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Pěstí do stolu
Uhelní odboráři bouchli pěs-

tí do stolu. Na konec ledna 
se svolávají před minister-
stvo průmyslu a obchodu, 
kde budou požadovat úpl-
né prolomení těžebních 
limitů na lomu ČSA. 
Po jalových jednáních 
a vyjádřeních vlády, 
která zatím horníkům 
maže jen med kolem 
pusy, se není co divit. 
Připomeňme ještě té-
měř čerstvou návštěvu 
ministra průmyslu Jana 
Mládka, který Mostecku opět hodil další vějičku 
v podobě sci-fi  nápadu jak těžit uhlí a Horní Jiřetín 
přitom nebourat. Jenže i kdyby se v takovém přípa-
dě vlk nakrásně nažral, koza nezůstane celá. Není 
se tedy co divit, že návrh rozpálil hornické odbo-
ráře do běla a naoplátku vymysleli také zajímavou 
variantu: pokud bude ministr prosazovat úplné 
prolomení limitů, demostranti budou na jeho stra-
ně. Pakliže opět zvolí nějaký paskvil, demonstraci 
obrátí proti němu. 

Jak to celé devětadvacátého ledna dopadne, je 
vzdáleno ve hvězdách. Stejně jako Mostecko potře-
buje prolomit limity těžby, vláda potřebuje konečně 
dostat odvahu a prolomit letité mlčení. Odsouvá-
ní rozhodnutí, zda těžit či netěžit, posouvá zdejší 
region zas o kus dál k sociální periferii. Vzhledem 
k tomu, že zdejší nezměstnanost bortí republikové 
rekordy a dávno už pokořila hranici dvanácti pro-
cent, na jemné způsoby už nezbývá čas. 

Doufejme, že tentokrát se Praha nebude tvářit, 
jakoby se jednalo o region z jiné galaxie, ale o sou-
seda od ní vzdáleného jen sto kilometů. Zajímavé 
bude sledovat i celostátní média, jejichž pozornost 
se občas fi xuje zvláštním směrem. Například loň-
skou obří demonstraci horníků v Praze trumfl a 
v hlavních zprávách  informace, že se v ZOO naro-
dilo mládě hrocha.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Jak se bude 
parkovat v Mostě
Zůstane parkování na třídě Budova-
telů a na Skupovce zdarma? Město 
má před sebou úkol vyřešit parkování 
v těchto ulicích.
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Jesle v Litvínově končí
Třída dvouletých dětí v mateřské ško-
le v Ladově ulici bude fungovat pou-
ze do konce školního roku.
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HSRM: Nedopusťte 
ukončení těžby
HSRM vyzývá premiéra Bohuslava So-
botku, aby se zasadil o zodpovědné 
rozhodnutí kabinetu týkající se prolo-
mení těžebních limitů.
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Mostečtí letci z RAF a jejich 
osudy v nové knize
V prostorách Expozice starého Mostu 
se uskutečnil křest publikace Občané 
Mostecka v řadách RAF za II. světové 
války. 
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MOST – Čtyři šéfové společností s majetkovou účastí města skončili ve svých funkcích. Jedná se o ředi-
tele společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova Marcela Dlaska, ředitele Technických služeb 
města Mostu Jana Syrového, ředitele Sportovní haly Most Jana Haška a ředitelku Městské správy soci-
álních služeb Most Vlastu Jakubcovou.

Personální výměny v  orgánech společností 
s majetkovou účastí města mají pokračování. Ten-
tokrát přišly na přetřes pozice ředitelů čtyř společ-

ností. O ředitelské křeslo přišel ředitel Dopravního 
podniku měst Mostu a Litvínova a.s. Marcel Dlask. 
Ten byl odvolán na valné hromadě této společnos-

ti, která se konala 14. ledna 2015, a to s okamži-
tou platností. „Dočasným vedením společnosti byl 
pověřen Karel Beneš, náměstek ředitele. Myslím si, 
že kontinuita bude zachována a nedojde k žádným 
fatálním změnám. Dopravní podnik bude bez pro-
blémů pokračovat dál,“ komentoval odvolání ředi-
tele dopravního podniku mostecký primátor Jan 
Paparega.  (Pokračování na straně 3)

Ředitelé čtyř městských společností přišli o svá křesla

MOST/PRAHA – Po dvou letech se chystají hornic-
ké odbory opět do Prahy. Tentokrát chtějí protes-
tovat před ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Téma ale zůstává stejné. Horníci chtějí od ministra 
Jana Mládka, aby podpořil plné prolomení těžeb-
ních limitů, a tím jim také zachoval práci.

Horničtí odboráři požadují plné prolomení 
těžebních limitů hnědého uhlí na lomu ČSA, 
kde těží Severní energetická, a.s. Svůj názor při-
jdou odboráři sdělit ministrovi před jeho úřad 
29. ledna. „Ministra Jana Mládka jsme navštívili 
minulý týden. Jasně jsme mu sdělili, že pro nás je 
přijatelná pouze čtvrtá varianta Aktualizace stát-
ní energetické koncepce, tedy plné prolomení tě-
žebních limitů. Všechny ostatní varianty jsou pro 
region likvidační, znamenají propouštění a ztrátu 
tisíců pracovních míst. Za svým názorem budeme 
stát všemi dostupnými prostředky. Pokud bude mi-
nistr prolomení těžebních limitů podporovat, pak 
bude demonstrace horníků v  Praze výhradně na 
jeho podporu,“ uvedl místopředseda Odborového 
svazu pracovníků hornictví, geologie a naft ového 

průmyslu (OS PHGN) Jaromír Franta. Do Prahy 
by mělo poslední lednový den dorazit na pět set 
odborářů. 

Ministerstvo práce a obchodu počítá se čtyřmi 
variantami těžby uhlí v Ústeckém kraji. První po-
čítá s plným zachováním limitů, druhá s prolome-
ním limitů na lomu Bílina, kde těží Severočeské 
doly, a třetí s prolomením limitů na lomu Bílina 
a částečným prolomením na lomu ČSA. Čtvrtá 
varianta, kterou odboráři podporují, počítá s pl-
ným prolomením limitů včetně přesídlení Horní-
ho Jiřetína a Černic.

„Ve třetí variantě, o které se nyní po návštěvě 
ministra Mládka na Mostecku nejvíce mluví, má 
také nejvíce nejistot. A to jak pro horníky, tak i pro 
obyvatele Horního Jiřetína. Chceme zachovat hor-
níkům jejich práci, a to je možné pouze, pokud se 
limity prolomí,“ potvrdil Jaromír Franta. Za limi-
ty v lomu ČSA se dále nachází 750 milionů tun 
hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Lom 
disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je tech-
nologicky vhodnější do tepláren.  (pur)

Horníci míří do Prahy: 
Prolomte limity!!!

Horníci už jednou demonstrovali 
před Úřadem vlády.

Sportovní hala

Dopravní podnik města Mostu

Městská správa sociálních služeb

Technické služby města mostu
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Radní u kulatého 
stolu 

Radní schválili termíny schů-
zí Rady města Mostu na první 
pololetí letošního roku, ty se bu-
dou konat 28. ledna, 18. února, 
4. a 18. března, 1. a 15. dubna, 6. 
a 20. května, 3. a 17. června. Za-
stupitelé se na svých zasedáních 
sejdou 5. února, 9. dubna a 25. 
června.

Projekty prevence 
kriminality  

Město Most bude v Městském 
programu prevence kriminality 
na letošní rok žádat Minister-
stvo vnitra ČR o podporu pěti 
projektů. Ty by měly stát celkem 
zhruba 844 tisíc Kč s tím, že po-
díl města je deset procent. Jedná 
se o projekty Asistent prevence 
kriminality, Zvýšení pocitu bez-
pečí pro seniory, Výchovně pre-
ventivní pobytové aktivity, Kur-
zy sebeobrany a Komunikační, 
informační a vzdělávací kam-
paň pro prevenci kriminality.  

Osvětlení ve Vtelně  
Radní rozhodli, že veřejné 

osvětlení se vybuduje ve Vtelně 
pouze v místech zastávek měst-
ské hromadné dopravy. Na vý-
stavbu chodníku ve Vtelenské 
ulici se nyní zpracovává projek-
tová dokumentace pro územní 
řízení. „Jedná se o propojovací 
komunikaci pro pěší ze zastávky 
ve Vtelenské ulici až do Vtelna. 
Vzhledem k  tomu, že se společ-
nost ČEZ Distribuce negativně 
vyjádřila k umístění stožárů ve-
řejného osvětlení podél plánova-
ného chodníku, rozhodli radní, 
že veřejné osvětlení se vybuduje 
pouze v místech zastávek měst-
ské hromadné dopravy, nepovede 
tedy podél celého chodníku,“ in-
formovala mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková 
s tím, že přeložky energetických 
sítí by vyšly zhruba na 25 mili-
onů Kč.  

Nové mosty pod 
kontrolou 

Vloni byly nově uvedeny do 
provozu nový most a nová láv-
ka pro pěší u vlakového nádra-
ží. Radní na svém posledním 
jednání uložili řediteli technic-
kých služeb, aby jednou ročně 
radě předkládal zprávu o plnění 

jednotlivých opatření souvisejí-
cích s údržbou a měřením obou 
mostů.  Technické služby jsou 
totiž pověřeny náležitou údrž-
bou, která spočívá mimo jiné 
také v pravidelné technické pro-
hlídce těles, diagnostickém prů-
zkumu, měření deformací apod. 

Družiny budou 
o prázdninách 
zavřené 

Během pololetních prázdnin 
dne 30. ledna bude přerušena 
činnost školní družiny v základ-
ních školách v ulicích Svážná, 
U Stadionu, V. Nezvala, Obrán-
ců míru, Rozmarýnová, J. A. 
Komenského a Okružní. V ob-
dobí jarních prázdnin, tedy ve 
dnech 9. až 13. února, pak bude 
přerušena činnost školní druži-
ny ve školách v ulicích Svážná, 
U Stadionu, J. Arbesa, V. Nezva-
la, Obránců míru, Rozmarýno-
vá, J. A. Komenského a Okruž-
ní. O pololetních i jarních 
prázdninách pak provoz omezí 
základní škola v ulici Z. Štěpán-
ka, kde budou v provozu pouze 
dvě oddělení a základní škola ve 
Zlatnické ulici, kde bude v pro-
vozu pouze jedno oddělení, a to 
ve dnech 10. a 12. února.  

Výluka přišla na 
miliony

Radní doporučili zastupite-
lům schválit dodatek ke smlou-
vě na zabezpečení dopravní 
obslužnosti v systému městské 
hromadné dopravy města Mos-
tu. Ten se týká ztráty spojené 
s výlukou tramvajového pro-
vozu během rekonstrukce pro-
bíhající v loňském roce. Ztráta 
byla předběžně vyčíslena na 
5,543 milionu Kč, skutečná 
ztráta činila zhruba 4,730 mili-
onu Kč.  

Změna stanov 
Mostecké bytové   

Při výkonu působnosti val-
né hromady společnosti Mos-
tecká bytová, a. s., v likvidaci 
přijala Rada města Mostu roz-
hodnutí, jímž schválila změnu 
stanov jmenované společnosti 
v bodech týkajících se předsta-
venstva a dozorčí rady s tím, že 
nově budou mít oba orgány po 
třech členech a členy dozorčí 
rady bude volit a odvolávat val-
ná hromada.   (sol) 

MOST – Zůstane parkování na třídě Budovatelů a na Skupovce zdar-
ma? Město má před sebou úkol vyřešit parkování v těchto dvou uli-
cích v centru Mostu. S největší pravděpodobností ale řidiči budou 
na těchto místech moci parkovat zdarma jen na omezenou dobu. 

Spousta Mostečanů si libuje 
a pochvaluje parkování zdarma 
v  samotném centru města, a to 
na třídě Budovatelů či na Sku-
povce. Parkovací automaty jsou 
v  tuto chvíli překryté igelito-
vými pytli. Smlouva na provoz 
parkovacích automatů, kterou 
uzavřelo v  minulosti město 
s  technickými službami, už to-
tiž vypršela a radnice teď řeší, 
jak se dál ve středu Mostu bude 
parkovat. „Parkování na třídě 
Budovatelů a ulici Skupova jsme 
uložili řešit dopravní komisi, 
která bude zasedat tento týden. 
Předpokládám a shodli jsme se, 
že nějakým způsobem by mělo 
být parkování v  této části města 
omezené. Zůstává ale na doprav-
ní komisi, jakým způsobem – ať 
už to bude na parkovací kotouče, 
parkovací hodiny či jiné možnos-
ti,“ prozradil primátor Mostu 

Jan Paparega. Jasno by mělo být 
už za necelých deset dnů, kdy 
bude zasedat rada města, a zále-
žitost dostanou městští konšelé 
na stůl. 

Dopravní komise bude řešit 
nejen parkování na třídě Budo-
vatelů, ale také před Rozkvětem 
a u Stovek. Obyvatelé i vedení 
města jsou nespokojeni s  tím, 
že při zaparkování vozidel a pří-
stupu na chodník u Rozkvětu 
musejí nejprve zdolat zelený 
záhon, který je v tomto období 
plný bahna. Někteří podnikav-
ci to ale vyřešili po svém a na 
místě vystavěli dokonce provi-
zorní chodníčky. „Zaznamenal 
jsem, že pokud lidé zaparkují 
u Rozkvětu, musejí zdolávat 
rozbahněnou zeleň, špiní se po-
tom i nová zámková dlažba před 
Rozkvětem a pro nás je tento 
stav absolutně nepřijatelný,“ po-

tvrdil primátor Paparega a slíbil 
zjednat nápravu. „Určitě přijde-
me na nějaké řešení, které nebu-
de náročně jak na realizaci, tak 
ani fi nančně a přitom splní svůj 
účel,“ řekl. 

Řešit se bude i parkování 
u Stovky, kde vznikla nová par-
kovací místa v  jednom z  jízd-
ních pruhů. Díky velkému 
shluku a nahromadění vozidel 

se ale vozovka stává málo pře-
hlednou, zvláště pak u tramva-
jové zastávky u Stovek, kde jsou 
velmi frekventované přechody 
pro chodce. „Parkování u Sto-
vek – s  ohledem na bezpečnost, 
není ideální. Bude se proto situ-
ace řešit i zde a dostala to za úkol 
rovněž dopravní komise,“ infor-
moval mostecký primátor.  

(sol) 

MOST – Kdo se bude starat o veřejné záchodky v centru města? To je 
zatím velkou neznámou. Město totiž zrušilo smlouvu na provozová-
ní této služby s technickými službami a prostor nabízí k pronájmu.    

Náklady, které si provoz ve-
řejných toalet každoročně vy-
žaduje, chce město snížit na 
minimum. „Řešili jsme systém 
veřejných toalet a máme naplá-
novaný harmonogram. V  sou-
časné době je vypovězena smlou-
va s Technickými službami Most 
na provoz toalet. Prvním krokem 
z naší strany bude zveřejnění zá-
měru pronájmu tohoto nebyto-
vého prostoru,“ sdělil náměstek 
primátora Marek Hrvol. Je však 
možné, že se žádný zájemce ne-
přihlásí, a proto má město v zá-
loze další řešení. „Pokud by tato 
varianta nevyšla, město by vy-
hlásilo veřejnou zakázku na pro-
voz toalet v podobném stylu jako 
v případě  technických  služeb, ale 
napřímo, přes město Most,“ uve-
dl náměstek Hrvol. 

