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Zastávky v Topolové ulici
první na řadě
Most bude pokračovat v obnově zastávek MHD, první na řadě je Topolová ulice.

Vznikne nad Aquadromem další kruhák?
MOST – Problematická křižovatka u koupaliště v Topolové ulici by se měla dočkat dopravních změn
a úprav. Ve špičce se tu totiž hromadí vozidla a křižovatka a její bezpečnost se tak zhoršuje. Jednou
z možných variant je i kruhový objezd.
Mostecká radnice zvažuje udělat něco s křižovatkou ulic Topolová, Lipová a Zd. Štěpánka, nad
Aquadromem. Hlavním důvodem je její bezpečnost. „Téčko zde je hodně frekventované a z hledis-

ka bezpečnosti se stává křižovatka nepřehlednou
a rizikovou, zejména když jezdí lidé z práce, tedy ve
špičce. V její blízkosti je navíc ještě výjezd z parkoviště a vozidla se tu hromadí. Je to tu velmi nešťast-

ně řešené,“ popsal dopravní komplikace mostecký
primátor Jan Paparega. Vedení města proto zadalo
příslušným odborům a dopravním expertům úkol
vymyslet, jak by se dala křižovatka upravit. Zda
i na jedné z posledních křižovatek ve městě, kde
není kruhový objezd či semafor, kulaťák nakonec
vznikne, je zatím ale otázkou.
(Pokračování na straně 2)

Nejrizikovější
křižovatka je právě
zde. Nahradí ji možná
kruhový objezd.
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Šest miliónů za rybník?
To je moc!
Vedení Litvínova jedná s majitelem Pilařského rybníka o odkoupení.
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Vršanské uhlí pomáhá
regionu
V loňském roce podpořila Vršanská
uhelná, a.s. region částkou 27 miliónů
 Ve srovnání s roke

korun.

Silnice, pláže a přístaviště
u jezera do dvou let
8

Hry VII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR
V Ústeckém kraji se konala zimní
olympiáda dětí a mládeže.
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MOST – Mostecké jezero se otevře veřejnosti za
dva roky. Do té doby by ale kolem jezera mohla
vést nová komunikace a inženýrské sítě. Objevit
by se tu mohly ale i pláže a oddychová zóna. Oba
projekty chce doručit ke schválení vládě vedení
města.
O využití jezera Most a jeho okolí pro turistický
ruch, ale i zajištění lokalit vhodných pro bydlení
dlouhodobě usiluje město Most. Po jednání primátora Mostu Jana Paparegy s premiérem Sobotkou, které se uskutečnilo v minulém týdnu, jsou
prý tyto záměry zase o něco blíže k realitě. „Jednal
jsem s panem premiérem, který slíbil rychlé schválení dvou žádostí o přidělení finančních prostředků
v řádu několika set milionů korun ze státního rozpočtu na rozvoj této lokality,“ informoval primátor Jan Paparega. Jeden z těchto projektů se týká
vybudování páteřní komunikace pro pěší i automobily kolem jezera a výstavby inženýrských sítí.
Je to hlavní priorita, aby mohl pokračovat rozvoj
této lokality. „Projednali jsme tuto variantu s tím,
že by se letos mohla vysoutěžit veřejná zakázka,
která se týká komunikací a inženýrských sítí, a příští rok by se mohla realizovat,“ podotkl primátor.
Druhým projektem je vybudování oddychové
pobřežní zóny pro krátkodobou rekreaci včetně
pláží, stanovišť záchranné služby, kotviště lodí
a plovoucích mol. „Pláže a oddychovou část potřebujeme projednat ještě v rámci meziresortní komise
a teprve poté, protože to nemáme ještě odsouhlasené ani v rámci zastupitelstva, by se mohla tato zakázka soutěžit. Předpoklad je v případě oddychové
zóny až v roce 2018,“ doufá Jan Paparega. O obou
projektech se mluví už dlouhou dobu a zatím vždy
vše ztroskotalo na liknavosti státních institucí. Vedení mostecké radnice ale věří, že nyní by se mohly věci pohnout kupředu. „Na prosazení těchto
záměrů se v minulosti pravděpodobně dostatečně

netlačilo a ministerstvo financí nechtělo zatím na
projekty uvolnit peníze. Věřím ale, že po intervenci
pana premiéra se to změní,“ dodal primátor s tím,
že nejdůležitější je zpřístupnění lokality jezera
občanům města a okolních obcí. Tomu by měly
napomoci investice ze státní pokladny ve výši přesahující 700 milionů korun.

