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Milí čtenáři
Události v našem kraji zastínila 

tento týden významná návště-
va hlavy státu, Miloše Zema-
na. Nicméně, kola všedního 
života se točí dál a přináší 
spoustu dalších zajímavos-
tí. Například tu, že už 
i na Mostecko dorazil 
úspěšný projekt Senior 
pasů. Jaké má tato „kar-
tička“ výhody, komu 
slouží, kde ji můžete 
získat a proč je dobré 
ji zkrátka mít, píšeme 
v článku „Mostečané 
mohou žádat o Seni-
or pasy a využívat řadu slev“. I mistr tesař se utne. 
Své o tom ví pan projektant, který v projektu na 
vybudování chodníku z Chanova k nádraží jak-
si přehlédl několik set stromů k vykácení. Z toho 
vyplývá, že stavba se nejenom protáhne, ale hlavně 
prodraží. Kolik chyba v projektu bude stát, co dalšího 
stavbu zdrželo a jak to všechno bude město řešit, zjis-
títe pod titulkem „Chodník z Chanova se kvůli chybě 
v projektu prodraží“. Prodejna potravin na litvínov-
ském náměstí se dlouho neohřála. Provozovatel, fi r-
ma COOP, hodila ručník do ringu po krátkých třech 
měsících. Litvínováci ale mají důvod k radosti. Štěstí 
hodlá zkusit jiná fi rma, a to už hodně brzy. Kdo se 
na náměstí usídlí, s jakým sortimentem a kdy? Čtěte 
pod titulkem „Na náměstí se vrátí potraviny“. Jak se 
žádá o tanec a jak se dámy a pánové mají chovat 
na plese? Triviální otázka, která nikoho z dospělých 
(směle doufejme) nezaskočí. Jak si s ní ale poradily 
děti ze sedmé základní školy, které se chystají na svůj 
bál? Čím v těchto týdnech žijí družinoví školáci ze 7. 
ZŠ a jaká sláva se připravuje na 21. března, napoví-
dá už titulek reportáže „Tradice pokračuje: Ples 7. ZŠ 
už posedmé“. Poslední stranu tentokrát věnujeme 
veletrhu turistického ruchu v Drážďanech. Ústecký 
kraj zde představil horkou novinku nadcházející letní 
sezóny – brožuru „Cykloregion Krušné hory“. Ať již 
patříte mezi turistické nadšence, nebo ne, rozhodně 
tuto stranu nepřehlédněte.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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   Návštěvu Ústeckého kraje zahájil prezident Miloš Zeman setkáním se starosty měst a obcí. Mimo jiné jim řekl, že česká ekonomika potřebuje energii a uhlí 
z Ústeckého kraje.

Zákaz návštěv kvůli chřipce
Krajská zdravotní  a.  s. vyhlásila z dů-
vodu epidemie chřipky zákaz návštěv 
v nemocnicích. Opatření se týká od-
děleních anesteziologicko-resuscitač-
ních (ARO), jednotek intenzivní péče 
(JIP) dospělých i dětských, s platností 
od pátku 30.  ledna 2015 do odvolá-
ní. Opatření je platné pro nemocnice 
společnosti: Krajská zdravotní,  a.  s. 
– Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem,  o.  z.  Krajská zdravotní,  a.  s. – 
Nemocnice Děčín,  o.  z.  Krajská zdra-
votní,  a.  s. – Nemocnice Teplice,  o.  z.  
Krajská zdravotní,  a.  s. – Nemocnice 
Most, o. z. Krajská zdravotní, a. s. – Ne-
mocnice Chomutov, o. z. 

Fenomenální úspěch na Australian 
Open zaznamenala sedmnáctiletá lit-
vínovská rodačka Miriam Kolodziejo-
vá. Litvínovské tenistce se podařilo 
vybojovat grandslamový titul v junior-
ské čtyřhře ve dvojici s Markétou Von-
droušovou, když ve fi nálovém zápase 
porazily německo-belgický pár Katha-
rina Hobgarská, Greet Minnenová 7:5 
a 6:4. Exkluzivní rozhovor s úspěšnou 
Litvínovankou připravujeme do příští-
ho vydání.  

Vážení čtenáři, od příštího 

vydání bude týdeník Homér 

pravidelně vycházet každý 

pátek. Příští číslo tedy najde-

te na stáncích 13. února 2015.

MOSTECKO – Senioři v Ústeckém kraji, a teď nově i na Mostecku, mají báječnou příležitost k využívání 
slev v oblasti zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzeí, gale-
rií, ale i spotřebních nákupů. Stačí jim k tomu Senior pas. Získat ho mohou v Mostě na magistrátu, nebo 
si ho nechat poslat poštou. 

Úspěšný projekt Senior pasů dorazil z Ústec-
kého kraje i na Mostecko. „Senior pas je kartička, 
na kterou má nárok každý občan, kterému je nad 
55 let, včetně. Pokud tuto kartu má, a získá ji zdar-
ma, je oprávněn čerpat 
výhody u organizací 
nebo institucí, které se 
k tomuto projektu také 
přihlásí a nebo jsou již 
přihlášené,“ vysvětli-
la princip fungování 
Senior pasů tisková 
mluvčí mostecké rad-
nice Alena Sedláčko-
vá. Podmínkami, kte-
ré musí splnit zájemce 
o Senior pas, jsou věk 
a také registrace. „Dvě 
místa, kde je možné se 
registrovat, jsou v  Ús-
teckém kraji, a teď od 
2. února i tady u nás 
na magistrátu,“ infor-
movala dále mluvčí. 
Stačí tedy přijít do re-
cepce v  přízemí úřa-
du a vyplnit daný formulář. Pas by měl následně 
žadatel získat zdarma zhruba do jednoho týdne. 
Pokud se ale zájemcům o Senior pasy nechce do-
cházet na kontaktní místo, mohou si o něj zažá-
dat i prostřednictvím internetu, stačí jen vyplnit 
formulář, který by měli lidé nalézt na www.seni-
orpasy.cz. „Zaregistrovat se může občan i na inter-
netu, kde si vyplní přihlašovací lístek a také si zde 
vybere, jestli jej bude chtít zaslat poštou, nebo si pas 
vyzvedne na některém z kontaktních míst,“ potvr-
dila Alena Sedláčková. Už nyní jsou přihlášeny do 

projektu instituce, které nabízejí slevy přímo na 
Mostecku. Například o polovinu levnější mohou 
mít držitelé Senior pasů návštěvu hněvínské hvěz-
dárny, nebo mohou využít vstup do děkanského 

kostela formou jedna 
vstupenka plus jedna 
zdarma. Pořídit lev-
něji mohou ale i sýry 
a další pochoutky 
z  mosteckého Gur-
mán obchodu, získat 
slevu na sportování 
v Tornádu a řadu dal-
ších slev. Mezi nimi 
i desetiprocentní sle-
vu v  prodejně optiky 
Nátalie Optik. Senio-
ři mohou ale také na 
Senior pasy využívat 
slevy například i při 
turistice, slevy po-
skytuje v  Ústeckém 
kraji například zámek 
Krásný Dvůr, Libo-
chovice, Benešov nad 
Ploučnicí či Duchcov. 

Slevy mohou držitelé pasů využívat ale v  rámci 
svého kraje. Projekt vznikl v Jihomoravském kraji.

O kartu mohou požádat i blízcí seniora (part-
ner, rodina, přátelé). Uplatnění slevy na Senior 
pas musejí hlásit držitelé vždy před placením. Sle-
vy se nesčítají, není-li u záznamu poskytovatele 
uvedeno jinak. Pokud budete kupovat zboží, např. 
v sezónním výprodeji, nebude již možné uplatnit 
na zboží další slevu na Senior pas. Poskytovatel 
má právo ověřit si totožnost držitele Senior pasu 
podle průkazu totožnosti. (sol)

Mostečané mohou žádat
o Senior pasy a využívat řadu slev

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj navštívil tento týden prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Iva-
nou. Prezident zavítal v doprovodu hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka především na místa, 
která z časových důvodů vynechal při jeho poslední návštěvě v říjnu 2013. Mluvil také o nutnosti prolo-
mit těžební limity a setkal se zaměstnanci společnosti Severní energetická.

Hned první den, při setkání se starosty, pro-
hlásil prezident Miloš Zeman, že menším zlem je 

prolomení těžebních limitů než jejich zachování. 
Podle Miloše Zemana se vždy rozhoduje ne mezi 

dobrem a zlem, ale mezi menším a větším zlem, je 
ale třeba zohlednit ekonomiku. „Stačí vzít do ruky 
kalkulačku a počítat. Já jsem to udělal a vyšlo mi, 
že menší zlo, zdůrazňuji menší zlo, je prolomení 
těžebních limitů,“ řekl Miloš Zeman. Se zaměst-
nanci Severní energetické o těžebních limitech 
diskutoval ve středu. Více v příštím čísle.  (pur)

Miloš Zeman je pro prolomení těžebních limitů



ELEKTROMECHANIKA

MOST – Výstavba chodníku z Chanova k nádraží se prodraží. Náklady 
navíc si vyžádá jednak kácení stromů, na něž se v projektu zapomně-
lo. Investici navýší ale i střet chodníku s  potrubím. Oproti projektu 
bude chodník dražší o více než půl milionu korun. 

Peripetie s  výstavbou chod-
níku z  Chanova k  mosteckému 
nádraží pokračují. Nejprve se 
vyskytly problémy kolem kácení 
stromů, což si vyžádalo nutné 
dodatečné stavební práce. „Bě-
hem stavby bylo nutno pokácet 
více stromů, než se původně před-
pokládalo. Bez pokácení více než 
480 stromů se nedalo  pokračo-
vat,“ informovala tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Dále bylo nutné 
provést dilatační spáry a hyd-
roizolaci opěrných stěn. Kácení 
stromů stálo zhruba 411 tisíc 
Kč, dilatační spáry a hydroizo-
lace zhruba 15,8 tisíc Kč. Město 
proto reklamovalo projektovou 
dokumentaci a vícenáklady 
vzniklé chybou projektu bude 
vymáhat po projektantovi. „Pro-
středky na výstavbu chodníku 
plynou z IPRM DEMOS, takže 
veškeré náklady budeme muset 

dokládat. Co se týče nákladů za 
vykácení stromů, veškeré víceprá-
ce budeme požadovat na projek-
tantovi. Je to i ve smlouvě s pro-
jektantem. Cena se ale navýšila 
ještě kvůli dalším nepředvídatel-
ným skutečnostem,“ podotkl ná-
městek primátora města Mostu 
Marek Hrvol. Během stavby 
chodníku se totiž narazilo na 
vodovodní řad a kvůli jeho po-
loze vyvstaly následné kompli-
kace. Bylo nutné provést další 
zemní práce a přeložku. „Vodo-
vodní potrubí, které způsobilo 
komplikace, bylo samozřejmě 
v projektu zakresleno, ale nebylo 
uloženo tak hluboko, jak mělo, 
což způsobilo tento problém,“ 
vysvětlil náměstek Hrvol. Cel-
kově si tak vícepráce na výstavbě 
chodníku z Chanova na nádraží 
vyžádají více než 644 tisíc korun. 
Značně nákladný chodník by 
měl sloužit především obyvate-

lům Chanova, ale také jako cyk-
lostezka. Lidé dosud neměli žád-
nou bezpečnou pochozí plochu, 
kterou by se dostali z  periferie 
do města. Často proto pendlova-
li po silnici a pohybovali se v ri-
zikovém úseku, zvláště v  okolí 
nádraží, na velmi frekventované 
komunikaci. I když bude nová 
a bezpečná cesta z  Chanova do 

Mostu delší než po silnici, ne-
mohou se obyvatelé vymlouvat, 
že nemají jinou možnost. Vy-
budování chodníku bylo proto 
i jednou z  podmínek, kterou 
muselo město Most splnit, aby 
získalo dotace z IPRM DEMOS 
na realizaci projektů, jakým byla 
například rekonstrukce mostu 
k nádraží. (sol)
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Beseda s dobrodruhem

Golfi sté vyhlašují
SELFIE SOUTĚŽ

MOST – Mostecká knihovna zve na cetovatelskou besedu s cestova-
telem, dobrodruhem a jachtařským instruktorem Tomášem  Kůde-
lou. S Tomášem Kůdelou si můžete popovídat o expedičním jachtin-
gu - moři, oceánu, ostrovech, exotických zemích, sopkách v kinosále 
knihovny v úterý 10. února v 16 hodin. Vstupné je 40 korun.

Tomáš Kůdela o sobě:
Jsem vynálezce, elektronik 

a kapitán námořní jachty. 
Osobním rozvojem se zabý-
vám od r. 1998.  Jsem žákem 
Mistra Prasadama (několi-
krát jsem prošel všemi jeho 
esencemi), absolvoval jsem 
tantrický výcvik v  Osho Su-
gama Meditation Center 
a 3roční výcvik Alana Lowe-
na. Na výcvicích jsem se na-
učil mnohé techniky a více 
poznal sám sebe. V současné 
době pracuji intenzivně sám 

se sebou a k tomu mi pomáhá 
i moje životní vášeň – námoř-
ní jachting. Plutí po moři je 
samo o  sobě meditace. Plutí 
je o překonání vlastních hra-
nic, kdy člověk musí překročit 
svůj vlastní stín, bojovat s pří-
rodními živly, zapomenout na 
starosti, které ho trápí v běž-
ném životě. Na plavbě neře-
šíte mobil, práci, čas… Pro-
stě plujete do cíle a přijímáte 
podmínky, které vám příroda 
nachystá. Jen samotná plavba 
vás změní…  (red)

MOST - I. Golf Club Most vyhlašuje celoroční soutěž O NEJLEPŠÍ 
KLUBOVÉ SELFIE. Za selfi es budou považovány neformální snímky 
pořízené „z ruky“, na nichž bude zobrazen buďto fotograf sám, nebo 
fotograf a více lidí, tzv. skupinové selfi e.

Podmínky soutěže:
–  Soutěž probíhá od 1. 1. 2015 

do 17. 11. 2015.
–  Může se jí zúčastnit každý, kdo 

na facebookový profi l klubu 
vloží selfi e pořízené na mos-
teckém golfovém hřišti.

–  Každý účastník může na FB 
profi l klubu https://www.face-
book.com/pages/1-Golf-Club-
-Most/ vložit libovolný počet 
selfi e.

–  Selfi e může být pořízeno jak 
v rámci turnajů, tak i v průbě-
hu běžné hry či jiných aktivit, 
ale vždy pouze tak, aby jeho 

pořízení neovlivňovalo plynu-
lost hry a neobtěžovalo ostatní 
hráče.

–  O vítězi rozhodne počet zís-
kaných „like“ a sdílení, které 
budou konkrétnímu selfi e 
uděleny.

–  Vyhlášení vítěze soutěže pro-
běhne v sobotu 21. 11. 2015 
v rámci slavnostního odpole-
dne spojeného s vyhlášením 
celkových výsledků Mostecké 
Gold Tour 2015.