Zároveň radnice slibuje, že 
pokud se nenajde vhodný zá-
jemce, nebude provoz veřej-
ných záchodků ohrožen. „Shod-
li jsme se na tom, že toalety by 
se tady provozovat měly,“ tvrdí 

Marek Hrvol. Město chce změ-
nit systém provozování toalet 
hlavně z důvodu úspor. „V sou-
časné době jsme platili technic-
kým službám za provozování 
této služby kolem 580 tisíc korun 
ročně. To bychom ale chtěli vý-
razně degradovat na mnohem 
nižší částku,“ potvrdil primátor 
Mostu Jan Paparega a ujistil: „Je 

ale zájem všech, toalety zacho-
vat.“

Veřejné záchodky v  Mostě, 
které se nacházejí pod pasáží 
U Lva, fungují již řadu let. Re-
konstruovány byly poprvé v roce 
2002 za dva miliony korun a pe-
níze na rekonstrukci tehdy čer-
palo město Most z  dotačního 
programu Phare. Toalety jsou 
nyní v provozu každý den od 8 
– 18.30 hodin a za jejich využití 
zaplatí zákazníci pětikorunu. Při 
změně v provozování služby ale 

není vyloučeno, že by mohlo do-
jít například i ke změně otevírací 
doby. „S  novým provozovatelem 
je možné, že by se otevírací doba 
mohla změnit, ale nechceme nic 
předjímat. Je i možnost do zadá-
ní podmínek zahrnout otevírací 
dobu toalet,“ připustil Marek 
Hrvol. Veřejné záchodky a je-
jich využívání ze strany občanů 
totiž pomalu slábne, přesto je 
chce město v rámci společenské 
kultury zachovat. „S ohledem na 
výši příjmů poplatků, které tu 
návštěvníci platili, nás toto číslo 
zarazilo a překvapilo, protože to-
alety příliš využívány nejsou. Tím 
ale nechci říci, že bychom toalety 
úplně uzavřeli,“ ujišťoval náměs-
tek Hrvol. 

Veřejné záchodky, které spa-
dají pod město, jsou veřejnosti 
k  dispozici také například na 
Matyldě. Tady fungují ale pou-
ze v  letní sezoně. „Odskočit si“ 
lidé mohou ale také na úřadě, 
v  budově magistrátu se rovněž 
nachází toalety, které mohou 
v  úředních hodinách klienti 
úřadu využít. Toalety jsou k dis-
pozici občanům města Mostu 
i na městském hřbitově. (sol)  

Záchodky jsou k mání - chcete je?

Jak se bude parkovat na třídě 
Budovatelů, u Rozkvětu a u Stovky

V zimě je provoz veřejných WC 
omezen od 8 do 18.30 hodin. V sezoně 

bývalo otevřeno až do 20 hodin.

Během měsíce února by mělo být 
jasno, zda budou řidiči parkovat v 

centru města zdarma.

Parkování u Rozkvětu se sice rozšířilo, 
chybí ale chodníčky přes záhony.
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MOST –  Nebezpečný přechod pro chodce v ulici Pražská, kde se stá-
vají dopravní nehody, se upraví. Čeká se jen na povolení vlastníka, 
na jehož pozemku se přechod nachází.

Radní doporučili zastupite-
lům, aby schválili dohodu mezi 
městem Most a Ředitelstvím sil-
nic a dálnic o povolení vstupu na 
jejich pozemky, a to z  toho dů-
vodu, aby bylo možné postavit 
přechod pro chodce v  Pražské 
ulici. Po dokončení stavby bude 
nutné ještě pozemky majetkově 
vypořádat.  „Jedná se o přechod 

na ulici Pražská. Je to u odboč-
ky nedaleko bývalé Severografi e. 
Tento přechod byl vyhodnocen 
jako nebezpečný už před několi-
ka lety. Jde o místo, kde dochází 
k  častým dopravním nehodám,“ 
informovala tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. K  jedné dopravní 
nehodě zde došlo i před něko-

lika dny. „V tomto místě by mělo 
dojít i k úpravě chodníku. Věc je 
v  přípravné fázi a realizace by 
měla být reálná v  příštím roce,“ 
předpokládá náměstek primá-
tora Marek Hrvol. Na přechodu 
by měly vzniknout i středové os-
trůvky, aby se zvýšila bezpečnost 
v  přecházení chodců. Otázkou 
dále zůstává, zda bude přechod 
také nasvětlený. „Další nasvět-
lování přechodů ve městě máme 
v  zásobníku investičních akcí. 
V případě tohoto přechodu je ale 

na koaliční dohodě, zda bude mít 
v tomto ohledu přechod prioritu,“ 
uvedl náměstek. 

V nasvětlováním zeber hodlá 
nová městská vláda prý pokra-
čovat. „V Mostě jsou vytipovány 
problematické části a přechody, 
u nichž by se měly eliminovat 
rizikové faktory,“ předpokládá 
primátor města Jan Paparega 
s tím, že by se mělo postupovat 
v  etapách a podle prioritního 
zařazení z hlediska bezpečnosti. 

(sol)

Pražská ulice je nebezpečná, 
má se zde vybudovat přechod  

MOST – Mostecká radnice má na stole připravený schodkový rozpo-
čet na letošní rok. Schodek rozpočtu činí 55 miliónů a bude uhrazen 
z fi nančních prostředků minulých let a zbylých prostředků z přijaté 
půjčky od Mostecké bytové. Rozpočet budou zastupitelé projedná-
vat na svém zasedání 5. února.  

Rozpočet města Mostu na rok 
2015 Rada města Mostu odsou-
hlasila a doporučila ke schvá-
lení zastupitelům. Rozpočet je 
schodkový ve výši 55 787 000 
korun. „Materiál byl projednán 
s  předsedy klubů, se členy rady 
a je doporučen  zastupitelstvu. 
Primátor také podepsal dopis, 
kde oslovuje občany, kteří se 
mohou seznámit s  rozpočtem ve 
fi nančním odboru,“ informovala 
náměstkyně primátora Vladi-
míra Ilievová. Současné vedení 
města provedlo úpravy návrhu 
rozpočtu, přičemž snížilo jeho 
schodek  o více než třicet mi-
lionů korun. „Při sestavování 
rozpočtu bylo cílem nalézt určité 
rezervy. Proběhla řada jednání 
s  jednotlivými odbory, s  majet-
kovými účastmi… Myslím si, že 
jsme všichni v  součinnosti došli 
k závěru, že ve městě se dá šetřit. 
Snížili jsme schodek o více než 

třicet milionů a dvě stě padesát 
tisíc korun. Především jsme ře-
šili jednotlivé výdajové položky 
a kam se dalo sáhnout, tam jsme 
provedli korekce, a to napříč 
všemi odbory,“ poznamenala 
k  úsporám v  rozpočtu náměst-
kyně Ilievová. 

Současná městská vláda v  le-
tošním roce nepočítá s  žádnou 
zásadní investiční akcí. „Plán in-
vestic máme. Jedná se ale o menší 
investiční akce, které nejsou v žád-
ném případě v rozsahu desítek mi-
lionů korun. Budeme pokračovat 
a postupovat účelně a tam, kde to 
bude nezbytně nutné,“ podotkl 
k  investicím primátor Jan Papa-
rega a dodal: „Regulace spočívá 
v zefektivnění fi nancování ně-
kterých služeb pro město. V žád-
ném případě by se však regulace 
neměly dotknout rozsahu služeb, 
který bude poskytován občanům 
města Mostu.“ Úspory prý měs-

to stanovilo především na straně 
běžných výdajů. „Na straně kapi-
tálových výdajů jsme investice ur-
čitě nijak neškrtili a nechali jsme 
je skoro na stejné výši, jako bylo 
navrženo. Je potřeba také zmínit, 
že přebytek běžného rozpočtu činí 
kolem 29 milionů korun,“ doplnil 
k návrhu rozpočtu, který dosta-
nou mostečtí zastupitelé na stůl 
ke schválení 5. února, náměstek 
primátora Marek Hrvol. 

V nově navrženém rozpočtu 
je mimo jiné například aloko-
vaných deset milionů korun na 
přípravu projektů z dotačních 
programů. „Rádi bychom pokra-
čovali v trendu čerpání evropských 
dotací,“ poznamenal primátor.  
Rozpočet dále počítá s  částkou 
35 milionů korun, které by mělo 
město Most obdržet v  letošním 
roce z  hazardu. „V  roce 2014 to 
bylo 57 milionů korun. Letos je 
počítáno s 35 miliony korun. Tyto 
prostředky budou podobně jako 
v  letech minulých zcela vyčerpá-
ny na podporu sportu v  Mostě,“ 
řekl Jan Paparega. Rozpočet také 
zohledňuje splátky úvěrů. „Nej-
vyšší úvěr souvisí s  rekonstrukcí 

sportovní haly. Budeme jej splácet 
ještě několik let. Další význam-
nou splátkou je půjčka od Mos-
tecké bytové. Jsou to dva největší 
závazky, které město v tuto dobu 
má, a musí s tímto povinným vý-
dajem počítat v  rámci rozpočtu 
každý rok,“ doplnil ještě primá-
tor Paparega.  (sol)    

Most má na stole rozpočet na 
2015, čeká se na zastupitelstvo

(Dokončení ze strany 1)
Současně byla z  postu ředi-

telky Městské správy sociálních 
služeb Most uplynulý týden 
odvolána také Vlasta Jakubco-
vá. Vedením této společnosti 
byla pověřena Lenka Makov-
cová. I tuto informaci potvrdil 
na páteční tiskové konferenci 
primátor Jan Paparega s  tím, 
že Vlasta Jakubcová zůstává 
i nadále zaměstnankyní této 
společnosti. Změny na ředitel-
ských postech nastaly ale také 
v  případě akciové společnos-
ti Technických služeb města 
Mostu. Funkci ředitele společ-
nosti složil k 15. lednu Jan Sy-
rový. Stejně tak rezignoval sám 
na svou pozici ředitele Sportov-
ní haly Most, a.s. i Jan Hašek. 
„Pan ředitel Syrový nabídl svou 
rezignaci představenstvu 15. 
ledna, a to ji přijalo. Rovněž se 
své funkce vzdal i Jan Hašek,“ 
potvrdil primátor s tím, že žád-
ný z  nyní již bývalých ředitelů 
společností, kromě Vlasty Ja-
kubcové, nezůstává nadále ani 
v  zaměstnaneckém poměru 
zmíněných společností. Vede-
ním mosteckých technických 

služeb byl dočasně pověřen Ka-
rel Mutínský. 

První muž města odmítl, že 
by odvolání ředitelů mělo nějak 
souviset s  prováděnými audity 
těchto společností. „Personální 
změny nijak nesouvisejí s  pro-
váděnými audity. Ty ještě nejsou 
dokončené. Dva z  ředitelů byli 
odvoláni a dva nabídli rezignaci, 
takže nebyl důvod pro předsta-
venstva společností nepřijmout 
tuto nabídku, pokud nebyla 
dále vůle spolupracovat,“ uvedl 
primátor Paparega. V  souvis-
losti s  odvoláváním a rezignací 
ředitelů městských společností 
padla i otázka případné perso-
nální výměny na místě ředitele 
Městského divadla Most, s.r.o., 
které zastává Jiří Rumpík. Vede-
ní města novinářům sdělilo, že 
by na této pozici k žádným změ-
nám dojít zatím nemělo. „Co se 
týče výměny ředitele Městského 
divadla v Mostě, není to na po-
řadu dne,“ řekl Jan Paparega. Na 
obsazení pozic ředitelů společ-
ností, kde došlo k  personálním 
změnám, budou vyhlášena vý-
běrová řízení. 

(sol)

Ředitelé čtyř městských 
společností přišli 

o svá křesla

MOST – Mostečané letos nepřijdou o tradiční městský ples. Ten by 
se měl konat 6. března a slibuje takové taháky večera, jako jsou Petr 
Rezek či Hana Zagorová. Lístek přijde na tři sta korun a k  dostání 
bude v pokladně městského divadla nebo mosteckém „íčku“.   

Kulturní program plesu sta-
tutárního města Mostu bude 
letos zajišťovat Městské divadlo 
v Mostě. A podle předběžných 
informací to vypadá, že by měl 
stát za to. Celý večer budou mo-

derovat Jolana Voldánová a Jan 
Tománek, které zná veřejnost 
z  populárního televizního po-
řadu StarDance. K tanci a posle-
chu bude během večera a noci 
hrát taneční orchestr Bonit. 

O předtančení se postará dětská 
formace Demi Dance. Atrak-
tivní podívanou slibují také 
vicemistři ČR ve sportovním 
tanci Daniela Valjentová a On-
dřej Sliška. Návštěvníci a hosté 
budou moci také vidět taneční 
čísla formace Burlesque nebo 
TK 1979 Most. Hřebem a tahá-
kem celého plesu by se měli stát 
hlavní hosté večera, stálice české 

hudební scény, Hana Zagoro-
vá a Petr Rezek, kteří vystoupí 
mezi 22. a 23. hodinou.  

Ples města Mostu, který se 
bude konat v  pátek 6. března 
2015 v kulturním domě Repre, 
začne ve 20 hodin, vstupenky 
budou k  dispozici v  pokladně 
městského divadla a v  Turistic-
kém informačním centru (v bu-
dově magistrátu) za 300 Kč. (sol)

Na plese vystoupí Zagorová a Rezek

Na této frekventované komunikaci u Vtelna by měl vzniknout nový přechod.
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ČR/ÚSTECKÝ  KRAJ - V roce 2014 řešili policisté celkem 85 859 do-
pravních nehod. Při nich 629 lidí zemřelo, 2 762 bylo těžce zraněno 
a 23 655 utrpělo lehká zranění. Padesát sedm osob zemřelo na silni-
cích v Ústeckém kraji, což je nárůst o téměř 19 procent. 

K poklesu v porovnání s před-
chozím rokem došlo v  počtu 
těžce zraněných, a to o dvacet 
osob, a také u odhadu hmotné 
škody, a to o necelých pět mi-
lionů korun. Naopak k nárůstu 
došlo u počtu usmrcených, a to 
o 46 osob, lehce zraněných, a to 
o 1 078 osob, a v  počtu nehod 
o 1 461. Nejvíce smrtelných do-
pravních nehod se v  loňském 
roce stalo v  měsících září 76 
a červenci 74. Oproti tomu nej-
méně tragický byl na 
silnicích únor 2014, 
kdy přišlo o život při 
dopravních nehodách 
24 osob. Nejčastěji při 
dopravních kolizích 
umírali řidiči osobních 
automobilů, a to v 243 
případech. O život při-
šlo také 112 chodců, 
což je však o 22 méně 
než předloni. Druhý 
největší nárůst v  po-
čtu obětí dopravních 
nehod stoupl také u ři-
dičů motocyklů, a to o 14 osob 
z  celkových 75. Nejvíce mrt-
vých, a to 120, na silnicích bylo 
ve věku 35-44 let. Jednoznačně 
nejvíce dopravních nehod s tra-
gickými následky zaznamenali 
ve Středočeském kraji, a to 116 
usmrcených. Nejméně lidí ze-
mřelo na Karlovarsku. V Ústec-
kém kraji zemřelo na silnicích 
57 osob, což je nárůst o 18,75 

procent. Náš kraj tak zaujímá 
v  počtu usmrcených na silni-
cích čtvrtou příčku. Na silnicích 
v našem regionu zemřelo oproti 
roku 2013 o devět osob více.     

Policie České republiky se 
tak v tomto roce na silnicích 
zaměří především na rizikové 
chování účastníků silničního 
provozu, technický stav vozi-
del, alkohol a drogy, bezpečné 
komunikace a na nemotorizo-
vané účastníky silničního pro-

vozu. „Spolupráci s oddělením 
BESIP ministerstva dopravy 
považujeme ve snaze pozitivně 
ovlivnit dopravní nehodovost za 
velice důležitou,“ uvedl Martin 
Vondrášek, první náměstek 
policejního prezidenta. „Dlou-
hodobý trend klesajících násled-
ků dopravních nehod na životě 
a zdraví osob se z dlouhodobého 
pohledu daří udržovat, a to i přes 

aktuální meziroční nárůst počtu 
usmrcených,“ zdůraznil ředitel 
služby dopravní policie Tomáš 
Lerch a doplnil: „Jako zásadní 
vnímáme stoupající trend nevě-
nování se řízení. V loňském roce 
byl tento faktor příčinou 14 098 
dopravních nehod. Vlivem doby 
si lidé často z automobilů dělají 
kanceláře, nevěnují se tak plně 
řízení, nesledují situaci v pro-
vozu a dopravní značení a čas-
to pak v místech, kde je potřeba 
ubrat plyn, naopak zrychlí a při 
takto vzniklých dopravních ne-
hodách se pak objevují ty nejtra-
gičtější následky“. Bezpečnost 
a plynulost silničního provozu 

je v prvé řadě závislá na 
vlastním chování jeho 
účastníků. Během uply-
nulého roku proběhlo 1 
877 dopravně bezpeč-
nostních akcí v rámci 
celé České republiky, 
při nichž bylo nasazeno 
celkem 81 423 policistů. 
Ti během nich zkontro-
lovali 740 tisíc vozidel, 
zjistili 141 919 přestup-
ků proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního 
provozu, 3 545 případů 

požití alkoholických nápojů ři-
diči vozidel, 892 případů požití 
jiných návykových látek. V 766 
případech zjistili řízení moto-
rového vozidla bez příslušného 
řidičského oprávnění, zajistili 
983 pachatelů trestné činnosti. 
Vypátrali 28 odcizených vozi-
del a zadrželi 166 hledaných 
a pohřešovaných osob.  

