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Obyvatelé 2B mají strach z vyloučené lokality
MOST – Obyvatelé domů v atraktivní lokalitě 2B upozornili zastupitele na znepokojivou situaci, která
dlouhodobě panuje v okolí místních tří vybydlených bytových domů č. 31, 34 a 35. Varovali před záměrem nového investora, vybudovat v těchto domech malometrážní sociální byty.
Mostečané apelovali na zastupitele kvůli možné hrozbě vzniku sociálního bydlení v lokalitě 2B.

Ve středu 11. února 2015 podlehl těžké nemoci ve věku 62 let JUDr. Vojtěch Krejčíř, rodák z hanácké Mohelnice. Vojtěch Krejčíř byl
znám obyvatelům Mostu – a nejen jim – jako
výborný advokát. Byl uznávaným odborníkem
v oblasti práva. Mnozí lidé ho dokonce označovali za mosteckou advokátní jedničku. Advokacii se věnoval od roku 1978.
Dlouholeté zkušenosti získané v právní oblasti, ale i zájem o věci veřejné ho nakonec
přivedly do komunální politiky. Od roku 2010
působil jako zastupitel města Mostu za Sdružení Mostečané Mostu. Prosazoval boj proti
korupci, ale i přímý vztah politiků vůči občanům, poctivý přístup k potřebám a přáním
lidí. V komunální sféře se zabýval především
problematikou nulové tolerance a jejím praktickým uplatňováním vůči jedincům, kteří nedodržují zákonné normy. V srdcích mnohých
zůstane zapsán jako neúnavný spolubojovník,
stále ochotný rádce a výborný odborný poradce, kterého si vážili i političtí oponenti.

Prezident Zeman navštívil
Severní energetickou
Při své návštěvě Ústeckého kraje zavítal prezident republiky Miloš Zeman
také na lom Československá armáda,
kde se setkal s horníky.
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Rozhovor s Miriam
Kolodziejovou

Objevil se totiž podnikatelský záměr chomutovské společnosti vybudovat ve třech dlouhodobě

 „Strašáky“ lukrativní lokality 2B v Mostě jsou tři dlouhodobě vybydlené domy pražské společnosti. Ty chce odkoupit nový investor, který zde plánuje vybudovat
státem dotované malometrážní byty.

Bývalé Středisko volného
času: konečně prodáno!
MOST – Budova bývalého sídla Střediska volného
času v ulici Maršála Rybalka je prodána. O koupi
objektu projevili zájem dva kupci. Nejvyšší nabídce zastupitelé vyhověli. Objekt by měl být využitý
pro kancelářský provoz a prodejnu autodoplňků.
Fitness v přízemí bude fungovat dál.
Budovu, kde dříve sídlilo Středisko volného času, město prodává už od roku 2013. Tehdy byla minimální cena k prodeji stanovena na
zhruba osm a čtvrt milionu. Po půlroce klesla na
přibližně sedm milionů a osm set tisíc. V květnu
roku 2014 cena objektu opět ponížila, tentokrát
na šest milionů a tři sta čtrnáct tisíc korun. Nový
kupec získal nemovitost za šest milionů a tři sta
dvacet tisíc korun. Zastupitelé prodej schválili.
Dali tak přednost vyšší nabídce. Na magistrát
dorazily celkem dvě, a to letos v lednu. Majitelem
se stal Vladimír Plhák z Korozluk. Tomu dali zastupitelé přednost před Radkem Černým z Mos-

tu, který za objekt nabízel pět milionů a šest set
tisíc korun.
Kupec hodlá v bývalém Středisku volného
času v prvním patře vybudovat kancelářské prostory včetně školicího střediska, dále by tu měla
být zkušebna stavebních materiálů, kosmetické
služby a prodejna autodoplňků. Druhé patro
bude využito pro bydlení, případně ubytování.
Stávající fitness centrum, které zde funguje již 16
let, zůstane zachováno. Venkovní plochy budou
sloužit k odstavování vozidel pro veřejnost. Druhý zájemce o koupi objektu, kterému zastupitelé
nevyhověli, protože cena byla nižší i než minimální požadovaná, zde plánoval rozšířit prostory pro cvičení tělesně postižených, vybudovat
dvě až šest bytových jednotek a část nemovitosti
pronajímat například jako kancelářské prostory,
lékařské ordinace apod.
(sol)

Litvínovská rodačka Miriam Kolodziejová má za sebou první světový
úspěch, juniorský titul z Australian
Open.
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vybydlených domech č. 31, 34 a 35 malometrážní
byty. Obyvatelé mají vážné obavy, že v malometrážních bytech vzniknou sociální byty, do nichž
se přistěhují nepřizpůsobiví a z atraktivní čtvrti se
stane další vyloučená lokalita.
(Pokračování na straně 3)

Budova byla několik let na prodej.
Teď už má nového majitele.

Milí čtenáři
Minulý týden byl nabitý
bitý událostmi na politické, sportovní
tovní
i kulturní scéně. Návštěva
ěva
prezidenta, který se v otázce
zce
prolomení těžebních limitů
tů
zřetelně postavil na stranu
nu
horníků, se odrazila i na
jednání mosteckého zastupitelstva. Prezidentův vzkaz, jak už to
v zásadních otázkách
bývá, rozdělil veřejnost
na dva tábory. Proč se
třetí zasedání zastupitelů řadí do kategorie „rušných“, zjistíte
uvnitř vydání. O poznání radostněji bylo v kultuře
a sportu. Základní umělecká škola v Moskevské
ulici představila další ročník prestižní mezinárodní výstavy „Lidice“. Také tentokrát můžete
vidět to nejlepší, co výstava světových rozměrů dokáže nabídnout. Nejsem jistě daleko od pravdy, že
dětské výtvory si nezadají s výtvarnými díly dospělých umělců. Reportáž najdete na poslední straně.
V oblasti sportu se perlilo především na tenisových kurtech. Kdo z tenisových fandů nezná jméno Miriam Kolodziejová, měl by určitě zpozornět.
Tato litvínovská rodačka, a podle odborníků velká
tenisová naděje, slaví svůj první světový úspěch.
Proč má být Litvínov a nejen on na Miriam pyšný,
čtěte v exkluzivním rozhovoru. Na poplach bije
poslanec parlamentu David Kádner. Varuje před
možným zdražením elektrické energie pro občany.
Proč se poslanec pustil do polemiky o energetické
koncepci a co je podle něj jeden z největších problémů našeho státu? Dozvíte se pod titulkem Poslanec
David Kádner: „Nový energetický zákon je zmetek!
Zdraží energie pro domácnosti“. Rušno bylo a jistě
ještě bude kolem nadstandardní mostecké lokality 2B. Hrozí lidem z elegantních obydlí, že dostanou nepřizpůsobivé sousedy? Téma, které hýbe
veřejností i mosteckou radnicí, otvíráme na první
straně.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Zastupitelé rokovali poprvé
v novém roce a dlouho
MOST – Na prvním zasedání mosteckých zastupitelů v tomto roce
bylo pořádně rušno. Hojně diskutovat přišli občané města. Hlavními tématy, která z jejich strany přišla na přetřes, se stali limity těžby,
nepřizpůsobiví a vznikající vyloučené lokality ve městě, nepořádek
u Stovky a také financování mládežnického sportu v Mostě. Nejzásadnějším bodem únorového jednání bylo schvalování rozpočtu
města na rok 2015, který po diskusích získal většinovou podporu.

www.tiomode.cz
možnost vyzkoušení a nákupu na výdejně
Litvínov, K Loučkám 1436

požadujeme:
ÚSO v oboru elektro
nebo mechanik měření a regulace
vhodné pro absolventy

O názorové výměny a přestřelky mezi opozicí a koalicí
nebyla nouze. Jednání se tak
protáhlo na bezmála tři hodiny.
Mezi prvními projednávanými
body bylo obsazování pozic
kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města. Opozici se nelíbilo, že má v kontrolních orgánech města nízké
zastoupení a požadovala doplnění svých zástupců do těchto
orgánů. „Myslím, že opozici by
nemělo být upíráno právo být
v kontrolních orgánech města,
a proto navrhuji, aby došlo ke
změně ve statutu a jednacím

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

Na únorovém zasedání měli
občané výrazné zastoupení.

mobil: 774 481 441

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

ELEKTROMECHANIKA

řádu a rozšířil se počet zástupců kontrolního výboru na sedm
tak, aby zde mohly být zastoupeny všechny subjekty, které
působí v zastupitelstvu,“ vznesl
svůj protinávrh zastupitel za
SMM Jan Syrový. Ten ale nebyl přijat. Zastupitelé následně
odhlasovali za členy finančního
výboru Olgu Šrůtovou, Ondřeje Málka, Živka Ilieva, Lubomíru Mejstříkovou, Hanu Aulickou Jírovcovou, Jiřího Nováka
a předsedou Adolfa Sigmunda.
Členy kontrolního výboru se
pak stali Václav Hofmann, Petr
Cichý a Zdeněk Brabec, který

Náměstek primátora
Marek Hrvol obhajoval
škrty v rozpočtu.

se stal zároveň jeho předsedou. Hlasováním prošel i návrh
na odvolání Vlastimila Vozky
z dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a na

napsali jste nám...

Pan doktor Končel mává
praporem hezky, ale na špatném místě
Přečetl jsem si v novinách
články o mosteckých lékařích,
kteří protestují proti prolomení
těžebních limitů hnědého uhlí.
Domnívám se, že lékaři by se
měli starat o věci, které jim přísluší a které se přímo dotýkají
pacientů. Všichni víme, jaké
podmínky panují v mostecké
nemocnici, jak se lékaři chovají
k pacientům, jaká je zde úroveň lékařské péče a o marných
pokusech pacientů domluvit
se Česky s lékaři z jiných zemí

ani nemluvě. Nechápu, co pana
doktora Končela osvítilo, že
pozvedl prapor a vystoupal na
pomyslnou barikádu za záchranu zdraví zdejšího obyvatelstva
proti uhelným společnostem.
Nikdy předtím jsem u něj žádnou protiuhelnou aktivitu nezaznamenal. Jako lékař by se
měl starat především o to, aby
se zlepšila úroveň zdravotnické
péče a pacienti nemuseli obcházet mosteckou nemocnici
obloukem v případě, když mají
jakékoliv potíže. Znám mnoho
případů, kdy si lidé raději zařídí
hospitalizaci v krajské nemocni
ci v Ústí nad Labem, Plzni nebo
v Praze, jen aby nemuseli „skončit“ v Mostě. Značka mostecké
nemocnice je velmi pošramocená a pan doktor Končel by měl
praporem mávat úplně někde
jinde.

Dobrý den.
Chtěl jsem vás požádat, zda je
možné ukázat veřejnosti kaňku
na čerstvě upraveném přednádraží. To je bohužel dost častý
obrázek jak pro ty, co se pohybují denně na našem nádraží,
tak i pro ty, kteří do Mostu přijedou vlakem občas, nebo poprvé.

Hromada odpadků okolo
nedostatečných a přeplněných
kontejnerů. Snad nad tím nepořádkem chybí jen cedule „Vítejte
v našem hezkém a čistém městě“. Proč zde nezabudovali nové
zapuštěné kontejnery a nedostupné pro neposlušné občany?
Čtenář

Vážená redakce, zasílám vám
příspěvek k aktuálnímu dění
kolem lékařů, kteří povstali proti prolomení těžebních limitů.
Budu rád za jeho otištění,
A. Novotný, Most

jeho pozici byl delegován primátor Jan Paparega.
Na základě připomínek Luboše
Pitína k návrhu nového jednacího
řádu zastupitelstva a nesrovnalostem v materiálu primátor tento
návrh z hlasování stáhl. Politici
dále zvedli ruku pro dohodu mezi
městem Most a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o povolení vstupu
na pozemky a stavbu silnice I/27
v ulici Pražská, kde by měl být
vybudován přechod pro chodce.
Mostečtí městští poslanci také
pojmenovali novou ulici v oblasti Širokého vrchu, navazující na
ulici Úpadní, a to na ulici Široký
vrch. Zastupitelé si také schválili termíny zasedání v prvním
pololetí. Sejdou se jen dvakrát,
a to 9. dubna a 25. června 2015.
Politici také prominuli nájemné
od kolaudace Přípojky splaškové
kanalizace v ulici Žatecká čtyřem
subjektům, a to od 14. 7. 2014 do
doby rekolaudace přípojek vody
a kanalizace na vodovodní a kanalizační řady.
(sol)

Na zastupitelstvu se horlivě
debatovalo i o limitech
MOST – Jedním ze stěžejních témat diskuse občanů bylo téma limitů těžby hnědého uhlí. U řečnického pultíku se střídaly názory odpůrců i zastánců pokračování těžby.
Mezi diskutujícími vystoupil
například lékař Petr Končel. „Reaguji i za většinu lékařů, a to na
základě vystoupení pana primátora při jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, kde podpořil prolomení
limitů těžby a apeloval na to, aby
byl vyvíjen zvýšený tlak na prolomení limitů a tím byla zajištěna
pracovní místa pro Most,“ uvedl

Petr Končel a označil tento přístup za podporu uhelné lobby.
Primátor Jan Paparega prohlášení lékařů vzápětí okomentoval.
„Nic takového, že bych na někoho
vyvíjel tlak, jsem neučinil. Vyzval
jsem pouze ministra, aby se zabýval sociálně ekonomickými dopady ať už z hlediska pokračování
těžby, ukončení či nějaké alternativy.“ V diskusi na zastupitelstvu

zazněly i další názory obyvatel
na problematiku limitů. Zklidnit emoce se pokusil zastupitel
za ČSSD a současně i náměstek
ministra průmyslu a obchodu
Karel Novotný. „Jsou mezi námi
buď zastánci limitů, nebo odpůrci. Emoce hýbou námi všemi.
Chápu to, nicméně bych byl rád,
kdyby se k tomuto přistupovalo
věcně. Pan ministr je ten, který se
po dlouhé době nebojí říci, že se
rozhodnout musí, protože to dál
odkládat nelze,“ uvedl zastupitel
Novotný a připomněl, že mini-

str předloží vládě čtyři varianty
řešení problematiky limitů, a to
od úplného neprolomení, alternativám částečného prolomení
až po úplné prolomení limitů.
„Je to pragmatický přístup, aby
vláda, které této nerostné bohatství patří, rozhodla na základě
věcných faktů. Ministr chce mít
ucelený přehled o všech názorech
a postojích. Věřím, že vláda zaujme jednotné stanovisko. Termín
je určen na 30. červen letošního
roku,“ dodal Karel Novotný.
(sol)

spěch našeho regionu a ve prospěch i energetických problémů,
zásobování tepláren atd., proto je
nutné použít uhlí za limity.“

ekonomické a ty bohužel zmiňovány nejsou a nejsou zmiňovány záměrně,“ namítala Hana
Aulická a zmínila také otázku
nezaměstnanosti v případě
nepokračování těžby. „Mluví
se až o dvanácti tisících nezaměstnaných a dvacetiprocentní
nezaměstnanosti v rámci města
a regionu,“ uvedla a doplnila:
„Co se týče občanů Horního Jiřetína, jsou tu skupiny, které jsou
pro prolomení a které pro prolomení nejsou. Byla bych proto
ráda, kdyby se za ně nehovořilo
všeobecně,“ upozornila zastupitelka a připomněla i majetkové
vypořádání. „Vypořádání bude
dělat těžařská společnost, která
už má přes dvanáct let připraveno pro tyto občany vysoké, nadstandardní vyrovnání a možnost
s nimi o tom diskutovat. Je nutné
sdělovat i tato fakta.“
(sol)

 INTERPELACE A DISKUSE ZASTUPITELŮ

Děkuji všem, kteří
jsou pro další těžbu

ku o vyjádření svého stanoviska
k limitům.