–  Autor vítězného selfi e obdrží 
slevu 50 % z ročního hracího 
poplatku na rok 2016.  (red)

MOST – Cestující městskou hromadnou dopravou by se měli ještě 
letos dočkat opravy dvou autobusových zastávek naproti Prioru. Za-
stávky budou bezbariérové a také s úpravami pro nevidomé. Měly by 
nabídnout větší komfort a v nejrušnější části města reprezentovat. 

Radní schválili vyhlášení ve-
řejné zakázky na rekonstrukci 
dvou zastávek městské hromad-
né dopravy na třídě Budovate-
lů (přestupní uzel Prior), které 
budou vybudovány v  rámci in-
tegrovaného projektu Doprava. 
Jedná se o stanici autobusu č. 30 
a zastávku autobusů č.  16 a 31. 
V  rámci rekonstrukce by měly 
zastávky zcela „prokouknout“. 
Plánují se například úpravy ze-
leně, výměna veřejného osvět-
lení, úpravy kabelového vedení, 
bezbariérové vstupy a také pásy 

pro nevidomé. „Proběhnou zde 
podobné úpravy jako na ostat-
ních zastávkách, zejména tak, 
aby zde byl bezbariérový přístup. 
Celkově by měly obě zastávky po-
skytnout větší komfort. Realizace 
se plánuje ještě v  tomto roce,“ 
sdělil náměstek primátora města 
Mostu Marek Hrvol. „Investi-
ce by měla být kolem pěti a půl 
milionu korun. Do konce února 
bychom měli vědět, zda dotace na 
tuto akci z operačního programu 
bude poskytnuta,“ doplnil dále 
náměstek.

Jak vedení města uvedlo, 
současně s  rekonstrukcí obou 
zastávek zmizí z  jedné z  nich 
i stávající novinový stánek. Ten 
zde zanikne podobně jako již 
před časem novinový stánek na 
zastávce MHD na ulici Skupova. 
„Domníváme se, že v  současné 
době už nemají novinové stánky 
na zastávkách takové opodstat-
nění jako dříve. Jeden ze stánků 
zmizel ze zastávky už před časem 
na Skupovce a řešíme, zda novi-
nové stánky i nadále zachovat,“ 
podotkl Marek Hrvol s  tím, že 
se město otázkou další existence 
stánků bude zabývat. Důvodem 
je i skutečnost, že se v  poslední 
době stále hůře shánějí nájemci 
pro tuto činnost. Je to proto pro 
město nyní aktuální problém 

k řešení. „Co se týče novinového 
stánku na třídě Budovatelů, který 
zanikne s  rekonstrukcí zastávek, 
nehledali jsme pro něj náhradní 
místo. Zatím jsme se ani nebavili, 
zda tyto stánky plošně zrušíme, 
ale bude to téma, které budeme 
projednávat. Stánky nejsou vy-
užívané, takže je otázka, jestli 
nadále i oněch pár, které zůstaly 
a fungují, zachováme,“ pozna-
menal k  další existenci stánků 
náměstek primátora. 

Město hodlá pokračovat 
v  úpravách i dalších autobuso-
vých zastávek ve městě. „Určitě 
se budou rekonstruovat i další 
zastávky. V  současné chvíli ale 
nemáme zatím vytipované, o kte-
ré by se mělo jednat,“ doplnil ná-
městek Hrvol. (sol)

Zastávky u Prioru se opraví, 
zmizí ale další novinový stánek 

Chodník z Chanova se kvůli 
chybě v projektu prodraží 

MOST – Radní doporučili za-
stupitelům schválit pojmeno-
vání ulice vedoucí od Úpadní 
ulice k  areálu Široký vrch na 
ulici Široký vrch s účinností od 
1. března letošního roku. Ulice 
na Široký vrch není nijak po-
jmenována. „Ulice Úpadní končí 
někde na začátku svahu Širokého 
vrchu. Tato ulice zatím nebyla 

pojmenována, došlo tedy k na-
rovnání a napravení skutečnosti. 
Udělali jsme tak z podnětu pod-
nikatelů, kteří tam sídlí, aby se 
ulice ofi ciálně pojmenovala. Sub-
jekty, které zde působily a půso-
bí, používaly adresu Široký vrch, 
takže se pro ně nic měnit nebu-
de,“ upozornil náměstek primá-
tora Marek Hrvol.  (sol)

Most má novou ulici

Žalobu vezme
Most zpět 

Město Most vezme zpět ža-
lobu proti rozhodnutí minis-
terstva vnitra ve věci neudělení 
souhlasu ředitele Krajského 
úřadu Ústeckého kraje s odvolá-
ním Jaroslavy Boudové z  funk-
ce tajemnice Magistrátu města 
Mostu. Vzhledem k  rezignaci 
Jaroslavy Boudové na uvedenou 
funkci je další jednání v uvede-
né věci bezpředmětné. „Nyní 
už tu paní Boudová nepracuje, 
takže zpětvzetí žaloby je namís-
tě,“ potvrdil náměstek primá-

tora Marek Hrvol a dodal: „Co 
se týká výběrového řízení na 
tajemníka, ještě jsme se neba-
vili, v  jakém horizontu bychom 
jej vyhlásili, ale jsme si vědomi 
toho, že toto místo je potřeba ob-
sadit. Určitě to bude v nejbližších 
dnech na pořadu dne.“

Zateplení mateřinek 
Radní vzali na vědomí techni-

ko-ekonomické zhodnocení za-
teplení mateřinky v ulici Františ-
ka Kmocha. Práce byly ve školce 
zahájeny v  srpnu a ukončeny 
v prosinci loňského roku a vyšly 
na necelé 3 miliony Kč.

Nový název
stacionáře

Denní stacionář, který spadá 
pod Městskou správu sociálních 
služeb v  Mostě, se přejmenuje. 
Radní doporučili zastupitelům 
schválit změny ve zřizovací lis-
tině MSSS v  Mostě. Změna se 
týká přejmenování Denního sta-
cionáře na Denní stacionář pro 
seniory a handicapované občany.

Nová učebna
Školáci ze Základní školy 

v Mostě, v ulici Zdeňka Štěpán-
ka, dostanou novou učebnu fyzi-

ky. Učebnu podpoří město zhru-
ba sto tisíci korunami. Radní na 
posledním jednání již přiklepli 
základní škole k  účelu zřízení 
nové učebny převod 98  736 Kč 
z  rezervního do investičního 
fondu. 

Hony v Poleradech
Radní doporučili zastupitelům 

vzít na vědomí informaci o člen-
ství města Mostu v  honebních 
společenstvech. Na vědomí vza-
li také skutečnost, že Most není 
členem honebního společenstva 
Polerady - Volevčice.

 (sol)

z Rady města Mostu

přijme

Karel Srba, karel.srba@eu.cz, tel.: 724 557 398

požadujeme:
ÚSO v oboru elektro

nebo mechanik měření a regulace
vhodné pro absoleventy

United Energy, a. s.
Teplárenská 2
Most – Komořany

Chodník z Chanova povede podél komunikace až k nádráží.

Zastávka naproti Prioru dozná zásadních změn.

Novinový stánek tu už nebude.
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MOST – V Mostě by mohl vzniknout v příštích letech komunitní dům 
pro seniory. Zatím se ale neví ještě kde. Vyplyne toz průzkumu, který 
má město nyní před sebou. Na bydlení chce město využít dotační vý-
zvy. Žádost ale bude podávat až v příštím roce.

„Prodiskutovali jsme na radě 
možnosti vzniku podporovaných 
bytů. Jednalo se o komunitní 
dům pro seniory. Probrali jsme 
veškeré možnosti a během roku 
připravíme podklady na příští 
rok,“ uvedl na tiskové konferen-
ci náměstek primátora Marek 
Hrvol a připustil, že letošní vý-
zvy o dotační prostředky město 
nevyužilo právě z důvodu časo-
vé náročnosti. Nicméně stejné 
výzvy bude ministerstvo práce 
a sociálních věcí vyhlašovat 
i v  příštím roce a město do té 
doby bude mít prý vše potřebné. 
„Výzva na podporované byty pro-
běhne teď v březnu, tu ale nestih-
neme. Ministerstvo práce tento 
dotační titul za rok znova ote-
vře a my máme dostatek času se 
tím zabývat. Do té doby budeme 
mít výstupy a důležité informace 
z  průzkumu, který nyní zahaju-
jeme,“ doplnila náměstkyně pri-
mátora Vladimíra Ilievová.

Stávající vládní koalice po-
važuje bydlení pro seniory za 

jednu ze svých priorit, kterou 
rovněž proklamovalo ve svých 
volebních programech. Během 
průzkumů chce město mimo 
jiné i vytipovat vhodné objekty, 
ve kterých by mohly podporo-
vané byty vzniknout. Ve městě je 
řada prázdných budov, ať už se 
jedná o městské objekty či ob-
jekty jiných institucí. Například 
i budova bývalého infekčního 
oddělení, která je nyní v majetku 
Krajské zdravotní, a.s.

Myšlenka vybudovat v objek-
tu bývalé infekce dům pro seni-
ory či azylové bydlení už v  mi-
nulém volebním období padla. 
Technický stav chátrajícího ob-
jektu a příliš nákladná následná 
oprava ale bývalé vedení města 
od záměru bydlení pro senio-
ry odradily. Navíc nevhodnost 
umístění seniorů do této budo-
vy odůvodňovala radnice i tím, 
že místo je také příliš odlehlé 
a mimo docházkovou vzdále-
nost od služeb apod. Současná 
radnice možnosti využít pavilon 
bývalé infekce pro případné by-
dlení pro seniory ale také příliš 
nakloněna není. (sol)

MOST – Mostecká radnice má s  mostem u nemocnice, který se 
začíná rekonstruovat, do budoucna další plány. Současná rekon-
strukce totiž řeší pouze havarijní stav mostu. Město by ale chtělo 
dát most do pořádku celý. Zadalo proto nejprve diagnostický prů-
zkum, který by měl ukázat, co s mostem dál. Zároveň chce radnice 
řešit i rozšíření parkovacích míst.

Oprava mostního závěru 
na mostě v ulici J. E. Purkyně, 
o které jsme nedávno informo-
vali, se provede ještě letos na 
jaře. Ta ale řeší pouze momen-
tální havarijní stav. „Na most 
u nemocnice se vyrábí v součas-
né době první mostní závěr, kte-
rý by měla zajišťovat společnost 
Herkul,“ sdělil náměstek primá-
tora města Mostu Marek Hrvol. 
Vzhledem k tomu, že je však ve 
špatném stavu celý most, nechá 
město vypracovat diagnostický 
průzkum, z něhož bude zřej-
mý nezbytný rozsah staveb-
ních prací a který bude sloužit 
jako podklad pro vypracování 
projektové dokumentace na 
opravu celého mostu. „V  sou-
časné době jsme na radě města 
schválili diagnostický průzkum. 
Ten by nám měl sloužit k tomu, 
abychom stanovili některá va-
riantní řešení, co s mostem dál. 
Stávající rekonstrukce mostního 

závěru je totiž jen první fáze 
rekonstrukce tohoto mostu,“ 
upozornil dále náměstek Hr-
vol s  tím, že diagnostický prů-
zkum by měl „napovědět“, zda 
se bude opravovat například 
jen druhý mostní pilíř či půjde 
o ještě rozsáhlejší rekonstrukci. 
Diagnostický průzkum provede 
fi rma Pontex za zhruba 177 ti-
síc Kč a hotov by měl být podle 
vedení města do deseti týd-
nů. Ve věci další rekonstrukce 
mostu radnice nevylučuje ani 
možnost opravy mostu bez do-
tačních titulů. „Bude záležet, 
co z  průzkumu vzejde. Nevylu-
čujeme, že pokud by se jednalo 
v  případě další rekonstrukce 
o řešení v menším rozsahu, bylo 
by možné ho fi nancovat z  roz-
počtu města. Mluvíme o nákla-
dech v řádu kolem šesti až osmi 
milionů korun. Pokud by se však 
jednalo o řešení většího charak-
teru, uplatnili bychom jej pouze 

s využitím dotačních výzev,“ na-
stínil Marek Hrvol. 

V  souvislosti s  opravami 
mostu u nemocnice je ale aktu-
ální i další palčivý a dlouhodo-
bý problém. Nedostatečné par-
kování. I to by se mělo změnit. 
„Parkování u nemocnice je pro 
nás prioritní záležitostí. Měli 
jsme tento bod i ve volebním 
programu. Nyní je ale tato věc 
ve fázi příprav a vyjednávání. 
Z nich vyplyne, jakou formou 
budeme parkování řešit. Zda 
půjde například o výstavbu 
parkovacího domu, nebo jinou 
variantu,“ sdělil náměstek Hr-
vol. Město bude v případě par-
kovacího domu usilovat o do-
taci. „Chtěli bychom využít pro 
tento záměr dotační programy, 
protože to bude investice znač-
ná a město není schopno v  tuto 
chvíli fi nancovat toto z vlastních 
zdrojů. Doufáme proto, že se 
nám podaří zažádat o dotaci na 
tento projekt, který považujeme 
za důležitý. Parkování u nemoc-
nice je velký problém a parkovi-
ště, která tam jsou, nejsou vůbec 
limitována na dnešní potřeby 
občanů,“ uvedl k problému pri-
mátor Jan Paparega.  (sol) 

Počty žáků
Radní schválili výjimku 

z nejnižšího počtu žáků v běž-
ných třídách základní školy ve 
Zlatnické ulici, to v 10 třídách 
při celkové naplněnosti 161 
žáků, což odpovídá průměru 
16,1 žáka na třídu, a to s účin-
ností do 31. 12. 2015. Dále 
schválili výjimku z nejvyššího 
počtu žáků v běžné třídě zá-
kladní školy v ulici Zdeňka Ště-
pánka, a to u jedné třídy z 30 
na 31 žáků, s účinností do 30. 6. 
2015. A schválili výjimku z nej-
vyššího počtu dětí v přípravné 
třídě stejné školy, a to z 15 na 

16 dětí se stejným termínem 
účinnosti.

První miminko
I letošní první mostecké mi-

minko dostane fi nanční dar od 
města Mostu. Prvním Moste-
čánkem se letos stala holčička 
Tereza Bringlerová a město 
Most jí daruje 20 tisíc korun. 
Patnáct tisíc korun navíc do-
stane první Mostečánek i od 
Ústeckého kraje. Protože první 
Mostečánek je zároveň i prvním 
miminkem Ústeckého kraje na-
rozeným v  síti nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a.s.

Rozpočet
je kompletní 

Radní doporučili zastupite-
lům schválit rozpočet (doplně-
ný materiál) města na letošní 
rok. Schodek rozpočtu je na-
plánován ve výši 60 395 000 Kč 
a je tvořen přebytkem běžného 
rozpočtu ve výši 25 608 000 Kč, 
schodkem kapitálového roz-
počtu ve výši 81  096  000 Kč, 
schodkem rozpočtu fondu roz-
voje bydlení ve výši 169 000 Kč 
a schodkem rozpočtu sociální-
ho fondu ve výši 4 738 000 Kč.

 (sol)

Mají se postavit byty pro 
seniory, zatím se ale neví kde

Radnice se podívá mostu
u nemocnice více „na zoubek“

MOST – Město Most bude mít novelizovaný jednací řád Zastupitelstva 
města Mostu. Změny, které radní navrhují zastupitelstvu schválit, se 
týkají především ustavujícího zasedání zastupitelstva a jeho průběhu.