(sol) 

ÚSTECKÝ KRAJ/MOST – Za celý uplynulý rok padlo v Ústeckém kraji 
na sociální dávky kolem sedmi a půl miliardy korun. Tyto prostředky 
vyplatil stát v tomto regionu více než dvěma milionům lidí. Tradičně 
nejvíce sociálních dávek se vyplácí v Ústeckém kraji na Mostecku, 
Teplicku a Děčínsku.      

V Ústeckém kraji úřad práce 
během posledního měsíce roku 
2014 fi nančně podpořil 197 929 
osob a vyplacená částka dosáhla 
634 mil. Kč. Největší podíl pod-
pořených osob i vyplacených 
prostředků byl v  rámci dávek 
státní sociální podpory, kdy 
počet uspokojených žadatelů 
činil 109 544 osob, a vyplace-
ná částka dosáhla 311 mil. Kč. 
Množství vynaložených fi nanč-
ních prostředků na dávky hmot-
né nouze činilo 163,5 mil. Kč 
a podpořeno bylo 41 291 osob. 
Největší množství žadatelů i vy-
naložených prostředků tradičně 

zaznamenávají na pracovištích 
v  Teplicích, Ústí n. L., Mostě 
a Děčíně. V  Mostě pobíralo za 
poslední měsíc uplynulého roku 
dávky státní sociální podpory 
více než dvanáct tisíc lidí a pět 
a půl tisíce Mostečanů pobíralo 
dávky hmotné nouze. 

Za celý uplynulý rok tak stát 
v Ústeckém kraji podpořil 2 311 
877 žadatelů o některou z dávek 
a vyplacená částka přesáhla 7,4 
miliardy korun. Nejvíce podpo-
řených žadatelů bylo prostřed-
nictvím dávek státní sociální 
podpory, kdy od začátku roku 
bylo podpořeno 1 278 899 osob 

a jejich podíl tak přesáhl 55 % 
všech žadatelů. Množství vypla-
cených peněz prostřednictvím 
této dávky přesáhlo 3,6 mld. Kč 
a činilo přibližně 49 % všech 
uhrazených prostředků. Nejniž-
ší podíl podpořených osob tvoří 
žadatelé o dávky hmotné nouze,
které v průběhu letošního roku 
pobralo 473 253 osob, což bylo 
téměř 21 % všech žadatelů 
o dávky. Uhrazeno bylo bezmá-
la 1,9 mld. Kč, tj. více než 25 % 
celkově vynaložených prostřed-
ků. V  Mostě za celý uplynulý 
rok žádalo o dávky 142 207 ža-
datelů a vyplaceno jim bylo přes 
382 milionů korun na dávkách, 
podporu v hmotné nouzi za celý 
uplynulý rok na Mostecku čer-
palo 62 672 lidí a pobíralo nece-
lých 236 milionů korun. 

(sol)

MOST – Projekt parku miniatur, který by měl stát u Mosteckého je-
zera, tzv. MiniMost, je znovu aktuální. S realizací MiniMostu se stále 
počítá, a radnice proto usiluje o zavedení inženýrských sítí do této 
oblasti. 

Radní Mostu na svém po-
sledním zasedání neschválili 
odstoupení od smlouvy s ČEZ 
Distribuce o připojení odběr-
ného zařízení k distribuční sou-
stavě pro lokalitu MiniMostu. 
S realizací tohoto projektu totiž 
stále počítají. Primátor Jan Pa-
parega  bude se společností ČEZ 
Distribuce o plnění smlouvy 
dále jednat.   

MiniMost je pro město Most 
jednou z prioritních akcí v rám-
ci vládních ekomiliard, z nichž 
by měly plynout i prostředky 
na realizaci tohoto projektu. 
„Jsme zastánci tohoto projektu. 
Proto budu jednat se společností 
ČEZ o obnovení smlouvy, pro-
tože náš zájem o tento projekt 
trvá, a i když realizace závisí 
na penězích z  ekomiliard, chtěli 
bychom být na to připraveni,“ 
zdůraznil primátor Mostu Jan 
Paparega.  Podle vedení města 
je prý velká šance, aby byl pro-
jekt MiniMostu v  rámci eko-
miliard schválen. „Minimost 
je velká priorita pro celou tuto 
lokalitu. Je ale těžké říci, kdy by 
se s  ním mohlo začít. Nicméně 

považujeme tento projekt za re-
álný, nikoliv za projekt daleké 
budoucnosti,“ domnívá se dále 
primátor. „Nechtěli bychom ni-
jak předjímat. MiniMost je jako 
projekt zařazen v první prioritě 
projektů z 15 ekomiliard. Byli 
bychom rádi, aby rozhodnutí ze 
strany ministerstva fi nancí bylo 
co nejrychlejší. Předpokládáme, 
že nějaká avíza a předpoklady, 
jak se bude vše vyvíjet, bychom 
mohli dostat už v letošním roce. 
Zahájení samotné realizace 
MiniMostu by však bylo před-
časné,“ doplnil primátora jeho 
náměstek Marek Hrvol.  (sol)

Na sociální dávky v kraji
padlo sedm a půl miliardy

Řidiči se nevěnují řízení 
a usmrcených přibývá

S MiniMostem 
se stále počítá

Co je MiniMost?

MiniMost je park minia-
tur významných budov, které 
stály ve starém Mostě a byly 
zbořeny při likvidaci města 
kvůli těžbě hnědého uhlí. 
Park by měl být umístěn do 
prostoru mezi přesunutý 
kostel Nanebevzetí Panny 
Marie a napuštěné Mostecké 
jezero. Park MiniMostu by 
měl být vystavěn podle plánu 
města z roku 1953. Budovy 
budou postaveny v měřítku 
1:25. V první fázi se pláno-
vala výstavba téměř třiceti 
modelů. Jednotlivé modely 
MiniMostu budou tvořit nej-
zajímavější a nejvýznamněj-
ší budovy zaniklého města, 
které budou rozmístěny tak 
jako ve starém Mostě, napří-
klad jednotlivé cesty budou 
kopírovat tehdejší ulice.

Součástí areálu budou 
také napodobeniny důlních 
strojů a ukázky povrchových 
lomů. V následné fázi se plá-
nuje instalace maket zajíma-
vých objektů také z jiných re-
gionů Ústeckého kraje, např. 
hradu Střekov, terezínské 
pevnosti nebo lanovky na 
Komáří vížku. Projekt Mini-
Mostu už vznikl v roce 2003 
a v roce 2006 byl zařazen do 
balíčku projektů z 15 miliard 
korun určených na zahlaze-
ní následků těžební činnosti 
v severozápadních Čechách.

Park miniatur, s kterým Most 
spolupracuje, existuje v německém 

Oederanu. Němečtí sousedé některé z 
miniatur představili několikrát i v Mostě.

Minipark v Oederanu.
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Byli jen dva

Byli tři a byli jiní. Cho-
dili spolu na základní školu 
a pak i na gymnázium. Julie 
byla krásná, originální a pro 
opačné pohlaví přitažlivá. Edy 
a Tom byli samá sranda, ne-
brali si servítky a s  Julií tvo-
řili nerozlučnou trojici. Na 
základní škole z  nich učitelé 
šíleli, na gymplu 
se potáceli těsně na 
hranici vyhazovu. 
Tak trochu laš-
kovali s  drogami, 
do školy chodili, 
jen když museli. 
Scházeli se v  bytě 
Tomových rodičů. 
Ti byli věčně pryč, 
a co dělá jejich 
syn, je příliš neza-
jímalo.  Milovali se 
spolu ve trojici, ostatní vrstev-
níci je nezajímali. Nakonec se 
přes všechny své eskapády do-
stali k maturitě. Julie po matu-
ritě začala pracovat v kanceláři 
jako asistentka, Tom se vydal 
do ciziny na zkušenou, Edy za-
čal studovat vysokou školu. Ju-
lie dál ve svém životě měla ex-
travagantní sex a drogy, Edy se 
uklidnil a začal se věnovat své 
budoucnosti. Občas se s  Julií 
sešel, měl ji stále rád, ale už 
byli každý někde jinde. Když 
za ním Julie přišla s  prosbou 
o pomoc, byl připravený udělat 
pro svou kamarádku vše. Julie 
se svěřila, že je těhotná. Dítě 
čekala s  ředitelem fi rmy, kde 
pracovala. Měla plán. Svěřila 
se Edymu, že hodlá z  ženaté-
ho ředitele vytáhnout pořádný 
balík. O dítě se starat nechtěla. 
Jen, co by měla peníze, tak by 
se dítěte zbavila. Edy se snažil 
Julii její plán rozmluvit. Otec 
jejího dítěte se nedostal na 
svůj post, protože by byl čest-
ný a spravedlivý. Naopak byl 
všeho schopný, bez skrupulí 
a svědomí. Julie by mohla tvr-
dě narazit. Nechtěla nic slyšet. 
Už se viděla, jak si užívá lehce 
nabyté peníze. Potřebuje jen, 
aby jí Edy pomohl. Aby ji jis-
til. Půjde za svým šéfem, řekne 
mu, že čeká jeho dítě. Pokud jí 
nezaplatí, bude žádat o uznání 
otcovství, bude chtít výživné 
pro sebe i dítě. Zničí mu man-
želství. Edy měl být její pojist-
ka. Přeci jen se svého milence 
trochu bála. Věděla, čeho je 
schopný. Bála se, aby ji nena-
padl a neuhodil. Když bude 
Edy s ní, jen tak opodál, aby si 
na ni ten chlap netroufl  vztáh-
nout ruku. Nelíbilo se mu to, 
ale nakonec se nechal přemlu-
vit. Julii měl opravdu rád. Byla 
jako jeho rodina, a i když věděl, 
že dělá hloupost, musel ji pod-
pořit.  S  Juliiným milencem 
se sešli v parku. Tak si to Julie 
vymyslela. Edy se oblékl tak, že 
vypadal spíše než na studenta 
vysoké školy na nebezpečné 
individuum holdující drogám. 
Zůstal stát opodál, nechtěl sly-
šet, co Julie svému milenci vy-
práví. Jen, když se na něj Julie 
obrátila a bylo zřejmé, že mlu-
ví o něm, udělal krok kupředu 
a zatvářil se náležitě hrozivě. 
Julie byla brzy hotová. Vrátila 
se k  němu spokojená sama se 
sebou. Její milenec se sice nej-
prve cukal, pak mu ale vyloži-
la, o co všechno by mohl přijít. 
Nakonec souhlasil. Zaplatí jí, 
kolik si řekne. Musí ale hned 
potom zmizet a už nikdy ho 
nekontaktovat. Hned, jak jí za-
platí, zbaví se dítěte a odstěhu-
je se. Začne někde jinde znovu. 
Byla veselá, šťastná, pozvala 
ho k sobě domů na skleničku. 
Popili a milovali se stejně ne-
spoutaně jako kdysi. Druhý 

den Julii marně volal. Nakonec 
se k  ní vypravil. Dveře jejího 
bytu byly zapečetěné. Bylo jas-
né, že se stalo něco zlého. Ju-
liina sousedka, mladé děvče, se 
kterým se občas u Julie potká-
val, vykoukla ze dveří a zatáh-
la ho k  sobě domů. Julii ráno 
našla mrtvou. Dveře bytu byly 

pootevřené, když 
vešla dovnitř, našla 
Julii nahou v  po-
steli, uškrcenou. 
V noci měla v bytě 
milence. Na stole 
byly dvě sklenič-
ky s  vínem a bylo 
jasné, že měla Ju-
lie v  noci sex. Za-
mrazilo ho, když 
si uvědomil, že je 
první podezřelý. 

To on se v noci s Julií miloval, 
to jeho otisky najde policie na 
sklenici od vína. Rozhodl se, že 
půjde na policii dřív, než si pro 
něj přijdou. Vyprávěl všechno 
stále dokola. Jak Julie vydírala 
svého milence, jak potom ve-
čer u ní zapíjeli úspěch akce. 
Ne, její dítě není jeho. Ne, on 
Julii nezabil. Ano, když odchá-
zel, ještě žila. Pustili ho domů, 
bylo ale jasné, že mu příliš ne-
věří. On zase naprosto přesně 
věděl, kdo Julii zabil. Ten zme-
tek, který jí nejprve udělal dítě, 
pak se jí zbavil. Ještě ten den 
zavolal z  telefonní budky na 
druhé straně města Tomovi. 
Vylíčil mu, co se doma stalo. 
Tom se objevil druhý den ráno. 
S nikým se známých se nesešel, 
přijel ještě za tmy. Řekl Edy-
mu, že nikdo neví, že je doma. 
Musí spolu celou věc vyřešit. 
Dohodli se rychle. Najednou, 
jakoby čas odvál všechny ty 
měsíce, kdy se neviděli. Rozu-
měli si stejně jako dřív. Mlu-
vili úsporně, nemuseli si nic 
vysvětlovat. Edy odvedl Toma 
k  fi rmě, kde Julie pracovala. 
Nemuseli čekat dlouho. Ten 
zmetek, který fi rmě šéfoval, 
přijel do práce a choval se, ja-
koby se nic nestalo. Vystoupil 
z auta, pohvizdoval si, usmíval 
se pro sebe. Edy na něj zavo-
lal. Muž se zastavil a otočil se. 
Hned ho poznal. Zatvářil se 
odmítavě. Nemá mu co říct, 
zavolá policii, jestli ho bude 
dál obtěžovat. Zatímco spo-
lu Edy a zmetek mluvili, Tom 
přišel z  druhé strany. Dal si 
záležet, aby nebyl poznat 
v  bezpečnostních kamerách 
na parkovišti. Velkou bun-
du, kapuci staženou do čela. 
Když míjel toho muže, bodl ho 
rychle dvakrát do zad. Pak šel 
dál. Edy se rozeběhl ke zmet-
kovi, který se zhroutil na zem. 
Sehnul se k  němu, začal volat 
o pomoc. Muž ležel na zemi 
a chroptěl. Docházel mu dech. 
Sehnul se k němu a přiložil mu 
dlaň na obličej. Zády ke kame-
ře vypadal, že dává zraněnému 
první pomoc. Když se zača-
li sbíhat lidé, byl už zmetek 
mrtvý. Na policii vypověděl, 
že si šel s  milencem Julie jen 
promluvit. Toho feťáka, který 
ho probodl, si nejprve vůbec 
nevšiml. Snažil se zrněnému 
pomoci, ale nepodařilo se to. 
Tomovi zavolal až za dva dny 
z jednorázového telefonu. Tom 
už byl zpět ve Španělsku, kde 
momentálně pracoval.  Řekl 
mu, že se všechno povedlo. 
Policie pátrá po muži, jehož 
popis odpovídá tisícům mla-
díků. Nemají šanci přijít na to, 
kdo ho zabil. Edy je mimo po-
dezření, vraždu zaznamenala 
kamera. Rozloučili se. Dlouho 
se neuvidí. Už nebyli tři, byli 
jen dva a byli jiní.  (pur)

SOUDNIČKA

Grant je určen pro nestátní neziskové organizace, které zajišťují a organizují volný čas a mimoškolní aktivity dětí 
a mládeže v regionu Mostecka a Litvínovska. Finanční prostředky v rámci grantu mohou být poskytnuty na úhradu 
provozních nákladů nebo na zajištění a organizaci akcí. Uzávěrka žádostí do 31. ledna 2015.

O vítězi grantu rozhoduje veřejné hlasování!

United Energy vyhlašuje 
grant „Kdo si hraje, nezlobí“

TepelnáPohodaPODPORUJE

United Energy rozděluje 

300 000 Kč 
Staráš se o volný čas dětí?

Přihlas se i ty!