K problematice prolomení
limitů těžby vystoupil zastupitel
za SMM Miroslav
Fencl.
Ve svém příspěvku poděkoval
všem, kteří se stavějí na stranu prolomení limitů. „Děkuji
jim za to, že jim není lhostejný
osud tohoto města a není jim
lhostejný osud lidí, kteří tu žijí.
V rámci diskuse padlo, že by při
neprolomení limitů přišlo o práci
na dva tisíce zaměstnanců. Zapomnělo se ale dodat, že na tyto
nezaměstnané by navázali další,
kteří pracují pro privátní firmy,
jež jsou napojené na těžařskou
společnost,“ uvedl Miroslav
Fencl a vyzval Vlastimila Voz-

Je to trauma
regionu, uhlí se ale
musí použít
Radní a zastupitel Vlastimil
Vozka ze Sč Most
zareagoval na výzvu
Miroslava
Fencla. „Myslím
si, že nikdo nemá pochyb o tom,
že v tomto kraji žiji, znám sociální a ekonomické problémy
našich lidí. Vím ale také, že to,
co se zjednodušeně nazývá jako
prolomení limitů, je v tuto chvíli
kompetence vlády. K tomu, aby
se dobývalo za hranicí ekologické
linie, je ještě hodně daleko. Jisté
ale je, že je to trauma našeho regionu. Jednoznačně je to ve pro-

Fakta se záměrně
zamlčují a zkreslují
Do
diskuse
na téma limitů se zapojila
i zastupitelka za
KSČM a poslankyně parlamentu Hana Aulická Jírovcová. Ta
navázala na příspěvky občanů,
kteří diskutovali v úvodu jednání zastupitelstva a argumentovali studiemi vlivu těžby na životní
prostředí. „Byla tady zmíněna
studie vlivů na životním prostředí. Je pravda, že tyto studie jsou
zpracovány. Jsou ale také studie,
které mapují dopady sociálně

Mostecko

Debata o rozpočtu byla dlouhá a vyhrocená
MOST – Zastupitelé města Mostu po dlouhé diskusi a vyostřené
výměně názorů mezi opozicí a koalicí nakonec podpořili většinou
hlasů rozpočet města Mostu na rok 2015. Pro rozpočet zvedlo ruku
dvaatřicet zastupitelů, osm bylo proti a nikdo se nezdržel.
Schvalování návrhu rozpočtu
na rok 2015 bylo nejstěžejnějším bodem programu třetího
zasedání mosteckého zastupitelstva. Ještě než ale došlo na
hlasování, strhla se v sále rozsáhlá a v některých případech
i vyostřená diskuse mezi opozicí a vládnoucí koalicí. Opozice hojně námitkovala návrh
rozpočtu a podala na desítku
protinávrhů. Požadovala navýšení příspěvků především do
oblastí mládežnického sportu
či technických služeb. S prvním
balíčkem protinávrhů vystoupil zastupitel a předseda SMM,
bývalý ředitel Technických služeb města Mostu, Jan Syrový.
Kritizoval zeštíhlení rozpočtu
o deset milionů korun právě
v oblasti technických služeb.
Podle něj bude mít takto zeštíhlený rozpočet vliv na zachování
čistoty města, omezení služeb
pro obyvatele a nebo se v konečném důsledku projeví ve
ztrátě hospodaření společnosti.
Jan Syrový proto vznesl protinávrh na navýšení rozpočtu ve
výši 3 milionů korun v oblasti
čištění města, jednoho milionu
pro Aquadrom, sedmi set tisíc
korun pro volnočasový areál
na Benediktu, tří set tisíc korun pro Matyldu a pěti milionů
korun v rámci městské zeleně.
Jeho protinávrh ale nezískal potřebnou většinu. Jeho stranický
kolega, zastupitel Luboš Pitín,
požadoval navýšení o čtyři miliony korun na podporu hokejové
a krasobruslařské mládeže. Dal-

ších pět milionů korun pak na
poskytnutí neinvestiční dotace
na rok 2015 pro sdružení Hokejový a krasobruslařský club
Most. Ani jeden z jeho protinávrhů ale zastupitelé nevyslyšeli.
Hlasováním neprošel ani protinávrh opoziční zastupitelky
Blanky Nešporové (SMM), která
kritizovala současné odměňování nově zvolených jednatelů
městského divadla a označila je
za „trafiky“. Blanka Nešporová

požadovala snížit dotace města městskému divadlu o jeden
milion korun. Její protinávrh

Radnice vyjednává
s majiteli domů
Vedení města už jednalo

čík, který kritizoval snížení prostředků na prokazatelnou ztrátu
na rok 2015 u Dopravního pod-

Rozpočet města Mostu na rok 2015 byl schválen
jako schodkový, a to ve výši 60 395 000 Kč. Je
tvořen přebytkem běžného rozpočtu ve výši
25 608 000 Kč, schodkem kapitálového rozpočtu
ve výši 81 096 000 Kč, schodkem rozpočtu fondu
rozvoje bydlení ve výši 169 000 Kč a schodkem
rozpočtu sociálního fondu ve výši 4 738 000 Kč.
nenašel většinovou podporu. Se
svým protinávrhem neuspěl ani
zastupitel za SMM Arnošt Šev-

niku měst Mostu a Litvínova.
Do diskuse k tomuto tématu
se zapojil poslanec a také nově

K rozpočtu města a námitkám
ze strany opozice vystoupil i
poslanec a nově zvolený předseda
představenstva DPmML, a.s.
Bronislav Schwarz (vlevo).

Obyvatelé 2B mají strach
z vyloučené lokality
(Dokončení ze strany 1)
„Ve vybydlených domech byla
před časem zahájena rekonstrukce, která byla posléze utlumena
a od té doby se tyto domy staly
místem pro bezdomovce a pofirdérní existence,“ připomněl
dlouhodobý problém ve městě
jeden z místních obyvatelů Jiří
Holý. Upozornil i na nový podnikatelský záměr investorů domy
zrekonstruovat. „Podle tohoto
záměru chce investor v těchto domech, které mají devět vchodů,
vybudovat sto pět bytů podporovaných ministerstvem pro místní
rozvoj formou dotace čerpatelné
do konce roku 2015. Jde v podstatě o vybudování malometrážních
sociálních bytů, které budou dotovány státem,“ informoval zastupitele a dodal: „Je to velice nešťastný
záměr, který zcela určitě zásadně
sníží cenu nemovitostí zdejších
obyvatel a tím znehodnotí i jejich
nemalou investici do bydlení. Podle našeho názoru by realizace
tohoto podnikatelského záměru
v této lokalitě vytvořila další vyloučenou lokalitu, jakou máme už
v Chanově nebo v lokalitě u Stovky. Chtěli bychom vás proto požádat, abyste se tímto problémem
zodpovědně zabývali a pokusili
se tento záměr zastavit, ochránili
nejen investiční prostředky a nemovitosti obyvatel této lokality, ale
i veřejný pořádek a klid,“ žádal
za sebe i předsedy společenství
vlastníků domů ve 2B Jiří Holý.

3

13. únor 2015

s majitelem domů, pražskou
společností EUROMIT s.r.o.,
a potencionálním kupcem.
„Majitel chce prodat domy chomutovské firmě za 11,5 milionu
korun. Město se může zabývat
případným odkupem domů, ale
prodejní cena je velmi nadhodnocená,“ informoval náměstek
primátora Marek Hrvol. Z jednání mezi městem a investorem
vyplynulo, že jeden z domů by
chtěl kupující ze státních dotací
rekonstruovat a vybudovat malometrážní pečovatelské byty
pro obyvatele od 65 let výše.
Zbývající domy by se pak měly
přebudovat na malometrážní
byty pro pronájem. „To samozřejmě může evokovat k tomu,
že záměr může být i takový, jaký
bychom si všichni nepřáli. V příštích dnech bychom měli mít oficiální záměr investora na papíře
a budeme dál jednat,“ upozornil
náměstek a dodal: „ Budeme dělat všechno pro to, aby záměr se
sociálními byty nenastal. Jsme
si vědomi, že tato lokalita je pro
občany atraktivní.“

Majitelé naslibují
hory doly
Zastupitelka a senátorka Alena Dernerová doporučila městu
domy odkoupit. „Chci apelovat
na to, aby město odkoupilo tyto
domy, protože s těmito lidmi
bude hodně těžké pořízení. Budou slibovat hory doly, černý les,
nakonec tam sociální byty budou chtít,“ varovala senátorka.
Mimo jiné zmínila i možnost
jednat s příslušným minister-

stvem. Mimo jiné potvrdila
letité problémy kolem vybydlených domů ve 2B. „O tyto domy
se majitel nestaral, museli jsme
mnohokrát volat městskou policii, opakovaně se tu objevovali
podivní lidé, dokonce tam i hořelo a zasahovali hasiči. Za peníze
města se tak dávalo do pořádku
to, co měl dělat majitel. Okolí nebylo dlouhou dobu ošetřené, takže do domů mohl kdokoliv vlézt,
mohl se tam stát i úraz. Já bych
se proto s takovýmto člověkem
příliš nebavila a byla bych velmi
tvrdá,“ doporučovala zastupitelka Dernerová.

Odkupte i blok 5!
V diskusi občanů na zastupitelstvu vystoupila i obyvatelka
kontroverzního bloku 5, který se
potýká s obdobnými problémy.
V souvislosti s nastolenou otázkou možného odkupu domů ve
2B městem Most Mostečanka
sdělila: „Bydlím v bloku 5. Už
od roku 2012 chci po městu, aby
byl náš dům, který tenkrát město
prodalo, odkoupilo zpět. Když je
možnost, že město odkoupí v lokalitě 2B tyto tři domy, chtěla
bych, aby město odkoupilo i na
náš dům.“
(sol)

zvolený předseda představenstva Dopravního podniku měst
Mostu a Litvínova Bronislav
Schwarz. „Ukončením práce
bývalého ředitele ušetříme dopravnímu podniku neboli městu
Mostu asi osm milionů korun,“
řekl poslanec. V sérii protinávrhů neuspěl ani zastupitel
Miroslav Fencl ze SMM, který
požadoval navýšení finančních
prostředků pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta o tři
a půl milionu korun. Hlasováním neprošel rovněž protinávrh opoziční zastupitelky Hany
Jeníčkové o navýšení finanční
rezervy pro zvyšování image
města Mostu jako Evropského
města sportu. „Domnívám se, že
zlepšování image Mostu je velmi důležitou věcí, je to známka
nejen města, ale i celého regionu
a ČR. Myslím si, že by měla být
v rozpočtu vytvořena rezerva
pro Most - Evropské město sportu, a to ve výši jednoho milionu
korun,“ navrhovala Hana Jeníčková. Posledním příspěvkem do
diskuse k rozpočtu města bylo
prohlášení zastupitelů za ČSSD.
„Za klub ČSSD a funkcionáře
odborových oddílů se nám nelíbí
omezení finančních prostředků
pro sportovce. Probíhala ale jednání u pana primátora, kde jsme
byli ujištěni, že jestliže kluby, ať
už fotbalové, hokejové nebo jakékoliv jiné přinesou podrobný
rozpis nákladů, nebude se vedení
města bránit proplacení a navýšení finančních prostředků. Bereme to jako slib, který je seriózní,
a proto jako klub ČSSD rozpočet
schválíme,“ řekl na mikrofon
sociálnědemokratický zastupitel
Zdeněk Brabec.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

 NÁZOR
Tomáše Kubala, zastupitele ODS
„Na
posledním
j e d n án í
městského zastupitelstva se
obrátili obyvatelé na město
Most s prosbou o pomoc
v zamezení vzniku sociálního bydlení v klidové lokalitě
2B a já se jim vůbec nedivím. Tito lidé bydlí v těsném
sousedství domů, kde mají
vzniknout
malometrážní
dotované byty. Za za své peníze si zrekonstruovali své
byty, udržují pořádek v okolí. Na zastupitelstvu vystupovali také někteří senátoři
a poslanci za náš kraj, naše
město, a nemyslím si, že výzva vyplatit tyto byty je ta
první, kterou město má udělat, když prostředky zatím
v rozpočtu nejsou… Apeluji
spíš na poslance a senátory,
aby kontaktovali příslušnou
paní ministryni pro místní
rozvoj a taktéž zástupce politické strany ANO v našem
městě, jejíž členkou paní
ministryně je, aby neschválila tuto dotaci, která opravdu dle mého je minimálně
neetická, ale i nesmyslná.
Takovéto bydlení má být
na okraji města, či vyčleněné lokalitě a ne v centru
obydlené části obce… ANO
v našem městě má i blízké
vazby na šéfa strany ANO
pana Babiše a i tato cesta je
snadnější, než hledat desítky
milionů v rozpočtu našeho
města.“
(sol)
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Kvůli ﬁnancování krasobruslení
bylo na zastupitelstvu dusno
MOST – Na zastupitelstvu se strhla bouře kolem financování krasobruslení. Rodiče sportujících dětí přišli na zastupitelstvo město žádat, aby finančně podpořilo krasobruslařský klub stejnou částkou
v rozpočtu jako v minulých letech.