„Hlavní změna se týká usta-
vujícího zastupitelstva. V  sou-
časném jednacím řádu vůbec 
nebylo ustavující zastupitelstvo 
a jeho průběh zakotveno. Nejde 
o razantní změny, spíše je zde 
vyspecifi kován průběh ustavující-
ho zastupitelstva. Je tu například 
zaneseno, kdo by měl vést jednání 
ustavujícího zastupitelstva, tedy 
že vedením se zpravidla ujímá 
nejstarší člen zastupitelstva nebo 
dosavadní primátor,“ uvedl ná-
městek primátora města Mos-
tu Marek Hrvol. Ve změnách 
se také nově objevuje i volební 
řád. „Abychom v každém novém 
volebním období nemuseli schva-
lovat nový volební řád, ale přímo 
si vybrali, jestli chceme hlasovat 

tajnou volbou nebo veřejnou, jsou 
v  jednacím řádu uvedeny i pod-
mínky tajné volby a podobně,“ vy-
jmenoval další změny náměstek 
Hrvol. Podle něj by měly změny 
jednacího řádu ulehčit situaci, 
po technické stránce, každé nové 
městské vládě, a to za předpo-
kladu, že nebudou tyto změny 
příštím novým vedením města 
zrušeny. „Změny obsahují i další 
technické věci, jako je například 
distribuce materiálů zastupi-
telstva apod. Hlavní změnou, 
kterou navrhujeme v  jednacím 
řádu, je ale již zmiňované zakot-
vení ustavujícího zastupitelstva,“ 
podotkl dále náměstek. Úpravy 
jednacího řádu se uplatňují až 
po delší době. Před pár lety sice 

ke změnám v jednacím řádu 
došlo, v návaznosti však na orga-
nizační změny úřadu. „Poslední 
dvě úpravy jednacího řádu za-
stupitelstva se prováděly v letech 
2010 a 2012. Pokaždé si změnu 
vyžádaly organizační změny na 
magistrátu. Prvně to bylo kvůli 
zřízení odboru kanceláře primá-
tora a tajemníka (do té doby dva 
samostatné odbory) a podruhé šlo 
o upřesnění distribuce také v ná-
vaznosti na organizační změnu 
magistrátu,“ doplnila tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. Úpravy jed-
nacího řadu se uplatňují teprve 
až po několika letech. Doté doby 
platil jednací řád Zastupitelstva 
města Mostu beze změn. Napo-
sledy byl jednací řád zastupitel-
stva pozměňován v  roce 2012. 
Jednalo se ale jen o formální 
změnu a tou bylo… (sol)

Zastupitelé si budou schvalovat
nový jednací řád 

Most k nemocnici se bude v budoucnu opravovat kompletně.

Pavilon bývalé infekce. Co s ní? Zůstává otázkou…

z Rady města Mostu
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MOST – Ples školních družin ze 7. ZŠ v Mostě v ulici J. Arbesa je 
tradiční a neodmyslitelnou akcí, která nebude chybět ani v letoš-
ním roce. Žáci prvního stupně se mohou každoročně pochlubit 
svým vystoupením a tanečními kreacemi, které se naučili za po-
moci svých družinářek. Letos se ples bude konat 21. března v Re-
pre a lístky jsou už v prodeji. 

Akce si postupem let získává 
stále větší oblibu. Především 
pro rodiče a další rodinné pří-
slušníky se stala společenskou 
událostí. Už v  těchto dnech 
děti pilně cvičí a trénují svá 
vystoupení. „Ples školní druži-
ny se letos koná už dvanáctým 
rokem. Na myšlenku uspořádat 
jej mě vlastně přivedly moje 
děti, když začaly chodit do ta-
nečních. Mně se to tehdy moc 
líbilo a řekla jsem si, proč to ne-
zkusit s malými dětmi,“ prozra-
dila hlavní organizátorka plesu 
a družinářka ze 7. ZŠ v Mostě 
Monika Beranová a dodala: 
„Nepořádáme klasické besídky, 
máme místo nich tento ples. Je 
to i prezentace naší školní dru-
žiny. Navíc se tu děti také nau-
čí něco z etiky, etikety, toto vše 
se společně skloubí. Slavnostní 
okamžiky střídají chvíle štěstí 
a také dojetí a nechybějí ani 
slzičky.“ 

Poprvé se Ples školních dru-
žin konal v  roce 2004 ve škol-
ní jídelně. Pak školní jídelnu 
vystřídalo CVČ. „Protože ale 
jeho popularita pořád stoupala 
a už jsme se nikam nevešli, tak 
jsme nakonec zvolili Repre, kde 

plesy pořádáme od roku 2009,“ 
upřesnila ještě organizátorka. 
Plesu se účastní všechny děti ze 
školních družin, tedy žáci ško-
ly z  prvních až čtvrtých tříd. 
„Trénujeme většinou už od lis-
topadu předchozího roku. Ples 
se koná v  březnu a do té doby 
trénujeme každý týden dvakrát 
zhruba tři až čtyři hodiny. Po-
stupně se spojujeme v  několika 
třídách a trénujeme v  tělocvič-
ně společně, abychom se secvi-
čili a zkoordinovali tak, aby 
vše bylo sladěné a perfektní,“ 
popsala přípravu žáků Monika 
Beranová. 

K  plesu patří pochopitelně 
i krásné společenské oblečení, 
které děti baví. Společenské 
šaty škola i půjčuje, a to nejen 
pro dívky, ale i pro chlapce. 
„Máme jednu šikovnou mamin-
ku, která nám šaty šije, jsou pře-
krásné a rodiče si je mohou za 
půjčovné pro své dítě vypůjčit. 
Oblečení máme i pro chlapce. 
Někteří rodiče, když je už oble-
čení jejich dětem malé, nám ho 
i věnují,“ podotkla dále dru-
žinářka. Program letošního 
roku bude opět nabitý, slibuje 
Monika Beranová: „Hlavním 

programem je společný nástup, 
předtančení a poté vystoupe-
ní dětí, především taneční čís-
la. Zveme i živou kapelu. Loni 
jsme tu měli stepařskou taneční 
skupinu, vystupují tady i děti 
ze studia Kamily Hlaváčikové. 
Letos bychom chtěli uspořádat 

i laserovou šou,“ prozradila 
k programu Monika Beranová. 
Součástí plesu je také tak zva-
né „štěstí“, kdy se losuje o ceny. 
Výtěžek z něj pak jde na pobyt 
dětí v  nové mostecké Jungle 
aréně. „Co se týče štěstí, tak se 
tu objevují nejrůznější věci, kte-

ré rodiče věnují. Měli jsme tu 
například i televizi, fotoaparát, 
tandemový seskok, samozřejmě 
nechybí sladké a slané…Je to 
všehochuť. Pobyt v Jungle aréně 
bude pak pro děti dostatečnou 
motivací a odměnou,“ je pře-
svědčena Monika Beranová. 

Ples se bude konat 21. března 
a lístky si už teď mohou zájemci 
obstarat ve školní družině. O do-
statek vstupenek se prý rodiče ne-
musejí obávat. Kdo chce ale místa 
s  lepším výhledem na velké pó-
dium, neměl by prý otálet. Cena 
vstupenky je 120 korun. (sol)

Víte, jak by se měli na plese 
chovat dámy a pánové a jak by 
měli být oblečeni? 

Ráchel Borovská
„Měli by se k sobě chovat mile 

a usmívat se na sebe. Děvčata by 
měla mít na sobě nádherné šaty 
a hlavně mít hezky učesané vla-
sy a třeba i rozpuštěné. Na krku 
mít řetízky a namalovanou pusu 
perleťovou rtěnkou. Kluci by 
zase měli mít motýlky nebo kra-
vaty a měli by se navonět.“

Kristýnka Jakubův
„Mají se k sobě chovat hezky, 

hlavně na sebe nesmí dělat ošk-
livé obličeje. Měli by mít střeví-
ce, někdy i třeba boty na cvičení. 
Měli by se navonět a třeba když 
má z nich někdo doma barvu na 
vlasy, tak si je i trochu obarvit.“

Adam Brejcha
„Neměli by na sebe rozhodně 

dělat žádný obličeje a měli by se 
chovat ladně a krásně.“

Sam Macek 
„Měli by se určitě k sobě cho-

vat hezky a radit si navzájem, 
když ten jeden nebude napří-
klad něco vědět. Myslím, že by 
se měli hlavně navonět, a to pře-
devším kluci.“

Valentýnka Petrásová
„Měli by se na sebe hezky 

koukat a být na sebe milí. Mys-
lím, že by holky měly mít nauš-
nice a být hezky učesaný a taky 
by měly mít vyčištěný zuby.“

Majda Bočanová 
„Holky by měly mít krásné 

šaty a kluci černý oblek a bílý 
sako. Hlavně ne ale bačkory 
a nebo boty do školy. Měli by být 
na sebe hlavně hodní a vznešení 
a při tancování nedělat žádný 
blbosti.“

Honzík Gerthner
„No neměli by být na sebe oš-

kliví, hnusní a lítat, ubližovat si 
a dělat na sebe opice. Oblečení 
by měli být krásně a mladě. Klu-
ci by měli mít oblek pěkně čer-
nej a buď kravatu nebo motýlka. 
Měli by mít boty se špičkou 
a hlavně černý. Dívky by měly 
mít bílé, s kulatou špičkou, nebo 
třeba růžové.“

Adam Balvín
„Holky by měly mít sukně 

a rozhodně slušný oblečení. Pak 
taky světlý boty a podpatky.“

Co je tombola?

Adam Brejcha
„To jsou ceny, kde se něco vy-

hrává. Já bych chtěl například 
vyhrát novej foťák…“

Honzík Gerthner
„To je taková soutěž, něco 

jako Sazka mobil, akorát že se 
tam nevyhrávají peníze, ale 
drobnosti. Dělá se to tak, že se 
vezme lístek a na něm je mra-
čoun nebo číslo, dojdete s ním 
ke stánku a tam vám předají 
tombolu podle čísla. Vyhrát se 
může ledacos, třeba daleko-
hled, malý brejličky a ještě další 
věci.“

Majda Bočanová
„Můžeme tam vyhrát prostě 

to, co tam rodiče dají. Minulý 
rok jsme byli na plese a měli 
lístky, kde byli mračouni a smaj-
líci a za ty jsme něco v tombole 
vyhráli.“

Adam Balvín
„Tombola je to, že tam dáte pe-

níze, dostanete lísteček, máte buď 
mračouna nebo smajlíka, pak 
tam jdete a dostanete cenu. Mů-
žou to být různý věci, třeba sáčky 
na bačkory nebo sladkosti.“

Co je dámská volenka?
Kristýnka Jakubův
„To holky poprosí kluky o ta-

neček.“

Adam Balvín
„No ta je někdy na konci, když 

to řeknou paní vychovatelky.“

Co uděláš, když šlápneš holce 
na nohu?

Honzík Gerthner
„Omluvím se jí a pak se na to 

kouknu, a když je to dobrý, tak 
řeknu, je to dobrý, ale možná tě 
to bude chvíli bolet.“

Adam Brejcha
„No určitě by se měl ten kluk 

omluvit. Může se to stát, i když se 
mi to osobně ještě nestalo.“

Sam Macek
„Já bych se jí omluvil a koukl 

na to, jestli to má dobrý.“

Jak se žádá o tanec?

Adam Balvín
„Podáme ruku a řekneme: 

Smím prosit…“

Adama Brejcha
„Vyhlédneme si tanečnici 

a musíme se učesat. Pak se ze-
ptáme, jestli smíme prosit.“

Honzík Gerthner 
„Podáme ruku, jakoby malin-

ko pokrčíme kolínka a řekneme: 
Smím prosit.“

Majda Bočanová 
„Poprosíme o tanec, řekne-

me: smím prosit a kluci by měli 
říct ANO.“

Ráchel Borovská 
„Holky i kluci by se měli 

uklonit. Jako první bychom si 
ale měli vyhlédnout tanečníka.“

 (sol)

Tradice pokračuje: Ples 7. ZŠ už posedmé

Co řekly ke školnímu plesu děti…

Valentýna PetrásováSam MacekRáchel BorovskáMajda BočanováKristýna JakubůvHonzík GerthnerAdam Balvín Adam Brejcha

Tréninky berou děti hodně vážně a umějí to společně pořádně „roztočit“.

Děti trénují dvakrát týdně několik hodin. Na ples si mohou děti zapůjčit šaty i ve škole. Pilný nácvik probíhá v družině, i v tělocvičně.



zpravodajství 5. únor 2015 5

Pro milované 
dítě

Lucinka se mu zdála smut-
ná a zakřiknutá. Z veselého 
děvčátka, kterého vždy byl 
plný dům, zbyl jen stín. Celý 
víkend holčička proseděla 
ve svém pokoji, dívala se na 
pohádky, nechtěla jít ven. 
Myslel si, že je nemocná, ale 
nic jí nebolelo 
a teplotu také ne-
měla zvýšenou. 
Nevěděl si rady. 
Volal její matce, 
své bývalé ženě, 
jestli je Lucinka 
v pořádku a nic 
se nestalo. Ta ale 
o ničem nevě-
děla a dcerka se 
podle ní chovala 
normálně. Když 
se měla Lucka v neděli vrátit 
domů, dokonce se rozbrečela, 
že chce zůstat u táty. To už za-
čal mít podezření, jestli s jeho 
dcerkou zachází její matka 
a její přítel hezky. Opatrně se 
Lucky vyptával, ale holčička 
nic neřekla. Další společný 
víkend čekal na holčičku ne-
trpělivě. Přišla opět smutná 
a zdála se mu bledá a pohublá. 
Už z toho byl nervózní. Ne-
zdálo se mu to. Lucince určitě 
doma ubližují. Ten zmetek, 
se kterým teď jeho žena žije. 
Takový divný chlap. Úlisně se 
usmíval, oplétal jeho ženu sli-
by. Odstěhovala se k němu do 
jeho domu, koupil jí auto, jez-
dili na drahé dovolené. Měla 
se s ním dobře a to ho štvalo. 
Nemohl jí dát tolik jako ten 
chlap. A teď navíc určitě ubli-
žuje jeho holčičce. Lucka bylo 
to nejdůležitější v jeho životě, 
co mu ještě zbylo. Lucinka 
celý víkend opět proseděla 
u pohádek, nemluvila, málo 
jedla. Už to nevydržel a posa-
dil si dítě na klín. Vyptával se 
jí, co doma, co maminka a co 
strejda. Lucinka se rozbre-
čela a řekla, že nemá strejdu 
ráda. Nechtěla víc říct, jen 
že ublížil mamince a na ni je 
také zlý. Když holčičku večer 
koupal, všiml si modřin na je-
jích nohách a zadečku. To už 
mu stačilo. Zavolal své bývalé 
ženě a oznámil jí, že Lucin-
ku druhý den domů nevrátí. 
Obrátí se na policii a sociální 
pracovníky, ohlásí zneužívání 
dítěte. Luciina matka nemoh-
la uvěřit tomu, co říká. On už 
ji ale neposlouchal. Ještě ten 
den šel na policii. Oznámil 
své podezření. O Lucku se za-
čali okamžitě zajímat sociální 
pracovníci. Holčičku odvezli 
na lékařské vyšetření, mluvil 
s ní psycholog. Policie si od-
vezla na výslech toho hejska, 
který žil s jeho ženou. Všech-
no šlo dobře. Byl spokojený. 
Když se objevila u dveří jeho 
domu bývalá žena, napřed ji 
nechtěl pustit dál. Pak si to 
ale rozmyslel. Měl navrch. 
To ona si našla zmetka, kte-
rý skončí v kriminále a ješ-
tě bude ráda, když ji vezme 
zpět. Sedla si v pokoji a dala 
si čaj. Chvíli jen tak mlčela. 
Začal mluvit on. O tom, jak 
nezodpovědně ohrozila jejich 
dceru. Jak nemá odhad na 
muže. Jak si našla úchyla. Pak 
mluvila zase ona. Je těhotná, 
čeká dítě se svým partnerem. 
Když to řekla Lucince, začala 
holčička vyvádět. Všude vy-
právěla, jak strýc mamince 
ubližuje. Modřiny si přinesla 
ze školy, kde po zadku sjela ze 
schodů. Nic jiného se neděje, 
než že holčička žárlí. Policie 
také nic jiného nezjistí. Řekla 

mu, že se nemusí o Lucku bát 
a rodině ať už dá pokoj. Když 
odešla, zůstal ještě dlouho 
jako opařený. Tak ona čeká 
dítě. Myslel si, že se k němu 
s prosíkem vrátí. Snad si ne-
myslí, že jí uvěří. Hned dru-
hý den šel na sociální odbor. 