Více na www.tepelnapohoda.cz

MOST – Nejtalentovanější žáci Základní umělecké školy Moskevská 
v Mostě získali ocenění za své nejúspěšnější výtvarné práce, které 
zabodovaly na nejrůznějších prestižních soutěžích a přehlídkách, a 
to nejen v ČR, ale i v zahraničí jako například v Japonsku, Brazílii a 
podobně.   

V  mostecké ZUŠce Moskev-
ská se konal uplynulý týden 
slavnostní večer, kde byli oceně-
ni nejlepší žáci, kteří se v minu-
lém roce účastnili tuzemských 
a zahraničních soutěží. Celkem 
bylo vyhodnoceno 65 žáků, 
kteří uspěli v minulém roce 
v různých výtvarných soutěžích 
a přehlídkách. „Jednotlivé soutě-
že byly vyhlášené v loňském roce, 
většinou je doprovázejí výstavy 
v zemích, jež soutěže vyhlašují. 
Naše děti tak měly možnost vy-
stavovat v Praze, Lidicích, Dvoře 
Králové nad Labem i v zahrani-
čí: Brazílii, Makedonii, Polsku, 

Lotyšsku, Japonsku,“ uvedla ře-
ditelka Základní umělecké školy 
Moskevská Romana Pavlíčková 
s  tím, že do soutěží putuje od 
žáků více prací, jen ale někteří 
uspějí. Mezi nejznámější a nej-
prestižnější soutěž u nás patří 
například Mezinárodní dětská 
výtvarná výstava LIDICE 2014 
pořádaná památníkem Lidice za 
podpory ministerstva kultury 
a ministerstva školství. „V roce 
2014 bylo téma soutěže: Rodinné 
zemědělství aneb Naše zahrád-
ka a pole. Do fi nální výstavy 
bylo vybráno 23 prací, tedy 23 
dětí z naší ZUŠ. Tři z nich byly 

Nadějní výtvarníci ze ZUŠ 
Moskevská zabodovali 

na prestižních soutěžích

V  Základní umělecké 
škole v  Moskevské se bude 
již 4. února od 17 hodin 
konat prestižní, a u nás již 
dobře známá, hostující Me-
zinárodní dětská výtvarná 
výstava LIDICE 2014. Do 
této výstavy poslaly své prá-
ce děti ze 77 zemí světa a se-
šlo se více jak 27 000 prací. 
Mezi medailisty patří i 3 žá-
kyně ZUŠ Moskevská. 

S cestovatelem na Sibiř

MOST - Milovníci exotických míst si přijdou na své. Městská 
knihovna Most připravuje besedu nazvanou S cestovatelem na 
Sibiř. Na putování rozlehlou Sibiří se můžete vydat s fotografem, 
novinářem a cestovatelem Tomášem Kubešem, který se  již od dět-
ství věnuje vášnivě fotografování, stejně jako cestování a poznává-
ní odlišných kultur. Pořad S cestovatelem na Sibiř uvede knihovna 
v úterý 27. ledna od 16 hodin, vstupné je 40 korun.  (red)

MOST – V sobotu 24. ledna se na mosteckém Aquadromu koná  1. 
kolo ligy mládeže v  rychlostním plavání s ploutvemi. Závod omezí 
provoz pro veřejnost, bazén bude v provozu jen od 16:30 do 21:00 
hodin. Sauny a ostatních zařízení Aquadromu se omezení netýká.

Závody s ploutvemi omezí 
provoz Aquadromu

vyznamenány nejvyšším oce-
něním medailí ‚Lidická růže‘,“ 
pochlubila se ředitelka Pavlíč-
ková. Vítězkami se staly v kate-
goriích: malba, kresba: Barbora 
Kutová, grafi ka: Anna Benešová 
a Natálie Loskotová.  Dále bo-
dovali mostečtí mladí výtvarní-
ci na Mezinárodní soutěži Bitola 
2014 – Malý Montmartre v Bito-
le v Makedonii. Nejvyšším oce-
něním byl „Zlatý štětec“, který 
získal Vojtěch Hošek. Z 21. vý-
roční světové soutěže dětských 
prací si pak stříbrnou medaili 
vybojovala Barbora Sýkorová 

a bronzovou medaili Karla Gi-
ampaoli. 1. místo v  předškolní 
kategorii X. ročníku dětské vý-
tvarné soutěže Zvíře není věc ve 
Dvoře Králové nad Labem pak 
získal Matěj Šiler. „Z ostatních 
zemí děti získaly ocenění nebo 
čestná uznání za to, že jejich 
práce byly vybrané do fi nálních 
výstav,“ doplnila ještě ředitelka 
Romana Pavlíčková. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Karla Giampaoli získala 
ze světových soutěží 

dětských prací několik 
ocenění.
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služby v oblasti financí a účetnictví

Nabízíme kompletní daňový a účetní servis.

Jsme tu pro všechny, kteří potřebují zpracovat

účetnictví, vést agendu daně z přidané hodnoty,

zpracovat daňová přiznání apod.

LITVÍNOV – Po devíti letech se zámek Valdštejnů opět otevře veřej-
nosti. V  posledních dvou letech prošel zásadní rekonstrukcí, byly 
obnoveny historické fresky i původní stavební dispozice zámku. 
Otevře se nádvoří do parku, který rovněž prochází zásadní revita-
lizací. Z historické památky se konečně stala důstojná a atraktivní 
dominanta města. 

Rada města Litvínova schvá-
lila termín zpřístupnění zámku 
Valdštejnů veřejnosti, a to na 
Valentýna 14. února v 16 hodin 
vernisáží výstavy SRDCERÁJ 
výtvarníků Veroniky Richtero-
vé a Michala Cihláře. Kromě 
dlouhodobé výstavy, jejímž 
centrálním motivem bude srdce 
ve všech podobách, se budou 
v  zámku konat také krátkodo-
bé akce, jako jsou workshopy, 
besedy, jarmárečky, dílny pro 
děti i dospělé. Pro návštěvníky 
zámku tu bude rovněž připrave-
na expozice Stanislava Hanzíka 
a výstava fi lmové techniky, uni-
kátní sbírka exponátů Miloše 
Štěpána z oboru fi lmu a fi lmové 
techniky od doby začátků ki-
nematografi e až po současnost. 
Součástí expozice bude i pravi-
delné promítání starých doku-
mentů a historie kin v Litvíno-
vě. Do zámku se také z městské 
galerie přestěhuje vánoční vý-
stava. Tam si ji budou moci lidé 
prohlédnout po celý rok. „Po 
dobu 13 let, patří výstava v měst-
ské Galerii Radniční sklípek 
k nejnavštěvovanějším. Stala se 
již tradicí. Je inspirací pro vlast-
noruční výrobu ozdob. Z ohlasů 
návštěvníků víme, že doba Ad-
ventu není dostatečně dlouhá na 
tuto netradiční výstavu,“ vysvět-
lila Zuzana Wiednerová, vedou-
cí kanceláře starosty. Chybět 
nebude expozice dvaceti živých 
stromků tradičně i netradičně 
ozdobených od místních vý-
tvarníků, vždy po roce před 
Adventem proběhne vernisáž 
s novými ozdobami, expozice 

bude doplněna dílnou pro děti 
a panely s historií vánočních 
stromků a Vánoc. Zajištění cho-
du zámku si vyžádá navýšení 
počtu zaměstnanců městské-
ho úřadu o čtyři místa. „Nově 
budou v zámku tři průvodci. 
Ti budou zajišťovat dohled nad 
návštěvnickým provozem ve vý-
stavních prostorách, dohled nad 

dodržováním provozního řádu 
zámku, stručný výklad o probí-
hajících výstavách, montáž a de-
montáž exponátů, prodej vstupe-
nek a turistických propagačních 
materiálů, pomoc při zajišťování 
celoměstských akcí, různé druhy 
výpomoci, a jedna uklízečka,“ 
dodala Zuzana Wiednerová. 
Tajemník městského úřadu Val-
demar Havela potvrdil, že na 
čtyři nové zaměstnance bude 
město čerpat dotace prostřed-
nictvím Úřadu práce ČR. Počet 
zaměstnanců městského úřa-
du tak stoupne na 176. Provoz 
bude zajištěn také pro německy 

mluvící návštěvníky. „Máme 
připraveny materiály v němčině. 
Pomoc v případě ohlášené výpra-
vy z  Německa očekáváme také 
od Partnerského spolku, který 
v zámku bude rovněž sídlit,“ do-
dala Zuzana Wiednerová. Pro 
pronájem jsou určeny prosto-
ry v levé části přízemí zámku. 
Předběžný zájem o pronájem 
projevily Partnerský spolek Lit-
vínov a Svazek obcí v regionu 
Krušných hor. V zámku bude 
působit také INTUS. Kontakt-
ní pracoviště plánuje v  zámku 
zřídit také Destinační agentura 
Krušné hory.  (pur)

LITVÍNOV – Třída dvouletých dětí v  mateřské škole v  Ladově ulici 
bude fungovat pouze do konce školního roku. V  červnu končí. Na 
třídu dvouletých dětí, která v Litvínově nahrazovala jesle, totiž ře-
ditelka jazykové školy Hana Kašková dostala od města o polovinu 
méně peněz než v předchozích letech. Děti mladší tří let bude ředi-
telka školy dál přijímat do tříd pro tříleté a starší. Ti tříletí budou mít 
ale při přijímacím řízení před mladšími dětmi přednost. 

Rodiče z  Litvínova, kteří 
z  různých, většinou existenč-
ních, důvodů nastupovali po 
rodičovské dovolené zpět do 
zaměstnání dříve, než jejich ra-
tolest dovršila tři roky věku, bu-
dou mít nyní komplikovanější 
situaci. Z Litvínova zmizí třída 
pro dvouleté děti. Ta od roku 
2008 po zrušení MINERVY 
fungovala při škole s  rozšíře-
nou výukou jazyků v  mateřské 
škole v  Ladově ulici a nahra-
zovala jesle. Teď už ředitelka 
školy Hana Kašková počítá pro-
voz této třídy pouze na měsíce. 
V červnu končí. „V rozpočtu pro 
letošní rok jsem na provoz této 
třídy dostala o polovinu méně 
než v  letech minulých, tedy 223 
tisíc korun. Tato částka nesta-
čí na provoz třídy pro dvouleté 
děti. Je to mnohem náročnější 
než u starších dětí. Více se dbá 
na hygienu, je nutný větší po-
čet lidí, kteří o děti pečují. Není 
možné počítat pouze s  příspěv-
kem na učitele, jako v  přípa-
dě tříd pro děti tříleté a starší. 
S rozpočtem vyjdeme do června, 

pak toto oddělení zruším,“ uved-
la Hana Kašková. Děti mladší 
tří let ale mají podle ředitelky 

školy šanci dostat se i do tříd 
pro starší děti. „Budu postupo-
vat přesně podle platné legislati-
vy. Podle zákona mohou být do 
mateřských škol přijímány děti 
zpravidla tříleté, ale i mladší. Už 

dnes máme třídy, kde jsou děti 
mladší tří let. Při přijímacím ří-
zení ale budou mít samozřejmě 
přednost děti tříleté před mlad-
šími,“ vysvětlila Hana Kašková. 
Rodiče mladších dětí budou 
muset proto doufat, že na jejich 
potomka místo ve školce zbyde. 
Ředitelka školy nemůže podpo-
rovat provoz třídy pro dvouleté 
ani z běžného provozního roz-

počtu školy, protože i ten byl 
škole snížen a při nejlepší vůli 
nemá kam sáhnout. „Je to velká 
úspora. Dotkne se prakticky ce-
lého chodu školy. Musíme ušetřit 
na výdajích za telefon, čisticí 

prostředky i za další položky,“ 
připustila Hana Kašková. 

O třídu dvouletých se rozpou-
tal boj na prosincovém jedná-
ní zastupitelstva města, kde se 
schvaloval rozpočet pro letošní 
rok. Opozice se snažila příspě-
vek pro školu zachovat v nezmě-
něné výši. Třídy pro dvouleté 
děti se zastávala především Hana 
Žihlová (Sdružení LITVÍNO-
VÁCI), která navrhovala příspě-
vek zachovat a chybějící peníze 
snížit v  rozpočtu pro oddělení 
pro dospělé čtenáře litvínovské 
knihovny. „Pokud by mělo sní-
žení příspěvku znamenat zrušení 
třídy pro dvouleté, raději omezme 
rozpočet pro dospělé čtenáře než 
pro malé děti,“ navrhovala Hana 
Žihlová. Koaliční zastupitel Ro-
man Ziegler (ANO) ale upo-
zornil na to, že v janovské škole 
funguje třída pro dvouleté děti 
bez zvláštního příspěvku a že na 
učitelky v  mateřských školách 
dostávají školy příspěvek od stá-
tu. „Ředitelka jazykové školy je 
se snížením příspěvku srozumě-
na. Má v mateřské škole dvanáct 
učitelek a na ty dostává příspěvek 
od státu,“ upozornil zastupitel. 
V  současné době má mateřská 
škola v Ladově ulici kapacitu 150 
dětí, včetně patnácti dětí ve tří-
dě pro dvouleté. Podle ředitelky 
školy není kapacita zcela zaplně-
na.  (pur)

Zámek Valdštejnů otevře 
své brány na Valentýna

„Jesle“ v Litvínově končí, 
v rozpočtu se nenašly peníze

Zámek Valdštejnů otevře zrekonstruovaná 
vrata veřejnosti 14. února.

Dvouleté děti se začlení do 
tříd pro starší kamarády.
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LITVÍNOV – Fotbalová škola Litvínov bojuje o peníze a zároveň hle-
dá někoho, kdo by převzal práva a povinnosti zakladatele.  Dlou-
holetý šéf litvínovského fotbalu a zakladatel Fotbalové školy, o.p.s. 
Zdeněk Uhlíř se s fotbalem rozloučil hned po volbách. Jak sám říká, 
nechce na městě žadonit o peníze a odpovědnost by měli přijmout 
ti, kdo rozhodují o rozpočtu města. Město ale zakladatelská práva 
k obecně prospěšné společnosti od Zdeňka Uhlíře nechce. Nechce 
nést odpovědnost za případné závazky obecně prospěšné společ-
nosti, která v  Litvínově působí už od roku 2003 a pečuje o mladé 
fotbalisty v šesti družstvech mládeže a pěti družstvech přípravky. 

Zakladatel Fotbalové školy 
Litvínov, o. p. s., Zdeněk Uhlíř 
v prosinci loňského roku zaslal 
vedení města Litvínova návrh 
na bezúplatný převod zakla-
datelských práv ve Fotbalové 
škole Litvínov, o.p.s., protože se 
rozhodl ukončit své působení 
v jejích orgánech. Ke dni 20. říj-
na roku 2014 odstoupil z funkce 
předsedy i člena správní rady 
a současně oznámil i svůj úmysl 
ukončit své působení v pozici 
zakladatele obecně prospěšné 
společnosti. Litvínov ale žádná 
práva a povinnosti k  fotbalo-
vé škole s  dlouholetou tradicí 
nechce. Rada města Litvínova 
nepřistoupila na návrh Zdeňka 
Uhlíře a nedoporučila zastupi-

telstvu města přijetí nabídky na 
bezúplatný převod zakladatel-
ských práv ve Fotbalové škole 
Litvínov, o. p. s. „Nechali jsme 
tento návrh posoudit z právního 
i ekonomického hlediska a nebylo 
nám doporučeno zakladatelská 
práva k  této obecně prospěšné 
společnosti převzít. Mohlo by do-
jít k převzetí všech ekonomických 
závazků společnosti, což by bylo 
pro město rizikové,“ uvedla sta-
rostka Kamila Bláhová. „V Lit-
vínově je víc subjektů, kterým 
by převzetí zakladatelských práv 
obecně prospěšné společnosti 
Fotbalová škola Litvínov slušelo 
mnohem víc než městu,“ doplnil 
druhý místostarosta Milan Šťo-
víček. 