Jezero se zpřístupní i bez
silnice a pláží
Na přípravě projektů v lokalitě jezera Most město úzce spolupracuje se státním podnikem Palivový kombinát Ústí. Ten spravuje pozemky v dané
lokalitě, jež jsou ve vlastnictví státu. „Většinu připravovaných projektů plánujeme dokončit nebo alespoň zahájit tak, aby bylo možné jezero Most otevřít
pro veřejnost v létě roku 2018,“ doplnil dále Jan
Paparega. V případě, že by se zmiňované záměry
a projekty opět zbrzdily, vliv na zpřístupnění jezera
veřejnosti by to prý mít nemělo. „Pokud by se tyto
akce nezdařily ve zvažovaném termínu realizovat,
jezero by se mělo i přesto zpřístupnit. Spolupracujeme s Palivovým kombinátem na tom, aby se otevřelo
veřejnosti co nejdříve,“ ujistil primátor.
(sol)

Šalom uvracha
Dnešní sloupek chci věnovat
ovat
významnému datu v příštím
ím
týdnu. Připomínce na výjijimečný lidský zločin. Holoocaust, kterému Židé samii
říkají „Šoa“. Vzpomínka
patří především šesti
miliónům židovských
obětí a bezprecedentním
událostem, které se odehrály ve druhé světové
válce. Ačkoliv toto téma
se historicky dotýká
i města Mostu, žádnou
akci k sedmadvacátému lednu - Mezinárodnímu
dni vzpomínky na oběti holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti - jsem nezaznamenala.
Sluší se tedy alespoň připomenout, co se na území
Mostu v těchto souvislostech odehrálo. Letos už to
bude sedmdesát osm let, kdy se v noci z 9. na 10.
listopadu stal jeden z největších protižidovských
pogromů v novodobé historii lidstva. Hrůznou noc
nacisté posléze označili jako „křišťálovou“. Smutné
výročí se dotýká rovněž města Mostu. Za oběť nacistické nenávisti padla zdejší synagoga i lidské životy.
A proč se na celém světě vzpomíná právě 27. ledna?
V ten den byl za II. světové války osvobozen největší
koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim 1 a Osvětim 2 – Birkenau. Od března 1942 až do podzimu
1944 zde bylo zmařeno kolem jednoho a půl milionu
lidských životů. To znamená, že Osvětim se v dnešní
době stává jakýmsi symbolem pro to, co je označováno slovem holocaust - vyhlazování Židů za II. světové války. I když v Osvětimi přišla o život také spousta
příslušníků jiných národností - Poláci, Rusové nebo
Romové. Pokud si Mezinárodní den vzpomínky na
oběti holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti chcete připomenout konkrétně, můžete zavítat
28. 1. do Teplic k Památníku obětem holocaustu. Židovská obec zde pořádá vzpomínkový akt.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Lidé už ruší parkování
MOST - Kvůli rapidnímu zdražení vyhrazených parkovacích
míst ze 4 500 na 9 600 korun
ročně lidé už začali „svá“ privátní parkoviště odhlašovat.
„K dnešnímu jsme zaznamenali úbytek padesáti vyhrazených parkovacích míst,“ uvedl
mostecký primátor Jan Paparega. V letošním roce by měly

z Mostu znizet ale i další stovky
rezidentních stání. „V roce 2016
skončí smlouvy na vyhrazená
parkovací místa zhruba 520 nájemcům. Tyto smlouvy dle platné
novely vyhlášky již dále nebudeme prodlužovat. Tato vyhrazená
místa zaniknou a budou je moci
využívat všichni bez rozdílu,“
připomněl primátor.
(sol)