Chtěl vědět, jak 
to bude s Luckou 
dál. Chtěl, aby ji 
měl doma a mohl 
ji chránit. Soci-
ální pracovnice 
mu zopakovala 
to, co už slyšel od 
ženy. Zneužívání 
se neprokázalo, 
holčička je pře-
citlivělá, reaguje 
přehnaně na to, 

že bude mít sourozence. Ne-
mohl tomu uvěřit. Úřady nic 
neudělají, aby ochránily jeho 
dítě. Nakonec všechno bude 
muset udělat sám. Představo-
val si, jak ten chlap večer ule-
há k Lucce do postele. V du-
chu viděl, jak jeho dítě pláče 
a toho úchyla, jak se jí dotýká. 
To nemůže dovolit. Obalamu-
til policii i úřady, jeho ale ne. 
Jestliže se matka nedokáže 
zastat vlastní dcery, udělá to 
on. Doma vzal lovecký nůž 
a schoval ho do vnitřní kapsy 
bundy. Vydal se za přítelem 
své ženy do firmy, kde pra-
coval. Nejprve ho sekretářka 
k němu nechtěla vůbec pustit. 
Pak ale vyšel ten chlap ven 
a pozval ho do kanceláře sám. 
Usadil ho do křesla a nabídl 
mu kávu. Řekl, že jeho postoj 
chápe. Doma se ale neděje nic 
strašného. Lucie je rozmazle-
ná a nechce ani slyšet o tom, 
že by se měla o maminku dělit 
se sourozencem. Vyvádí, dělá 
scény, nechce jíst, v noci bre-
čí. Psycholožka říkala, že to 
chce čas. Lucka se vzpama-
tuje. O prázdninách je vezme 
na dlouhou dovolenou. Bu-
dou spolu všichni tři, budou 
mít čas jen pro sebe, Lucka 
si zvykne na to, že bude mít 
bratra nebo sestru. Poslou-
chal a vztek v něm narůstal. 
Ten chlap všechnu vinu hází 
na Lucinku. Úlisně se usmí-
vá, mluví jako kniha. Káže 
o tom, jak je jeho dcera roz-
mazlená. Všichni mu na ty 
jeho řeči skočili. Vypadá jako 
svatoušek, a přitom ubližuje 
jeho holčičce. Vytáhl z kapsy 
nůž a vrhl se na svého pro-
tivníka. Zápasili spolu jen 
chvíli. Podařilo se mu muže 
zasáhnout. Bodl ho do hrudi, 
pak ještě jednou do břicha. 
Zůstal ležet na zemi. Díval 
se, jak z něj vytéká krev. Uvě-
domil si, že ho zabil. Půjde si 
sednout. Na hodně dlouho. 
Bylo mu to ale jedno. Lucka 
bude v bezpečí. A jeho žena 
se bude muset postarat sama 
o sebe a o toho parchanta, 
kterého si nechala udělat. 
Mohla mít krásný život s ním. 
Utekla mu a dítě si vzala s se-
bou. Nechala ho opuštěného, 
teď za to zaplatí. Jeden muž je 
mrtvý, druhý bude ve vězení. 
Sedl si a pomalu dopil kávu. 
Teprve pak vyšel z kancelá-
ře. Sekretářka se ho zeptala, 
jestli je vše v pořádku. Slyšela 
hluk.  Neodpověděl a šel pryč. 
Ještě slyšel, jak vykřikla, když 
nahlédla do kanceláře. Šel 
pomalu. Nastoupil do auta 
a odjel k domu své ženy. Chtěl 
ještě vidět Lucinku, než skon-
čí v poutech. Policie ho zatkla 
dřív, než stačil zazvonit.

 (pur)

SOUDNIČKA

MOSTECKO – Přední představi-
telé mostecké policie v čele s ve-
doucím územního odboru Jiřím 
Volprechtem se v  uplynulém 
týdnu setkali s nově zvolenými 
starosty obcí. Toto setkání probí-
há již několik let a policie na něm 
spolu se zástupci jednotlivých 
obcí rokuje v prostorách policej-
ního zařízení na Kaňkově o krimi-
nalitě. Starostka Litvínova Kami-
la Bláhová hodnotí toto setkání 
jako velmi přínosné. Překvapilo 
ji zejména to, že na Mostecku je 
větší kriminalita, než v Litvínově. 

Jednání byli přítomni i jednot-
liví vedoucí obvodních oddělení, 
policejních stanic, hlídkové služ-
by a dopravního inspektorátu. 
Vedoucí mostecké policie pří-
tomné seznámil s bezpečnost-
ní situací v regionu. „Hovořil 
o příčinách kriminality, o počtu 
stíhaných osob, počtu přestupků. 
Vyzvedl dobrou práci policistů 
a kriminalistů s odkazem na sta-
tistická čísla kriminality, u kte-
ré došlo k výraznému poklesu 
a k nárůstu počtu objasněných 
případů. Předložil zprávu o kri-
minalitě na území okresu Most, 
kdy konstatoval pokles krimina-
lity, zejména majetkových delik-
tů. Ve zprávě nechyběly statistiky 
trestné činnosti, grafy zatíženosti 
jednotlivých obvodních oddělení 
kriminalitou, objasněnosti, rozlo-
žení kriminality, počtu stíhaných 
osob, kriminality páchané na se-
niorech. Vedoucí mostecké policie 
hovořil o příčinách trestné činnosti 
v okrese, o kriminogenních fak-
torech, zmínil činnost toxi týmu 

odhalující trestnou činnost na úse-
ku drog i úvěrové podvody, které 
dominují hospodářské trestné čin-
nosti. Zástupce vedoucího Jindřich 
Bergmann se ve své zprávě dotkl 
veřejného pořádku a opatření, kte-
ré policie realizovala loni. Zmínil 
akce zaměřené na kontrolu zne-
užívání alkoholu a návykových 
látek mládeží, kontroly heren, 
restaurací, parků, vytipovaných 
lokalit. V rámci situační prevence 
policie realizovala řadu opatření 
k eliminaci trestné činnosti majet-
kového charakteru. Uvedl kontroly 
sběren, centra města Mostu, mos-
tecké burzy, rekreačních objektů 
v horách i zahrádek v koloniích. 

Vyzvedl spolupráci s městskými 
policiemi při realizacích bezpeč-
nostních opatření a poděkoval 
starostům obcí za pomoc a vstříc-
nost,“ uvedla policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Policii za 
dobrou spolupráci poděkovala 
také starostka Litvínova. „Spolu-
práce mezi Policií ČR a Městskou 
policií Litvínov je dlouhodobě vel-
mi dobrá. Navážeme na tuto spo-
lupráci pořádáním koordinačních 
schůzek mezi městem, Městskou 
policií Litvínov a Policií ČR. Vel-
mi se nám osvědčily také společné 
akce strážníků a Policie ČR za-
měřené na rizikové oblasti,“ říká 
Kamila Bláhová. Starosta obce 

Brandov vyslovil obavy o bezpeč-
nost kvůli otevření přechodu pro 
vozidla do Německa, ke kterému 
dojde v dubnu letošního roku. 
Starosta obce Nová Ves v Horách 
hovořil o příhraniční spolupráci 
s německými policisty, posteskl 
si, že policie dosud nemá terénní 
vozidlo tolik potřebné do horské 
oblasti, jehož získání je i podle 
vedoucího mostecké policie pr-
vořadou prioritou. Ubezpečil 
starosty horských obcí, že policie 
v případě nutnosti posílí výkon 
služby v horách o policisty z ji-
ných útvarů, z cizinecké policie 
nebo ze speciální pořádkové jed-
notky. (pur)

Sbíráte šrot?
Pozor na podvod!

Pokud se někdo živí sběrem 
šrotu a zároveň pobírá sociál-
ní dávky, jedná se z  jeho strany 
o podvod. „Policisté provádí kon-
troly sběren na Mostecku a zjišťu-
jí, zda osoby, které odevzdávají 
šrot, zároveň pobírají sociální 
dávky. V případě, že takové oso-
by získají za kontrolované období 
prodejem šrotu fi nanční prostřed-
ky, je o tom informován mostecký 
úřad práce. Ten zahájí správní 
řízení a seznámí osobu s pod-
klady před vydáním rozhodnutí 
o vzniklém přeplatku a povinnos-
ti vrátit neoprávněně čerpané so-
ciální dávky. Poté věc předá policii 
k dalšímu šetření, zda se nejedná 
o podezření z podvodného jedná-
ní,“ vysvětlila policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. V letošním 
roce mostecká policie šetřila 
už tři takové podvodníky, kteří 
zneužívali sociální dávky. „Nej-
mladší z trojice si v loňském roce 

vydělal 33 tisíc korun a od státu 
získal osm tisíc korun. Devětatři-
cetiletý Mostečan během pěti mě-
síců za sběr obdržel téměř 15 000 
korun a za toto období si nechal 
vyplatit dávky ve výši 10 000 ko-
run. Nejstarší z nich během pěti 
měsíců za sběr inkasoval 12 000 
korun a úřad práce mu vyplatil 
11 tisíc korun. S ohledem na to, 
že všichni tři si byli vědomi své 
ohlašovací povinnosti do osmi 
dnů úřadu práce nahlásit změny 
rozhodné pro výplatu dávek a ne-
učinili tak, policejní orgán všem 
třem sdělil podezření ze spáchání 
přečinu podvodu,“ doplnila Lud-
mila Světláková.

Ohrožoval strážníka 
boxerem

Vyšetřovatel mostecké policie 
obvinil ze zločinu násilí proti 
úřední osobě a přečinu výtrž-
nictví 57letého muže z obce na 
Mostecku. Ten se minulou stře-
du krátce po 14. hodině před 

budovou úřadu práce na místě 
veřejně přístupném pral s ne-
známým mužem. „Do konfl iktu 
zasáhl přítomný službu konající 
strážník městské policie, který 
muže vyzval, aby upustili od 
protiprávního jednání. Nezná-
mý z místa utekl, druhý začal 
strážníkovi vyhrožovat zabitím 
a s boxerem v ruce se ho snažil 
udeřit do hlavy a těla. Strážce 
zákona včas reagoval a úderům 
se vyhnul. Výtržník byl nakonec 
zpacifi kován za použití donuco-
vacích prostředků. Skončil v po-
licejní cele. Měl pozitivní decho-
vou zkoušku na alkohol. Bude-li 
uznán vinným, hrozí mu až šes-
tiletý trest odnětí svobody. Policie 
boxer zajistila,“ uvedla policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. 

Z lásky nenávist
Z lásky v nenávist se přetavil 

vztah dvou lidí z Mostu. Muž se 
po rozchodu s  dívkou vypravil 
k  ní domů a tam ji zbil. „Muž 
měl zaklepat na dveře své bývalé 

přítelkyně. Ta nikoho přede dveř-
mi nespatřila a dveře otevřela. 
Muž jí zamezil uzavření byto-
vých dveří nohou, kterou vsunul 
mezi dveře. Ženu násilně odtlačil 
a poté i přes její protest vstoupil 
do bytu, kde nemá žádné trvalé 
bydliště, ani v bytě v minulosti 
nebydlel. Ženě vyhrožoval ná-
silím, fyzicky ji napadl tak, že 
ji opakovaně udeřil do hlavy 
a dopouštěl se dalších fyzických 
útoků na ženě. Způsobil jí drob-
né zranění, se kterým vyhledala 
lékařské ošetření. K napadání 
má docházet již několik měsíců 
a policie v jednom případě muže 
vykázala z místa. Policisté z ob-
vodního oddělení v Mostě nyní 
28letému muži z Mostu sdělili 
podezření z přečinu porušování 
domovní svobody a nebezpeč-
ného vyhrožování. Mostečano-
vi může soud uložit v případě 
uznání viny až tříletý trest odnětí 
svobody,“ komentovala chování 
násilníka policejní mluvčí Lud-
mila Světláková. (pur)

Starostové se sešli se špičkami 
policie, někteří poprvé 

porušené paragrafy

Starostové města a obcí se sešli s policejní špičkou Mostecka.
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Dobrovského 2162 | 434 01 Most
Tel.: 476 101 746 / 476 101 748

Fax: 476 101 748

www.stein-ucetnictvi.eu

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.

HIPODOM MOST a.s. přijme zaměstnance na pozici: 

Náplň práce: 
•  administrativní podpora vedení společnosti - evidence pošty, 

příjem, výdej
• zpracování zápisů z porad, vyřizování telefonů, emailů
• správa všech dokumentů společnosti – objednávky, smlouvy
• příprava smluv a kontrola jejich plnění 
• správa webových stránek 
• zajištění chodu kanceláře
•  organizace dostihových dní a komunikace s nadřazeným 

dostihovým orgánem
• zpracování dotací 
Požadujeme: 
• minimálně SŠ vzdělání 
•  velmi dobrá znalost MS Offi ce (zejména Excel a Word – práce 

s tabulkami, fi ltry, vzorce)
• řidičský průkaz skupiny B
• Loajalita, zodpovědný přístup 
• Spolehlivost, samostatnost a preciznost 
• zkušenosti v oblasti administrativy výhodou 
• znalost cizího jazyka výhodou 
Nabízíme: 
• Práce na HPP (pracovní smlouva na dobu určitou) 
• Motivující fi nanční ohodnocení 
• Příjemné pracovní prostředí v sídle společnosti
• Místo výkonu práce v Mostě 
• Nástup možný ihned nebo dohodou 

Strukturovaný CV a motivační dopis zasílejte na adresu as@hipodrom.cz

Administrativní pracovník/pracovnice
LITVÍNOV – Další pokus udržet 
prodejnu potravin na náměstí 
Míru v  Litvínově předvede ně-
mecká společnost Gut alimen-
tari, s. r. o. Ta už úspěšně pro-
vozuje prodejnu v  sousedním 
Mostě a tamní zákazníci jsou 
spokojení. Třeba se kvalitní 
prodejny bez předraženého 
zboží dočkají i Litvínovští. Po-
slední provozovatel, řetězec 
COOP, v Litvínově neuspěl. 