Cena města Mostu
Pokud znáte někoho, kdo
vykonal či vykonává něco výjimečného a záslužného pro město Most, můžete jej navrhnout
na nejvyšší ocenění města Mostu. Cena je především morálním
oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná
díla, mající vztah k městu Most,
a za přínos k rozvoji města Mostu ve všech oblastech života.
Cena se uděluje jednotlivcům,
právnickým osobám či kolekti-

vům ve městě Most působícím.
Podmínkou je, aby se nominovaný narodil v Mostě, nebo zde
část svého života žil. Cena města Mostu může být udělena „in
memoriam“.
Své návrhy na udělení Ceny
města Mostu za rok 2014 zasílejte poštou na adresu Magistrát
města Mostu, odbor školství,
kultury a sportu nebo e-mailem
na adresu marie.dolezalova@
mesto-most.cz.
(nov)

Na dvorečku dobře
a za dveřmi hnůj…
MOST – Drahý chodník z Chanova, nepořádek v lokalitě Stovky
u tramvají, život s nepřizpůsobivými, málo hlídek v této problematické oblasti a špatné vybavení pracovníků technických
služeb při práci… Na to všechno
si přišli zastupitelům postěžovat obyvatelé města Mostu.
Hned několik podnětů a připomínek sdělila zastupitelům
obyvatelka bloku 95 na třídě
Budovatelů v Mostě. „Proč bude
dávat město 15,5 milionu korun
do Chanova a dělat jim odtud
chodník do Mostu, když městu
stále Chanovští dluží strašnou
sumu peněz? Jsou tu přeci neustále nezaměstnaní, proč si tedy
chodník nevybudují svépomocí sami a nedá se jim možnost
práce?“ ptala se rozhorleně
Mostečanka. Primátor Jan Paparega ale obyvatelce vysvětlil,
že chodník z Chanova se buduje
z dotačních titulů IPRM DEMOS. „Tato akce byla naplánována a schválena už v minulém
funkčním období, a proto je zde
realizována,“ doplnil ještě prv-

ní muž města. Ženu také zajímalo, proč nemají zaměstnanci
technických služeb dostatečné
vybavení a náčiní k prořezávce
dřevin. „Když se dělá jarní prořezávka dřevin ve městě, jsou na to
dva lidé. Mají dlouhou tyč a na
ní pilu a s tímto řežou stromy.
Rukama to pak tahají dolů. Jak
to, že na to nemají nějaké žebříky, ochranné pomůcky a nic?“
nechápala Mostečanka. Mimo
jiné zmínila i nepořádek, který
se objevil u Stovky v prostoru, kudy vede tramvajová trať.
„Když se chodí ke kostelu a někdo
přijíždí do Mostu, tak to tam vypadá hrozně. Na dvorečku dobře,
doma taky a za dveřmi hnůj…“
dožadovala se žena nápravy.
Primátor přislíbil kontrolu
města a dané oblasti a zjednání
pořádku. Mostečanka také upozornila na nedostatečný pohyb
hlídek městské policie u Stovky.
„S ředitelem městské policie jsem
již jednal a předpokládám, že
pan ředitel hlídky posílil,“ ujišťoval obyvatelku Jan Paparega.
(sol)

Podnětem pro názorovou
roztržku byl příspěvek Mostečanky, která přišla za rodiče
dětí žádat město, aby i na rok
2015 podpořilo krasobruslení
ve stejné výši, jako tomu bylo
v minulých letech. „S velkými
obavami vnímáme vývoj kolem
mládežnického a dětského hokeje a krasobruslení. Je pro nás

velmi nepříjemné sledovat politický boj, který ohrožuje další
sportovní činnosti,“ zmínila
v úvodu diskusního příspěvku
zástupkyně rodičů dětí sportujících v oddíle krasobruslení.
„Reprezentujeme město Most ve
všech krajích a ze všech závodů
vozíme bohatou nadílku medailí. Patříme k nejlepším oddílům

v republice. Děti i rodiče jsou
v oddíle spokojeni a o to by asi
nám všem mělo jít. Jsme ujišťováni vedením města, jak všechno bude fungovat, ale návrh
rozpočtu s našimi sporty prakticky nepočítá,“ podotkla dále
Mostečanka a upozornila, že
snížením rozpočtu o polovinu
se klub dostane do existenčních
problémů. „Chci jménem rodičů
dětí provozujících krásný sport
krasobruslení požádat, abyste
do rozpočtu zařadili částku, která je obvyklá každý rok,“ obráti-

la se na zastupitele diskutující.
Na její vystoupení zareagoval
náměstek primátora Marek
Hrvol, který ujistil, že město se nebrání další spolupráci
s oddílem krasobruslení. „Je
potřeba si ale říci, že oddíl krasobruslení má zhruba patnáct
členů a z toho je jen šest členů
mosteckých. To je jistě zajímavé
číslo. Chceme podporovat krasobruslení, ale v rozumné míře,“
reagoval na diskusní příspěvek
z řad rodičovské veřejnosti Marek Hrvol.
(sol)

Cestující a řidič zachránili ženě
peněženku i s doklady
MOST - Nebýt pohotové cestující a poctivého řidiče DOPRAVNÍHO
PODNIKU měst Mostu a Litvínova přišla by devětapadesátiletá žena
z Janova o peněženku s nemalou finanční hotovostí a doklady. Ta
cestovala autobusem z Litvínova do Janova.
Při placení cestující zřejmě
místo do kabelky upustila peněženku na zem. Skutečnost,
že nemá doklady a peněženku,
zjistila až druhý den. „Cestující
se šla zeptat na předprodej jízdenek, tam zaměstnankyně neváhala, zavolala na dispečink v Litvínově, kde naštěstí peněženka
s doklady a penězi byla. Na dispečink ji odevzdal všímavý řidič
dopravního podniku,“ uvedl
k situaci Karel Beneš pověřený
řízením dopravního podniku.
Řidič autobusu pan Gendráč,
který peněženku odevzdal, by se
v podobné situaci opět zachoval
stejně. „Určitě bych peněženku
vrátil a nemusela by to být jen
peněženka. Lidé mnohdy zapomínají v autobusech různé věci,

například oblečení, mobilní telefony, nákupní tašky, a dokonce
si pamatuji, že jedna žena i své

dítě,“ uvedl řidič autobusu Petr
Gendráč.
Do litvínovského depa řidiči přijelo poděkovat samotné
vedení dopravního podniku.
„Jsem rád, že u nás takové řidiče
máme, a proto si tento řidič zaslouží malou finanční odměnu,“

podotkl Karel Beneš. A chválou
nešetří ani žena, která peněženku ztratila. „Jsem ráda, že jsou
mezi námi takoví lidé, jako je
pan Gendráč, paní z předprodeje a dispečer, zaslouží si velkou
pochvalu,“ popsala šťastná paní
Fišerová.
(nov)

Pověřený ředitel dopravního podniku Karel Beneš (vpravo)
poděkoval řidiči Petru Gendráčovi za jeho poctivost.

Lidé žádali o informace méně
MOST – Vloni podali lidé na magistrát 31 písemných žádostí o poskytnutí informací podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Je to o jednu informaci méně než předešlý rok. Všechny
žádosti byly vyřízeny do patnácti dnů. Jedna z žádostí byla odmítnuta.
Občané podali jednu stížnost
na postup při vyřizování žádosti o informace, protože žadatel

nesouhlasil s výší úhrady za
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Cena, kterou

magistrát za službu vyměřil, činila 2 199 korun. Stížnost byla
postoupena krajskému úřadu,
který tyto náklady nepovažoval
za neoprávněné. Rozhodnutím
pouze přikázal snížit částku
z 2 199 na 2 000 Kč.
Nejvíce žádostí v roce 2014
vyřizovaly odbory správních

činností (8), městského majetku
(7), stavební úřad (7) a kancelář primátora a tajemníka (6).
Od platnosti zákona o přístupu k svobodným informacím,
tedy od ledna roku 2000, bylo
na mostecký magistrát až do 31.
12. 2014 podáno celkem 588 žádostí.
(sol)

zpravodajství

13. únor 2015

Náhodný soused

Na prezidenta Miloše Zemana čekali horníci v zaplněné jídelně.

Miloš Zeman: Dřív nebo později
se těžební limity prolomí
MOST – Uprostřed váhavých komentářů politiků a odkládání rozhodnutí o prolomení těžebních limitů vystupuje prezident Miloš
Zeman na rozdíl od vlády jasně a konkrétně. Prolomení těžebních
limitů je podle něj nezbytné a dojde k němu, dříve či později. Stát
podle prezidenta energii z uhlí potřebuje. Lidských sídel sice lituje,
v minulosti však musela ustoupit těžbě už vícekrát. To a mnohé další
řekl prezident Zeman horníkům při návštěvě dolu ČSA.
S horníky se sešel prezident
Miloš Zeman při své návštěvě Ústeckého kraje. Prezidenta
doprovodil hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, ředitel
společnosti Severní energetická, a.s. Petr Kolman a předseda
představenstva a spolumajitel
společnosti Jan Dienstl. Prezident Miloš Zeman nejprve
uctil památku Romana Makariuse, který do roku 2008 stál
v čele Českého báňského úřadu
a zemřel v době prezidentské
návštěvy Ústeckého kraje.
Prezident otevřeně přiznal,
že on sám podporuje prolomení těžebních limitů a nesouhlasí
s argumenty proti prolomení.
„Každá druhá žárovka v republice svítí z energie z hnědého uhlí.
To by si měli uvědomit odpůrci
prolomení těžebních limitů. Kritizují, že se energie z hnědého
uhlí exportuje. Česká ekonomika
je ale na exportu závislá a energie je komodita jako každá jiná.
Roční čistý zisk z exportu energie
je 4,5 mld. Kč, není to tedy ztrátová komodita, ale výhodná pro
naše hospodářství. Pokud mám
poradit těžařům, pak říkám, ať
začnou s vyjednáváním hned,
protože k prolomení těžebních
limitů dříve či později dojde a vy
budete mít náskok,“ prohlásil.
Prezident nezapomněl ani
na problém přesídlení Horního Jiřetína. „Je mi samozřejmě
líto lidských sídel, ale postavme
proti tomu energetickou bezpečnost státu. Nyní se rozhoduje
o budoucnosti delší, než jsou čtyři roky. Vezměme do ruky mozek
a počítačku a nutnost prolomit
těžební limity si spočítejme,“
uvedl Miloš Zeman. Dále odpo-

vídal na dotazy horníků.
K horníkům mluvil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. „Na téma prolomení
těžebních limitů máme s panem
prezidentem velice podobný názor. Současná krajská vláda se
k této problematice vyjádřila
jasně, prolomení těžebních limitů podporujeme. Co považuji za
nešťastné, je krajské referendum.
Proč by se měli například lidé ze
Šluknova vyjadřovat k problé-

je nádherný. Problém kraje už
není ekologie, ale to, že nemá
budoucnost. Pokud se neprolomí těžební limity, zavřou se doly,
zavře se průmysl. Zveme sem
k nám vládu, ať přijede a podívá
se sama, teprve pak ať rozhodne.
Lidem nevadí samotná těžba.
Vadí jim, že z toho má region jen
minimum a vše vysává Praha,“
prohlásil Jan Dienstl.
Jak vnímáte jako vzdělaný
člověk riziko zásobování České republiky energetickými
surovinami?
Potřebujeme dlouhodobou
energetickou koncepci. Potřebujeme svítit a topit. Naivní
amatérismus je prosazování

České republiky je také využit
na sto procent, alpské horské
toky tady nemáme. Reálný je
energetický mix jádro a uhlí, to
je pole pro věcnou diskuzi.
Jak ovlivnila váš názor na
prolomení těžebních limitů
předchozí profese analytika?
Je nutné vědět, kdy těžba začne a kdy skončí. Je to tak dlouhodobé rozhodnutí, že běžný
politik, který hlídá jen procento
své oblíbenosti ve čtyřletém volebním období, za tento horizont nedohlédne. Těžit se může
dalších pětatřicet let. Musí se
zvážit všechny akcepty, ekologické, ekonomické a sociální
dopady takového rozhodnutí.
I když se o prolomení těžebních
limitů rozhodne nyní, těžit se

obnovitelných zdrojů, energii
ze slunce a větru. Solární tunel
je jeden z největších podvodů
Zelených na naší republice. My
všichni teď na tento tunel musíme doplácet. Ročně šílenou
částkou 15 mld. Kč. To by se už
nikdy nemělo opakovat. Nemůžeme se také spolehnout na jadernou fúzi. Mluví se o ní už od
roku 1960 a stále je jen v experimentální fázi. Hydropotenciál

začne až za několik let, skončí
pravděpodobně někdy v roce
2050. Co považuji za sjednocení
všech nevýhod bez jediné výhody, je třetí varianta. (tzv. malé
prolomení těžebních limitů,
kdy by těžba pokračovala kolem Horního Jiřetína, zbouráno
by bylo 170 domů a deset let by
těžební společnost hrabala jen
hlínu, než by se dostala k uhlí).
(pur)

Co zajímalo horníky

Na lomu ČSA přivítali
prezidenta Jan Dienstl
a Petr Kolman (vpravo).
mu, který je od nich vzdálený sto
kilometrů. Když lidem ze Šluknova položíte tuto otázku, je jim
to jedno, jejich život to neovlivní. Musí se jednat o rozhodnutí
vlády, je to její odpovědnost,“
prohlásil směrem k horníkům
Oldřich Bubeníček. Slovo si vzal
také Jan Dienstl. „Když vláda
v roce 1991 zavedla těžební limity, bylo to správné. Po dvaceti
letech se kraj uzdravil. Náš kraj

Před odjezdem těžaři prezidenta obdarovali. Dostal víno z Třebívlic...

... a hornický krýgl.