Fotbalovou školu však více 
než tanečky kolem zaklada-
telských práv trápí peníze. Ve 
Zdeňkovi Uhlířovi totiž škola 
ztratila také významného spon-
zora. Navíc město v  letošním 
rozpočtu škole zkrátilo příspě-
vek o celých devadesát tisíc ko-
run. To se nepříznivě projevilo 
zejména na peněženkách ro-
dičů, kteří své děti posílají hrát 
fotbal. Školáci, kteří navštěvují 
jinou, než sportovní soukromou 
základní školu, zaplatí měsíčně 
příspěvky ve výši 700 Kč, před-
školáci 300 Kč. Od města do-
stala fotbalová škola pro letošní 
rok 850 tis. Kč na provoz areálu 
Lomská a 360 tis. Kč na činnost. 
„Snížení ovlivní naši činnost po-
měrně citelně. Další, co ovlivní 
naši práci s dětmi, je skutečnost, 
že po 12 letech ukončil spoluprá-
ci s FS Zdeněk Uhlíř, který byl 
významným fi nančním pomoc-
níkem pro naši činnost. Museli 
jsme udělat opatření týkající se 
provozu FS. V současné době si 
již nemůžeme dovolit pronájmy 
tělocvičen od ostatních škol, dále 
již nevyužíváme gymnastické 

tréninky a také jsme nuceni ome-
zit účast na turnajích, v současné 
době se řeší snížení platu trené-
rů FS. Budeme rádi, když nám 
fi nanční prostředky budou stačit 
na odehrání jarní části a s tím 
spojené náklady na dopravu. Byli 
jsme nuceni zvýšit našim rodi-
čům měsíční příspěvky, což mělo 
velmi kritickou odezvu. Zazna-
menal jsem, že fi nanční výbor 
města Litvínov vyhodnotil jako 
riskantní, aby město vzalo FS pod 
svá křídla. Toto nechápu. Máme 
fi nanční náležitosti transparent-
ní a doložitelné. Každou dotaci 
jsme řádně vyúčtovali a použili 
vždy ve prospěch 300 sportují-
cích dětí. Naši trenéři si neustále 
doplňují trenérské vzdělání, aby 
naše činnost mohla byt na stále 
lepší úrovni. Toto si hradí sami. 
Myslím si, že více riskantní by 
bylo, kdyby děti neměly možnost 
kvalitního sportu. V Litvínově 
se nám společné povedl projekt, 
který nám závidí celá republika. 
Byla by velká škoda toto ohrozit,“ 
komentoval situaci ředitel FS 
a šéft renér mládeže FK Litvínov 
Zdeněk Kotalík. (pur)

Nová manažerka 
pro prevenci 

Rada města Litvínova schvá-
lila změnu v personálním obsa-
zení pozice manažerky prevence 
kriminality v dotačním progra-
mu prevence kriminality, jehož 
poskytovatelem je Ministerstvo 
vnitra ČR. V rámci přidělených 
činností manažer prevence kri-
minality zabezpečuje výkon 
činností vyplývající z podmínek 
přidělené dotace na prevenci 
kriminality v Litvínově, a to 
včetně podání žádosti o přiděle-
ní dotace a konečného zúčtová-
ní. Vzhledem k tomu, že došlo 
k přerozdělení vykonávaných 
činností na úseku strategického 
rozvoje odboru investic a regi-
onálního rozvoje, bude činnost 
manažerky prevence kriminali-
ty od 14. ledna vykonávat Radka 
Fikrtová. 

Rošády ve 
školských radách

Tříleté funkční období škol-
ských rad začíná od 1. ledna 
2015. Třetinu členů školských 
rad tvoří zástupci zřizovatele, 
tedy města, třetina je volena 
zákonnými zástupci nezletilých 
žáků a zletilými žáky a studen-
ty, třetí třetinu volí pedagogický 
sbor dané školy. Na prosinco-
vém jednání rady města byli 
jmenováni zástupci do všech 
škol, pouze v ZŠ Litvínov-Ha-
mr nedošlo ke jmenování dvou 
členů školské rady z důvodu 
nedostatku zájemců. Pro zacho-
vání zvolené strategie – jeden 
zástupce koalice, jeden zástupce 
opozice, byla dodatečně oslo-
vena politická strana SNK ED 
s nabídkou podílet se na chodu 
ZŠ Litvínov-Hamr prostřed-

nictvím svého člena ve školské 
radě. Nabídku však odmítla. 
„Měli jsme zájem o školskou 
radu Scholy Humanitas. Vede-
ní města nám ale nevyhovělo. 
Hamerskou školu jsme měli při-
jmout jako náhradu, což pro nás 
není přijatelné,“ komentoval 
situaci zastupitel za SNK – ED 
Robert Kysela. Za politickou 
stranu ANO 2011 byla navr-
žena na pozici člena ve školské 
radě Pavla Tomášová, ředitelka 
základní školy v Ruské ulici. Ve 
školské radě za Komunistickou 
stranu Čech a Moravy je ještě 
dříve jmenovaná zástupkyně 
města Jiřina Kurková.

Kdo zhodnotí 
žádosti

Pro způsob poskytování fi -
nančních prostředků pro spor-
tovní, kulturní, sociální a spol-
kové aktivity občanů města, 
jejich využití, vyúčtování a další 
náležitosti byla schválena zastu-
pitelstvem města Pravidla pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
města Litvínova.  Pro hodnoce-
ní žádostí o dotace z rozpočtu 
města nebo z příjmu z loterií 
a jiných podobných her byla vy-
tvořena pracovní skupina, která 
má mandát vždy na příslušný 
kalendářní rok. Členy pracovní 
skupiny za jednotlivé politické 
strany zastoupené v zastupitel-
stvu města pro rok 2015 jsou 
ANO 2011 Šárka Pinterová, Ko-
munistická strana Čech a Mo-
ravy Erika Sedláčková, Česká 
strana sociálně demokratická 
Kateřina Holzknechtová, Staros-
tové a nezávislí František Šobr, 
SNK Evropští demokraté Jiří 
Šlégr, Sdružení LITVÍNOVÁCI 
Hana Žihlová, Hnutí otevřená 
radnice Pavel Rameš.  (pur)

Co bude s fotbalovou školou? 
Město odmítá převzít povinnosti zakladatele

z Rady města Litvínova

OBRNICE - Mateřská škola v Obrnicích získá i v letošním roce od mi-
nisterstva školství příspěvek na vybavení kvalitními logopedickými 
pomůckami a literaturou včetně počítače s dotykovou obrazovkou 
a speciálním výukovým programem. Uspěla totiž stejně jako loni se 
žádostí o dotaci z rozvojového  programu Podpora logopedické pre-
vence v předškolním vzdělávání.

Projekt zaměřený na zkva-
litnění práce učitelek v oblasti 
logopedické prevence školka 
nazvala „Čáry, máry, fuk, ať jsem 
holka nebo kluk, písmenka a slo-
víčka jsou naše zábavička II“. 
Vyžádá si celkem 60 tisíc ko-
run, z toho dotace činí 40 tisíc. 
Zbytek nákladů školka uhradí 
z vlastních prostředků. 

Školku navštěvuje v současné 
době 67 dětí. Polovina z nich 
pochází z prostředí, které ne-
poskytuje správný vzor pro 
rozvoj řeči. „Výrazné narušení 
komunikačních schopností evi-
dujeme u dvanácti dětí, další 
čtyři pocházejí z cizojazyčného 
prostředí. Díky opakovanému 
úspěchu s projektem se tak může-
me zaměřit už druhým rokem na 

preventivní aktivity, které chlap-
cům a dívkám předškolního věku 
umožní podporu přirozeného 
rozvoje komunikačních schop-
ností a dovedností,“ vysvětlila 
ředitelka obrnické školky Vladi-
míra Pechanová.

Ve školce se dennodenně 
setkávají čeští chlapci a dívky 
s vrstevníky romské, vietnam-
ské, africké nebo kazašské ná-
rodnosti. V současné době za-
jišťují logopedickou preventivní 
činnost dva odborní logopedičtí  
asistenti. Školka je vybavena 
základními logopedickými po-
můckami, které podporují roz-
voj komunikačních schopností 
a dovedností. 

„Nakoupili jsme je právě díky 
úspěchu se stejně zaměřeným 

projektem v loňském roce. Se-
tkáváme se s dětmi, které vyka-
zují od jednoduché fyziologické 
patlavosti až po těžkou vadu řeči. 
Aktivity rozšíříme o další dva lo-
gopedické odborníky a pořídíme 
nové pomůcky, či je obměníme,“ 
doplnila ředitelka. 

Cílem projektu je podle ní 
také navázat aktivní spoluprá-
ci s rodiči nových dětí a udržet 
spolupráci se rodiči, kteří se již 
loni aktivně zapojili do preven-
tivních logopedických aktivit 
a zúčastnili se i osmi přednášek 
zaměřených na tuto problemati-
ku, které již školka uspořádala.

Kvalifi kovaný personál včetně 
dvou vysokoškolsky vzdělaných 
odbornic na speciální pedagogi-
ku dále umožňuje, aby se učitel-
ky věnovaly dětem individuálně 
s ohledem na jejich specifi cké 
potřeby. Školka se už pátým 
rokem zaměřuje na podporu 
vzdělávání dětí většinové spo-
lečnosti, dětí jiného etnika, dětí 
cizinců, ale i dětí zdravotně po-

stižených společně v jedné třídě. 
Více než 15 procent z nich po-
chází ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí. Školka se zapo-
juje také do řady nejrůznějších 
aktivit. Kromě výukových pro-
gramů pro děti i rodiče pořádá 
osvětové besedy s odborníky na 
předškolní výchovu. Pochlubit 
se může i úspěchy v celostát-
ních, zejména výtvarných sou-
těžích. 

Školku obec postupně mo-
dernizuje a zvelebuje. Podařilo 
se získat dotaci EU na zateplení 
obvodového pláště budovy, v ce-
lém objektu se vyměnily kober-
ce za krytinu z PVC a kryty na 
radiátorech topení. Čerstvě zve-
lebená je zahrada školky. Pro-
jekt zahrnoval úpravu terénu, 
výsadbu stromů a keřů, umístě-
ní nových herních prvků z pří-
rodních materiálů, vybudování 
altánu jako zázemí pro letní 
ekologickou výuku či umístění 
záhonů. Letos je v plánu rekon-
strukce elektroinstalace.  (red)

Logopedické prevence opět ve školce v Obrnicích
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MOST – Hospodářská a sociální rada Mostecka vyzývá premiéra 
Bohuslava Sobotku, aby se zasadil o zodpovědné rozhodnutí kabi-
netu týkající se energetiky a těžebního průmyslu a aby sledoval per-
spektivní prospěch Mostecka, a tím i celé České republiky. V dopise, 
který na svém posledním jednání HSRM schválila, se na premiéra 
obrací s tím, aby nedopustil ukončení těžby uhlí na lomu ČSA. 

Nedovolte 
hospodářský a 
sociální kolaps

Hospodářská a sociální rada 
Mostecka, v souladu s dosud 
platnou Státní energetickou 
koncepcí, dlouhodobě zastává 
stanovisko, že aktualizovaná 
energetická koncepce by měla 
i nadále být v maximální mož-
né míře postavena na využívání 
domácí surovinové základny, 
tedy uranu, černého a přede-
vším hnědého uhlí. „Vytěžitelné 
zásoby hnědého uhlí na lomu 
ČSA jsou mimořádně cenné 
a představují jediný významný 
zdroj domácích fosilních energe-
tických surovin pro výrobu elek-
trické energie a tepla, který by byl 
k dispozici v dlouhodobém hori-
zontu. Obracíme se proto na vás 
s naléhavou výzvou: nedopusťte 
nedozírné škody, ke kterým by 
vedlo ukončení těžby uhlí na 
lomu ČSA na Mostecku, tak jak 
s ní počítá vládou projednávaná 
Aktualizovaná Státní energetic-
ká koncepce ČR. Nedovolte, aby 
se region Mostecka dostal do 
těžko napravitelného hospodář-
ského a sociálního kolapsu,“ píše 
HSRM ve svém dopisu, který 
podepsala předsedkyně Helena 
Veverková a oba místopředse-
dové, primátor Mostu Jan Pa-
parega a starosta Meziboří Petr 
Červenka.   

Na špici 
nezaměstnanosti

V  dopisu HSRM premiéra 
Sobotku dále upozorňuje, že 
Mostecko stojí dlouhodobě na 
špici statistik o nezaměstna-
nosti, žádné převratné plány 
na změnu orientace místního 
průmyslu a rozšíření nabídky 
pracovních míst se neusku-
tečnily. „Ukončení těžby v  dole 
ČSA bez jasné a rychle splnitelné 
vize náhrady domácí suroviny 
a pracovních míst hrozí tento 
problém dál dramaticky prohlou-

bit. Mluvíme o nárůstu vylouče-
ných lokalit, zvýšení kriminality, 
zvýšení počtu neplatičů, exekucí 
apod. Zásadní by byl i dopad do 
státního rozpočtu snížením od-
vodů, poplatků, daní, zvýšením 
sociálních výdajů a hlavně by si 
stát zablokoval více než 750 mi-
lionů tun nejkvalitnějšího hnědé-
ho uhlí, a tím znehodnotil tento 

významný tuzemský palivový 
zdroj ve vlastnictví státu,“ varuje 
premiéra HSRM. 

Postavit se k 
limitům čelem

Hospodářská a sociální rada 
Mostecka  se zabývala také ná-
vrhem ministra Jana Mládka 
prolomení těžebních limitů 

na Dole Bílina a tak zvaným 
malým prolomením na dole 
ČSA. „Ministr Jan Mládek moc 
dobře ví, že malé prolomení je 
neekonomická varianta a jedná 
se pouze o odsunutí konečného 
rozhodnutí o prolomení limitů 
také na dole ČSA,“ komentovala 
návrh minstra Mládka Helena 
Veverková.  Předseda Sdružení 
odborových organizací skupi-
ny Czech Coal Jaromír Franta 
označil návrh Jana Mládka za 
politickou hru. „Těžební společ-
nost by osm let pouze hrabala 
hlínu a žádné uhlí. Je to politická 
hra pana ministra. Ať se postaví 

čelem k  rozhodnutí o limitech 
a řekne jasně, zda dál těžit, nebo 
netěžit. Pokud ne, pak ale ať také 
řekne, co bude s námi, jaké mož-
nosti pro nás má,“ prohlásil Ja-
romír Franta. 

Další jednání o uhlí 
v únoru

Ministr Jan Mládek navštívil 

v  jednom týdnu dvakrát Ús-
tecký kraj. Jednal s  vedením 
a odboráři Severočeských dolů 
v  Chomutově a v  Mostě se se-
tkal s primátorem Mostu Janem 
Paparegou a se starosty obcí, 
k nimž by se hrana těžební jámy 
dolu Bílina po případném pro-
lomení limitů přiblížila nejvíce. 
Navštívil také hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníč-
ka a o možnostech prolomení 
těžebních limitů na dole Bílina 
a malého prolomení na lomu 
ČSA s ním také diskutoval. Na 
začátku února bude o limitech 
jednat ministr Jan Mládek se 

členy Rady hospodářské a soci-
ální dohody ČR, v dalších týd-
nech pak se zástupci Litvínova 
a Horního Jiřetína, s těžaři, od-
boráři těžařských fi rem i před-
staviteli ekologických iniciativ. 
Krajské zastupitele seznámí mi-
nistr se svými návrhy na úno-
rovém jednání Zastupitelstva 
Ústeckého kraje.  

(pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Od ledna letošního roku budou dotace na podporu 
poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu rozdělovat pří-
mo kraje. Podle krajského radního pro sociální problematiku Marti-
na Kliky je tento způsob pro kraj pružnější a kraj tak může rychleji 
reagovat na aktuální potřebu sociálních služeb.