Gut alimentari provozuje 
prodejnu v  Mostě ve Višňové 
ulici a zákazníci jsou spokoje-
ní. „Potraviny jsou tu kvalitní, 
je tu čisto a nijak zvlášť draho. 
Chodím sem nakupovat ráda,“ 
podělila se o své zkušenos-
ti s  prodejcem Jitka Lišková 
z  Mostu. Smlouvu už má Lit-
vínov připravenou. „Firma 
nás sama oslovila. Mají zájem 
o pronájem nebytového prosto-
ru o výměře 170 m2 v  přízemí 
objektu čp. 12, ul. náměstí Míru 
v Litvínově, za účelem provozo-
vání prodejny potravin a droge-
rie. Záměr na pronájem dané-
ho nebytového prostoru spolu 

s prostorem o výměře 185,2 m2 
byl zveřejněn na úřední desce 
města a nikdo jiný zájem ne-
projevil. Rada města schválila 
pronájem na dobu neurčitou za 
nájemné ve výši 600 Kč/m2/rok 

+ DPH, platby za spotřebu elek-
trické energie a paušální platby 
za vodu a teplo,“ prozradila 
starostka města Kamila Bláho-
vá. Prodejna by měla být ote-
vřena už v  březnu. Společnost 

zaměstná šest lidí. Prodávat 
hodlá pouze kvalitní potraviny 
přímo od výrobců. Předchozí 
nájemce řetězec COOP vydržel 
na náměstí Míru pouhé tři mě-
síce. (pur)

LITVÍNOV – Litvínovské fi rmy si nemusí na město příliš stěžovat. Míst-
ním fi rmám totiž město ve druhém pololetí loňského roku zadalo té-
měř polovinu všech veřejných zakázek. 

V  objemu peněz už ale není 
statistika tak slavná. Zatímco 
litvínovské fi rmy pracovaly na 
zakázkách za dvanáct miliónů 
korun, za veřejné zakázky utra-
til Litvínov ve druhém pololetí 

loňského roku celkem sto čtr-
náct miliónů korun. Litvínovské 
fi rmy získaly 29 zakázek z 67 vy-
hlášených. Z toho jen Technické 
služby Litvínov pracovaly na 19 
zakázkách za 1 700 tis. Kč. Mos-

tecké fi rmy si v  Litvínově přišly 
na bezmála 22 mil. Kč při reali-
zaci sedmi veřejných zakázek. 
Pražáci si v Litvínově příliš nevy-
dělali, prováděli tu pouze 5 zaká-
zek za bezmála 500 tis. Kč. Za to 
fi rmě z Hradce Králové zaplatilo 
město za dvě veřejné zakázky 65 
mil. Kč. K zadávání a k zákonné-
mu procesování veřejných zaká-

zek se využívá systém elektronic-
kého procesu zadávání veřejných 
zakázek E-ZAK. Celkem bylo ve 
2. pololetí roku 2014 vyhlášeno 
a uzavřeno 67 veřejných zakázek 
v prvním pololetí loňského roku 
45. Předpokládaná cena všech 
zakázek za druhé pololetí byla 
118 846 tis. Kč. Vysoutěžená pak 
o 5 mil. Kč nižší. (pur)

Na náměstí se vrátí potraviny

Téměř polovinu veřejných zakázek 
v Litvínově dělají místní fi rmy

První občánek 
dostane odměnu

Narození prvního dítěte 
v novém roce s trvalým po-
bytem na katastrálním území 
města Litvínova a narozeným 
v porodnici mostecké nemoc-
nice se již několik let stalo dů-
vodem k slavnostnímu obřadu 
přivítání do života. V letošním 
roce se dne 1. ledna narodi-
la jako první občánek města 
Litvínova Jana Krajníková. Při 

přivítání do života město Lit-
vínov založí na jméno dítěte 
spořicí účet u Komerční banky, 
a. s., s počátečním vkladem ve 
výši 15 000 Kč. První holčič-
ka dostane také drobné dárky, 
hračky a květiny. Slavnostní 
přijetí se uskuteční samostatně 
v sobotu 7. března před pláno-
vaným vítáním nově naroze-
ných občánků za období listo-
pad 2014 – leden 2015. Vítání 
se ujme starostka města Kami-
la Bláhová. Matrika Městského 

úřadu Litvínov k 31. prosinci 
roku 2014 registrovala 24 616 
obyvatel města Litvínova, při-
čemž v roce 2012 jich bylo 
o 790 více.

Srdceráj v nově 
zrekonstruovaném 
zámku

Vernisáží výstavy Srdceráj 
v sobotu 14. února v 16 ho-
din v zámku Valdštejnů zahájí 
město provoz ve zrekonstruo-

vaných prostorách historické 
památky. Expozice bude ve-
řejnosti přístupná do 30. září 
2017. „Srdce na tisíc způsobů 
jako nadčasový fenomén, srdce 
ve fotografi ích i v dílech vybra-
ných umělců, srdce z lásky i srd-
ce jako zboží. A srdce jako sym-
bol vřelého přivítání… Ruku na 
srdce: podobnou monotema-
tickou výstavu jste sotva někdy 
viděli. Jste srdečně zváni,“ říká 
Dáša Wohanková z  propagace 
města. (pur)

z Rady města Litvínova

Německý prodejce potravin vystřídá v Litvínově neúspěšný COOP.

Zásadní zakázkou loňského roku byla rekonstrukce zámku Valdštejnů.
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HORNÍ JIŘETÍN/PRAHA – Na tři sta odpůrců další těžby na lomu Československá armáda se sešlo v Horním Jiřetíně před tamním kulturním do-
mem. Podpořit obyvatele města, kteří se brání jeho přesídlení a chtějí od vlády, aby své rozhodnutí o zachování územních limitů neměnila, přijeli 
také lidé ze sousedních měst a někteří až z Prahy. Na demonstraci nechyběla ani politická reprezentace z Litvínova. Do Prahy před úřad Minis-
terstva průmyslu a obchodu ČR následující den přijelo 650 horníků z Mostecka, aby se postavilo za pokračování těžby na lomu ČSA. K protestní 
demonstraci se připojili také odboráři z Ostravska, kteří dlouhodobě nesouhlasí s tím, že vláda ignoruje budoucnost horníků a domácího uhlí. 
Horníky písemně či přímo na místě podpořili regionální i krajští politici, poslanci, starostové měst a obcí, zájmová sdružení a další. O prolomení či 
neprolomení těžebních limitů rozhodne vláda ještě letos v červnu.

V Horním Jiřetíně se 

pískalo, zapalovaly svíčky 

a zpívalo

Demonstraci v  Horním Jiřetí-
ně svolalo litvínovské sdružení 
Kořeny. Reagovalo tak na avizo-
vanou demonstraci hornických 
odborů v  Praze. Lidé se sešli 
s  transparenty hájícími město 
před přesídlením, svou podporu 
vyjadřovali pískáním na píšťalky 
a zapalováním svíček na památku 
obcí, které už v  minulosti těžbě 
ustoupily. „Horní Jiřetín v posled-
ních letech vzkvétá. Lidé staví nové 
domy, město se opravuje, vybudo-
vala se infrastruktura, čistička, je 
tu bohatý spolkový život,“ řekl na 
demonstraci starosta Horního Ji-
řetína Vladimír Buřt. Podpořit své 
sousedy a vyjádřit svůj postoj k tě-
žebním limitům přijela do Hor-
ního Jiřetína také starostka Litví-
nova Kamila Bláhová. „Jsme proti 
prolomení těžebních limitů. Těžba 
uhlí historicky regionu nepřinesla 
nic dobrého. Neobáváme se ani 
výrazně zvýšené nezaměstnanosti. 
V  současné době pracuje v  lomu 
ČSA 800 horníků. V minulosti bylo 
při útlumu těžby propuštěno mno-
hem více horníků, než hrozí nyní. 
Region se nemůže rozvíjet, do kraje 
nepřichází investoři. Uděláme vše 
proto, aby zůstaly těžební limity 
zachovány, máme pro to i usne-
sení zastupitelstva,“ uvedla sta-
rostka Litvínova Kamila Bláhová. 
Obyvatelé Horního Jiřetína podle 
starosty Vladimíra Buřta jsou 
většinou pro zachování těžebních 
limitů a svých domů se nehodlají 
zbavovat. „Minimálně sedmdesát 
procent obyvatel Horního Jiřetína 
chce těžební limity zachovat. Zbý-
vajících třicet je ochotno s  těžební 
společností o možném vykoupení 
domů jednat. Vyplynulo to i z vý-
sledků podzimních komunálních 
voleb, kde lidé volili strany, které 
jsou proti prolomení limitů,“ uvedl 
dále Vladimír Buřt. Demonstra-
ci ukončili účastníci emotivním 
zpěvem, při kterém měli někteří 
slzy v očích. Do Prahy pak Horno-

jiřetínští poslali pohlednice jako 
symbol svého postoje k těžebním 
limitům.

Ne všichni Hornojiřetínští 

se pokračování těžby brání

Demonstrace se ale nesetka-
la s  pozitivním ohlasem u všech 
obyvatel města. „Na demonstraci 
jsem se šel podívat z jediného dů-
vodu a to proto, abych si udělal 
obrázek o tom, jak jednostranně 
a tendenčně budou prezentovány 
názory na gradující situaci kolem 
prolomení limitů těžby na dole 
ČSA ze strany představitelů měs-
ta a jimi pečlivě vybraných hostů. 
A věřte, že jsem věru nebyl zkla-
mán. V Horním Jiřetíně žiji, vlast-
ním nemovitost a rovněž podni-
kám téměř třicet let, vychoval jsem 
zde spolu s manželkou naše děti 
a vidím, že kvalita života ve městě 
ani nestagnuje, naopak se neustále 
zhoršuje. Hlavně z této pro mne tak 
důležité skutečnosti se nehodlám 
bránit případnému postupu těžby 
a začít žít jinde. Svůj názor jsem 
se pokusil sdělit reportérce jedné 
konkrétní televizní stanice, ale ani 
jsem nebyl vnímán. Zrovna totiž 
ukončila rozhovor se ‚zeleným ak-
tivistou‘ Janem Rovenským a zřej-
mě měla ‚splněno‘. Instruovala ka-
meramana, že to je pro tuto chvíli 
vše a ať uklidí kameru do auta. To, 
co poté během demonstrace násle-
dovalo, si dovolím nazvat pokračo-
váním PR prezentace pana starosty 
Vladimíra Buřta a jeho názorů, 
které v průběhu let z mého pohle-
du již dokázal přetavit v dogma-
ta.“ komentoval hornojiřetínskou 
demonstraci obyvatel města Pavel 
Gruber. Také z loňského průzku-
mu agentury STEM vyplynulo, 
že odmítavý postoj obyvatel Hor-
ního Jiřetína k  přesídlení města 
není jednoznačný. Z  průzkumu 
vyplynulo, že 67 % obyvatel Hor-
ního Jiřetína a Černic očekává, 
že během nejbližších 10 let dojde 
k prolomení limitů těžby, 76 % 
obyvatel by se podle svého vyjá-
dření dokázalo se stěhováním vy-

rovnat. Odpůrci přesídlení města, 
jeho stoupenci a nerozhodní tvoří 
tři stejně početné skupiny. Téměř 
polovina respondentů uváděla, že 
je třeba co nejdříve zahájit debatu 
o podmínkách výkupu a přestě-
hování. Naopak třetina se nechce 
přestěhovat v žádném případě. 
Přitom v případě prodeje nemo-
vitostí chce až 69 % Jiřetínských 
vyjednávat o ceně samostatně. Za 
preferovanou formu vyrovnání 
považuje většina obyvatel peníze. 

Horníci žádají prolomení 

limitů, bojí se o práci 

i budoucnost regionu

Plot kolem ministerstva prů-
myslu a obchodu ozdobili hor-
níci stovkami šál. Přišli sem de-
monstrovat za plné prolomení 
těžebních limitů a pokračování 
těžby v  lomu ČSA. Šály se bu-
dou podle horníků ministerským 
úředníkům a politikům hodit 
pro zahřátí, pokud dopustí za-
stavení těžby. Podle hornických 
odborových předáků je to jediný 
způsob, jak zachovat pracovní 
místa pro stovky horníků a tisíce 
dalších míst v  návazných profe-
sích. Účastníci vyjádřili zásadní 
nesouhlas s variantami postupu 
těžby uhlí za územně ekologic-
kými limity těžby, které preferuje 
ministr Jan Mládek s tak zvaným 
malým prolomením. To počítá 
s pokračováním těžby po jihový-
chodním okraji Horního Jiřetína. 
Ustoupit těžbě by v tomto případě 

muselo 170 domů. Zbytek města 
by zůstal stát. „Jde o postoj, který 
ohrožuje nejen energetiku a těžeb-
ní průmysl, ale doslova existenčně 
samotné horníky a v souvislostech 
rovněž občany České republiky. Dr-
tivá většina zaměstnanců hornic-
kých společností i dodavatelských 
fi rem žije v oblastech postižených 
vysokou mírou nezaměstnanosti. 
Proto odmítáme nečinně přihlížet 
nesmyslným krokům ministerstva 
průmyslu, které nezaměstnanost 
jen prohloubí,“ říká Jaromír Fran-
ta, předseda Sdružení odboro-
vých organizací. Podle Jaromíra 
Franty se horníci z Mostecka 
obávají o budoucnost svého regi-
onu, který by se vinou špatných 
politických rozhodnutí mohl stát 
periférií České republiky. Jsou při-
praveni tlak na politiky dále zvy-
šovat, protože již nemají co ztratit. 
„Jsme hrdí na to, že máme velkou 
podporu zástupců kraje, poslanců 
parlamentu, odběratelů a prodejců 
uhlí. Další nám ji ještě stále vyja-
dřují,“ říká Franta. Své požadav-
ky na další kroky ministra Jana 
Mládka shrnuli horníci do něko-
lika bodů. Především žádají, aby 
o dalším prolomení limitů a státní 
energetické koncepci rozhodovali 
odborníci.