Potkávala souseda na chodbě, vždy se na ni usmál, pozdravil, blýskl po ní očima.
Jeho pohled ji rozpaloval. A to
jméno, jako ze starých románů.
Jmenoval se Edward a byl o generaci starší než ona. Přesto se
jí v noci nezdálo o chlapcích
od nich ze třídy, ale o tom charismatickém muži
s prošedivělými
skráněmi. Představovala si, jak
spolu sedí u vína,
on jí vypráví, ona
poslouchá. Představovala si, jak
se prochází po cizích městech a on
o každém místě ví
něco zajímavého.
Představovala si,
jak se spolu něžně milují, ona
s nevinností mládí, on zkušeně
a citlivě. Edward se do sousedství nastěhoval teprve nedávno, ji ale hned zaujal. Slyšela
rodiče, jak o něm mluvili. Prý
hodně cestoval, nemá rodinu.
Číhala na něj, až uslyší klapnout dveře bytu a mohla také
vyrazit. Nenápadně se pak jako
náhodou potkávali na chodbě. Vždy pro ni měl úsměv,
prohodil s ní pár slov a jí bušilo srdce ještě dlouho poté.
Ten den měla ve škole velkou
smůlu. Profesorka matematiky
se k ní zachovala nespravedlivě a zhoršila jí známku na
vysvědčení. Navíc se neshodla
s kamarádkami. Cítila se zrazená a opuštěná. V takové náladě
supěla domů a ani si nevšimla,
že jde Edward proti ní. Kdyby
ji nepozdravil a neusmál se na
ni jako obvykle, přešla by nevšímavě kolem něj. On se ale
zastavil a začal na ni mluvit.
Říkal, že je smutná, ptal se, co
se jí stalo. Neovládla se a začala brečet. Pozval ji na kafe
a na džus. Všechno mu řekla,
povídali si dlouho a nakonec
odcházela domů šťastná jako
už dlouho ne. Ležela v posteli
a myslela na něj. Jak se na ni
díval, co říkal, na letmý dotek
při loučení. Milovala ho a byla
si jistá, že on miluje ji. Jen se
určitě bojí její reakce. Přeci jen
je o tolik starší než ona. Musí
mu sama naznačit, že o něj stojí. Druhý den se na to náležitě
připravila. Nalíčila a nastrojila.
Sama sobě připadala nádherná. Zazvonila na jeho dveře.
Když Edward otevřel, usmál
se na ni tím svým skvělým
úsměvem. Postoupila k němu,
přitiskla se na něj a přisála své
rty na jeho. Hlava se jí točila.
Chtěla, aby ji objal a podržel.
On ji ale jemně od sebe odtáhl. Díval se na ni shovívavě
jako na zlobivé dítě. Najednou
pochopila svůj omyl. Do tváře
se jí nahrnula krev. On ji nemiluje. To si jen namlouvala.
Už neslyšela, co Edward říká.
Nevnímala, když ji přesvědčoval, ať si najde chlapce ve
svém věku. On je prý příliš
starý a zkušený pro tak mladé
děvče. Ještě jednou to zkusila.
Řekla, že jiného nechce, miluje
ho. Znovu se mu pověsila na
krk. Edward už ale netrpělivě
stáhl její ruce dolů. On má jinou představu o své partnerce.
Nemůže milovat dítě. Zavřel
dveře svého bytu a nechal ji
poníženou a pokořenou stát
na chodbě. Šla domů, zavřela
se v pokoji a plakala do polštáře. Stejně rychle, jak se do
Edwarda zamilovala, začala
nyní k němu cítit strašnou
nenávist. Neuměla si představit, jak se s ním teď bude
potkávat na chodbě. Musí se
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mu pomstít. Musí ho vyštvat
z domu i z města. Vzpomněla
si na kriminálku, na kterou se
nedávno dívala. Byla o znásilněné mladé dívce. Už věděla,
co udělá. Držadlem tenisové
rakety si ublížila natolik, že jí
krev stékala po vnitřní straně stehen. Teď už
neplakala jen ponížením, ale i bolestí. Podívala se
na sebe do zrcadla.
Vypadala strašně.
Oteklá, rozcuchaná, uplakaná. Když
se vrátil její otec
domů, zděsil se, co
se jí stalo. Nechtěla nejprve nic říct.
Pak ale přiznala,
že ji ten nový soused zatáhl
k sobě do bytu a znásilnil. Čekala, že otec hned zavolá policii a spustí kolotoč vyšetřování
a obvinění. Její táta ale nic neříkal. Jen ji poslal do koupelny,
aby se umyla. Nemusí už plakat, on se o to postará. Šla si
lehnout, nespokojená s reakcí
svého táty. Možná, kdyby nebyla matka služebně v zahraničí, přiměla by tátu jednat.
Takhle se ale nic neděje. Nechápala ten postoj. Její otec zatím horečně přecházel po pracovně. Přemýšlel. Ten soused
mu byl podezřelý hned, jak se
nastěhoval. Prý cestovatel. Pořád v klidu, pořád s úsměvem.
Neviděl ho, že by chodil do
práce. Jezdil pěkným autem,
několikrát ho viděl s krásnými
ženami. Ten chlap měl životní
styl, o jakém se jemu nezdálo.
Nakonec ublíží jeho holčičce.
Když by to nahlásil na policii,
pak se bude vyšetřovat, jeho
dceru budou vláčet po doktorech, budou ji jen dál traumatizovat. Nakonec třeba řeknou,
že si to vymyslela. Nebo mu
dají rok, dva a pak ho pustí.
Takhle to nechce. Však on už
mu ten úsměv smázne z tváře.
Sáhl do zamykatelné zásuvky
svého stolu a vyndal zbraň po
otci. Uměl s ní zacházet, i když
neměl zbrojní pas. Nikdo nevěděl, že tu zbraň má. Zazvonil
na souseda. Když mu otevřel,
měl na tváři ten úsměv. Řekl
mu, že chce mluvit o své dceři.
Soused ho pozval dál. Když za
nimi zaklaply dveře, namířil
na něj zbraň. Konečně se ten
chlap přestal usmívat. Dotlačil
ho do koupelny. Donutil ho
vlézt do vany a pak ho pažbou zbraně omráčil. Svázal mu
ruce i nohy plastovou páskou.
Do úst mu dal roubík. Svlékl mu kalhoty. Přinesl si nůž
z kuchyně a uřízl mu penis.
Bolest muže probudila. Zmítal se ve vaně, všude bylo plno
krve. Díval se na něj, dokud ho
ztráta krve neoslabila natolik,
že se přestal hýbat. Pak mu
ještě pro jistotu přeřízl žíly na
zápěstí. Pečlivě otřel vše, čeho
se dotkl. Z bytu odešel, když
se ujistil, že je ten muž mrtvý. Pak vyšel z domu a u řeky
odhodil zbraň daleko do vody.
Cestou domů se zastavil v hospodě a dal si se štamgasty pivo.
Domů se vrátil pozdě. Před
domem potkal sousedku, která tu venčila psa. Prohodil s ní
pár slov. Když na jeho byt za
několik dnů zazvonil kriminalista, aby se zeptal na souseda,
jen pokrčil rameny. Přistěhoval se teprve před časem, nic
o něm neví, prakticky ho neznal. Jeho dcera také jen krčila rameny. Takový starý muž,
někdy se potkali na chodbě,
pozdravili, nic víc.
(pur)
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V Janově přibyla lůžka pro nemocné
Alzheimerovou chorobou
LITVÍNOV – V Ústeckém kraji roste poptávka po lůžkách v sociálních
zařízeních zaměřených na péči o osoby s Alzheimerovou chorobou.
Proto v Domovech sociálních služeb Litvínov Janov zrekonstruovali
pro potřeby nemocných celé patro. Téměř okamžitě se kapacita oddělení naplnila.
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Ředitel janovského sociálního zařízení Vladimír Vopelka
reaguje na poptávku po specializovaných lůžkách pro nemocné
Alzheimerovou chorobou. Celé
jedno patro postupně zrekonstruoval a přeměnil na oddělení
pro tuto sociální službu. Původně mělo oddělení 16 lůžek, která
se ale okamžitě zaplnila. V loňském roce proto začali v sociálním zařízení s rekonstrukcí
i dalších pokojů a nově tak přibylo dalších 21 lůžek. „Poptávka
je obrovská. První kapacita 16
lůžek se zaplnila během jediného měsíce. Z nových 21 lůžek už
zbývá také pouze sedm volných
míst,“ uvedl ředitel zařízení. Pokoje jsou jednolůžkové i dvou-

lůžkové. Nechybí terapeutické
dílny a společenský prostor.
Oddělení je uzavřené, klienti ale
mají možnost pohybu po celém
zařízení. Do budoucna zvažuje
ředitel zařízení zavedení elektronického hlídání klientů, kteří
dostanou náramky a budou se
moci samostatně pohybovat po
budově i zahradách. O jejich
pohybu budou mít zaměstnanci přehled, aniž by je museli na
každém kroku doprovázet. Tím
ale renovace v janovském sociálním zařízení nekončí. „Specializace na Alzheimerovu chorobu
je velmi důležitá, kromě ní poskytujeme služby také seniorům
s klasickou stařeckou a etylickou
demencí. Po dokončení přestav-

by čtvrtého patra se chystáme
na další projekt. Hodláme zvýšit
kvalitu života našich klientů. Ve
dvou patrech chceme vybudovat
k pokojům samostatné sociální zařízení,“ doplnil Vladimír
Vopelka. Na oba projekty získalo sociální zařízení finance
od Ústeckého kraje. Litvínov
má v současné době v širokém
okolí nejvíce specializovaných
lůžek pro lidi nemocné Alzheimerovou chorobou. Obdobná
specializovaná lůžka jsou také
v Meziboří. „Snahou Ústeckého
kraje je také posílit terénní sociální služby směrem k seniorům,
aby mohli co nejdéle zůstávat ve
svém domácím prostředí. V případě nemocných Alzheimerovou
chorobou to ale není příliš možné. Tito lidé vyžadují celodenní
péči, specializované pomůcky,
odborně vzdělaný personál. To
jim při nejlepší vůli nemohou
terénní sociální pracovníci, ani

„Alzheimerů“
přibude
Lidí s Alzheimerovou chorobou dramaticky narůstá.
V následujících padesáti letech by se měl zvýšit počet lidí
s touto chorobou až trojnásobně. V Ústeckém kraji přibude 23 tisíc takto nemocných
lidí. V roce 2065 jich bude podle posledních odhadů skoro
33 tisíc. Chorobou už nebude
trpět každý třináctý člověk
starší 65 let, ale dokonce každý
sedmý. Poptávka po lůžkách
pro lidi s Alzheimerem bude
stoupat i v budoucnu.
vlastní rodina poskytnout. Uvědomujeme si tuto skutečnost a na
rozšíření specializovaných lůžek
v krajských zařízeních stále pracujeme,“ vysvětlil Martin Klika.
(pur)

Co je
Alzheimerova
choroba?

Nové patro slavnostně otevřeli
ředitel zařízení Vladimír Vopelka a
krajský radní Martin Klika.

Alzheimerova
choroba
je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém
se rozpadají nervová vlákna
a buňky. Příčina jejího vzniku není známá. Většinou
postihuje seniory nad 65 let,
ženy mnohem častěji než
muže. K rizikovým faktorům patří i kouření, alkohol
a stres. Lék dosud neexistuje,
lékaři mohou onemocnění
pouze zpomalit. Předcházet
mu lze zdravým životním
stylem, dostatkem tělesné
i duševní aktivity.

Tajemství dlouhověkosti? Nikdy jsem se neoženil
JANOV – Rudolfu Hrdličkovi, který oslavil 102. narozeniny, přijeli do
Domova pro seniory v Janově gratulovat zástupci Ústeckého kraje i
města Litvínova. Pan Rudolf žije v domově pro seniory teprve sedm
let. Do svých pětadevadesáti byl vitální senior schopen žít ve svém
domově a starat se sám o sebe.
Květiny a dárky předali spolu s gratulací jubilantovi krajský
radní Martin Klika, vedoucí odboru sociálních věcí Ústeckého
kraje Petra Lafková, místostarostka Litvínova Erika Sedláčková a ředitel sociálního zařízení Vladimír Vopelka. Rudolf
Hrdlička přivítal návštěvu ve
společenské místnosti. Ačkoliv
mu už zdraví neslouží tak dobře,
jako když slavil stovku, gratulace
přijímal s úsměvem. Podle příbuzných, kteří na oslavě nemohli

chybět, má starý pán stále výbornou paměť a rád si s nimi povídá.
Velká návštěva ho ale brzy unavila. A tak o životě svého strýce
vyprávěly spíše jeho neteře. Rudolf Hrdlička značnou část svého
života prožil v Záluží. Tam také
zažil jako dítě nálety spojeneckých letců, při kterých zemřela
jeho maminka. Byl vášnivým
fotografem a jeho koníčkem byla
vysokohorská turistika. A tajemství jeho dlouhověkosti? Prý proto, že se nikdy neoženil. (pur)

Rudolf Hrdlička s rodinou.

Chcete radu? Navštivte poradenské centrum!

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

ÚSTECKÝ KRAJ – Od loňského listopadu fungují v nejpostiženějších oblastech Ústeckého kraje poradenská centra pro podnikatele,
města a obce. Centra poskytují kombinované poradenství v oblasti
dotací a investic i lidských zdrojů.
Poradenská centra zahájila
zkušební provoz už v říjnu loňského roku. Od listopadu jedou
v poradenství naplno. „Hlavně v menších městech a obcích
je někdy obtížné se orientovat
v možnostech dotační podpory
na tvorbu pracovních míst. Zde
nabízíme benefit v podobě dostupnosti informací na jednom
místě, v příjemném prostředí
a od vyškoleného personálu,“
přiblížil poradenská centra radní Ústeckého kraje pro sociální
oblast, bezpečnost a zaměstna-

nost Martin Klika. Na zřízení
poradenských center spolupracoval Ústecký kraj s Úřadem
práce ČR. „Klienti zde získají
i aktuální informace z úřadu
práce, a to vše na jednom místě,“

zdůraznil Radim Gabriel, ředitel
krajské pobočky ÚP.
Poradenská centra budou zatím fungovat po dobu jednoho
roku. Pak se jejich činnost vyhodnotí a rozhodne se o případném pokračování této služby.
Poradenství v kombinované formě, tedy jak v oblasti lidských
zdrojů, tak i investiční poradenství, je poskytováno široké

skupině cílových osob či institucí, a to zejména zástupcům
místních samospráv, zástupcům
příspěvkových a rozpočtových
organizací, neziskovému sektoru i představitelům podnikatelské sféry. Zájemci se v poradenských centrech dozvědí,
jakým způsobem a o jaké dotace
v oblasti zaměstnanosti mohou
aktuálně žádat.
(pur)