Na přechod fi nancová-
ní sociálních služeb se kraj 
připravoval několik měsíců. 
„V průběhu minulého roku jsme 
aktivně spolupracovali s  minis-
terstvem práce a sociálních slu-
žeb při přípravě novely zákona 
o sociálních službách, ve které 
je přechod rozdělování dotací 
ze státu na kraje legislativně 
ukotven,“ uvedl Martin Klika. 
Proces rozdělování dotací na 
podporu poskytování sociál-
ních služeb bude samozřejmě 
administrativně náročný. „Pro-
to jsme personálně posílili odbor 
sociálních věcí krajského úřadu 
o šest lidí. Máme zpracovanou 
Metodiku k  dotačnímu řízení, 
která se opírá o Metodiku vy-
danou Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ČR. Přechod 
fi nancování sociálních služeb 
zvládneme bez problémů,“ ujis-
til krajský radní. Dotace pro 
sociální služby v  Ústeckém 
kraji by měly v  letošním roce 
posílit. Zatímco v loňském roce 
to bylo 690 miliónů korun, pro 
letošní rok má kraj předběžně 
alokováno 730 miliónů korun.  
„Dále je v rozpočtu odboru so-
ciálních věcí na rok 2015 schvá-
leno v rámci dotačního progra-
mu Podpora sociálních služeb 
a aktivit zaměřených na pod-
poru rodiny  a dále na podporu 
protidrogové politiky celkem 11 
mil. Kč,“ doplnil Martin Klika. 
Změna fi nancování nijak kva-
litu sociálních služeb v  kraji 
neovlivní. Kraj má do roku 

2017 schválený Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb. 
Každoročně bude vytvářen 
akční plán sociálních služeb, 
který bude informace střed-
nědobého plánu aktualizovat. 
„V praxi to znamená, že pokud 
zjistíme potřebu některých so-
ciálních služeb, které v  kraji 
chybí nebo je kapacitně nedo-
stačující, pak navýšíme v  této 

oblasti fi nancování a naopak. 
Můžeme aktuálně podporovat 
konkrétní sociální služby v kraji 
dle okamžité potřeby. Můžeme 
být pružnější,“ vysvětlil Martin 
Klika. Ve Střednědobém plá-
nu sociálních služeb bylo nově 
ustoupeno od členění podle cí-
lových skupin. Plán je rozdělen 
do osmi regionů podle okresů 
s tím, že okres Děčín je rozdě-
len vzhledem ke své velikosti 
a specifi cké charakteristice na 
ORP Děčín a Šluknovský výbě-
žek. „Přestože byl plán struktu-
rován po regionech, obsahuje ve 
společné části služby s celokraj-
skou působností a základní linie 
rozvoje služeb v kraji, zejména 
síťování služeb. Zaměřili jsme 
se také na transformaci pobyto-
vých zařízení sociální péče. Na-
ším cílem je zkvalitnit život kli-
entů těchto zařízení, část převést 
do chráněného bydlení a umož-
nit jejich začlenění do společnos-
ti,“ uzavřel Martin Klika.  (pur)

HSRM: „Pane premiére, 
nedopusťte ukončení těžby“

Peníze na sociální služby budou 
nově rozdělovat pouze kraje

Roztržitý řidič
Na parkující vozidlo v ulici 

Kříže s otevřeným oknem upo-
zornila městskou policii pro-
střednictvím linky 156 všíma-
vá oznamovatelka. Protože se 
strážníkům nepodařilo kon-
taktovat majitele, který by si 
vozidlo dostatečně zajistil, byl 
proveden bezpečnostní odtah. 
V odpoledních hodinách se na 
parkoviště MP v ulici Pionýrů 
dostavil majitel, který si vozidlo 
po předložení potřebných do-
kladů vyzvedl. Za ochotu měst-
ské policii poděkoval.

Mrtvý v parku
Po přijatém telefonickém 

oznámení na linku 156 ozna-
movatelkou, která při venčení 
psa v parku na Šibeníku našla 
v křoví ležícího muže, byla na 
místo okamžitě vyslána hlídka 
městské policie. Oznamovatel-
ka byla do příjezdu dozorčím 
útvaru instruována o poskytnu-
tí první pomoci. Dvaašedesáti-
letý muž bohužel nevykazoval 
známky života. Událost byla 
předána PČR.

Sobotní potyčky v 
rodině

Ve večerních hodinách zavo-
lala na linku 156 žena, že ji ráno 
fyzicky napadl její přítel, a udá-
lost již řeší PČR. Jelikož si žena 
u muže potřebovala vyzvednout 
léky, což odmítal, požádala 
o pomoc městskou policii. Oba 
se v přítomnosti dohodli na pře-
dání věcí následující den.

Za necelou hodinu byla další 
hlídka městské policie vyslána 
k bloku 286, kde se měl nachá-
zet přítel oznamovatelky, která 
byla v nemocnici na vyšetření 
se synem, jenž jí na telefon po-
sílal výhružné sms zprávy, že jí 
vyhodí osobní věci k popelnici. 
Žena dále uvedla, že přítel po-
dobně reaguje vždy, když mu 
nezvedá telefon. Před vchodem 
domu strážníci zajistili 30leté-
ho muže, který přiznal, že má 

s přítelkyní rozepře, ale popřel, 
že by jí věci vyhazoval. Strážníci 
městské policie muži domluvili 
a ženu poučili o možnosti dal-
šího řešení.

Strážníci městské policie byli 
vysláni do bloku 601, kde mělo 
dojít k fyzické potyčce mezi 
rodinnými příslušníky. Ozna-
movatelka sdělila, že mezi ní 
a manželem došlo pouze ke 
slovní rozepři. Manžel si vzal 
psa a odešel neznámo kam. 
Žena nepožadovala od přísluš-
níků další pomoc. O půl hodiny 
později na linku 156 žena volala 
znova, že manžel se vrátil domů 
opilý, má z něj strach, proto vy-
běhla v županu před dům a nyní 
se bojí o děti, které v bytě zů-
staly. Devětatřicetiletá žena od 
příslušníků žádala pouze, aby 
o sedm let mladšího manžela 
uklidnili. To hlídka městské po-
licie učinila. Žena odmítla udá-
lost dále řešit.

Zadrželi čtyři 
hledané 

Strážníci městské policie při 
kontrole azylového domu zjis-
tili celostátně hledaného muže. 
Šestadvacetiletý muž podezře-
lý z loupežného přepadení byl 
strážníky po nezbytné kontrole 
předán na příslušné oddělení 
PČR. O dvě hodiny později byl 
strážníky městské policie v ulici 
J. Skupy zadržen 24letý celostát-
ně hledaný mladík. I přesto, že 
se pachatel trestnímu stíhání 
delší dobu vyhýbal, strážníci ho 
díky místní znalosti vypátrali 
a předali na příslušné oddělení 
PČR.

Při běžné kontrolní činnosti 
si projíždějící hlídka městské 
policie v ulici Dvořáka všim-
la muže, o kterém věděla, že je 
v evidenci celostátně hledaných 
osob. Po nezbytných úkonech 
byl 29letý muž předán na pří-
slušné oddělení PČR.

Díky místní znalosti byl hlíd-
kou městské policie u NS Roz-
květ zadržen 24letý celostátně 
hledaný muž. (red)

porušené paragrafy

Martin Klika

Předsedkyně HSRM Helena 
Veverková a místopředseda 
Jan Paparega.
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AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINU

Nová linka na Slovensko
z Mostu, přes Prahu a Brno 

do Bardejova
Informace najdete na našich stránkách: 

LITVÍNOV - Osvědčené asistentky prevence kriminality budou v uli-
cích Janova pomáhat i nadále. Dotace na jejich služby sice městu 
skončila v  prosinci loňského roku, ale Litvínov žádá ministerstvo 
vnitra pro letošní rok o dotaci znovu. Protože litvínovské asistent-
ky prevence kriminality jsou příkladné a učí se od nich i asistenti 
v jiných městech, má Litvínov na dotaci velkou šanci. Pokud by ale 
náhodou se svou žádostí město neuspělo, pak asistentky podpoří z 
rozpočtu. 

Rada města Litvínova schvá-
lila Akční plán prevence kri-
minality města Litvínov na rok 
2015 a Program prevence kri-
minality města Litvínov na rok 
2015. Na základě rozhodnutí 
rady podá Litvínov žádost o do-
taci Ministerstvo vnitra na Pro-
gram prevence kriminality měs-
ta Litvínov na rok 2015. V plánu 
nechybí ani asistentky prevence 
kriminality. „Máme s tímto pro-
jektem velmi dobré zkušenosti. 
V  současné době fungují v  Lit-
vínově čtyři zkušené asistentky, 
které si chceme udržet,“ říká ve-
doucí sociálního odboru Vero-
nika Knoblochová. Na asistent-
ky prevence kriminality hodlá 
město získat od ministerstva 
vnitra 800 tisíc korun. Dalších 

více než devadesát tisíc korun 
pak doplatí ze svého. Rozhod-
nutí o přidělení dotace by mělo 
padnout do dubna. Zatím bude 
město asistentky přefi nancová-
vat ze svého. Rozhodně se tedy 
z ulic Janova neztratí. Tady jsou 
asistentky velmi platnými po-
mocnicemi jak pro prevenci 
kriminality, například při práci 
s dětmi v oblastech se zvýšeným 
sociálním napětím, ale také na-
příklad jako školní dohledová 
služba. Významně pomáhají 
svou znalostí obyvatel Janova 
a jejich problémů také strážní-
kům městské policie. Zatímco 
na strážníky se Janovští obrací 
se svými problémy s opatrností, 
asistentkám prevence krimina-
lity je svěří otevřeně a dostane 

se jim od nich také očekávané 
pomoci. 

Město ale nežádá pouze na 
asistentky prevence kriminality. 
Celkem se letos uchází o dotace 
na prevenci kriminality ve výši 
1 213 tis. Kč. „Finanční prostřed-
ky MV ČR jsou účelově určeny 
na výdaje spojené s realizací pro-
jektů zaměřených na snižování 
kriminality, zvyšování pocitu 
bezpečí, eliminaci sociálně nežá-
doucích jevů, omezování příleži-
tostí k páchání trestné činnosti, 
zvyšování rizika pro pachatele, 
informování občanů o legálních 
možnostech ochrany před trest-
nou činností apod. Odbor investic 
a regionálního rozvoje ve spolu-
práci s Městskou policií Litvínov 
a odborem sociálních věcí a škol-
ství připravil 5 dílčích projektů,“ 
doplnila Veronika Knoblocho-
vá.  Chybět nebude příměstský 
tábor pro sociálně slabé, který 
organizuje prevetistka městské 
policie, ani projekty odboru 
sociálních věcí a školství. No-
vinkou letošního roku je pro-
jekt Mezigenerační spolupráce: 

Senior – Junior. „V minulých 
letech se preventistka městské 
policie v projektech zaměřila více 
na seniory. Letos chceme propojit 
generace. Senioři se budou při 
aktivitách setkávat s dětmi. Chce-
me, aby se obě generace aktivně 
zapojily. Senioři mohou dětem 
předávat zkušenosti, děti, které 
nemají prarodiče, se naučí úctě 
a respektu ke starším lidem,“ 
popsala projekt Veronika Kno-
blochová. Mezigenerační spo-
lupráce se podle místostarostky 
Eriky Sedláčkové v Litvínově už 
osvědčila. „Máme vyzkoušeno ve 
školách a školkách, které navště-
vují domovy důchodců a sociální 
zařízení, že spolupráce mezi dět-
mi a seniory je pro obě skupiny 
velmi platná,“ doplnila Erika 
Sedláčková. Vzhledem k tomu, 
že město Litvínov vynakládá na 
prevenci kriminality další nákla-
dy, bude v rámci dotačního pro-
jektu předložen také zpracovaný 
Akční plán prevence kriminality 
města Litvínova na rok 2015, 
kde jsou jednotlivé aktivity a ná-
klady popsány.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov chce spolupracovat s vládní Agenturou pro so-
ciální začleňování národnostních menšin.  V praxi to znamená, že se 
Litvínov uchází spolu s dalšími šedesáti devíti městy o to, aby si ho 
Agentura vybrala pro spolupráci. Pokud uspěje, bude si moci Litví-
nov sám vybírat projekty, na které následně bude moci město získat 
cílenou dotaci.

V září loňského roku se 
z iniciativy Agentury pro so-
ciální začleňování uskutečnilo 
na půdě Městského úřadu Lit-
vínov jednání na téma formy 
poskytování vzdálené podpory 
po završení předchozí tříleté 
spolupráce. V současné době 
nabízí Agentura pro sociální 
začleňování obcím rozšíře-
nou míru vzdálené podpory 

ve dvou variantách, a to Plán 
vzdálené podpory a Koordi-
novaný přístup v sociálním 
začleňování. „Pokud si Agen-
tura pro Koordinovaný přístup 
v  sociálním začleňování vybere 
Litvínov, pak bude snazší zís-
kat dotace na konkrétní pro-
jekty. Město si řekne, co chce 
a potřebuje, Agentura to posvětí 
a ministerstva vypíší cílenou 

výzvu právě na tento projekt,“ 
popsala možnou spolupráci 
vedoucí sociálního odboru 
Veronika Knoblochová. Pro 
město je to ideální spolupráce. 
„Vedení města vnímá vzrůstají-
cí potřebu sociální práce. Tato 
spolupráce s Agenturou by nám 
dala větší možnost sáhnout si 
na dotace,“ uvedla místosta-
rostka Erika Sedláčková, kte-
rá má sociální problematiku 
v  gesci. Také starostka města 
Kamila Bláhová vnímá spolu-
práci s  vládní Agenturou pro 
město prospěšnou. „Bylo by to 
výhodné, ale pokud neuspějeme 
a Agentura nás pro tuto formu 

spolupráce nevybere, budeme 
se i nadále ucházet o dotace na 
sociální práci z  jiných progra-
mů,“ ujistila Kamila Bláhová. 
Město Litvínov bylo v roce 
2009 z  iniciativy tehdejšího 
místostarosty Martina Kliky 
začleněno mezi prvních 13 lo-
kalit, s kterými Agentura pro 
sociální začleňování začala 
spolupracovat. Po ukončení 
tříletého období spolupráce, 
tedy od roku 2013, probíha-
la spolupráce mezi městem 
a agenturou na bázi účasti na 
různých společných setkáních, 
konferencích, příležitostných 
expertních setkáváních.  (pur)

Město si chce říkat o to, 
co chce a potřebuje

Asistentky prevence kriminality 
z Janova nezmizí

Asistentky prevence kriminality 
zůstanou v Litvínově další rok.
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Knihkupectví u Knihomila
Odborná a naučná literatura,

učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,

OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00

Telefon 476 702 220, 775 657 662

uknihomila@volny.cz

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné 
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík, 
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem 
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 3: „NENÍ DOBRÁ“ Výherci: Václav Jonáš (Most), Jana Škuthanová (Most), Petra Struhovská (Most)

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

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Daruji za odvoz ze Strupčic 

dětskou postýlku s matrací. Tele-
fon: 604 591 981

 ■ Hledám učitelku ruštiny pro 
šestiletou vnučku. Telefon: 775 
434 700

 ■ Knihy o vaření, myčka nádo-
bí, rozdělovač cukroví, chlebník, 
džbán, váza (starožitnosti), pro-
šívané nové deky, BT + dálkové 
ovládání – úhlopříčka 55, rybář-
ské vybavení, videokameru Sony 
+ příslušenství, vysílačky – dosah 
10 km, klec pro drobné ptactvo, 
lednici + 3 fochy mrazáku, horko-
vzdušnou troubu + příslušenství, 
poštovní známky staré i nové, fri-
tovací hrnec a jiné věci z domác-

 NOVINKY

Jen jeden den – Formanová G.   
Mlha – MacGregor R.         
Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují – 
Herčík J.  
Růžové moře – Vejmělková E.   
Templářské tajemství – Palov Ch.  

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Ulovila jsem ho v buši – Pawlowská H.  
Nebeská láska – Byrneová L.          
Manželovo tajemství – Moriarty L.      
Vaříme s Láďou Hruškou 
Já, poutník - Hayes T.   