Smlouvy můžete vyřídit
rovnou na parkovištích
MOST – Zájemci o parkovací
místa na parkovištích Městské
policie v Mostě si mohou smlouvu vyřídit přímo zde. Jedná se
o hlídaná parkoviště v ulicích F.
Halase, Pionýrů, 1. máje, Okružní a J. Ševčíka.
V minulém vydání jsme
v článku „Parkoviště městské policie hlásí volno“ v textu
s podtitulkem „Smlouvy přímo
na parkovištích“ nepřesně uvedli informaci, týkající se uzavírání
smluv na tato parkovací místa.
Na pravou míru proto uvádíme, že zapsat do pořadníku se
mohou lidé přímo u pracovníka
městské policie na daném parkovišti nebo na služebně Městské policie Most v ulici Vl. Majakovského. „Smlouvy a dodatky
ke smlouvám (o navýšení částky)
vydává zaměstnanec MP rovněž
na parkovištích. Smlouvy jsou
uzavírány na neurčito, a pokud
již klient nechce parkovací místo
využívat, dá podnět k vypovězení a parkovací místo je přiděleno
dle pořadníku dalšímu uchazeči,“ uvedla tisková mluvčí mostecké městské policie Ilona Kozlová. Městská policie se tímto

komunální politika
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snaží vyjít lidem vstříc, aby nemuseli docházet až na služebnu
do ulice Majakovského.
Pořadníky žadatelů o vyhrazená parkovací místa na parkovištích městské policie se plní
desítkami zájemců především
v lokalitách sídliště na Liščím
Vrchu. Ale také v ulici 1. máje
nedaleko Kosmosu, kde je
rovněž hustě osídlená lokalita
a o volná parkovací místa je tu
velký boj. „V pořadnících je tu
kolem pěti až šesti desítek zájemců,“ potvrdila Ilona Kozlová.
Volno mají zatím ještě parkoviště MP v ulici F. Halase či v ulici
Pionýrů.
(sol)

Chcete varování? Zaregistrujte se!
MOST – Obyvatelé Mostu mohou najít tento týden ve svých schránkách formuláře pro registraci varovných SMS zpráv. Varovné esemesky umožní zasílat nový systém v případě mimořádných a krizových situací v okolí bydliště.
Novinku připravilo pro své
občany město Most, a to kvůli havárii, k níž došlo v srpnu
loňského roku v litvínovské
chemičce. „Zavedení nového
systému nic nemění na tom, že
město bude o krizových situacích
i nadále informovat prostřednictvím médií. Všechny podstatné
a dostupné informace budou
v případě mimořádných událostí
zveřejněny na našich webových
stránkách, v Mosteckých listech
on-line či na facebooku,“ uvedl
primátor Jan Paparega.
Zájemci o novou službu musí
splnit jedinou povinnost – zaregistrovat se. To mohou udělat
vyplněním formuláře, který je
k dostání také v recepci magistrátu města. Lze ale zvolit
i jednodušší cestu. „Kdo používá mobilní telefon, může se zaregistrovat buď prostřednictvím
speciálního formuláře, který
najde i na odkazu na webových

stránkách města Mostu http://
www.mesto-most.cz/sms-infokanal/d-24728 nebo formou
SMS zprávy,“ uvedla Klára
Vydrová z oddělení vnějších

vztahů Magistrátu města Mostu. Služba není určena jen pro
uživatele mobilních telefonů.
Využít ji mohou i občané s pev-

nou telefonní linkou. Varovná
zpráva jim bude zprostředkována v hlasové podobě. Pokud
si zájemci přejí doručovat SMS
v hlasové podobě, je třeba zatelefonovat na číslo 476 448 888
nebo napsat na e-mailovou adresu info@infokanal.cz. V obou
případech je třeba uvést stejné
údaje jako v případě registrace
prostřednictvím SMS.
„Kromě Mostečanů může
nový systém v případě velkých
mimořádných situací, jako byl
třeba požár v místní chemičce,
sloužit i obyvatelům čtrnácti obcí
v jeho správním obvodu,“ podotýká dále Klára Vydrová. Za
přihlašovací SMS se platí částka, která odpovídá aktuálnímu
ceníku operátora platného pro
služby každého konkrétního
uživatele. Zasílání SMS s varováním je potom bezplatné.
„Pokud budou chtít Mostečané
po zaslání varovné SMS dále
komunikovat s úřadem, je třeba
používat zásadně telefonní číslo
476 448 888, nikoliv číslo, z nějž
obdrželi varování,“ doplnila ještě Klára Vydrová.
(sol)