Poradenská centra jsou v:
•
Ústí nad Labem – budova Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dotační pracovník – Bc. Lukáš
Stožický, tel. 475 657 157, email: stozicky.l@kr-ustecky.cu.
•
Mostě – budova Okresní hospodářské komory Most. Dotační pracovník – Ing. Daniela Vorlíčková, email: vorlickova.d@kr-ustecky.cz
•
Děčíně – budova Evropské obchodní akademie Děčín, p.o. Dotační pracovník – Christine
Harudová, email: harudova.ch@kr-ustecky.cz

region
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Senioři budou vařit kávu a
učit se jak nikoho nepolít
LITVÍNOV – Vařit kávu, obsluhovat hosty, nabízet zákusky a hlavně
nikoho nepolít vroucím nápojem se budou učit klienti Domova sociálních služeb Litvínov Janov v terapeutických dílnách. Ty plánuje
namísto současného bufetu v domově pro seniory zřídit ředitel zařízení Vladimír Vopelka.
Sociální zařízení pro lidi
se zdravotním postižením je
od domova pro seniory v docházkové vzdálenosti. V nové
kavárně se budou v rámci terapeutických dílen učit pracovat
a obsluhovat hosty v bezpečí sociálního zařízení, přitom mimo
objekt, kde žijí. „Je to velmi důležitá sociální služba pro naše klienty se zdravotním postižením.
Pomůže jim v rozvoji osobnosti,

ale hlavně se naučí pracovat
v kavárně. Později by mohli najít
práci například v kavárně v Citadele, kde mají mít chráněná pracovní místa. Máme velmi dobrou
zkušenost s tím, když naši klienti
dochází do zaměstnání mimo
sociální zařízení. Začleňují se
do společnosti, osamostatňují se.
Čtyři naši klienti už mají pracovní smlouvy na dobu neurčito v pekárně Japek. Pro ně je to

první pracovní příležitost. Nová
terapeutická dílna pomůže uspět
na trhu práce i dalším našim klientům,“ říká ředitel sociálního
zařízení Vladimír Vopelka. Jitřenka, jak kavárnu nazvali sami
senioři ve veřejném hlasování,
vznikne ve vestibulu domova
pro seniory namísto současného bufetu. „Budeme to tu trochu
přestavovat, částečně rekonstruovat. Chceme pěkné místo pro
setkávání seniorů u kávy. Kromě
kávy tu bude také koloniál, kde
si budou moci senioři koupit lahůdky,“ doplnil Vladimír Vopelka. Kavárna Jitřenka by měla začít fungovat od 1. dubna. (pur)

Martin Klika: „Chráněné
bydlení zvyšuje samostatnost“
ÚSTECKÝ KRAJ – Radní Ústeckého kraje Martin Klika se zúčastnil
mezinárodní konference „Sociální služby jako veřejný zájem“ ve
slovenské Žilině. Mimo jiné jiné hovořil i o chráněném bydlení pro
klienty.
Mezinárodní konference se
Martin Klika zúčastnil na základě dohody o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem
a Žilinským samosprávným
krajem. Ta se týká rovněž sociální oblasti. Zejména téma
transformace sociálních služeb
je pro Ústecký kraj v současné
době aktuální. Transformace
sociálních služeb totiž probíhá
ve všech sociálních zařízeních,
jejichž zřizovatelem je Ústecký
kraj. „První plány na transformaci sociálních služeb jsou už
z roku 2009. Reálná transformace probíhá poslední dva roky a ve
většině zařízení bude dokončena
v letošním roce. Klienti jsou podle možností přemisťováni do
chráněného bydlení s minimální, střední či maximální mírou
podpory. Pro klienty je chráněné

Martin Klika
bydlení v majoritní společnosti
mnohem přijatelnější a vhodnější, než kolektivní ubytování
v zařízení sociálních služeb. Jejich integrace do společnosti zvyšuje do maximální míry jejich
samostatnost, snižuje závislost
na pomoci jiné osoby, motivuje
k odpovědnosti za rozhodování.
Podle potřeby bude samozřejmě
všem klientům v chráněném bydlení dál poskytována sociální

podpora a péče podle míry závislosti. V souvislosti s transformací
sociálních služeb je také nutné
další vzdělávání zaměstnanců
zařízení sociálních služeb, které
se nám daří realizovat také díky
projektům Evropského sociálního
fondu,“ uvedl k transformaci sociálních služeb v Ústeckém kraji
Martin Klika. Ten také dále zmínil novou praxi ve financování
sociálních služeb, které od letošního roku přechází ze státu na
kraje. „Ústecký kraj obdržel pro
rok 2015 alokaci na sociální služby ve výši 736 018 000 Kč. Z této
částky je minimálně 72 825 000
Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. V souvislosti s tím
bylo přijato šest odborníků i na
posuzování žádostí, administraci
dotačního programu a dále pak
na kontrolu poskytování dotací
ze státního rozpočtu a metodické
návštěvy mající za účel odkrytí
nedostatků v kvalitě poskytovaných služeb,“ doplnil informace
Martin Klika.
(pur)

EXPEDICE K2 2014 – POSLEDNÍ KLENOT
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Radek JarošVás srdečně zve na svoji přednášku o expedici na druhou nejvyššíhoru světa, jejímž zdoláním se stal
prvním Čechem a patnáctým horolezcem světa, který drží tzv. Korunu Himálaje, tedy zlezení všech čtrnácti
osmitisícovek bez použitíkyslíkových přístrojů.

SOBOTA 14. 2. 2015 V 19:00 - SPORT AREÁL KLÍNY - VSTUPNÉ 150 KC (DETI A ZTP 100 KC)

M Ě S T O L I T V Í N O V V Á S Z V E N A V Ý S TA V U V Z Á M K U V A L D Š T E J N Ů , U L . M O S T E C K Á Č P. 1
V E R N I S Á Ž V Ý S TAV Y 1 4 . Ú N O R A V 1 6 . 0 0 H O D I N

 Z RADY MĚSTA MEZIBOŘÍ
T o m á n e k
M a r t i n
D T P :
·

Děti z mezibořských mateřinek se vrátí k saunování. Využívat saunu ve sportovní hale
nabídlo mateřským školám za

C i h l á ř

Z Meziboří do Litvínova sice
nepovede stezka pro pěší, jak si
žádají místní turisté, ale město
se zasadilo o rozšíření komu-

M i c h a l

Sauna pro
předškoláky

2 0 1 5

Pruh pro chodce už
v příštím roce

symbolickou cenu vedení města.
„Sauna se začíná rozehřívat ve
třináct hodin. Využijeme doby,
kdy ještě není naplno rozehřátá
a nabízíme ji k saunování předškolním dětem. Pro ně je nižší
teplota vhodnější,“ uvedl správce
sportovní haly Miroslav Dienelt.
Za vstup do sauny zaplatí děti
pouze 10 Kč za hodinu. „Rodiče mají o saunování dětí zájem.
Chodit bude minimálně devadesát procent předškolních dětí. Letos máme dvě třídy předškoláků,
budou se proto střídat ve středu
a ve čtvrtek. Začínáme hned po
prázdninovém týdnu. V Meziboří jsme s mateřskou školou vždy
do sauny chodili, je to tradice,
kterou nyní obnovíme,“ říká vedoucí učitelka mateřské školy
Lenka Englická.
(pur)

©

Nový povrch sportovní haly
v Meziboří oceňují také hráči
badmintonu. Správce haly Miroslav Dienelt tu zřídil tři badmintonové kurty, které je možné
využívat v dopoledních hodinách a po domluvě také odpoledne. „Hráči si nový povrch chválí. Vrací se k nám a hala je nyní
téměř úplně vytížená. Kurty je
proto nutné objednávat předem,“
říká správce haly.

nikace o pruh pro chodce. Ten
by měl být hotov už v příštím
roce. Projekt je už připraven.
O jeho realizaci jednal starosta města Petr Červenka s ředitelem Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, provozu Chomutov Liborem Tačnerem.
„Chceme společně postupovat
při komunikaci s dalšími dotčenými subjekty, jako jsou Lesy
ČR a Povodí Ohře,“ uvedl starosta města. Rozšíření komunikace je předběžně vyčísleno
na 10 mil. Kč.

D e s i g n :

Do Meziboří na
badminton

Sr dce na tisíc způsobů jako nadčasový fenomén, sr dce ve fotografiích i v dílech vybraných umělců,
sr dce z lásky i sr dce jako zboží. A sr dce jako symbol vř elého přivítání…
Ruku na sr dce: podobnou monotematickou výstavu jste sotva někdy viděli. Jste sr dečně zváni.
O tevř eno: St – Ne 10.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod in
Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč
(pedagogický dopr ovod or ganizovaných skupin a děti do 3 let zdar ma )
r odinné vstupné a r odinné pasy 90 Kč (platí pr o 2 dospělé osoby a minimálně 1 dítě)
EXPOZICE BUDE VEŘEJNOSTI PŘ ÍSTUPN Á DO 30. Z ÁŘ Í 2017 .
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HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Čestné uznání od předsedy místní organizace
Svazu tělesně postižených ČR Jana Bartka
převzal starosta Meziboří Petr Červenka.

Senioři si pochvalují zájem radnice
LITVÍNOV/MEZIBOŘÍ – Senioři z místní organizace Svazu tělesně
postižených ČR ocenili představitele Meziboří a Litvínova čestným uznáním za dlouholetou podporu a zájem, který o seniory
mají.
Předseda litvínovské místní organizace Svazu tělesně
postižených ČR Jan Bartko na
poslední výroční schůzi ocenil čestným uznáním starostu
Meziboří Petra Červenku a oba
místostarosty Litvínova Eriku
Sedláčkovou a Milana Šťovíčka za dlouholetou spolupráci
a podporu organizace. „Bez
podpory obou měst, která jsou
našimi nejvýznamnějšími partnery, by nemohla být činnost
naší organizace tak pestrá a plná
aktivit. Velmi si vážíme, že na

nás lidé ve vedení měst nezapomínají, pravidelně chodí na naše
setkání, komunikují s námi a zajímají se o naše problémy,“ uvedl
při předávání čestného uznání
Jan Bartko. Na programu výroční schůze bylo také hodnocení
loňského roku. Místní organizace Litvínov Svazu tělesně postižených ČR měla v loňském
roce 58 členů s průměrným
věkem 70 let. Na členské schůze
v loňském roce docházela preventistka Městské policie Litvínov Michaela Hejčová, která

seniory poučila zejména o tom,
jak předcházet nebezpečným situacím a kdy požádat o pomoc
strážníky a Policii ČR. Během
roku vyjeli členové organizace
na několik výletů a na dva rekreační pobyty. Na závěr Jan Bartko
oznámil, že vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu už se nechce
v příštích volbách v roce 2016
opět ucházet o funkci předsedy
místní organizace.
Ve funkci předsedy Klubu
seniorů Meziboří končí ze stejných důvodů také dlouholetý
předseda Vasil Hvozda. V loňském roce bylo v Klubu seniorů
Meziboří registrováno 197 členů, z toho je 14 nových členů
a 44 čestných členů nad 80 let.

Klub se schází v prostorech na
náměstí 8. května čp. 326 vždy
v úterý a ve čtvrtek. Průměrně
se schůzek účastní 70 seniorů.
„V klubu se hrají karty, šachy,
využívají se posilovací stroje
i pingpongový stůl, plánují se
akce a nebo se jen tak povídá,“
uvedl předseda klubu Vasil
Hvozda. Mezibořské seniory
podporuje také město. Vedení města se účastní výročních
schůzí klubu, na které je zván
starosta Petr Červenka. „Jsem
rád, že naši senioři žijí aktivním
životem. Chceme jejich činnost
podporovat i nadále,“ uvedl Petr
Červenka. V loňském roce město na činnost seniorů přispělo
částkou 247 tis. Kč.
(pur)

Poslanec David Kádner: „Nový
energetický zákon je zmetek!
Zdraží energie pro domácnosti“
PRAHA – Předseda sněmovního výboru pro obranu David Kádner
bije na poplach. Současná energetická politika podle něj ohrožuje bezpečnost státu. Energetický zákon je podle předsedy výboru
Davida Kádnera paskvil, který zdraží energie pro spotřebitele o
dvacet procent a přímo ohrožuje energetickou bezpečnost státu.
V případě, že teplárny přejdou z uhlí na jiný zdroj, má zdražení tepla přesáhnout sto procent. To vše podle Davida Kádnera mluví pro
prolomení limitů těžby. Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje
obavy sněmovního výboru za šíření poplašných zpráv a s argumenty nesouhlasí.
Své obavy přednesl předseda sněmovního výboru David
Kádner na semináři o energetické bezpečnosti státu. „Nový
energetický zákon je zmetek,
který se nám snaží vláda ve své
legislativní panice předložit. Ve
finále bude znamenat zdražení energie a tepla pro konečné
spotřebitele až o dvacet procent,
což považujeme za nepřijatelné.
Zákon je nepřipravený a nestojí
si za ním ani samo ministerstvo
průmyslu a obchodu. Má tisíc
připomínek a tři sta padesát
pozměňovacích návrhů. Zákon
se musí znovu projednat a teprve potom předložit ke schválení. Energetická politika vůči
občanům, jak ji vede současná
vláda, je nepřátelská. Chceme,
aby vláda přesně pojmenovala
všechny důsledky, které energetická politika bude mít. V tomto

smyslu budeme také členy vlády
interpelovat. Uděláme vše pro
to, aby k tak rapidnímu zdražení energií nedošlo. Uděláme vše
pro to, aby byly prolomeny limity
těžby a energetická bezpečnost
státu zůstala zachována,“ prohlásil na tiskové konferenci po
ukončení semináře David Kádner. Přestože ministerstvo průmyslu a obchodu ústy náměstka
ministra Pavla Šolce argumenty
bezpečnostního výboru odmítá
a zprávu o zdražení energií považuje za poplašnou, předseda
sněmovního výboru se opírá
také o informace z Energetického regulačního úřadu. Ten
dvacetiprocentní zdražení energií připouští. „Regulátor zatím
nezná přesnou odpověď, protože
nikdo zatím nekvantifikoval dopady legislativních změn. Zatím
víme o varování plynárenských