Demonstrující horníky 

podpořili mimo jiné také:

Hejtman Oldřich Bubeníček 
a Rada Ústeckého kraje

Primátor města Mostu Jan Pa-

parega
Hospodářská a sociální rada 

Ústeckého kraje 
Hospodářská a sociální rada 

Mostecka
Okresní hospodářská komora 

Most
Hospodářská komora Ústecké-

ho kraje
Poslanec Parlamentu ČR a sta-

rosta Nové Vsi v  Horách David 
Kádner

Poslankyně Parlamentu ČR 
Hana Aulická Jírovcová

Prezident Hospodářské komo-
ry ČR Vladimír Dlouhý

Svaz průmyslu a dopravy ČR
ČMKOS
Podkrušnohorské technické 

muzeum Most
Starosta Meziboří Petr Červen-

ka: „Jsem přesvědčen, že ministr 
Jan Mládek postupně chápe pro-
blém sociální situace, která se na 
Mostecku už několik let zhoršuje. 
Řešení, se kterým ministr přišel, 
je prvním krokem k  tomu, aby se 
sociální politika státu začala za-
měřovat také na Mostecko. Region 
dlouhodobě trpí nezaměstnaností 
a chudobou, což ho v  blízké době 
může přivést do dalších nepřízni-
vých situací. Zachování pracovních 
míst je v této době zásadní. Je nutné 
také vytvářet nová pracovní míst 
tak, aby mladí lidé neodcházeli 
z regionu za prací jinam. Ukonče-
ní těžby a ztrátu pracovních míst 
v  této situaci si Mostecko nemůže 
dovolit. Prolomení těžebních limitů 

na dole Bílina a lomu ČSA, pokud 
vláda nepřijde s jinými návrhy na 
zlepšení situace na Mostecku, je 
zásadní“. 

Starosta Louky u Litvínova Ro-
man Dub: „Louky u Litvínova se 
prolomení těžebních limitů přímo 
nedotýká, jako například Ma-
riánských Radčic nebo Horního 
Jiřetína. Co se nás ale jako všech 
ostatních v regionu týká, je sociální 
situace. Prolomením těžebních li-
mitů zůstanou zachována pracov-
ní místa, což je pro region s tradič-
ně nejvyšší nezaměstnaností velmi 
důležité. Malé prolomení těžebních 
limitů na lomu ČSA považuji pou-
ze za odklad konečného rozhodnu-
tí, které musí vláda udělat.“

Zastupitelé města Litvínova 
(Martin Klika, Kateřina Holz-
knechtová, Patrik Cmorej, Tomáš 
Hocelík, Daniel Volák, Helena 
Zemánková Týřová, Robert Kyse-
la, Jiří Šlégr)

Robert Kysela (SNK – ED): 
„Klub nezávislých zastupitelů Lit-
vínova podporuje úsilí hornických 
odborů za zachování pracovních 
míst v  regionu a jednoznačně od-
mítá zavádějící zkreslené informa-
ce různých ekologicko-lobbistic-
kých skupin o hrozbách a devastaci 
životního prostředí.“

Daniel Volák (Otevřená rad-
nice): „Podporujeme oprávněné 

požadavky hornických odborů na 
zachování pracovních míst a pod-
nikatelských příležitostí, naopak 
odmítáme lži ekofanatiků.“

FK Baník Most a Fotbalová 
škola Josefa Masopusta Most, 
Vladimír Hron, tiskový mluvčí: 
„My, největší fotbalová rodina na 
Mostecku, chceme vyjádřit pod-
poru k prolomení limitů v lomu 
ČSA. Uvědomujeme si zásadní roli 
v pokračování těžby hnědého uhlí 
z důvodu zachování zaměstnanos-
ti a podmínek pro výchovu, rozvoj 
a vzdělávání nejen sportovní mlá-
deže. Jsme přesvědčeni, že v přípa-
dě neprolomení těchto limitů by 
důsledky tohoto kroku byly fatální 
nejen pro mostecký fotbal.“

Předsedo vlády, 

rozhodněte!

Apelovat na předsedu vlády 
a přednést mu svůj požadavek 
na zachování těžebních limitů 
jela do Prahy nejprve starost-
ka Litvínova Kamila Bláhová se 
starostou Horního Jiřetína Vla-
dimírem Buřtem. S  Bohuslavem 
Sobotkou se setkali v  pátek 30. 
ledna. „Další postup vlády ohled-
ně těžebních limitů bude důležité 
rozhodnutí. Chceme situaci vyřešit 
k co nejlepšímu prospěchu našich 
občanů,  energetickým potřebám 
naší země i životnímu prostředí. 
Chci proto ještě před tím, než bu-
deme na vládě rozhodovat, disku-
tovat se všemi  zainteresovanými 

stranami a seznámit se s jejich 
pohledem na tuto  problematiku,“ 
uvedl po schůzce předseda vlá-
dy Bohuslav Sobotka. Tripartita 
jednala o těžebních limitech bez 
výsledku v pondělí 2. února. Zá-
jmy regionu na jednání zastupo-
val krajský radní Martin Klika. 
„Pokud se nemají těžební limity 
prolomit, pak ať vláda odepíše 
zásoby hnědého uhlí pod Horním 
Jiřetínem. Jen tak lidé budou mít 
jistotu, že se ani v  budoucnu tě-
žit nebude a region se bude moci 
rozvíjet. Vláda ale také musí říct, 
jak hodlá Ústecký kraj v  případě 
zastavení těžby podporovat. Musí 
řešit nezaměstnanost, která se 
bude v regionu zvyšovat, krimi-
nalitu a sociální problémy,“ uvedl 
Martin Klika. Ten spolu s Janem 
Paparegou, primátorem Mostu, 
Helenou Veverkovou, předsedky-
ní HSRM, a Richardem Falbrem, 
předsedou HSRÚK o prolome-
ní těžebních limitů opět jednal 
v úterý 3. února, tentokrát s pre-
miérem Bohuslavem Sobotkou. 
Mostecký primátor Jan Paparega 
požádal premiéra, aby záležitost 
limitů posuzoval v kontextu se 
sociálními dopady na zaměstna-
nost v regionu. Martin Klika pak 
vystupoval jménem Ústeckého 
kraje, který prolomení těžebních 
limitů také podporuje. (pur)

Prolomení těžebních limitů ze dvou úhlů
V Horním Jiřetíně demonstrovali odpůrci těžby.

Horníci zamířili před ministerstvo průmyslu a obchodu a žádali plné prolomení těžebních limitů.

Požadavky demonstrujících horníků:
•  Chovejte se jako ministr průmyslu, nestavte se proti němu. 
•  Rozhodujte s péčí řádného hospodáře a přestaňte politikařit.
•  Zrušte usnesení vlády ve věci již dávno překonaného usnese-

ní o územně ekologických limitech a nechte všechny zúčast-
něné jednat ve smyslu horního zákona.

•  Řiďte se horním zákonem a chraňte nerostné bohatství státu.
•  Přestaňte poslouchat názory politických handlířů na státní 

energetickou koncepci a dejte konečně prostor odborníkům.
•  Chovejte se k řízení státu jako k řízení fi rmy, kde není pro-

stor pro nekompetentnost a kde chybná rozhodnutí se zásad-
ními dopady znamenají důvod k odchodu.

Horníci demonstrovali před ministerstvem průmyslu a obchodu.

Odpůrci těžby se sešli v Horním Jiřetíně.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

LITVÍNOV – Litvínov se bude podílet na konání Her VII. zimní olympi-
ády dětí a mládeže ČR v roce 2016. Písemně vyjádřilo město podpo-
ru konání her a zavázalo se spolupracovat při realizaci souvisejících 
aktivit, které budou probíhat na území města.

O konání dětské olympiády 
informoval starostku města Ka-
milu Bláhovou hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček. 
„Město Litvínov již vyjadřovalo 
podporu této akci v roce 2014, 
kdy ještě nebyl znám výsledek 
výběrového řízení na pořadatele. 
Členové městské rady tehdy vy-

slovili souhlas s tím, že by se měs-
to Litvínov zapojilo do olympiády 
formou organizační podpory, a to 
poskytnutím sportoviště. Letos 
v lednu proběhla koordinač-
ní schůzka na Krajském úřadě 
Ústeckého kraje. Finanční krytí 
olympiády zajišťuje Krajský úřad, 
u města Litvínova se předpokládá 

součinnost městské policie, ha-
sičské záchranné služby, propa-
gace a poskytnutí stadionu, což 
městská rada potvrdila,“ uvedla 
starostka Litvínova Kamila Blá-
hová. Hlavním místem konání 
olympiády bude Chomutov. Tam 
také proběhne 17. ledna 2016 na 
zimním stadionu slavnostní za-
hájení a slavnostní ukončení se 
uskuteční 21. ledna 2016 tamtéž. 
Soutěžní disciplíny alpské lyžo-
vání, akrobatické lyžování, biat-
lon, lední hokej, krasobruslení, 

rychlobruslení, snowboarding 
proběhnou ve městech Chomu-
tov, Most, Litvínov, Nové Město 
v Krušných horách, Klínovec. 

Na olympiádě se očekává 
zhruba 1 600 návštěvníků. Pro 
ně připravuje Destinační agen-
tura Krušné hory ve spolupráci 
se společností MEDIA LIVE 
přehled ubytovacích kapacit 
v  této části Krušných hor a na-
bídku volnočasových aktivit 
s  aktuální zvýhodněnou cenou 
pro účastníky olympiády. (pur)

LITVÍNOV – V minulém týdnu se v Litvínově sešli zástupci městských 
policií z  celého kraje, aby se přiučili, jak využívat nový informační 
systém. Litvínovští strážníci už ho totiž využívají celý rok a mají s ním 
bohaté zkušenosti. Oni sami se naopak v témže týdnu učili od odbor-
níků na hazard, jak poznat kvízomat od automatu.

Zástupci městských policií 
z Ústeckého kraje se sešli v Lit-
vínově na workshopu, na kterém 
byl představen informační sys-
tém Městské policie Litvínov IQ 
Metropolis, který byl před ro-
kem sestaven litvínovské měst-
ské policii „na míru“. „Po roce 
využívání tohoto systému jsme 
hodnotili jeho kvality a předávali 
kolegům z jiných městských poli-

cií své zkušenosti. IQ Metropolis 
ostatním můžeme jen doporučit. 
Zefektivnil práci strážníka, je 
vhodný také pro práci s  table-
ty, obsahuje přehledné statistiky 
a umožňuje nahlížení do základ-
ních registrů, což velmi usnad-
ňuje práci hlídkám v  terénu,“ 
shrnul přednosti IQ Metropolis 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. Z  Litvínova si 

tak účastníci workshopu odvá-
želi doporučení a znalosti, které 
litvínovští strážníci načerpali po 
roce praktického využívání no-
vého systému. 

V  minulém týdnu strážní-
ci litvínovské městské policie 
také asistovali při kontrolách 
heren a restaurací s  výherními 
automaty úředníkům Speci-
alizovaného fi nančního úřa-
du Ústeckého kraje. „V rámci 
nulové tolerance k  hazardním 
hrám jsme společně s krajskými 
úředníky kontrolovali herny. 
Jedná se o další nástroj k odha-
lení černých heren a tak zvaných 

kvízomatů. Ve třech hernách 
úředníci odhalili nepovolené 
automaty a v jedné mladistvého 
hráče. V průběhu kontrol úřed-
níci také proškolili strážníky 
v  tom, jak odhalit a rozpoznat 
kvízomat od běžného automatu. 
Poznatky z  kontroly bude úřad 
dále zpracovávat. K  dalšímu 
řešení budou strážníci předávat 
Specializovanému fi nančnímu 
úřadu Ústeckého kraje také po-
znatky z  dalších kontrol, které 
budou provádět už bez účasti 
krajských úředníků,“ uvedl ve-
litel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. (pur)

Litvínov podpoří zimní olympiádu

Litvínovští strážníci bodují

Dětská olympiáda se bude konat i na Zimním stadionu Ivana Hlinky.
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Nová linka na Slovensko
z Mostu, přes Prahu a Brno 

do Bardejova
Informace najdete na našich stránkách: 

LITVÍNOV – Také v  letošním roce bude pokračovat město Litvínov 
s  Integrovaným plánem rozvoje sídliště Janov. Z projektu se rozšíří 
kamerový systém a vybuduje nové víceúčelové hřiště u janovské zá-
kladní školy. 

Integrovaný plán rozvoje 
sídliště Janov bude ještě letos 
pokračovat projektem Kom-
plexní revitalizace veřejných 
prostranství v sídlišti Janov IV. 
V  současné době město vybírá 
zhotovitele. Práce by měly začít 
od dubna letošního roku. Tato 
již IV. etapa bude zahrnovat další 
opravy chodníků, ploch a scho-
dišť. Hlavním bodem však bude 
nový volnočasový areál u ZŠ 
Janov pro širokou veřejnost. 
V dosud neupraveném areálu 
u školy budou opraveny a pře-
devším doplněny stávající herní 
prvky pro nejmenší děti včetně 
pískoviště, vyroste tam lanová 
pyramida a malá lezecká stěna 
pro teenagery, plácek s cestička-
mi napodobující dopravní hřiš-
tě a nové streetové herní prvky. 
Nepoužívaný atletický ovál se 
promění v přírodní běžeckou 
trasu s travnatou plochou pro 
fotbal. Vše doplní nová zeleň pro 
vhodné zastínění. „Půjde o veřej-
ný areál, který ale bude nově oplo-
cený a hlídaný správcem, bude 
nasvětlený a v nočních hodinách 

střežený kamerou městské poli-
cie,“ uvedla místostarostka Erika 
Sedláčková. „Dalším projektem 
je Komplexní revitalizace veřej-
ných prostranství v sídlišti Janov 
V- kamerový systém. V tomto 
případě probíhá příprava zadá-
vací dokumentace a výběrového 
řízení. Jedná se o pořízení osmi 
nových kamer, výměnu kamer na 
stávajících kamerových bodech 
v  Janově a zřízení dvou nových 
kamerových bodů u hřiště u ZŠ 
Janov za cca 2 mil. Kč. Posledním 
projektem by měla být Komplexní 
revitalizace veřejných prostran-
ství v sídlišti Janov VI, u kterého 
probíhá příprava projektové do-
kumentace. Financovat ho lze ze 
zbývajících prostředků IPRSJ, což 
je zhruba 13 mil. Kč, a dotace zde 
činí 85 % uznatelných nákladů, 
což je 11 mil. Kč. V letošním roce 
musí být všechny projekty do-
končeny a profi nancovány. Celý 
projekt IPRSJ končí k 31. prosinci 
2015,“ informuje o projektech 
v Janově fi nancovaných z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR 
Jitka Blovská z odboru investic 

a regionálního rozvoje Městské-
ho úřadu Litvínov.

Třetí etapa Integrovaného 
plánu rozvoje sídliště Janov byla 
dokončena v  prosinci loňského 
roku. Zhotovitelem byla spo-
lečnost HERKUL, a. s. Celkové 
náklady projektu, fi nančně pod-
porovaného z Integrovaného 
operačního programu v rám-
ci Dohody uzavřené městem 
Litvínov s Ministerstvem pro 
místní rozvoj, činily 11 mil. Kč. 
V rámci projektu byly rekon-
struovány chodníky v ul. Luční, 
v ul. Gluckova, v ul. Hamerská 
a část chodníku v ul. Přátelství. 
V těchto ulicích byly revitalizo-
vány a nasvětleny přechody pro 

chodce, v ul. Hamerské byly 3 
přechody opatřeny dlážděnými 
ostrůvky pro bezpečné přechá-
zení. Na západním konci ulice 
Hamerské bylo vysázeno 14 no-
vých stromů. Akce zahrnovala 
také zřízení parkovacích míst 
před MŠ Paraplíčko a v ulici 
Kopistská před čp. 232, dále pro-
běhla rekonstrukce parkoviště 
u nákupního střediska Krušno-
hor a plochy v atriu NS Krušno-
hor vč. navazujícího chodníku 
od parkoviště. U NS Krušnohor 
bylo vybudováno nové schodi-
ště, které nahradilo nebezpečný 
a degradovaný sestup k chodní-
ku podél nákupního střediska.
 (pur)

Rozvoj Janova pokračuje i letos

MOST – Děti a jejich rodiče se mohou těšit 7. února od 17 hodin na 
letošní první premiéru v Divadle rozmanitostí. Drakopohádky jsou 
hudebně divadelní revuí o dracích a malém kosmonautovi, který 
přistane na jejich planetě. Ojedinělé zážitkové představení pro 
nejmenší až největší diváky spojené s koncertem opravdové dračí 
kapely, při kterém nemusíte sedět na svých místech! 