 ROZPIS NOVINEK

Templářské tajemství    

Jedno ztracené evangelium, jeden ďá-
belský kult a jeden muž, který musí 
odhalit pravdu... Nový příběh historika 
a lovce záhad Caedmona Aisquitha.
„Najděte Kašparovo evangeli-
um, jinak vaše dcera zemře!“
Expert na dějiny i taje řádu templá-
řů, bývalý člen britské tajné služby, 
se vydává na nebezpečnou cestu 
po celém světě, aby odhalil temné 
tajemství ukryté v samém srdci křes-
ťanství a zachránil víc než jeden život.
Dva tisíce let ztracené evangelium 
skrývá šokující pravdu o Ježíši a 
ten, kdo se relikvie zmocní, získá 
neomezenou vládu nad světem. Sa-
tanské bratrstvo horečně pátrá po 
zmizelém manuskriptu a Caedmon 
se pouští do závodu s časem. Jeho 
zběsilá cesta za polapením nejvýbuš-
nějšího tajemství světa vede z Indie 
do Španělska a nakonec do mero-
vejského kostela v centru Paříže… 
Rozluští všechny záhadné symboly a 
složitě zakódované hádanky? Podaří 
se mu vůbec přežít?

nosti dle dotazu. Most. Telefon: 
607 656 863

 ■ Prodám 2 starožitné šatníkové 
skříně. Telefon: 607 681 434

 ■ Prodám málo používanou 
elektrickou sekačku Einhell, re-
mosku. Vhodný dárek. Telefon: 
604 103 485, po 19. hodině

 ■ Prodám nepoužívaný invalid-
ní vozík, cena 2 500 Kč. Telefon: 
723 960 113

 ■ V Mostě prodám střední kláve-
sovou harmoniku delicia – levně, 
dohodou. Telefon: 607 277 880 – 
večer

 ■ V Mostě prodám  zařízení ze 
zrušené hospůdky – stoly, židle, 2x 
sporák na PB, lednice s mrazákem, 
vše použité – dohodou. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Prodám alarm pro zajištění 
nemovitostí (garáže, chaty), signál 
zasílán na mobil. Telefon: 603 778 
904

 ■ Prodám hudební věž Univer-
sal na kazety, CD a LP desky, malá 

oprava nutná. Telefon: 608 256 
228

 ■ Nabízím téměř nový dámský 
kabát, velikost 54, černý, za 100 
Kč, možno i zaslat. Telefon: 737 
843 626

 ■ Prodám přepravku na hlodav-
ce – zachovalá, cena 50 Kč. Tele-
fon: 604 312 440. Most

 ■ Pro miminko nabízím hezkou 
výbavičku na 0-6 měsíců. Obsa-
huje rychlozavinovačku a všechen 
druh oblečení na toto období, 
levně, cena dohodou. Telefon: 737 
586 039

 ■ Prodám hrob v Litvínově na 4 
urny, hrob zaplacen do roku 2017, 
cena 3 500 Kč. Telefon: 722 620 
773

 ■ Prodám plno hlavolamů. Tele-
fon: 730 952 278

 ■ Prodám alarm pro zajištění ga-
ráže (nemovitosti), signál je zasílán 
na telefon. Telefon: 603 778 904

 ■ Prodám starý šicí stroj značky 
„Singer“, funkční a kuchyňský kre-
denc z 50. let, zachovalý. Cena do-
hodou. Telefon: 774 282 020

 ■ Prodám modrou vaničku pro 
novorozence, pište SMS na 604 
979 001, cena dohodou

 ■ Jídelní židlička pro děti do 3 
let, prodám, je ve výborném stavu, 
cena dohodou. Pište SMS na 604 

979 001
 ■ Prodám skákadlo pro děti do 

3 let, možno zavěsit mezi dveře. 
Pište SMS na 604 979 001, cena 
dohodou

 ■ Z důvodu prodeje chaty pro-
dám málo používané nebo vůbec 
nepoužité předměty: elektrické 
plotové nůžky, sekačku trávy, vy-
savač listí, TV LG 56 cm, remosku. 
Vhodný dárek. Telefon: 604 103 
485

 ■ Prodám pelíšek na psa (střed-
ní velikost), softshelový obleček, 
přidám deky. 400 Kč. Telefon: 733 
788 564

BYTY, DOMY
 ■ Pronajmu RD, Loučná, 3 minu-

ty od zastávky MHD, u lesa, zahra-
da, garáž, dílna. Telefon: 608 431 
323

 ■ Pronajmu byt 1+2 v Ukrajinské 
ulici Litvínov. Dlouhodobě. Tele-
fon: 725 384 191 

 ■ Pronajmu byt 1+1 mansarda - 
Osada Litvínov. Dlouhodobě. Tele-
fon: 725 384 191 

 ■ Koupím byt 1+1 s balkonem v 
Mostě. Spěchá. Telefon: 775 279 
229

 ■ Pronajmu zařízenou garsonku 
v Mostě u gymnázia. V rodinném 
baráku. Telefon: 607 681 434

 ■ Vyměním státní byt 1+4 na 
Meziboří za státní byt 1+1 nebo 
1+2 kdekoliv. Telefon: 720 618 359

 ■ Prodám byt 2+KK, Litvínov, 
nízký nájem, cena 350 000 Kč. Te-
lefon: 722 620 773

 ■ Státní byt 4+1 na Meziboří, vy-
měním za 1+1 nebo 1+2. Telefon: 
720 618 359

 ■ Prodám DB 1+KK poblíž Tesca v 
Mostě, 2 okna, lze přepažit, vše v 
místě, bezbariérový vchod ve zce-
la zrekonstruovaném domě. Tele-
fon: 776 858 776. Cena 160 000 Kč

 ■ Ráda bych si pronajala jednu 
místnost v rodinném domku se 
zahrádkou v klidné části Mostu. 
Nabídněte – domluva na telefonu: 
604 103 485 po 19. hodině

 ■ Státní byt 1+4 na Meziboří, 
vyměním za 1+1 v Mostě. Telefon: 
720 618 359

 ■ Vyměním státní byt 1+4 na 
Meziboří za státní byt 1+1 nebo 
1+2 kdekoliv. Telefon: 607 463 092

 ■ Prodám DB 2+1+B v sedmém 
patře sedmiposchoďového jed-
novchodového domu, blok 617, 
částečně rekonstruovaný, WC, 
koupelna, kuchyň, obklady, dlaž-
ba, 67 m2, cena 270 000 Kč. Tele-
fon: 606 051 008

SEZNÁMENÍ
 ■ Pro nedostatek příležitostí 

bych se rád seznámil s dívkou, je 
mi 24 let, výška 174 cm, obchod-
ní akademie. Upřímný, pohodový 
vztah na úrovni. Telefon. 702 910 
188

 ■ Pro přítele 68, nekuřák, rybář 

s vlastním bytem, bez závazků, 
ostatní ústně, Most. Telefon: 607 
552 529

 ■ Žena 56/160/65, hledá přítele, 
ráda cestuji, mám ráda procházky 
přírodou. Telefon: 737 734 456 Lit-
vínov, Meziboří a okolí

 ■ Přítelkyně, nekuřačka 75/168 
z Mostu, hledá přítele nekuřáka z 
Mostu k občasným schůzkám. Te-
lefon: 731 389 028

 ■ Vdovec, nekuřák, 60/193/82, 
hledá ženu, vdovu nebo rozvede-
nou, 55-62 let, nekuřačku z Mostu 
a okolí pro trvalý hezký vztah. Jsem 
z Mostu. Telefon: 732 736 091

 ■ 62/170, plnoštíhlá, hledá 
kamaráda – přítele k občasným 
schůzkám, posezení u kávičky, 
toulky přírodou... Telefon: 607 949 
223

 ■ Tmavovlasý Petr 42/178/76, 
motorista, veselé povahy, hledá 
štíhlou veselou pracující ženu, 1-2 
děti nevadí, věřím, že tě najdu. Te-
lefon: 774 728 202

 ■ 32/160 hledá muže pro trvalý 
vztah se smyslem pro rodinný ži-
vot, s vyřešenou minulostí. Mám 
malou školačku. Telefon: 607 109 
439

AUTO, MOTO
 ■ Osobní auto Renault s vlekem. 

Most. Telefon: 607 656 863
 ■ V Mostě prodám na Škoda Fa-

vorit 4x elektronová kola, zimní 
pneu, 2x autobaterie, pneu na 
Ford – levně. Telefon: 607 277 880 
– večer

Kdyby ryba (TAJENKA), nebyla by 
ulovena.

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
22. 1. 2015 od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Autor: B. COMDEN- A. GREEN- N. H. BROWN- A. FREED. Podle fi lmu společnosti Metro-
-Goldwyn-Meyer, se svolením Warner Bros. Theatre Ventura, Inc. Nahrávku vydala společ-
nost EMI. Původní choreografi e fi lmu: Gene Kelly a Stanley Donen.
23. 1. 2015 od 18 hodin KLEVETĚNÍ II
Návrat oblíbeného pořadu herečky Reginy Razovové a jejích přísně utajených hostů. Scé-
na pod točnou.
26. 1. 2015 od 19 hodin POZVÁNÍ NA VEČÍREK
Autor: NEIL SIMON, Režie: Milan Schejbal. Co se stane, když se na večírku náhodou 
potkají tři páry, které před lety rozdělil rozvod. Komorní scéna.
27. 1. 2015 od 19 hodin HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÍV
Autor: FRIEDRICH DÜRRENMATT Režie: Lukáš Kopecký. Komedie Herkules a Augiášův 
chlív tematizuje pátý z dvanácti úkolů, které řeckému hrdinovi uložil mykénský král Eurys-
theus. Se zaneřáděnými Augiášovými chlévy si Herkules chytře poradil, když přesměroval 
toky řek a hnůj vyplavil do moře. Významný švýcarský spisovatel Friedrich Dürenmatt 
však celou záležitost zpochybnil a groteskně obrátil naruby. Z Herkula učinil poněkud 
krachujícího akčního hrdinu, majícího potíže s láskou a byrokracií. Velká scéna.
28. 1. 2015 od 19 hodin VZTAHY NA ÚROVNI 
Autor: EDWARD TAYLOR, Režie: Antonín Procházka. Uvádí Divadelní společnost HÁTA 
Praha. 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
24. 1. 2015 od 10 hodin POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselé příhody známých zvířecích postaviček, tak jak je vylíčil ve své knize slavný český 
spisovatel. V divadelní podobě ožijí příhody - JAK MYLI PODLAHU, JAK SUŠILI PRÁDLO, 
JAK PEKLI SVÁTEČNÍ DORT. Jsme přesvědčeni, že uvedením tohoto titulu oslovíme nej-
širší diváckou veřejnost. Autor: Josef Čapek
24. 1. 2015 od 10 hodin DÁŠEŇKA 
Ústředním hrdinou známé knížky pro děti i dospělé je malé štěňátko, kterému jeho nový 
pán vypráví pohádky z psího života. Seznámí se s mnoha důležitými věcmi, aby mohlo 
vyrůst v poslušného pejska.
24. 1. 2015 od 16 hodin CESTA DO PRAVĚKU A ZPÁTKY
Jiří Ondra volně na motivy knihy Arnošta Cahy V pravěkém světě. Parta kluků se vydává 
proti proudu řeky a času do dob, kdy Zemi obývali tvorové, kteří dnes už neexistují. Jejich 
cesta, plná dobrodružství a zvratů, je prostě fantastická! Představení pro celou rodinu.

MĚSTSKÁ GALERIE RADNIČNÍ SKLÍPEK
do 7. 3. 2015 Výstava LOUTKY z depozitáře Divadla rozmanitostí Most

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
24. 1. 2015 od 16 hodin PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Pohádka o krvelačném čaroději a hodném drakovi.

CITADELA LITVÍNOV
26. ledna od 19 hodin AFRICKÁ KRÁLOVNA
Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák. Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal nesou-
rodější pár, než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká 
královna kdeco, a jediné, po čem touží, je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří 
prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží po 
ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané 
středostavovské morálky.

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Potřebujete  

Volejte ihned 775 775 780
Výplata expres při 
podpisu smlouvy.

Lokalita: 
Most, Litvínov.

5 000 Kč D å  
15 000 Kč?
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V neděli přijedou 
Indiáni z Plzně

Tým HC Plzeň bude dal-
ším domácím extraligovým 
soupeřem litvínovské Ver-
vy. Zápas se hraje v  neděli 
25. ledna od 17.30 hodin na 
ledě Zimního stadionu Ivana 
Hlinky v Litvínově. 

Fotbalisté Baníku 
prohráli s německým 

soupeřem
V dalším přípravném 

utkání měli fotbalisté dru-
holigového FK Baník Most 
1909 za soupeře celek z  ně-
mecké nižší soutěže. Nako-
nec se soupeřem z Eilenbur-
gu prohráli 2:0. 

Na hokej v Mostě 
opět v pondělí

Na další prvoligový ho-
kej se mohou jeho příznivci 
v  Mostě těšit v  pondělí 26. 
ledna, kdy domácí HC Most 
přivítá v  derby utkání Sta-
dion Litoměřice. Zápas začí-
ná již tradičně v 17.30 hodin. 

Bratři Musilové 
skvěle reprezentovali 

FAJM
Ve dnech 10. a 11. ledna se 

hráči Fotbalové akademie Jo-
sefa Masopusta, bratři Vojta 
a Jindra Musilové, hráči ka-
tegorie U11, zúčastnili jako 
reprezentanti Česko-němec-
ké fotbalové školy prestižní-
ho turnaje v Německu, který 
se svými spoluhráči dokázali 
celý ovládnout. Na turnaji 
hrály přední týmy z Němec-
ka: Borussia Dortmund, Ba-
yer Levekursen, Werder Bre-
men, Borusia M´Gladbach, 
1. FC Köln, Hertha BSC, 
VFL Wolfsburg, ale i další, 
jako Rapid Vídeň nebo Spar-
ta Praha.

Chmelová nastřílela 
Berounu pět gólů

V dalším kole nejvyšší ho-
kejové soutěže žen porazily 
hráčky domácího HC Lit-
vínov na svém ledě soupeře 
z Berouna. Litvínovské ženy 
zvítězily 5:1, když o výsled-
ku zápasu rozhodla Klára 
Chmelová, autorka všech 
pěti litvínovských gólů. 

V sobotu hostí junioři 
Kladno

V předposledním utkání 
nadstavbové části extraligy 
juniorů hostí HC Litvínov na 
svém lede HC Rytíři Kladno. 
Zápas se hraje v  sobotu 24. 
ledna od 16.00 hodin na ZS 
Ivana Hlinky.  

Stolní tenisté hráli 
okresní přebory

V herně SKST Baník Most 
se uskutečnily okresní pře-
bory. Vítězem mezi dospě-
lými se stal Zdeněk Hylský, 
před druhým Antonínem 
Rovnerem. Třetí místa obsa-
dili Ladislav Bencs a Anto-
nín Hejč.  (jak)
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MOST - V rámci představení nových webových stránek a nového 
loga klubu uspořádalo vedení HC Most odpoledne před domácím 
utkáním s Ústím tiskovou konferenci, kde vše odprezentovalo pří-
tomným novinářům. 

Představení proběhlo ve 
středu 14. ledna, před utkáním 
s Ústím nad Labem. Za vedení 
klubu byli přítomni většinový 
vlastník klubu Robert Šatník, 
sportovní ředitel Bohumil Sla-
víček, předseda dozorčí rady Ja-
romír Šindel a člen dozorčí rady 
Miroslav Mical. 

Ústředním tématem bylo 
představení nových webových 
stránek klubu a rovněž i před-
stavení nového loga.

Na úvod seznámil sportovní 
ředitel Slavíček přítomné novi-
náře ve stručnosti s vlastnický-
mi změnami, ke kterým došlo 
v průběhu této sezóny. V tom-
to směru byl zásadní událostí 
vstup Roberta Šatníka prostřed-
nictvím jeho fi rmy LH profi  do 
klubu, kde se stal jeho většino-
vým majitelem. Dále sportovní 
ředitel pohovořil o cílech klubu 
v této sezóně, jakož to i výhledu 
do budoucna. Poté představil 
projektový manažer společ-
nosti eSports Ondřej Vlk nové 
webové stránky klubu, které 
byly slavnostně spuštěny právě 
v průběhu tiskové konference. 

Pohovořil o tom, že společnost 
eSports při jejich tvorbě využi-
la nejmodernější technologie, 
které ani zdaleka nejsou použi-
ty u všech klubů, kterým fi rma 
eSports spravuje webové strán-
ky. Zdůraznil, že nové webové 
stránky mají i svou mobilní ver-
zi tak, aby se v nich dalo poho-
dlně vyhledávat i prostřednic-
tvím mobilních telefonů. Nový 
web obsahuje i veškeré klubové 

statistiky už od roku 2011.
Předseda dozorčí rady Jaro-

mír Šindel nastínil situaci ko-
lem ekonomické stability klubu. 
Poukázal na skutečnost, že nově 
vytvořená společnost HaK Most 
vznikla až v průběhu července 
2014, tedy v době, kdy už pří-
prava na novou sezónu byla v pl-
ném běhu. Jako hlavním cílem 
pro letošní sezónu po ekono-
mické stránce uvedl Šindel sta-
bilitu klubu, což se i přes velmi 
nízký rozpočet podařilo i díky 
partnerské spolupráci s HC Ver-
vou Litvínov. Současnou sezónu 
nazval přechodovou. Po spor-

tovní stránce projevil spokoje-
nost s tím, že mužstvo vzhledem 
ke svým možnostem odvádí so-
lidní výkony, nemá problémy se 
záchranou, boduje, i když se ne 
úplně daří atakovat příčky, které 
by zajistily účast týmu v před-
kole play off  tak, jak bylo dekla-
rováno před začátkem sezóny. 
„V současné době nikomu nic 
nedlužíme, hráči i všichni ostatní 
zaměstnanci klubu dostávají své 
výplaty včas,“ uvedl předseda 
dozorčí rady k otázce fi nancí, 
které v minulosti bývaly v klubu 
velmi ožehavým tématem. Upo-
zornil na skutečnost, že pokud 
se bude chtít mužstvo pohybo-
vat ve středu tabulky, tak bude 
třeba rozhodně navýšit součas-
ný hodně skromný rozpočet. 