David Kádner
společností, že budou muset vynaložit náklady na zapsání věcných břemen ve výši nejméně 20
miliard korun, což by znamenalo
trvalé zvýšení cen plynu až o 20
procent. Další náklady však dosud nejsou spočítány,“ uvedl Jiří
Chvojka, mluvčí úřadu. Odhady těžebních společností na
zdražení energií z uhlí jsou ještě
daleko pesimističtější. „Pokud se
na semináři o energetické bezpečnosti státu mluví o dvaceti
procentech zdražení, pak v případě tepla z tepláren, kde se využívá hnědé uhlí, dojde ke zdražení mnohem vyššímu. Jestliže
nedojde k prolomení těžebních limitů a teplárny budou muset být
přestavěny na jiný zdroj, pravděpodobně na plyn, pak čeká

domácnosti zdražení o sto až sto
třicet procent,“ upřesňuje odhady ředitel Severní energetické,
a.s. Petr Kolman. Náměstek ministra Pavel Šolc odmítl všechny výroky o zdražování energií
jako neopodstatněné a nezdůvodněné. „Tímto tématem se zabývám dlouhodobě. Mluvil jsem
s odborníky, naslouchal Energetickému regulačnímu úřadu.
Jsem přesvědčen, že pokud bude
vláda s takto nepřátelskou energetickou politikou vůči občanům
dál pokračovat, pak ke zdražení
dojde. Zatím nám vláda nedala
žádné garance, že by to tak být
nemělo. K zajištění energetické
bezpečnosti státu je nutná dobrá
energetická koncepce, ta je ale
zatím stále v nedohlednu,“ uzavřel David Kádner. Součástí navrhované energetické koncepce jsou také čtyři varianty, jak
s těžebními limity stanovenými
v roce 1991 dále nakládat. Jednou je úplné prolomení, jednou
úplné zachování, dále uvolnění
jen na dole Bílina a také varianta
posunutí limitů na Bílině a částečně i v dole ČSA. Tuto variantu, která by znamenala zbourání
asi 170 domů v Horním Jiřetíně,
podpořil ministr průmyslu Jan
Mládek.
(pur)
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Litvínovská rodačka Miriam Kolodziejová má za sebou první světový úspěch:

juniorský titul z Australian Open
Ještě před několika týdny její jméno nebylo příliš známé. Po světovém tenisovém turnaji na Australian Open je to ale rázem jinak.
Řeč je o sedmnáctileté rodačce z Litvínova a juniorské tenistce Miriam Kolodziejové. Podařilo se jí totiž, společně s Markétou Vondroušovou (15), vybojovat grandslamový titul a přivézt domů do
Čech z deblového zápasu cennou trofej. Oběma českým hráčkám se
v Austrálii podařilo probojovat do finále a porazit německo-belgický pár Katharina Hobgarská, Greet Minnenová 7:5 a 6:4 a získat pro
Českou republiku titul.
Jak se to holkám povedlo, jaká
byla na turnaji atmosféra a jaký je
to pocit vyhrát svůj první grandslam? To a mnohé další se dočtete
v našem rozhovoru, který týdeníku Homér Miriam Kolodziejová
ochotně poskytla mezi tím, co si
do Litvínova „odskočila“ dodělat
zkoušky na mosteckou Soukromou střední školu pro marketing a ekonomiku, kterou při své
sportovní kariéře studuje. Za pár
dní čeká ještě juniorskou tenistku další turnaj v Turecku a hned
nato Wimbledon. V dubnu oslaví
už ale své osmnáctiny, s čímž souvisí i její přechod do vyšší kategorie žen WTA.
Od kolika let se věnujete tenisu a kde to všechno vůbec začalo?
Hraju od šesti let a začínala
jsem tady v Litvínově. Přivedl
mě k tomu strejda s mamkou,
protože když byli malí, tak hráli ping pong. Chtěli, abych něco
dělala, abych se hýbala, a tak mi
doporučili tenis, protože to bylo
podobné.
Bavil vás tenis hned od začátku?
Ne, právě že ani tolik ne. Hrála
jsem to tak, že jsem si šla „zapinkat“ tak jednou týdně a pak, když
má trenérka poznala, že to zřejmě
mám v ruce a že bych mohla začít hrát, tak mamku přesvědčila,
abych začala trénovat v Praze.
Takže jsem v deseti letech začala
jezdit dvakrát týdně do Pra-

hy a od 13 let jsem
tam byla už pořád (pozn. ČLTK
Praha).
A kdy vás to tedy, jak se říká,
„chytlo“?
Ve 12 letech, když jsem vyhrála
mistrovství republiky, tak jsem si
řekla, že na tom asi něco bude.
Jaké úspěchy jste do té doby,
než jste zabodovala v Melbourne, dosáhla…
Republikový mistrovský zápas
do 12 let si pamatuji, protože byl
můj první. Pak jsem byla ještě
třetí na mistrovství Evropy do 14
let v Plzni. Pak ale nastal trochu
zkrat. Měla jsem zranění, moc
se mi nedařilo a v hlavě jsem to
měla trochu neuspořádané. Pak
až v Austrálii to bylo velké.
Co pro vás znamenala účast
na Australian Open? Jaké podmínky musí splnit hráč, aby se
na takový turnaj dostal?
Do Austrálie jsem letěla s tím,
že jsem už jeden grandslam hrála, a to v září na US Open, takže
jsem věděla, do čeho jdu a co od
toho čekat. K tomu, aby se člo-

věk dostal někam na vrchol a do
takovýchto turnajů, je potřeba
jezdit na světové soutěže a sbírat
body a na základě toho se pak
umisťovat v žebříčku. Pokud jste
v žebříčku do 40. místa na světě,
můžete se dostat na hlavní světové soutěže, jako je grandslam.
Můžete popsat atmosféru
v Melbourne a finálový zápas…
Vzhledem k tomu, že jsem, jak
už jsem říkala, na jednom grandslamu byla, tak jsem vůbec neměla trému. Všude tam se pohybovala strašná spousta lidí. Ty první
týdny to tam bylo dokonce tak
horké, že skoro neprojdete žádnou uličkou. Když jsme chodili
na naše juniorské kurty, tak jsme
měli pomalu štěstí, abychom se
na ně dostali. Bylo tam fakt hodně lidí… Co se týče samotného
finále, tak jsem nejdříve nervózní
vůbec nebyla. Když jsme ale pak
přešly na čtvrtý, největší kurt a viděla jsem to tam všechno okolo,
jak je to veliké a všechny ty sedačky kolem, tak nervozita začala
přeci jen pracovat. Potom to ale
ze mě spadlo. Já s trémou bojuju
jen vždycky na začátku a pak už
je to dobré. Nemám s tím žádné
problémy.
Měly jste s vaší spoluhráčkou
Markétou
rkétou nějakou
u taktiku?

Nejdříve jsme
hrály singl
(dvouhra)
a
když
j s m e
v y p a d l y,
tak jsme si sedly s trenérem a řekli si, že odteď zaměříme tréninky
jen na čtyřhru. Od té doby jsme
to tak udělaly, zkusily si pár taktik
a teprve tady se to rýsovalo. Taktiku v průběhu hry příliš neměníme. Jen třeba když prohráváme.
Většinou si taktiky říkáme před
zápasem a pak sledujeme trenéra,
a když vidíme, že kýve hlavou, tak
víme, že se zvolené taktiky máme
držet.
Společně vám to šlo skvěle.
Prohrály jste někdy spolu nějaké zápasy? Jak se vám společně
hraje?
Ještě nikdy jsme společně neprohrály. Odehrály jsme zhruba
12 zápasů, pět jich bylo na Australian Open. Spolu nám to jde
dobře, umíme hrát na síti a obě
máme přehled o kurtu. Musím
říci, že se nám hraje dobře.
Co pro vás tento úspěch znamená? Jaké byly první pocity po
výhře?
(Smích) …Asi takové, že jsme
ani nevěděly, jestli to je pravda,

nebo ne. Mně to třeba ještě ani
teď nedochází. To přijde asi až
později. Když jsme letěly v letadle, tak jsem nevěděla, jestli to
byl sen nebo ne. První pocity byly
ale úžasné. Hned jsme k sobě běžely, objaly se a byly jsme šťastné.
Bylo to neskutečné, vychutnávaly
jsme si obrovský potlesk… Bylo
to úžasné.
Jak na tomto úspěchu budete
dál stavět?
Asi určitě se to odrazí i na dalších grandslamech. Budu si více
věřit, že máme nějakou větší šanci
a budeme se snažit i více uhrát.
Namotivuje mě to při přestupu
do žen. Většinou je to tak, že přechod z juniorů do vyšší kategorie
je s velkým respektem. Taky ale
budu vědět, že když jsem nebyla
nervózní na grandslamech, nebudu nervózní ani mezi ženami. To
mi pomůže.
Co je pro vás lepší, čtyřhra
nebo dvouhra…
Ve dvouhře je každý sám za
sebe a musí tam taky každý sám
za sebe myslet. V deblu je to super, je to týmová práce a my si to
se spoluhráčkou užíváme. Asi by
mi víc mělo záležet na dvouhře,
ale čtyřhra je pro mě lepší a mám
z ní větší radost.
Jakou jste si stanovila ve vaší
úspěšně nastartované sportovní
kariéře nejvyšší metu? Čeho byste chtěla dosáhnout?
Můj cíl je dostat se do TOP 10
v ženách a hrát všechny grandslamy, zkusit si zahrát Fed Cup apod.
Jaká je ve vaší juniorské kategorii
ii u nás
á konkurence?
kko
Mámee to horší v tom, že

Miriam se pochlubila
cennou trofejí, pohárem
vítězů z Australian Open.

ráda „hraje“ s míčkem, a protože
na antuce je hra trochu pomalejší,
tak si s balonem můžu dělat, co
chci a můžu si s ním pohrát.
Co patří v rámci hry k vašim
silnějším stránkám a kde naopak máte mezery…
Jde mi dobře bekhend. Ten
mohu hrát od rána do večera,
mám v něm jistotu a věřím si
v něm. Je to možná méně obvyklé,
většinou bývá silnější forhend. Na
čem bych měla víc zapracovat, tak
to je asi servis a ten teď s trenérem
jedeme pořád, abych první servis
dávala trochu razantnější a tvrdší,
než dávám. A pak taky pilujeme
forhend, kterej jsem taky, myslím,
už trochu zlepšila. Určitě mi jde
ale hůř než bekhend.
Měří vám také rychlost podání?
Ano, měří. Měla jsem ho teď
171 km/h. Je to zatím můj nejrychlejší. Pro srovnání, chlapi podávají přes dvě stovky.
Jak je to s uvolňováním emocí
při zápasech…Jak „vypouštíte“
napětí, vztek apod. Používáte
při hře třeba také peprnější slova?
Já ráda v takovém rozpoložení
házím s raketou… Do Austrálie
jsem dostala nové rakety, takže
tam jsem to vydržela a nehodila
jsem s nimi ani jednou. Chtěla
bych docílit toho, abych s nimi
nehodila už ani jednou… Tak
uvidíme. Co se týče slovních výrazů, tak se mi to už
taky stalo. Občas jsem něco
utrousila a dostala jsem
párkrát napomenutí. Na
kurtu si slovník moc nehlí-

třeba jen na začátku rozehráváte.
Jinak požadavek je ještě ve Wimbledonu, tam musí být hráč celý
v bílém. Jinak si můžete na kurt
vzít, jaké barvy chcete.
Když byste si mohla vybrat,
s kým byste si chtěla zahrát?
To je těžké říct. Určitě bych
si chtěla změřit síly s hráčkami,

které patří na špičku, třeba
jako je Sarapovová, Kvitová, Azarenko apod. Kvitová je naše hráčka, takže
kého
dí žáci z litvínovssi
tam by to bylo i reálné.
la
m
i
i
al
tk
se
se
iejovou
s dětmi
Občas jsem hrála i s LuS Miriam Kolodz u, kam vítězka přijala pozvání, íčky.
cií Hradeckou a s ní jsou
tenisového klub rozdala podpisy na tenisové m
tréninky opravdu velmi
popovídala a také
dám. Takže kvalitní a je znát, že je to světový
m l a d š í na to je taky třeba dbát, protože tenis.
hráčky se na nás hodně rychle se jinak může dostat hráč před
Máte nějaký tenisový vzor?
dotahují, protože začínají tréno- disciplinární komisi a to je určitě
Když jsem byla malá, tak ano.
vat víc, než jsme trénovaly my. nepříjemné.
Byla to Kim Klaisters z Belgie. Ale
Musíme si proto na ně dávat poA kolik tak máte spotřebu ra- čím jsem starší, tak už to tak není,
zor. Mladší hráčky jsou více naprotože každý hráč je úplně jiný,
buzené. U nás v republice fungu- ket na turnaj?
Asi tak kolem šesti. Rozhoduje chováním, stylem hry atd. Takže
jí tři největší tenisové kluby, dva
jsou v Praze a jeden v Prostějově to, jaký mají výplet. Když mám si za vzor nikoho nedávám.
na Moravě. Takže když je někdo raketu déle v tašce, výplet časem
Jak se vám daří skloubit sporzměkne a musím si vzít nově vydobrej, tak si ho vezmou sem.
pletenou raketu. Na kurtu jich tovní kariéru se studiem?
Mám od 6. třídy na ZŠ indiviJak často trénujete a jak jste mám šest a střídám to. Problém
duální program a zvykla jsem si
se na turnaj v Austrálii připra- je, když se mi nějaká rozbije.
na něj. Teď jsem ve třetím ročnívovala?
Jak je to s dopingem a jeho ku na střední škole marketingu
Před Austrálií jsme měli jeden
a ekonomiky v Mostě a je to hodpřípravný turnaj na Slovensku, kontrolou u vás v juniorech?
Samozřejmě podléhá kontro- ně namáhavé. Přes týden jsem
podařilo se nám vyhrát čtyřhru na juniorském turnaji ITF lám i u nás, mě kontrolovali jed- v Praze a pak, když mám unavené
v Senci. Hned nato jsme letěli na nou. V dospělých je to ale hodně tělo, tak se musím ještě učit a je
Australian Open. Jinak bývám přísné. To může dopingový ko- to pro mě složité. Musím ale říci,
v Praze od úterý do soboty, kde misař přijet i za vámi domů, je to že ve škole mi učitelé vycházejí
vstříc, takže si myslím, že jsem
hraji dvakrát denně hodinu a půl pak už hodně ostré.
si vybrala dobrou školu a jsem tu
a k tomu ještě hodinu kondice,
Jsou nějaká pravidla oblékání spokojená. Když to nebude nutné,
kterou třeba míváme v posilovně.
Takže se dá říci, že trénuji kolem na takovýchto světových turna- nikam bych určitě nepřestupovajích, která musí hráči dodržo- la.
čtyř hodin denně.
vat?
Dostala jste někdy nějakou
Rozhodně. Nesmí být napříJaký povrch vám nejvíce vyklad na oblečení velké nápisy cennou radu, kterou jste si třeba
hovuje?
Mám nejraději antuku, neva- a loga. Musí být do určité velikos- ověřila v praxi?
Trenér mi občas říká nějaká
dí mi sice ani beton, ale antuku ti. Pokud to nedodržíte, musíte
mám raději. Jsem hráčka, která si se jít převléknout, a to i když se moudra. Jedno si pamatuju a to,

že se předem nemám vzdávat do
posledního míčku. Hodně zápasů
jsem také už prohrávala a měla
jsem matchball. Nakonec jsem
zápas ale vyhrála těsně ve třetím
setu. Takže tohle si pamatuju. Je
to ale občas hodně těžké, zvládat „hlavu“. Tenis je z velké části
o psychice – když máte povahu
nervního člověka, tak tenis daleko nedotáhnete, ale
musíte se umět na
druhou stranu namotivovat a vyhecovat, abyste mohli odehrát dobré
utkání. Takže hlava
hraje velkou roli.