Vznikne nad Aquadromem
další kruhák?
(Dokončení ze strany 1)
„Budeme o úpravách křižovatky diskutovat s dopravními projektanty a experty. Podle jejich
doporučení potom předložíme
návrhy do rady města. Do léta
bychom mohli vědět, jaké řešení
zde zvolíme,“ prozradil dále Jan

Paparega a ještě dodal: „Nezavrhujeme ani kruhový objezd. Není
tu ale nezbytně nutný.“

Zastávky
v Topolové první
na řadě
V Topolové ulici plánuje město ale několik dalších zásadních
změn. Jak před časem avizovalo,
bude pokračovat s obnovou zastávek MHD. Radní už schválili
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci
zastávek právě v této ulici. Následně by se měla obnovit vozovka a nakonec přijde na řadu
i křižovatka nad Aquadromem.
„Vyhlašujeme veřejnou zakázku a pokračujeme tak v trendu
rekonstrukce zastávek. Stávající
jsou zastaralé a poplatné době.

Chtěli bychom je proto modernizovat,“ uvedl na vysvětlenou
mostecký primátor Jan Paparega. Autobusové zastávky nad
koupalištěm (v blízkosti střední průmyslové školy) by se tak
měly dát „do gala“, podobně jako
naposledy zastávky MHD u Prioru. „Zastávky bychom chtěli realizovat v podobném duchu jako
přestupní uzel u OD Prior,“ potvrdil první muž města. Náklady
na rekonstrukci obou zastávek
se předpokládají ve výši 3,5 milionu korun bez DPH. „Až budou
hotové zastávky, které se zrealizují někdy na přelomu jarních
a letních měsíců, dostane nový
povrch i zdejší silnice a řešit se
bude i problematická křižovatka
na konci ulice,“ doplnil dále Jan
Paparega.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Jak se zaregistrovat?
Zašlete SMS na číslo
476 448 888. V textu uveďte
slovo „registruj“, název obce
či města, název ulice a číslo
popisné. Všechny části SMS
je třeba rozdělit mezerami.
„V případě, že žadatel žije
v místní části, kde se nepoužívají názvy ulic, použijí
zájemci místo názvu města
i ulice název své místní části.
Stejně tak se v případě obcí,
kde nejsou ulice, uvede pouze
název obce, případně název
místní části,“ upozornila Klára Vydrová s tím, že velikost
písmen nehraje roli. „Důležité je však důsledné dodržení
mezer mezi slovy, zejména
pak u víceslovných názvů.
Stejně tak se nedoporučuje
používat diakritiku (tečky,
čárky, háčky…),“ připomíná.

Víte, že...
křižovatku ulic Topolová,
Lipová a Zd. Štěpánka mají
v oblibě učitelé autoškol?
Jedná se totiž o jednu z posledních křižovatek, kde se
mohou budoucí řidiči učit
jezdit za plného provozu,
bez semaforů a ne tak jednoduše jako v případě kulaťáků.
Víte, že...
město tuto křižovatku považuje za nejvíce rizikovou?
Víte, že...
prvním kruhovým objezdům v Mostě se lidově říkalo
„šulcnkrojc“? Podle tehdejšího starosty Jiřího Šulce,
který s výstavbou kruhových objezdů v Mostě začal.
Víte, že...
v případě, že by se radnice rozhodla pro kruhový
objezd, v Mostě by na této
křižovatce vznikl v pořadí
již jednadvacátý kulaťák.

z Rady města Mostu
Kurzy v Chanově
V chanovské základní škole se budou pořádat kurzy pro
mladistvé a dospělé, kteří řádně nedokončili základní školu
a nemají tak základní vzdělání v plném rozsahu. Kurzy se
budou organizovat na základě
žádosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. „Podle výkazů
o základní škole k 30. září 2015
by se nabídka kurzů měla týkat
nejen 52 žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v sedmých a osmých třídách základních škol v Mostě, ale i dalších
občanů České republiky a cizích
státních příslušníků,“ uvedla
Klára Vydrová z mosteckého
magistrátu.

