokejisté 9. tříd ve vě-
ku do 14 let. 

„Po posledních dvou akvizicích 
zahrnuje portfolio naší skupiny ne-
jen uhelné lomy u Litvínova a elek-
trárnu u Pardubic, ale také teplár-
ny v Kladně a ve Zlíně. Rozhod-
li jsme se proto tohoto hokejového 
složení využít a vymysleli jsme tur-

naj, který podpoří mládež, český 
hokej i synergie mezi našimi ener-
getickými provozy. Rozhodně ne-

chceme zůstat jen u jednoho roční-
ku, ale plánujeme vytvořit tradič-
ní akci na podporu mládežnického 

sportu,“ řekla Gabriela Sáričková 
Benešová, mluvčí skupiny Sev.en 
Energy.                                       (jak)

martin Ručinský zahájí nový hokejový  
turnaj pro mládež sev.en Hockey cup

LITVÍNOV – Když zjistíš, že v tom máš hokej, uspořádej turnaj! Ta-
kové heslo stálo u zrození Sev.en Hockey Cupu, nové soutěže pro 
mládežnické oddíly hokejových klubů z regionů, kde působí ener-
getická společnost Sev.en Energy: HC Litvínov, HC Dynamo Pardu-
bice, PSG Berani Zlín a HC Rytíři Kladno. Turnaj představili na tisko-
vé konferenci na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově zástupci 
všech zúčastněných klubů. Patronem akce je hokejová legenda 
a olympijský vítěz z Nagana Martin Ručinský. 

Černí andělé v dalším kole  
Ligy mistrů remizovali

MOST -  Mostecké Taneční stu-
dio Kamily Hlaváčikové získalo 
dvě nominace na mistrovství 
světa  do USA. 

V sobotu 19. října proběhl 
v Kolíně národní výběr za ČR 
na  Mistrovství světa WCO-
PA 2020, které se koná v USA  
v Kalifornii. Nominaci získaly 
Marie Anna Hellmichová a Na-
tálie Anne Kučabová, které se 
probojovaly mezi 15 nomino-
vaných z 98 účastníků do repre-
zentačního týmu za ČR. „Všem 
se to moc povedlo a čtyři vybra-
né tanečnice reprezentovaly bra-
vurně naše město a studio. Moc  
všem děvčatům děkuji. Nomina-
ci mohlo získat pouze 15 účast-
níků v několika věkových dis-
ciplínách a v různých umělec-
kých žánrech,“ uvedla majitel-
ka a šéftrenérka studia Kamila 
Hlaváčiková.                        (nov)

Taneční studio míří do Hollywoodu

Marie Anna Hellmichová Natálie Anne Kučabová
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Letošní jubilejní ročník Uhelného safari patřil v  desetileté 
historii projektu Severní energetické a Vršanské uhelné k těm 
nejúspěšnějším. Během sezóny si rekultivace i oba lomy za pro-
vozu prohlédlo více než 3 200 lidí. Od zahájení projektu v roce 
2009 přilákalo Uhelné safari už bezmála 30 000 návštěvníků. 

Uhelné safari patří mezi nejvyhledávanější turistické aktivi-
ty na Mostecku. Industriální prostředí lomů ČSA a Vršany lá-
ká každoročně tisíce návštěvníků. Prohlédnout si těžební stro-
je za plného chodu je nevšední zážitek, který Sev.en Energy ne-
může nabídnout všem zájemcům. Přetlak poptávky nad nabíd-
kou se totiž každoročně zvyšuje a počet exkurzí na jednotlivých 
trasách není možné dále navyšovat. Úspěch a obliba Uhelného 
safari vede k dalšímu rozšiřování projektu. V letošním roce ke 
třem stálým trasám přibyla nová, speciálně upravená trasa pro 
děti od šesti let. BABY SAFARI zavádí malé návštěvníky na vnitř-
ní vyhlídkovou terasu lomu ČSA a prohlédnou si z blízka koreč-
kové rýpadlo RK 5000. Z lomu se přesouvají do Podkrušnohor-
ského technického muzea, kde je pro ně připravena interaktivní 
prohlídka. „BABY SAFARI jsme letos organizovali jen zkušebně, 
ale nadšení a zájem malých dětí o těžbu uhlí, historii těžebního 
průmyslu a o uhelné lomy nás přesvědčil, abychom zařadili tu-
to trasu do naší stálé nabídky. Od příští sezóny tak bude mož-
né zarezervovat si BABY SAFARI ve více termínech. Děti speciál-
ně uzpůsobenou trasou provede nový vyškolený průvodce, kte-
rý dokáže malé posluchače zaujmout a formou hry a zábavy jim 
přiblíží těžbu uhlí v povrchových lomech,“ uvedla mluvčí skupi-
ny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. 

V příštím roce bude projekt pokračovat také na třech stálých 
trasách určených pro návštěvníky starší dvanácti let. První dvě 
trasy kombinují prohlídku hnědouhelných lomů se zastávkou 
na místech, kde se krajina rekultivační činností změnila na od-
počinkové zóny, příjemná místa k bydlení nebo zajímavá pří-
rodní území s  výskytem vzácných nebo ohrožených druhů ži-
vočichů i rostlin. Třetí trasa je výhradně rekultivační a ukazu-
je například hipodrom, autodrom, vodní dílo Matylda, areál dě-
kanského kostela nebo relaxační a sportovní komplex Benedikt, 
kde se v minulosti těžilo uhlí. „Rekultivační trasu v příští sezóně 
více přizpůsobíme odborné veřejnosti. Rekultivace, které jsou 
právem považovány za výkladní skříň evropské rekultivační ško-
ly, si s odborným výkladem mohou přijet prohlédnout studenti 
vysokých škol či pracovníci firem, které se na různých úrovních 
rekultivacemi a utvářením krajiny zabývají,“ doplnila Gabriela 
Sáričková Benešová.  Celkem se na všech čtyřech trasách kona-
lo 171 exkurzí. Prostředí uhelného lomu je vyhledávanou kulisou 
pro filmové štáby nebo fotografy. Uhelné safari je také součástí 
projektu Hornická stezka Krušných hor a pro turisty jsou připra-
veny také tematické turistické vizitky a razítka.                    (ink) 

JuBiLEJNÍ RoČNÍk uHELNéHo saFaRi  
PaTřiL k NEJÚsPěšNěJšÍm

Chcete vidět stádo muflonů? Žádný problém, 
stačí se vydat na Uhelné safari…

 Pohled na gigantickou těžební techniku 
láká každoročně tisíce návštěvníku.

V letošním roce ke třem stálým trasám přibyla nová speciálně upravená trasa pro děti od šesti let. BABY SAFARI zavádí 
malé návštěvníky na vnitřní vyhlídkovou terasu lomu ČSA a prohlédnou si z blízka korečkové rýpadlo. 

Prohlédnout si z blízka těžbu 
uhlí je nevšední zážitek.

Výpravy do světa uhelných lomů jsou stále atraktivní.

PŘIBYLO 
BABY SAFARI