Inscenace DRAKOPOHÁD-
KY je určena pro diváky od 
3  let výše. „Je svým způsobem 
velmi ojedinělá, protože chce 
otevřít prostor divadla i před-
stavení jako místo silného zážit-
ku, a to doslova a beze zbytku, 
nejen ve smyslu „sedím a dívám 
se“,“ uvedl dramaturg Divadla 
rozmanitostí Jiří Ondra. V pří-
běhu vystupují nadpřirozené 
bytosti, například draci,  jejichž 
dobré i zlé vlastnosti se až příliš 
podobají nám lidem.  „Formál-
ně se jedná o hudebně - scénic-
ký kabaret pro děti s morálním 
aspektem v tom nejlepším slova 
smyslu. Nejde o to tupě morali-
zovat, ale vzbudit v dětech po-
dezření, že negativní dračí vlast-
nosti jsou velmi podobné těm 
lidským. Zároveň inscenátorům 
záleží na tom, aby děti zakusily 
možnost brát divadlo jako místo, 

kde se můžou uvolnit (a klidně 
si i zatrsat) a rády se tam vrace-
ly,“ říká dále Jiří Ondra.  První 
část představení je vícepříbě-
hová a divadelní. Druhá část, 
následující po krátké přestávce, 
je taneční a zábava se ještě více 
přenáší do hlediště, které je 
tomu uzpůsobeno. „Hromadně 
se s celým týmem snažíme, aby 
to byl zážitek. I kdybyste příběh 
Drakopohádek zapomněli už na 
schodech, a že jich v Rozmáňu 
je, syntéza hudby a výtvarna 
a energie draků by měla vydr-
žet do příští návštěvy Rozmáňa. 
Doufáme, že to bude návykové,“ 
uvedl v rozhovoru pro divadlo 
režisér Jiří Jelínek. DRAKOPO-
HÁDKY jsou první spoluprací 
Divadla rozmanitostí s Jiřím 
Jelínkem, režisérem, hercem, 
textařem i autorem. Jiří Jelínek 
je také zakladatelem význam-

ného českého loutkářského 
souboru Dno Hradec Králové. 
Za svou tvorbu pro dětské i do-
spělé publikum byl mnohokrát 
oceněn.

Hrají: Jitka Raková, Tereza 
Karásková, Ivana Čurdová, Pavel 
Zikmund, Vít Levinský, Tomáš 

Alferi, Pavel Hendrych. Režie, 
texty písní: Jiří Jelínek. Drama-
turgie: Jiří Ondra. Hudba: Tomáš 
Alferi. Scéna, kostýmy, loutky, 
návrh programu: Bára Čecho-
vá. Realizace loutek a kostýmů: 
Vlastislav Brož, Jarmila Nedvě-
dová, Alena Kočendová. (sol)

„Rozmáňo“ ovládnou draci

foto: Ibra Ibrahimovič
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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 5: „NENECHAJÍ ŽÍT“ Výherci: Pavel Novotný – Most, Jaroslava Pšurná – Most, Petr Vršecký – 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
 ■ Prodám 3 skleněné demižony 

(5, 3 a 2 litry – opletené). Cena 400 
Kč. Telefon: 606 506 611

 ■ Koupím starou výkonnou svá-
řečku, trafo KS nebo rotační svá-
řečku Triodyn. Telefon: 608 224 
183

 ■ Koupím staré hračky – sta-
vebnice Merkur, auto na bowden, 
auto na setrvačník, pásáky, ma-
šinky a vláčky, indiány z NDR atd. 
Telefon: 608 224 183

 ■ Koupím automatickou pračku. 
Děkuji. Telefon: 720 618 359

 ■ Koupím ledničku. Děkuji. Tele-
fon: 720 618 359

 NOVINKY

Svatý Grál – Bauer J.
Bujná fantazie Olivie Joulesové – Fiel-
dingová H.
Plantanová alej – Grisham J.
Pět – Poznanski U.
Pro lásku k dceři – Taylorová S.

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Ulovila jsem ho v buši – Pawlowská H.
Muž s podivnou minulostí – Follet K.
Manželovo tajemství – Moriarty L.
Vaříme s Láďou Hruškou 
Já, poutník - Hayes T. 

 ROZPIS NOVINEK

Záhada na zámku Styles  

Nejznámější postava z pera královny 
zločinu se vrací… v nové speciální 
edici. Záhada na zámku Styles je prv-
ním románem Agathy Christie s tímto 
jedinečným a dnes již legendárním 
belgickým detektivem. Debutující spi-
sovatelka mu hned na úvod připravila 
nelehký úkol: Když v rozlehlém sídle 
za podivných okolností umírá jeho po-
starší, křehká, leč bohatá majitelka, 
podezření, že byla otrávena, se brzy 
změní ve skutečnost. Kdo je však vra-
hem? Manžel Alfréd? Nevlastní syn 
John Cavendish? Jeho krásná tajem-
ná žena Mary? Nebo snad rodinný lé-
kař? Důmyslný a napínavý příběh, na 
němž Christie pracovala během první 
světové války, nejprve vydavatelé od-
mítali. Nakonec vyšel až v roce 1921 
– a zahájil kariéru nejprodávanější 
prozaičky na světě všech dob.

 ■ Kdo by měl zájem o hezkou 
moderní výbavičku pro miminko, 
velikost 0-6 měsíců, obsahuje ob-
lečení všeho druhu, levně, domlu-
va na telefonu: 732 244 529

 ■ Prodám profesionální přilbu 
na kolo Alpina, barva red-silver, 
číslo 57-62, PC: 1 190 Kč, nyní 800 
Kč. Originál balení, nevhodný dá-
rek. Most. Telefon: 736 164 363

 ■ Modrá krajková zavinovačka, 
světlá, 200 Kč, fi alková vanička 
s odtokem přihrádky na mýdélko, 
růžové, pěkná za 150 Kč. Most. Te-
lefon: 736 164 363

 ■ Rifl ová dámská vesta M za 100 
Kč, nová rifl ová dámská vesta bílá 
100 Kč. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám bílou dámskou bun-
du s kapucí L, značka Karma, dříve 
499  Kč, nyní 250 Kč. Velmi pěkná 
a černý kabát prošívaný, delší, znač-
ky Denim na 170 cm, dříve 1 200, 
nyní 500 Kč. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám nový ruksak England, 
červenobílý, nový s cenovkou, dří-
ve 500 Kč, nyní 250 Kč. Nevhodný 
dárek. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám vibrátor, nevhodný 
dárek, dříve 2 000 Kč, nyní 500 Kč, 
na dobírku. Telefon: 607 454 139

 ■ Prodám regály 2 ks, kovové ro-
zebírací, hodí se do garáže, sklepa, 
dílny atd. Výška 2 m, hloubka 1 m, 
šířka 1,5 m. I jednotlivě, Most. Tele-
fon: 722 731 464 

 ■ 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 sta-
vu, 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
 ■ V Mostě prodám DB 1+1, 38 

m2, v prvním patře cihlového 
domu s výtahem v blízkosti stře-
du města v klidném prostředí. RK 
nevolat. Cena 160 000 Kč. Telefon: 
721 828 879

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

 ■ 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 
zcela zrekonstruovaném domě. 
Telefon: 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
 ■ Svobodný 39/168, hledá dívku 

mezi 25–40 lety, dítě nevadí, jsem 
z vesnice, byt mám, Litvínov a oko-
lí. Telefon: 721 033 089. Prosím jen 
SMS. PS: Jako hvězdy potřebují 
nebe, tak já bych chtěl tebe. Ahoj 
Jaroslav, ale nosím naslouchátko. 
Snad to ve vztahu nebude překáž-
kou? Nejsem omezený! 

 ■ 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. 
Telefon: 731 389 028

 ■ Vdovec, nekuřák, 60/193/82, 
hledá ženu, vdovu nebo rozvede-
nou, 55–62 let, nekuřačku z Mos-
tu 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

AUTO, MOTO
 ■ Osobní auto Renault s vlekem. 

Most. Telefon: 607 656 863

Kůň je jednou hříbětem, člověk 
(TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
5. 2. od 10 hodin HRÁTKY S ČERTEM 
Autor: JAN DRDA. Režie: Jiří Kraus. Martin Kabát, Sarka Farka, Školastykus, Káča a mnoho 
dalších známých v komedii o setkání s pekelnými živly. MORDHADRYHIMLLAUDÓN! Vstupné 
na reprízy: 150 Kč. DĚTI 80 KČ. Dopolední vstupné pro žáky: 80 Kč. Délka představení je 
120 minut.
9. 2. od 19 hodin DOKONALÁ SVATBA
Autor: ROBIN HAWDON. Režie: Milan Schejbal. Svatba. Prastarý symbolický rituál. Bill si chce 
vzít Ráchel, Ráchel se touží provdat za Billa. Cesta k dokonalé svatbě se ale výrazně zkom-
plikuje ve chvíli, kdy se Bill, po veselém loučení se svobodou, probudí vedle cizí ženské... 
Vstupné: 150 a 170 Kč. Dopolední vstupné pro žáky: 80 Kč. Délka přestavení je 130 minut. 
10. 2. 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. Vstupné: 140 Kč. Délka představení: 85 minut.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
5. 2. od 9 a 10.30 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.
7. 2. od 17 hodin DRAKOPOHÁDKY (premiéra) 
Autor: Jiří Jelínek a Tomáš Alferi. Režie: Jiří Jelínek. Obsazení: Drakokapela: Alferi Tomáš 
a Hendrych Pavel, Čurdová Ivana, Karásková Tereza, Levinský Vít, Raková Jitka, Zikmund 
Pavel. Dračírna pro malé i velké draky aneb Na světě by špatně nebylo, kdyby se více tančilo.
Hudebně divadelní revue o dracích a malém kosmonautovi, který přistane na jejich planetě. 
Tam se problémy neřeší jinak než tancem. Ojedinělé zážitkové představení pro nejmenší až 
největší diváky spojené s koncertem opravdové dračí kapely, při kterém nevydržíte sedět na 
svých místech. Pro děti od tří let.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
7. 2. od 16 hodin PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Zamotaná pohádka o princezně a princi, které sudičky vyměnily za děti chudých sloužících, 
o hrášku, který má dokázat, zda je princezna pravá, a také o dvou malých dracích, kteří ten 
zmatek rozmotají. V režii Jurije Galina hrají Zuzana Bartošová, Petr Erlitz, Petr Kozák, Lukáš 
Masár, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka, Jana Galinová, Jitka Raková, Iva Boušová. Vstup-
né 80 Kč.

CITADELA LITVÍNOV
6. 2. od 20 hodin LA4 & DJ WICH
Koncert.
12. 2. od 18 hodin BOHÉMA  GIACOMO PUCCIINI
KINO – Filmový záznam opery Bohéma od G. Pucciniho. Skladatel: Giacomo Puccini (1858–
1924). Libreto: Luigi Illica a Giuseppe Giacosa. Světová premiéra: 1. února 1896 Teatro Re-
gio…

V+V ROCK BAR MOST
6. 2. od 21 hodin TOTAL – Ústí n. Labem 
A je tady další kapela, která v rokáči ještě nehrála – Total! Nebojím se napsat Total Classic 
Rock, neb kapela hraje covery od těch nej hard rockových kapel, co se v rock n‘ rollovým hrn-
ci kdy uvařily. Uriah Heep, Judast Priest, Bad Company, Sweet, Rolling Stones, Led Zeppelin, 
atd. Ze starejch budou při poslechu padat ze zad křížky, mladí se podiví, co je to za úžasnou 
muziku, ale slíbit vám můžu jedno: BAVIT SE BUDEM VŠICHNI!

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 

Telefon: 737 215 594, 731 003 457



sport 5. únor 2015 11

Házenkářky nastoupí 
doma proti Zlínu

V dalším utkání interligy 
žen - WHIL se házenkářky 
DHK Baník Most předsta-
ví na domácí palubovce. 
V  sobotu 7. února přivítají 
od 18.00 hodin celek Zlína. 
Střetnutí se hraje tradičně ve 
sportovní hale v Mostě.

Ručinský na srazu 
reprezentace

Hokejový veterán Martin 
Ručinský se hlásil trenérovi 
Růžičkovi u národního týmu 
k dvojutkání proti Rusku. Ve 
svých téměř 44 letech je tak 
nejstarším reprezentantem. 
Hokejová extraliga má právě 
kvůli měření sil s Rusy repre-
zentační přestávku. 

Reichel s Havelkou 
mají stříbro

Stříbrné medaile vybojo-
vali mladí hokejoví repre-
zentanti HC Litvínov Kristi-
án Reichel a Martin Havelka 
při Evropské olympiádě mlá-
deže. Koučem českého výbě-
ru je bývalý litvínovský ka-
pitán a reprezentant Robert 
Reichel. ČR ve fi nále podleh-
la výběru Ruska. 

Stolní tenisté hostí 
Chodov a Jirkov

Týmy Chodova a Jirkova 
hostí o víkendu stolní tenisty 
SKST Baník Most A. Nejdří-
ve v sobotu 7. února přivíta-
jí v utkání III. ligy od 15.00 
hodin Chodov. Den na to, 
v  neděli 8. února, změří od 
10.00 hodin síly se soused-
ním Jirkovem. 

Hokejistky mají ještě 
pauzu

Pauzu mají litvínovské 
hokejistky v  nejvyšší sou-
těži žen. K  mistrovskému 
utkání potom nastoupí hned 
dva dny po sobě. Nejdříve 
21.  února budou hostit Par-
dubice, aby hned další den, 
tedy 22. února zajíždí k  od-
vetě do Pardubic.

Basketbalisté cestují 
za soupeři

Zápasy na palubovce 
svých soupeřů budou o ví-
kendu absolvovat basketba-
lové týmy BK Baník Most. 
V  sobotu 7. února nastoupí 
kadetky v Kolíně a muži B ve 
Varnsdorfu. V neděli 8. úno-
ra pak jedou kadetky k utká-
ní do pražských Nuslí.

Souš se poměří 
v přípravě 

s Ervěnicemi

Proti týmu VČSA Ervě-
nice nastoupí v  sobotu na 
umělé trávě v  rámci zimní 
přípravy divizní tým fotba-
listů Baníku  Souš. Utkání 
začíná ve 14.00 hodin. (krs)

MOST – K  modelovému utkání, které bylo vůbec prvním v  rámci 
zimní přípravy na domácím hřišti, nastoupili hráči druholigového 
FK Baník Most 1909 proti účastníkovi I. A – třídy, Viktorii Lom na 
umělé trávě ve Velebudicích.