Robert Šatník hovořil o svých 
představách fungování klubu 
pod jeho vedením. Apeloval na 
skutečnost, že ekonomika klubu 
musí být zcela průhledná, ne-
zpochybnitelná. Uvedl, že klub 
bude hrát jen to, na co bude 
mít peníze. „Sportovní výsledky 
klubu samozřejmě odrážejí i eko-
nomickou stabilitu klubu,“ dodal 
na vysvětlenou Šatník. Poukázal 
na to, že výsledky klubu jsou 
důležité i pro jeho budoucnost, 
pro získávání dalších sponzorů 
a nezbytnou podporu od města, 

bez které by se klub na prvoli-
gové úrovni provozovat nedal. 
Vyjádřil přání, že město Most 
bude významným partnerem 
zdejšího klubu. Robert Šatník 
všem přítomným sdělil, že po-
čítá s tím, že nechá u vstupu na 
stadion nainstalovat turnikety, 
aby se zlepšila obsluha fanoušků 
při příchodu na utkání. Rovněž 
uvedl, že před začátkem nové 
sezóny bude nainstalovaná za 
jednou brankou velkoplošná 
obrazovka, aby se zlepšil kom-
fort diváků v průběhu jednotli-
vých zápasů, aby měli možnost 
se na některé fragmenty zápasu 
podívat v podstatě hned opako-
vaně. Zdůraznil, že obrazovka 
bude cílená i na sponzory, kteří 
by na ní během jednotlivých zá-
pasů mohli představit veřejnosti 
své fi rmy. 

Závěrem pak sportovní ředi-
tel Slavíček seznámil přítomné 
s faktem, že zástupcům fan klu-
bu předalo vedení jako opoždě-
ný vánoční dárek velkou vlajku 
s novým logem klubu, a kladl 
důraz na to, že vedení klubu 
si svých fanoušků, i když jich 
není mnoho, váží, hodlá s nimi 
spolupracovat i do budoucna, 
a udělá všechno pro to, aby se 
jejich řady co možná nejdříve 
podstatně rozšířily.  (ryb, jak)

MOST – Při Druhé venkovní rundě letošního roku, která je vítaným 
zpestřením ledna a řada lidí jej považuje za nevhodný pro hraní gol-
fu, se sešli golfi sté. Zima však již dávno není taková, jak ji známe z 
Ladových obrázků a golf se tak stává v Mostě celoroční sportovní 
disciplínou. Sobota 17. ledna to zcela potvrdila a na greenech se 
odehrávaly souboje, za které by se nemuseli hráči stydět ani upro-
střed letní sezony.

Výborných výsledků byla celá 
řada. Vítězi se nakonec stali Ja-
roslava Švestková (31 STB v ka-
tegorie žen) a Karel Oertelt (42 
STB v kategorii muži). Hráče na 

dalších místech dělily jen těsné 
odstupy. Druhou nejlepší hráč-
kou byla Milena Lejznerová (30 
STB) a třetí Martina Mannová 
(29 STB). Druhým hráčem se stal 

Michal Oertelt (41 STB), před 
třetím Jiřím Burešem (38 STB). 

Do zahájení řádné sezony je 
však ještě daleko, a tak mají gol-
fové výkony stejnou váhu jako 
překonání vrozené pohodlnos-
ti a samotná účast na turnaji. 
Turnaj odtajnil i druhou dvojici 
postupující v novém roce. Již 
teď se všichni těší na Třetí ven-
kovní rundu v roce 2015, která 
se uskuteční v sobotu 24. ledna 
od 10.00 hodin.  (jak)

MOST - Ve šlágru 11. kola Interligy žen přivítal DHK Baník Most na 
své palubovce tým z druhého konce republiky, celek DHC Sokol Po-
ruba.

Zápas nabídl velice zajíma-
vou podívanou, která nakonec 
skončila vítězstvím domácích 
o čtyři branky. Černí andělé si 
tak v  druhé polovině soutěže 
dokázali i podruhé připsat plný 

bodový zisk. Baník si po celý 
zápas udržoval vedení a soupe-
ře nikdy nepustil k  tomu, aby 
otočil vývoj utkání ve svůj pro-
spěch. Body tak zaslouženě zů-
staly doma. 

DHK Baník Most – DHC So-
kol Poruba 28:24 (16:12). Sesta-
va a branky Mostu: Bezpalcová, 
Müllnerová – Súkenníková 6, 
Jeřábková 5, Zachová 4, Ryšán-
ková 3, Vítková 2, Szarková 2, 
Růčková 2, Weisenbilderová 2, 
Borovská 1, Janoušková 1, Ma-
toušková, Dvořáková, Motejlo-
vá, K. Vysloužilová.  (jak)

Vedení HC Most představilo nové logo a klubový web

PRAHA - V sobotu si v pražském 
Slovanském domě dalo dosta-
veníčko na čtrnáct bojovníků, 
kteří ze sebe chtěli dostat to nej-
lepší. Ve třech pyramidách K-1 a 
v jednom boxerském souboji.

Na tento večer se těšila spous-
ta z nás. Co se týče startovní 
listiny, jednalo se o výtečně 
obsazený turnaj, za druhé byly 
za jeden večer k vidění tři se-
mifi nálové pyramidy ve třech 
váhách a za třetí to byla velká 
premiéra TNA pravidel v České 
republice.

Něco málo k pravidlům TNA. 
Ruská organizace TATNEFT 
TNA pořádá již řadu let World 
Cup systémem pyramidových 
kvalifi kačních galavečerů, je-
jichž lokální vítězové postoupí 
do hlavního turnaje v Rusku. 
YANGAME‘S 2 je právě tako-
vým kvalifi kačním turnajem. 
Otevřené pyramidy jsou poklá-
dané za královskou turnajovou 
disciplínu, zajímavější a více 
„frajerskou“ než nominované 
zápasy. 

TNA pravidla jako hlavní ná-
plň večera. Jde v podstatě o K-1, 
kde se nesmí vůbec klinčovat či 
chytat. Hlavní odlišností je, že 
první tři tříminutová kola lze 
získat bod pouze za to, že sou-
peř bude počítán. Obecně platí, 
že pokud nikdo nikoho nepošle 
na zem, je zápas pokládán za 
remízový a bude rozhodovat už 

normálně bodované extra kolo 
a to má velký vliv na taktiku. Po-
čítá se jen to, kdo koho sundá.

Celý turnaj, který tradičně ko-
mentoval Michal Frabša, byl živě 
překládán do ruštiny a přenášen 
do ruské TV, kde sponzorem 
pořadu a celého galavečera byla 
Severní energetická a. s., za kte-
rou v průběhu večera předal ře-
ditel komunikace Zbyněk Olmer 
(na fotografi i vlevo) cenu TNA 
-70 kg Michaelu Krčmáři, který 
zvítězil nad horkým želízkem 
večera Tigranem Mousisyanem, 
který byl po zápase hodně vztek-
lý a odmítl podat ruku a odešel 
z vyhlášení. Pořadatelé se ho 
snažili zastavit a přesvědčit ke 
sportovnímu chování, ale emocí 
bylo zjevně mnoho a odešel celý 
Tiganův tým.

Dalšími vítězi fi nále TNA -80 
kg se stal Matouš Kohout, pova-
žovaný za největšího playboye 
večera, a zvedl ze židle nejen 
dámy. V kategorii +80 kg zvítě-
zil Roman Kryklia.

Box o titul profesionálního 
mistra České republiky získal 
Anatoli Hunanyan. Byl to sou-
boj dvou borců na 10 x 3 minuty 
s velkým výškovým rozdílem ve 
prospěch Hunanyana. V osmém 
kole rozhodčí po třetím počíta-
ní zastavuje. Taktika Bronislava 
Kubína byla zajímavá, ale Tolja 
si zápas nenechal vzít a rozstřílel 
Kubína bez ztráty kytičky.  (sab)

Drsný ruský turnaj 
probudil Slovanský dům
YANGAME‘S FIGHT NIGHT 2 - TNA COLLIZION

Golfi sté se sešli u Druhé venkovní 
rundy a chystají se na třetí

Házenkářky v šlágru 11. kola 
Interligy porazily Porubu
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MOST – Křest velmi zajímavé a poutavé publikace Občané Mostecka 
v řadách RAF za II. světové války se uskutečnil v prostorách Expozice 
starého Mostu v mostecké knihovně tento týden. Autorům Edvardu 
D. Beneši a Karlu Otto Novákovi se v ní podařilo vyprofi lovat medai-
lonky sedmnácti zdejších mužů, letců britského královského letec-
tva (RAF)  a jejich pohnuté osudy.

Kniha Občané Mostecka v řa-
dách RAF za II. světové války 
pojednává o mužích, kteří ne-
váhali a nasazovali v letech 1939 
– 1945 to nejcennější, svůj život 
v  boji proti fašismu a za osvo-
bození vlasti obsazené hitlerov-
ským Německem. Medailonky 
leckdy ukazují, jakou strastipl-
nou cestou museli projít, než se 
jim podařilo vydobýt svobodu. 
V mnohých případech zažili jen 
krátkou euforii z  konce války 
a nabyté svobody. Záhy se to-
tiž, po komunistickém převratu 
v únoru 1948, dočkali tvrdé od-
platy, ponižování, represí, opo-
vržení a někteří dokonce i smrti 
ze strany těch, od nichž to nej-
méně čekali - vlastních lidí.      

„Je pro mě velmi milé, že se 
tu můžeme setkat u příležitosti 
křtu této publikace. Některým by 
se mohlo zdát, že je to jen velmi 
útlá knížečka a že je to jen chvil-
ka práce, ale já musím smeknout 
před autory, protože je v tom na-
opak obrovská spousta badatelské 
práce, seznamování se s podklady, 
s  vyjádřeními rodin letců, a to 
vše se tu dočtete,“ pronesl u křtu 
publikace poslanec PČR a mos-
tecký zastupitel a radní Vlastimil 
Vozka a dodal: „Jsem rád, že se 

vydávají takovéto krásné věci. 
Autoři dali dohromady duši sbí-
rek do Památníku obětem II. svě-
tové války, do prostředí, které jsme 
museli jako město velmi upravit, 
protože osud památníku byl vel-
mi pohnutý. Jsem rád, že na tuto 
expozici navazuje i tato kniha. 

Přeji, aby měli autoři potenciál 
dopsat třeba i další díly a potěšit 
nás s okénky do historie Mostec-
ka, kterých nikdy není dost.“ Kni-
hu pokřtil, kromě obou tvůrců, 
také mostecký primátor Jan Pa-
parega. I on byl publikací nad-
šen. „Velmi děkuji autorům, že si 
našli čas a udělali pro Mostecko 
další významný krok, což je i toto 
mapování života občanů, kteří se 
významně podíleli na událostech 
2. světové války. Musím říct, že 
jsem měl možnost pročíst si tuto 
knížku a velmi se mi líbí. Vřele ji 
doporučuji,“ řekl Jan Paparega. 

Publikace podle slov autorů 
vznikala po několik let, teprve 
až ale v  roce 2010 se rozhodli 
oba autoři, že do ní vtisknou 
osudy mosteckých letců britské 
královské letky. Kniha vychází 
v  nákladu jednoho tisíce kusů. 
K  dostání bude v  expozici Pa-
mátníku obětem II. světové vál-
ky na městském hřbitově.   (sol)

Mostečtí letci z RAF a jejich osudy v nové knize

  Nejmladší žijící příslušník 
britské královské letky Jan 
Hladký (narozen 1925) měl 
být hlavním hostem křtu kni-
hy. Nakonec se ale nedosta-
vil. Autoři jeho nepřítomnost 
omluvili vážnými zdravotními 
důvody, avšak veřejnosti slíbi-
li, že letce pozvou při nějaké 
další obdobné příležitosti. 

  Publikace Občané Mostecka v  řadách RAF za II. světové války 
vychází v nákladu jednoho tisíce výtisků a zájemci ji mohou získat 
právě v památníku na městském hřbitově v Mostě. Památník je sice 
přes zimu uzavřen, ale pokud zájemci zavolají na telefon a budou si 
chtít památník prohlédnout, dohoda je možná.   Na křest publikace do Expozice starého Mostu v mostecké knihovně se dostavil hojný počet lidí. 

Co o knize řekl autor Edvard D. Beneš
„Zabývám se tímto tématem už od roku 1986 a mám zmapo-

vaný celý severočeský kraj. Teprve ale pak až z toho vyplynuli tito 
Mostečané. Samotná příprava této publikace mohla zabrat tak asi 
tři roky, ale od roku 2010 jsem ji měl v počítači napsanou a čekal 
jsem na to, až bude nějaká vhodná příležitost dát ji dohromady 
a vydat ji. Kniha pojednává o osudech 17 lidí, válečných letců. Ně-
které osudy jsou tragické. S některými z nich, kteří tady žili, jsme 
byli v kontaktu. Taktéž s  těmi, kteří emigrovali po roce 48 a po 
roce 89 zase jezdili sem zpátky. Jejich osudy jsme upřesnili a celé to 
dali dohromady. Celou tu dobu jsme se tím zabývali, dělali besedy, 
schůze, stýkali se s těmito lidmi a chtěli jsme, aby tady něco tako-
vého zůstalo jako památka na ně.“ 

Co prozradil autor knihy Karel Otto Novák:
„Než jsem se seznámil s Edou Benešem, tak jsme hledali všechny 

letce z naší republiky, kteří byli v Anglii. Je to okolo dva a půl tisíce 
chlapů. Když jsme otevřeli památník, tak jsme se rozhodovali, co 
tam bude. Dohodli jsme se, že tam nemůžeme dávat všechny naše 
letce, kteří byli u RAF. Bylo jich totiž okolo dvou tisíc, z toho jich 
asi 500 zahynulo. Nakonec jsme proto rozhodli, že do knihy uve-
deme jen Mostečáky nebo lidi, kteří měli nějaký vztah k Mostu. 
Nakonec je tam tedy 17 letců a sedmnáct osudů.“   

Co na novou publikaci říká veřejnost? 
„Rozhodně je to podle mne vynikající záležitost… 

To, že může člověk poslouchat, co si s tím tito lidé dali 
za velkou práci a co pro to museli všechno udělat. Po-
těšilo mě a překvapilo zároveň, jaká byla účast. Myslel 
jsem si, že tady bude daleko méně lidí, a přitom je tu 
zastoupená i docela mladá generace. Je to velice hezké.

Myslím, že kdyby tady byli přímo přítomni účast-
níci – tedy avizovaný pilot Jan Hladký, bylo by hod-
ně zajímavé slyšet, jak tito lidé bojovali se strachem, 
protože sestřelení německou obranou pro ně zname-
nalo totální katastrofu… Řada z nich, pokud bojovali 
v RAF jako piloti, byli i tzv. protektorátní příslušníci, 
někteří byli dokonce sudetští Němci, a tak se na ně ne-
měla vztahovat žádná konvence o zajatcích.“

Antonín Hudík, obyvatel Mostu

  Uniformy jsou součástí expozice památníku. Jednu 
- RAF Anglie - získali autoři knihy od soukromého 
sběratele z Žebráku, a francouzskou, tmavší, pak před 
koncem roku odkoupili od sběratele z Brna.

  Novou publikaci pokřtili spolu s autory (zleva), Edvardem D. Benešem a Karlem Otto Novákem také 
poslanec parlamentu a zastupitel Mostu Vlastimil Vozka a primátor Mostu Jan Paparega.

  Součástí křtu byla i autogramiáda obou autorů.