Kdo je vaší největší
oporou a jak vám fandí třeba
rodiče?
Mou největší oporou jsou určitě rodiče. I když mamka třeba
neviděla ještě ani jediný můj zápas. Nedívá se na mě už odmala.
Vždycky říkávala, že je lepší, když
jsem na kurtě sama a sama to taky
zvládnu. Na čtyřhru se ale dívá.
Taťka mé zápasy viděl a také mi
moc fandí. Mamka by byla strašně nervózní, když by sledovala
mé zápasy a když bych prohrála,
tak by mě pak litovala a to bychom nechtěly ani jedna.
Co teď máte před sebou?
Právě teď jsem týden dodělávala školu, první pololetí, a pak
zase odjíždím trénovat do Prahy.
Krátce nato odjíždím do Turecka už na turnaj žen. Jeden jsem
za ženy odehrála už v Řecku. No
a dál mě čeká v juniorech ještě
Wimbledon, French Open a pak
už nastupuji za ženy.
Budeme vám držet palce a do
budoucna přát hodně úspěchů!
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

Knihkupectví u Knihomila

13. 2. od 19.30 hodin POSTŘIŽINY (premiéra)
Dramatizace kultovní knihy Bohumila Hrabala. Poetické obrázky plné nostalgie a nezaměnitelného humoru jsou vzpomínkou na autorovo dětství prožité v nymburském pivovaru.
Vstupné na premiéru: 200 a 250 Kč. Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč.
15. 2. od 19 hodin RADŮZA
Radůza - šansoniérka, písničkářka, harmonikářka a hudební skladatelka vystoupí v Městském divadle v Mostě s doprovodnou kapelou. Během koncertu zazní písně již notoricky
známé jako např. Jednou to pomine nebo Ať mi není líto. Především ale zazní skladby z
posledního alba GAIA, jež hned po vydání vstoupilo na první příčku hitparády nejprodávanějších CD, kterou sestavuje IFPI ČR. Vstupné: 300 Kč.
17. 2. od 9 hodin DROGA?!
Tématem monodramatu s herečkou Veronikou Valešovou jsou drogy a jejich vliv na utváření lidské osobnosti. Mladá vdaná žena Hana řeší svou osobní stresovou situaci konzumací drog. Přechází postupně od drogy lehké k těm těžším a jejich vliv na život vlastní i
na životy svých nejbližších komentuje tím, že má drogy pod kontrolou. To se samozřejmě
ukáže jako sebeklamná iluze... Inscenace nabízí nejen nový úhel pohledu, ale také netradiční divadelní prostor - poprvé pod jevištní točnou. Určena je nejen pro mládež, ale pro
všechny věkové kategorie. Délka představení je 60 minut.

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

NOVINKY
Mráz – Minier B.
Ve jménu cti – Athjválová S.
Krvavý vítr – Melander J.
Marťan – Weir A.
Život Ruth – McCaig D.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

14. 2. od 10 hodin AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Představení Divadla rozmanitostí Ať žijí duchové je inscenováno volně, podle všem známého ﬁlmu. Divadlo ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém
kabátě. Divák, nejen dětský, uvidí na vlastní oči neuvěřitelná kouzla, uslyší živě hranou
hudbu a zpívající i tancující loutky a herce. Vznikne podívaná pro děti, táty, mámy a vůbec
všechny, kteří se budou chtít zasmát, pobavit a ti starší třeba i trochu zavzpomínat.

Severní Blata – Indridason A.
Sestrám by se milenci krást neměli –
Ranaldová S.
Malý pražský erotikon – Hartl P.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

Pro lásku k dceři – Taylorová S.

14. 2. od 16 hodin ZA BRANKOU JE DRAK
Pohádka plná legrace a písniček, ve které se spolu utkají dva herci o to, kdo vlastně má
pohádku o hloupém drakovi a jeho výpravách za nevěstami hrát. Výprava Milena Říhová,
hudba Petr Rak. V režii Jurije Galina hrají Lenka Lavičková a Lukáš Masár. Vstupné 80
Kč.

Vaříme s Láďou Hruškou

CITADELA LITVÍNOV

Surdžít vyrůstala v anglickém městě

ROZPIS NOVINEK
Ve jménu cti
Coventry, přesto jí nezbylo než pod-

18. 2. od 18.30 hodin CIRCUS PONORKA – Honza Ponocný
Circus Ponorka je Honza Ponocný. Honza Ponocný je Circus Ponorka. Na pódiu si vystačí
sám. A nuda to rozhodně není. Budete překvapeni, jaká kouzla se odehrají pod jeho rukama, ale i nohama. V ruce kytaru, na zemi spousta „hejblátek“, před sebou mikrofony. To
jsou věci, které se mu dokáží proměnit v celou kapelu. Ještě více budete překvapeni, jak
to celé dohromady a zároveň v jedné osobě dokonale zní. Vstupné 140 Kč.

řídit se orientálním praktikám své
indické rodiny. V šestnácti ji provdali
a poslali ji do domu jejího manžela,
kde vládla panovačná a pokrytecká

V+V ROCK BAR

Bačan Kaur. Surdžít se vzbouřila,

13. 2. od 21 hodin LOLA BĚŽÍ - Praha / NO BRAKES - Most
„Vážení, pokud ještě někdo neznáte Lolu, o dost jste přišli. A proto jsem tady já a musím
vám ji představit. Jako jsem to udělal kdysi s Chinaski, Fixou, Ready Kirken a pod. Abyste
tomu rozuměli, jsou kapely, který jdou strmě nahoru a ještě než začnou pod agenturou
brát statisíce, jezdí po tak mrňavejch klubech, jako je náš, za přijatelnou cenu, takže vy za
dva roky můžete říkat: „Jééé, tahle kapela hrála u nás v rokáči“, ale to už nedáte za vstup
kilo, ale agentůře ranec. Lola: to je tanec, zábava a funky pořád dokola. A jako support si
s nima zahrajou neméně zábavní No Brakes z Mostu.“

odmítla se přizpůsobit tradičnímu
podřadnému postavení a vzdát se
evropského způsobu života. Za to ji
tchyně obvinila z hanobení rodiny a
Kdo myje oslovi hlavu (TAJENKA).

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 6: „DVAKRÁT DÍTĚTEM“
Výherci: Petr Sojka (Most), Vlasta Petrášů (Most), Jan Havlík (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 tohoto 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 invalidní vozík, nepoužívaný za 2 500 Kč, sleva možná.
Telefon: 723 960 113 nebo 720 145
288
■ Koupím automatickou pračku,
funkční. Telefon: 720 618 359
■ Koupím lednici zachovalou a
konferenční stolek. Telefon: 720
618 359
■ Prodám 3 skleněné demižony
(5, 3 a 2 litry – opletené). Cena 400
Kč. Telefon: 606 506 611
■ Koupím starou výkonnou svářečku, trafo KS nebo rotační svářečku Triodyn. Telefon: 608 224
183
■ Koupím staré hračky – stavebnice Merkur, auto na bowden,

auto na setrvačník, pásáky, mašinky a vláčky, indiány z NDR atd.
Telefon: 608 224 183
■ Koupím automatickou pračku.
Děkuji. Telefon: 720 618 359
■ Koupím ledničku. Děkuji. Telefon: 720 618 359
■ Kdo by měl zájem o hezkou
moderní výbavičku pro miminko,
velikost 0-6 měsíců, obsahuje oblečení všeho druhu, levně, domluva 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 dárek. Most. Telefon: 736 164 363
■ Modrá krajková zavinovačka,
světlá, 200 Kč, fialková vanička
s odtokem přihrádky na mýdélko,
růžové, pěkná za 150 Kč. Most. Telefon: 736 164 363
■ Riflová dámská vesta M za 100
Kč, nová riflová dámská vesta bílá
100 Kč. Telefon: 736 164 363
■ Prodám bílou dámskou bundu s kapucí L, značka Karma, dříve
499 Kč, nyní 250 Kč. Velmi pěkná
a černý kabát prošívaný, delší, značky Denim na 170 cm, dříve 1 200,
nyní 500 Kč. Telefon: 736 164 363
■ Prodám nový ruksak England,
červenobílý, nový s cenovkou, dříve 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 rozebírací, hodí se do garáže, sklepa,
dílny atd. Výška 2 m, hloubka 1 m,
šířka 1,5 m. I jednotlivě, Most. Telefon: 722 731 464
■ Nabízím téměř nový dámský
kabát, velikost 54, černý, za 100 Kč,
možno i zaslat. Telefon: 737 843
626
■ Prodám přepravku na hlodavce – zachovalá, cena 50 Kč. Telefon: 604 312 440. Most
■ Pro miminko nabízím hezkou
výbavičku na 0–6 měsíců. Obsahuje 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. Telefon: 730 952 278
■ Prodám alarm pro zajištění garáže (nemovitosti), signál je zasílán
na telefon. Telefon: 603 778 904
■ Prodám starý šicí stroj značky
„Singer“, funkční a kuchyňský kredenc z 50. let, zachovalý. Cena do-

hodou. Telefon: 774 282 020

■ Prodám modrou vaničku pro
novorozence, pište SMS na 604
979 001, cena dohodou
■ Jídelní židlička pro děti do
3 let, prodám, je ve výborném stavu, cena dohodou. Pište SMS na
604 979 001
■ Prodám skákadlo pro děti do
3 let, možno zavěsit mezi dveře.
Pište SMS na 604 979 001, cena
dohodou
■ Z důvodu prodeje chaty prodám málo používané nebo vůbec
nepoužité předměty: elektrické
plotové nůžky, sekačku trávy, vysavač listí, TV LG 56 cm, remosku.
Vhodný dárek. Telefon: 604 103
485

BYTY, DOMY

■ V Mostě prodám DB 1+1, 38 m ,
2

v prvním patře cihlového domu,
blízko středu města v klidném
prostředí. Cena 179 000 Kč. Z toho
je můj členský podíl 24 000 Kč, který přechází na kupujicího. Telefon:
721 828 879
■ Prodám nebo pronajmu byt
1+4 v OV, Osek. Telefon: 723 572
393
■ V Mostě prodám DB 1+1, 38
m2, v prvním patře cihlového
domu s výtahem v blízkosti stře-

Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
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 minuty od zastávky MHD, u lesa, zahrada, garáž, dílna. Telefon: 608 431
323
■ Pronajmu byt 1+2 v Ukrajinské
ulici Litvínov. Dlouhodobě. Telefon: 725 384 191
■ Pronajmu byt 1+1 mansarda Osada Litvínov. Dlouhodobě. Telefon: 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. Telefon: 722 620 773
■ Státní byt 4+1 na Meziboří, vyměním 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

připravila ďábelský plán na její fyzickou likvidaci. Ukázka z textu: „Vypadalo to jen jako další rodinné setkání.
Běžný pokoj v běžném domě na běžné ulici západního Londýna. Ale to, co
se dělo dále, běžné nebylo.“

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

■ Hledám milenecký vztah bez
narušení soukromí, pouze na vzájemné úrovni. Já 47/174/74, Most
a okolí. Telefon: 722 668 935
■ Svobodný 39/168, hledá dívku
mezi 25–40 lety, dítě nevadí, jsem
z vesnice, byt mám, Litvínov a okolí. 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 překážkou? Nejsem omezený!
■ Pro nedostatek příležitostí
bych se rád seznámil s dívkou, je
mi 24 let, výška 174 cm, obchodní 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 Litvínov, 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 rozvedenou, 55–62 let, nekuřačku z Mostu a okolí pro trvalý hezký vztah.
Jsem z Mostu. Telefon: 732 736 091
■ 62/170, plnoštíhlá, hledá
kamaráda – přítele k občasným
schůzkám, posezení u kávičky,
toulky přírodou… Telefon: 607
949 223
AUTO, MOTO

■ Osobní auto Renault s vlekem.
Most. Telefon: 607 656 863
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Černí andělé doslova smetli
z palubovky hostující Zlín

Josef Masopust
oslavil 84. narozeniny

MOST – V podstatě rozdílem třídy skončilo utkání dalšího kola interligy žen v házené, kdy domácí DHK Baník Most uštědřil debakl hostujícímu celku Zlína. Domácí házenkářky vyhrály 34:17, po poločasu
14:10. Úspěšnou premiéru na trenérské lavičce Černých andělů zažil
nový kouč Luboš Hudák.
„Od začátku utkání jsme se
snažili dostat se do tlaku, ale
hodně šancí jsme neproměnili.
To jsme si o poločase v šatně vyříkali. Ve druhé půli jsme potom

zrychlili práci v obraně, dostávali
jsme soupeřky pod větší tlak. Získávali jsme míče, dostávali jsme
se do protiútoků a dávali snadno
branky,“ ohlížel se za zápasem

nový kouč Mostu.
DHK Baník Most – HC Zlín
34:17 (14:10). Sestava a branky
Mostu: Bezpalcová, Müllnerová – Jeřábková 6/2, Szarková
5/1, Zachová 4, Súkenníková 4,
Ryšánková 4/1, Matoušková 3,
Weisenbilderová 3/1, Vítková
2, Šplechtová 1, Janoušková 1,
Růčková 1, Dvořáková, Borovská, K. Vysloužilová.
(jak)

Mladí litvínovští
volejbalisté hlásí návrat
do elitní skupiny
LITVÍNOV - Minulý víkend proběhlo v Žatci 6. kolo krajského
přeboru mladších žáků ve volejbale. Po nevydařeném předchozím turnaji, kdy kromě B týmu,
který vyhrál pouze jediné utkání ze čtyř, si právě tuto sobotu
žáci Volejbalového klubu Litvínov, poučeni z chyb, napravili
reputaci.
A tým, ve složení David Zelmanovič, Adam Perutka a Daniel Kellermann, dokázal vyhrát
všechna čtyři utkání a vrací se
tak zpátky do elitní skupiny. B
tým, který hrál ve složení Matěj Mikolášek, Vojta Zelmanovič a Marek Šilhavý, vyhrál dvě
utkání a zbylá dvě utkání nene-

chal soupeři zadarmo. Nejlepším a nejbojovnějším duelem
celého turnaje bylo derby Litvínova. Po celou dobu vedlo méně
zkušené béčko. Závěr obou setů
ale rozhodl A tým ve svůj prospěch a zvítězil 2:0, po setech
25:23 a 25:21.
Po dobu celého turnaje udělali hráči svými výsledky obrovskou radost trenérské dvojici Kateřina Nosálová - Petr
Zelmanovič a samozřejmě také
doprovázejícím rodičům, kteří
tyto turnaje navštěvují pravidelně. Příští turnaj se uskuteční 7.
března na domácí půdě Litvínova, ve sportovní hale u Koldomu.
(jak)

Hrály se týmové
soutěže šprtce

Ručinský si v repre
připsal asistenci
Zkušený forvard Martin
Ručinský, který se po devíti
letech vrátil do reprezentace, si v zápasech s Ruskem
připsal v národním dresu
asistenci. Stalo se tak v prvním měření sil v Karlových
Varech, kdy přihrával na gól
Simonovi.