Jak se očekávalo, Baník si 
s  chutí zastřílel a zápas skončil 
jeho přesvědčivým vítězstvím. 
V  dresu Lomu nastoupili gól-
man Mandous, Jan Procház-
ka, Kotlan, Andrejič a Vávra. 
Utkání hrané na umělé trávě ve 
Velebudicích splnilo očekávání. 
Mostečtí fotbalisté dostali po 
náročném týdnu tréninků zápa-
sové zpestření v podobě soupe-

ře, pro jehož hráče bylo utkání 
proti druholigovému týmu svát-
kem.

FK Baník Most 1909 - SK 
Viktoria Lom 13:2. Branky vítě-
zů: Holz 5, Danoski 3, Kurtaj 2, 
Wermke 2, Veselinovič. Sestava 
Baníku: Divkovič - Maruna, Ře-
hák, Běloušek, Jiří Procházka, 
Fall, Holz, Wermke, Kurtaj, Ve-
selinovič, Danoski. (jak)

Baník vyzval Lom, 
padlo patnáct branek

Most uvolnil
Petrušku a Charouska

MOST – K  poslednímu lednovému dni došlo k uvolnění hráčů, 
útočníka Patrika Petrušky a obránce Kamila Charouska z týmu pr-
voligového HC Most.

Oba hráči byli uvolněni a bu-
dou k dispozici svému novému 
klubu. Ani jeden není kme-
novým hráčem HC Most, ani 
sousedního HC Verva Litvínov. 
„Klubové vedení má v plánu 
pro zbytek sezony dát příležitost 
dalším mladším hráčům mos-
teckého a litvínovského hokejo-
vého klubu,“ píše se v prohláše-
ní na webu HC Most. Mostečtí 
v  posledním domácím vystou-
pení základní části porazili pře-
kvapivě právě Horácou Slavii 

Třebíč 2:1, když tři body bílo 
– modrým zajistil právě odchá-
zející Petruška, který byl důraz-
ný před hostujícím brankářem. 
Následně zajížděl Most v  pon-
dělí do Havlíčkova Brodu, kde 
překvapivě prohrál 6:1. Ve stře-
du se v posledním kole základ-
ní části představil v Šumperku. 
Poté tým čekají boje ve skupině 
play out. Vzhledem k postave-
ní a bodovému zisku v  tabulce 
by si měl HC Most prvoligovou 
příslušnost udržet.  (jak)

CHOMUTOV – V  sousedním 
Chomutově se ke konci ledna 
konalo 1. kolo mistrovství České 
republiky družstev v plavání.

Závodů se zúčastnilo 14 
ženských a 15 mužských druž-
stev z  Ústeckého a Libereckého 
kraje. Každý přihlášený klub 
mohl do jednotlivých disciplín 
nasadit maximálně dva plavce. 
Součet bodů ze všech disciplín 
pak určil vítěze prvního kola 
šampionátu a přímý postup do 
dalšího kola.

Pro litvínovský plavecký klub 
to byly první závody v  sezoně 
a sestavená družstva si rozhod-
ně nevedla špatně. 

Ženy ve složení Anna Hasel-
bergerová, Lenka Danihelková, 
Adéla Ema Dvořáková, Anna 
Březinová, Adéla Březinová, 
Jana Seilerová a Kamila Javor-
ková obsadily v  poměrně těžké 
konkurenci čtrnácti družstev 
krásné čtvrté místo. 

Mužské družstvo, oslabené 
o dva plavce z  důvodu nemo-
ci, ve složení Jakub Dietrich, 
Josef Seiler, Adam Novák, On-
dřej Wohl a Filip Zábranský 
obsadilo v  konkurenci pat-
nácti klubů deváté místo. Zá-
vody samotné se pak nesly ve 
znamení mnoha překonaných 
osobních rekordů.  (has, jak)

Litvínovští plavci 
na mistrovství ČR

CHEB – Jako již tradičně vlakem vyrazilo 18 Černých andílků z DHK 
Baník Most na Pololetní turnaj mladších žákyň do historického měs-
ta Chebu.

Tým byl pro turnaj rozdělen 
na dvě vyrovnaná družstva. Jed-
no hrálo pod názvem Černí an-
dělé Most a druhé pod názvem 
DHK Baník Most. Tímto byla za-
jištěna poměrně vyrovnaná mi-
nutáž, kterou zúčastněné hráčky 
strávily na hřišti. Obě družstva 
na turnaji odehrála celkem 18 
zápasů a obě s  vyrovnanou bi-
lancí – 2× výhra, 3× remíza a 4× 
prohra. „Cíl, který jsme si nasta-
vili, při výchově našich svěřenkyň 
byl na tomto turnaji splněn beze 
zbytku. Při slavnostním vyhlášení 
nás potěšilo individuální ocenění 
naší Kateřiny Ebrlové, která od 
místostarosty města Chebu Pavla 
Hojdy převzala cenu pro nejlep-
ší brankářku turnaje. No a aby 
nebylo vše jenom o házené, pří-
znivé rozlosování nám umožnilo 
vyrazit do našich nejmenších, ale 

přesto velice krásných Františko-
vých Lázní, kde jsme strávili veli-
ce příjemné dvě hodiny v místním 
Aquafóru,“ řekl k průběhu tur-
naje trenér Jiří Maršík. Zúčast-
něné hráčky a počet nastřílených 
branek: 

Černí andělé: Kateřina Ebrlo-
vá, Aneta Křepelová – 1, Barbora 
Poppelková – 10, Eliška Jindři-
chová – 2, Adéla Scheithauero-
vá – 18, Natálie Šrámková – 9, 
Adéla Martínková – 3, Valérie 
Brátová, Lucie Vevarová. DHK 
Baník Most: Kateřina Ebrlová, 
Tereza Landyšová, Lada Strako-
vá – 2, Lucie Válečková, Antónie 
Ležalová – 2, Adéla Čásová – 9, 
Kateřina Filová – 18, Kristýna 
Turčanová – 3, Kateřina Vrbová, 
Barbora Kraitlová. Trenéři: Jiří 
Maršík, Miroslav Straka a Mar-
kéta Tvrzová. (jak)

Pololetí s házenou 
na západě Čech

LITVÍNOV – V sobotu patřil Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově 
opět mladým a malým krasobruslařům. Konal se zde již 29. ročník 
celorepublikového krasobruslařského závodu Velká cena Litvínova, 
který je pořádán v rámci Poháru ČKS A,B pro pokročilejší krasobrus-
laře. Zároveň na litvínovském ledě probíhal již 6. ročník Podkrušno-
horské brusličky pro začínající krasobruslaře.

Do Litvínova letos přijelo přes 
180 závodníků z 24 krasobrus-
lařských oddílů z celé republiky, 
což svědčí o obrovské popularitě 
a oblíbenosti tohoto tradičního 
závodu.

Závodníci domácího oddílu 
HC Litvínov se v silné konku-
renci neztratili, všichni předved-
li velmi krásné výkony a snažili 
se předvést to nejlepší, co se za 
svoji kratší či delší bruslařskou 
kariéru naučili. Domácí repre-
zentanti vybojovali celkem 8 
medailí. Jednu zlatou, pět stří-
brných a dvě bronzové. Potvr-
dili tak, že patří dlouhodobě ve 
svých kategoriích mezi nejlepší 
v republice.

V kategorii Žačky nejmladší 
B vybojovala zlato svou perfekt-
ní jízdou bez jediného zaváhání 
Karolína Farkašová a pro stříb-
ro v kategorii Žačky B si dojela 

Kristýna Komůrková, které zlato 
uniklo jen těsně. V  Nováčcích 
mladších si svým krásným vý-
konem vybojovala stříbro Zuza-
na Sedláčková.

 Dvě „bramborové medaile“ 
si ze závodu odnesly a čtvrté 
místo obsadily Eliška Hladíková 
v kategorii žačky A a Magdaléna 
Farkašová v kategorii žačky nej-
mladší B.

Dařilo se i závodnicím, kte-
ré startovaly v  rámci projektu 
bruslička, a malým závodníkům 
v kategorii Přípravka v 6. roční-
ku Podkrušnohorské brusličky.

V  kategorii Kadet bronzovou 
medaili krásným předvedením 
své první závodní jízdy vyhrála 
Nikolka Popelková.

V  kategorii Přípravka I stří-
brnou medaili získala Leila 
Dlasková a v Přípravce II měli 
litvínovské závodnice hned dvě 

medaile, a to stříbro, pro které 
si dojela Andrea Pilná a bronz, 
který si vybruslila Anna Boro-
vičková.

Ostatní výsledky litvínov-
ských závodníků: 10. Nikola 
Hroncová (kat. Žačky ml. B), 6. 
Viktorie Hüblová (kat. Nováč-
ci), 10. Barbora Řezníčková kat. 
Nováčci), 14. Beata Hroncová 
(kat. Nováčci), 10. Zuzana Pat-
levičová (kat. Nováčci ml.), 13. 
Pavlína Žihlová (kat. Nováčci 
ml.), 6. Markéta Turková (kat. 
Kadet), 7. Vanessa Holíková 
(kat. Přípravka I), 5. Alice Žihlo-
vá (kat. Přípravka III), 7. Aneta 
Jedináková (kat. Přípravka  III), 
8. Tomáš Malíček (kat. Příprav-
ka III), 10. Natálie Vatrtová (kat. 
přípravka III), 11. Vali Hüblová 
(kat. Přípravka  III), 12. Diana 
Jedináková (kat. Přípravka III). 

Ceny vítězům předávali 
místostarosta Litvínova Mi-
lan Šťovíček, zastupitelka Hana 
Žihlová, zastupitel a současně 
generální manažer HC Verva 
Litvínov Robert Kysela spolu 
s brankářem extraligového týmu 
Pavlem Francouzem. (jal, jak)

Litvínovští krasobruslaři na domácích 
závodech vybojovali celkem 8 medailí

LITVÍNOV – Před zahájením extraligového utkání mezi HC Verva Litvínov a Mladou Boleslaví pogratu-
lovalo vedení domácího klubu někdejšímu hráči Litvínova a v letech 1980 – 90 také předsedovi oddílu 
Zdeňkovi Zímovi staršímu k životnímu jubileu.

Ve své době výrazná střelecká 
opora litvínovského hokejové-
ho týmu totiž 1. února oslavi-
la osmdesátiny. Dárkový koš 

a dres s číslem 80 jubilantovi 
předali generální manažer klu-
bu Robert Kysela a senior ma-
nažer Petr Hojer. Zdeněk Zíma 

starší působil v Litvínově jako 
hráč v letech 1954 – 1968. Se-
hrál 261 zápasů, v nichž vstřelil 
94 branek.  (jak)

Zdeněk Zíma starší slaví 80



DRÁŽĎANY – Uplynulý víkend se v  Drážďanech sešli turističtí nad-
šenci, aby na veletrhu turistického ruchu načerpali inspiraci na krátké 
i dlouhé výlety. V expozici České republiky se prezentoval také Ústec-
ký kraj. Představil horkou novinku nadcházející letní sezóny, „Cyklo-
region Krušné hory“ pro milovníky jízdy na kole v česko – německém 
pohraničí. Destinační agentura Krušné hory prezentovala především 
3D mapu zimních Krušných hor, Svazek obcí v regionu Krušných hor 
brožuru zimních sportů, kterou připravila společnost MEDIA LIVE. 

Veletrh cestovního ruchu 
v  Drážďanech je pro Ústec-
ký kraj ideální příležitostí, jak 
představit německým turistům 
krásy kraje. Největší zájem mají 
němečtí turisté o balíčky na 
míru, ubytování a program na 
víkend či celý týden včetně ceny. 
Proto také v  letošním roce De-
stinační agentura Krušné hory 
plánuje připravit balíčky napří-
klad pro rodiny s dětmi, seniory, 

aktivní sportovce. Dalším mate-
riálem, se kterým se chce agen-
tura na veletrhu v  Drážďanech 
prezentovat už v  příštím roce, 
je brožura Krušné hory bez ba-
riér, turistický průvodce urče-
ný hendikepovaným turistům. 
Spolupracovat přitom bude se 
Svazkem obcí v  regionu Kruš-
ných hor. Grafi ckou podobu 
materiálu a její zpracování už 
připravuje společnost MEDIA 

LIVE, která je podepsána pod 
většinou materiálů SORKH. 

Žhavou novinkou letošního 
roku určenou především pro 
cyklisty v Drážďanech představil 
Ústecký kraj. Díky projektu Cíl3 
„Cykloregion Krušné hory – pro-
pojení nadregionálních cyklotras 
v česko-německém Krušnohoří“ 
vznikl nový cykloregion propo-
jující „Krušnohorskou magistrá-
lu“ se sousledně běžící cyklotra-

sou na německé straně hranice. 
Je jí jedna z nejvýznamnějších 
dálkových cyklotras v Německu 
protínající několik horských ob-
lastí a nesoucí příznačný název 
Saská středohoří – „Sächsische 
Mittelgebirge I-6“. „Krušnohor-
ská magistrála s délkou 136,5 km 
je na české straně nejdůležitější 
dálkovou cyklistickou linií podél 
česko-německé hranice. Některé 
úseky však cyklistům nevyhovo-
valy zejména z pohledu možné-
ho střetu cyklistů s automobily 
a nebo kvůli špatnému technické-
mu stavu. V roce 2011 tak vznik-
la idea zlepšit tuto nádhernou 
hřebenovou cyklotrasu a přiblížit 
její zákoutí. Nový příhraniční 
cykloregion tvoří síť téměř 600 
kilometrů okružních cyklotras, 
spojených novými propojkami. 
Propojky jsou lehce rozpoznatelné 
podle cedulek, na kterých je z jed-
né poloviny umístěno pod číslem 

23 známé označení Krušnohor-
ské magistrály a z druhé pak logo 
oranžového cyklisty, které předsta-
vuje saskou cyklotrasu,“ popsala 
projekt Barbora Hyšková, která 
materiál v Drážďanech za Ústec-
ký kraj představila. Dvanáct pro-
pojek spojujících výše uvedené 
hlavní cyklotrasy vedoucí příhra-
niční oblastí tak nabízí skutečně 
pestrou škálu výletů pro náročné 
sportovce i „sváteční“ milovníky 
cykloturistiky. Podél stezek jsou 
umístěny turistické cedule, na 
kterých jsou užitečné informace 
jako podrobná mapa, popisky 
významných turistických zajíma-
vostí v blízkosti tras, tipy na výle-
ty i zajímavosti o okolní přírodě. 
Cykloregion Krušné hory – pro-
pojení nadregionálních cyklotras 
v česko-německém Krušnohoří 
byl podpořen z fi nančních pro-
středků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. (pur)
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Zimní sporty v Krušných horách,
mapa běžeckých stop a nové cyklotrasy
zajímaly německé turisty na veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech

Ústecký kraj byl součástí expozice České republiky.

Němečtí turisté měli největší 
zájem o nabídku ubytování.

Na veletrh zavítala náměstkyně 
hejtmana Jana Vaňhová.

Vystavované materiály si prohlédl také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (uprostřed).