Mostecký kouč Jerat
oslavil šedesátku

Baník v přípravě remizoval s Ústím
ÚSTÍ NAD LABEM – Fotbalisté FK Baník Most 1909 změřili v přípravném utkání síly s celkem FK Ústí nad Labem. Oba druholigoví soupeři se nakonec rozešli smírně. Zajímavostí byla skutečnost, že domácí
stříleli branky pouze z pokutových kopů.
„Bylo vidět, že Ústí na nás
bylo hodně nažhavené. Hráli
hodně agresivně, což v některých
momentech sudí zápasu nezvládal. Po vedení 1:0 jsme měli mít

hru více pod kontrolou s lepší
kombinací, to nám v dnešním
utkání vázlo,“ hodnotil průběh
zápasu mostecký trenér Wolfgang Jerat.

FK Ústí nad Labem - FK Baník Most 1909 2:2 (1:1). Branky:
27. a 53. Melunovič (obě z pen.)
- 13. Řehák, 72. Holz. Sestava
Baníku: Mandous - Avdič, Běloušek, Jan Procházka, Řehák Veselinovič, Kurtaj, Schut, Fall,
Wermke - Danoski. Střídali:
Holz, Jiří Procházka, Kotlan,
Štefko, Schon, Maruna.
(jak)

Další ročník Junior Cupu
v bowlingu byl úspěšně zahájen
CHOMUTOV - Další ročník bowlingové soutěže Junior Cup 2015 byl
zahájen o víkendu v herně StrikeLand Chomutov.

MOST – Probíhající ročník Ligy
škol v billiard-hockeyi šprtci
měl na programu oblastní kolo.
O přímý postup do celostátního
finále 16. ročníku této soutěže
se mladí hráči utkali na 15. základní škole v Mostě.
Pořadatelskému družstvu ale
příliš nepřálo štěstí. Kvůli velké marodce, kdy citelně chyběl
zejména úřadující mistr republiky Jandečka, musel povolat
i méně zkušené hráče a obsadil
pátou příčku. O postup bojovali jiní.
Vítězství dosáhlo družstvo ZŠ
Janov B (Sinu, Sivák, Čajkovský)
a na konci března si v Brně zahraje finálový turnaj, stejně jako

4. ZŠ Most, druhý tým oblasti.
V 1. kole nejvyšší soutěže
družstev dospělých pak nastoupil BHC StarColor Most proti
modřickým Dragonům a Stochovu-Pečkám. Nejednalo se ale
o vydařený vstup do ročníku. Po
těsné prohře 9:10 se Stochovem
následovala vysoká porážka
5:13 s Dragony. O nápravu budou usilovat Mostečtí na ve 2.
kole, kdy je v Brně čeká nezvykle hned trojice soupeřů.
Výsledky soutěží družstev:
Liga škol – oblastní kolo: 1. ZŠ
Janov B, 2. 4. ZŠ Most , 3. ZŠ
Janov A, 4. ZŠ Meziboří, 5. 15.
ZŠ Most, 6. 18. ZŠ Most, 7. 8. ZŠ
Most.
(has, jak)

Další ročník přivítal nové hráče a u některých došlo, s ohledem na jejich věk, k přesunu do
vyšších kategorií soutěže. Karty
pro nový ročník byly rozdány
a hned v první soutěži se podařilo Bowlingovému Clubu Most
– Benedikt zabodovat. Celkem
ve všech třech věkových kategoriích získal club 6 medailí.
V nejstarší kategorii C se na
prvním místě umístil za BC
Most Filip Demuth s 869 body
a s nejvyšším náhozem 247.
V prostřední kategorii B se za
BC Most umístil na prvním
místě Libor Rejč s 753 body
a nejvyšším náhozem 211, na
druhém místě skončil Jan Jeníček s 724 body a na třetím místě
skončila Marie Hojdarová s 593
body. V nejmladší kategorii A se
na druhém místě umístila za BC

Most Amálie Babáková s 423
body a na třetím místě se umístil Matěj Horna s 414 body.
Junior Cup je soutěž pro bowlingové juniory. Soutěží se ve
třech kategoriích. Pro rok 2015

v kategorii A soutěží děti ročníků narození 2006 až 2011. V kategorii B soutěží děti ročníků
narození 2002 až 2005 a v nejstarší kategorii A soutěží děti
narozené v letech 1997 až 2001.
Po posledním turnaji v prosinci
je vždy vyhlášeno celkové hodnocení za rok.
(jen, jak)

Na Strahově si velice solidně
vedli mezi muži a ženami vytrvalec Jiří Dekastello a skokanka
Lucie Nájemníková. Přes více
než smolné až kuriózní zranění se zvolna na loňskou úroveň

dostává vícebojařka Kristýna
Vrabcová startující zatím preventivně jen ve vrhu koulí.
V průběhu dvoudenního přeboru hlavního města si výtečně
vedli sprinteři Martin Lecjaks

a Pavel Benda. Zejména přední
čtvrtkař ČR Pavel Benda předvedl ještě dosti daleko před vrcholem sezony – mistrovstvím
ČR mužů a žen - skvělé výkony
v obou delších sprintech.
Mezi dorosteneckou elitou
Prahy se rozhodně neztratili mostečtí zástupci. Sprinter
a překážkář Dominik Krivák začíná zvolna naplňovat své zcela
mimořádné předpoklady. Obě
soutěže koulařů ovládli mosteč-

Životní jubileum 60 let
oslavil v pondělí německý
kouč ve službách druholigového FK Baník Most 1909
Wolfgang Jerat. Fanoušci mu
kromě zdraví popřáli také
hodně štěstí v jarních záchranářských bojích.

Na extraligu zase
v neděli a dříve!
Hokejoví příznivci se mohou těšit na další domácí
extraligové utkání týmu HC
Verva Litvínov již v neděli
15. února. To populární Ropáci přivítají na svém ledě
v netradičním čase 15.00 hodin celek Slavie Praha.

Bivojové se opět
představí doma
Na domácí palubovce ve
sportovní hale v Litvínově
se opět představí prvoligový
tým florbalistů SK Bivoj. Ten
v neděli 15. února hostí celek
FBC Star 89. Střetnutí začíná
v 17.30 hodin.

Fotbalisty čekají dva
zápasy doma

Atleti AK Most startovali na halovém Přeboru Prahy a dalších krajů
PRAHA - Před blížícími se vrcholy zimní halové sezony atletů zamířili
vyslanci AK Most do pražských hal na další díly seriálu Přeborů krajů
České republiky. Více než prestižní šanci nabízel start na dvoudenním Přeboru Prahy v hale Olympu ve Stromovce. Zároveň s úvodním
dnem tohoto elitního závodu probíhal v přetlakové hale USK Praha
na Strahově společný přebor Plzeňského a Jihočeského kraje.

Legendární fotbalista, držitel Zlatého míče France
Footballu pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 1962,
účastník legendárního chilského finále Brazílie - Československo, Josef Masopust,
rodák ze Střimic u Mostu,
oslavil v pondělí 84. narozeniny. Masopustovo jméno
nese od roku 2009 mostecký fotbalový stadion a je po
něm pojmenována i fotbalová akademie.

tí vrhači. Mezi dívkami triumfovala Kristýna Vrabcová a mezi
dorostenci nenašel přemožitele
Tadeáš Procházka.
Nyní již stojí nejen před mosteckými atlety Přebor Ústeckého
kraje v hale nejdříve v kategorii
dospělých. Tradičním dějištěm
prestižního klání se opět stává
přetlaková hala USK Praha na
Strahově. Výsledky atletů AK
Most na Přeboru Jihočeského
a Plzeňského kraje:

Dospělí: 3 000 m – 12. Dekastello 9:44,75. Trojskok – 7.
Nájemníková 10,91. Dorostenky: Koule (3) - 4. Vrabcová
11,35. Výsledky atletů AK Most
na Přeboru Prahy - muži: 60 m
– 12. Lecjaks 7,24. 200 m – 4.
Benda 21,93. 400 m – 9. Benda
48,27.
Dorost: 60 m – 7. Krivák/99/ 7,41/R-7,37/. 60 m přek.
– 3. Krivák 8,45. Koule (4) - 1.
Procházka 13,44. Koule (3) - 1.
Vrabcová 11,49.
(pe, jak)

Hráči druholigového FK
Baník Most 1909 mají v plánu přípravy ještě dvě domácí
utkání, která plánují sehrát
na umělé trávě ve Velebudicích. V sobotu 21. února nastoupí proti Tachovu a týden
na to se utkají s Domažlicemi.

Litvínov v přípravě
remizoval s Teplicemi
Teplickou juniorku vyzvali v neděli k přípravnému
duelu fotbalisté FK Litvínov.
Přední tým krajského přeboru nakonec s teplickými
mladíky uhrál remízu 2:2.
Branky domácích v utkání
stříleli Kodeš a Macko. (krs)
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Kurátorka Ivona Kasalická v živé
debatě s primátorem Janem
Paparegou a jeho náměstkyní
Markétou Starou.
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Výstava Lidice v ZUŠ Moskevská
nabízí stovky skvostů z celého světa
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Spolupracovníci redakce:

MOST – Několik stovek výtvarných prací a děl od dětských autorů
z desítek zemí světa se opět sešlo v rámci 42. ročníku Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy Lidice v ZUŠ Moskevská v Mostě. V galerii
mostecké ZUŠky je může nyní obdivovat i veřejnost.
Zahájení mezinárodní výstavy Lidice v prostorách ZUŠ
v Moskevské se ujala ředitelka
školy Romana Pavlíčková, která zde přivítala i kurátorku galerie Lidice Ivonu Kasalickou.
Na zahájení vernisáže nechyběl
ani primátor Mostu Jan Paparega a jeho náměstkyně Markéta
Stará.
ZUŠ Moskevská každoročně
po několik měsíců hostí Mezinárodní dětskou výtvarnou
výstavu Lidice již od roku 1986.
V příštím roce tak dosáhne výstava jubilejní, dvacetileté tradice.
Lidická výstava je v současné
době jednou z pěti největších
výstav na světě. Byla založena
v roce 1967 k uctění památky
dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými
nacisty, a všech dalších dětí,
které zahynuly ve válečných
konfliktech. „V červnu 1942 byly
vypáleny Lidice. Zahynulo 105
dětí, přežilo jich jen 17. Města

mohou lidé v ZUŠce vidět, bylo
Rodinné zemědělství. Na obrázcích tak převládá zelená barva,
hospodářská zvířata, stroje, lidé
na poli, pěstování plodin apod.
Celkem do soutěže přišlo 27 868
prací od dětí ze 77 zemí světa.
„Je to velké číslo. Jakmile se práce – plošné i prostorové - sejdou,
schází se i porota. Loni byla porota ve dvou kolech. Je sice velmi
těžké vybírat z tolika prací, ale
porota je už natolik zkušená,
že odhadne talent a schopnosti
dětí i dobře zpracované výtvarné
techniky. V prvním kole vytřídí
patnáct porotců na 3 tisíce prací ze všech došlých. Ty postupují
do druhého kola. Poté opět 15
mezinárodních porotců, již mezi
sebou mluví několika jazyky, vytřídí a ocení přibližně na 1 500
prací, které částečně můžete vidět kolem sebe,“ přiblížila pravidla výtvarné soutěže kurátorka
Ivona Kasalická.
ZUŠ v Mostě v Moskevské je
jediným prostorem v ČR i ve

Jan Klokan ze ZUŠ Moskevská se pochlubil
svou prací, která se dostala mezi vítězné.
bychom je kde vystavit. V pravidlech soutěže však je, že práce,
které se ocení, se také vystaví.

Nic tedy nezůstává v depozitu,“
prozradila dále Ivona Kasalická.
Ta mimo jiné poděkovala měs-

tu Most za zachování výstavy
i v předchozích letech. Podle
ní Most zachoval kontinuitu
této prestižní a velmi populární
soutěže. „V historii soutěže byla
doba, kdy lidická galerie nebyla,
nebyl tedy ani prostor. Bývalý
pan ředitel Josef Zedník tady tuto
výstavu několik let ale podržel.
Kdyby tady nebyla, možná by
měla přestávku, ale také by se
z té přestávky nemusela vzpamatovat. Děkujeme proto Mostu.
Bylo to rozhodnutí, které tuto
výstavu v dobách, kdy jí ne všichni v devadesátých letech věřili,
zachránilo,“ podotkla kurátorka
Kasalická. Za každoročně vynakládané úsilí a přípravy kolem
lidické výstavy poděkoval ředi-
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telce ZUŠ v Mostě i kurátorce
Ivoně Kasalické také primátor
Mostu Jan Paparega: „Chtěl bych
vám velmi poděkovat, moc si vaší
práce vážíme. Jsem rád, že jste
při této příležitosti zavzpomínala
i na Pepu Zedníka…“
Veřejnost mohla v rámci vernisáže zhlédnout stovky výtvarných prací, které kromě maleb
zahrnují i fotografie, keramiku,
a další zajímavé artefakty. Ke
zpestření byl připraven i krátký
film o historii mezinárodní výstavy Lidice.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Ředitelka ZUŠ Roman Pavlíčková (vlevo) poděkovala
kurátorce galerie Lidice Ivoně Kasalické.
po celém světě se na protest proti snaze vymazat Lidice z mapy
pojmenovávala Lidice, jménem
Lidice byly křtěny i děti. Lidická
výstava je poselstvím a mementem lidických událostí z roku
1942. V jeden okamžik spojí děti
z celého světa jednotné téma,“
připomněla spojovník mezi historií a výstavou ředitelka ZUŠ
Moskevská Romana Pavlíčková
a doplnila: „Výstava Lidice byla
nejprve výstavou národní a teprve v roce 1973 se stala výstavou
mezinárodní. V posledních letech přichází do výstavy mnoho
kvalitních prací od dětí z celého
světa. Tento rok dorazilo několik desítek tisíc prací z více jak
sedmdesáti zemí. Výstava nabízí unikátní srovnání výtvarných
a pedagogických přístupů z téměř celého světa.“
Tématem loňského ročníku
výstavy, jejíž nejzdařilejší práce

světě, který ukáže daný ročník
lidické výstavy ze dvou třetin.
„Celý ročník se sem nevejde,
protože lidická galerie je daleko
větší. Počet oceněných prací se
vlastně odvíjí od prostoru v prvním patře lidické galerie. Ocenili
bychom prací i více, ale neměli

Primátora Jana Paparegu
výstava velmi zaujala.

V ZUŠ Moskevská je k
vidění několik stovek
dětských prací.

Tématem výstavy pro rok 2014
bylo rodinné zemědělství.

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 nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