Bonus na pomůcky
Radní schválili veřejnou zakázku na dodávku inkontinenčních pomůcek pro klienty Městské správy sociálních služeb
v Mostě. Pomůcky dodá firma
MK Market spol. s r. o. za nabídkovou cenu 1 147 404 korun
bez DPH a bonus ve výši 17,39
procent. Za bonus město odebere další inkontinenční pomůcky
nad rámec schválené nabídkové
ceny.

Textil do
kontejnerů

Parkovací místa
nedostali

Město uzavřelo smlouvu
o spolupráci s firmou KOUTECKÝ s. r. o. Firma bude zajištovat sběr textilního odpadu od
občanů města prostřednictvím
speciálních kontejnerů. Nepotřebný textil se sbírá za účelem
zpracování, využití a odstranění textilu v souladu se zákonem o odpadech. S uzavřením
smlouvy nejsou spojeny žádné
finanční nároky ani jedné ze
smluvních stran.

Rada neschválila dvě žádosti
fyzických osob o udělení výjimky na vyhrazená parkovací místa. „V jednom případě se jednalo
o žadatelku, která vlastnila průkaz ZTP, avšak neměla řidičské
oprávnění,“ uvedl primátor Jan
Paparega a pro upřesnění doplnil: „Vyhrazené parkovací místo
budeme zřizovat i nadále pro
držitele ZTP, musí ale vlastnit řidičské oprávnění a vozidlo.“

Softbal do školy
Město pronajalo tělocvičny v bývalé 17. základní škole
včetně vybavení a příslušenství
občanskému sdružení SOFTBALL CLUB PAINBUSTERS
MOST, o. s. Smluvní nájemné
bude klub platit ve výši 200 korun za hodinu a to od 30. ledna
do 31. března 2016 bez DPH.
Radní zde také pronajali učebny
bývalých dílen vodoinstalatérské firmě a to za účelem provozování skladu a příruční dílny
na dobu neurčitou za nájemné
ve výši 690 korun za měsíc bez
DPH.

Předzahrádky déle
Předzahrádky před restaurací U Kojota v ulici Františka
Halase budou mít otevřeno během celého roku 2016 až do 23
hodin. Pokud budou ze strany
veřejnosti vzneseny oprávněné
stížnosti, bude předzahrádka
v provozu pouze do 22 hodin.

Právní služby
Právní služby bude městu
Most i v následujících dvou letech poskytovat společnost JUDr.
Tomáš Kindl, KINDL & PARTNEŘI. Výběrové řízení vyhrála
společnost s nabídkovou cenou
4 370 000 Kč bez DPH.
(sol)

zpravodajství
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Starostka v čele ODS
„U nás vidím, jak jsou dávky zneužívány“

„Cirkusplac“ – nekonečný
příběh černých skládek
MOST – Několik tun odpadu odklízeli pracovníci Technických služeb
města Mostu v předešlých týdnech z bývalého „cirkusplacu“ na Hrabáku. Ten se znovu proměnil v černou skládku.
Hromada odpadků, starého
nábytku, stavebního odpadu se
ve velkém množství objevila na
přelomu roku v parku Hrabák.
Odlehlé a pro vozidla dobře přístupné místo je jedním z nejrizikovějších v Mostě, kam obyvatelé vyhazují nepořádek. Úklid
bývalého „cirkusplacu“ je pro
mostecké technické služby koloritem. „Naše poslední likvidace
černých skládek v parku Hrabák
se převážně týkaly objemného
odpadu. Jednalo se převážně
o nábytek a odpad ze stavební
činnosti, jako jsou cihly, obkladové dlaždice, zbytky stavebních
hmot a podobně. Řádově jsme
odvezli několik tun,“ potvrdil šéf
Technických služeb města Mostu Karel Mutinský.
Skládky jsou černou skvrnou
na vzhledu města, které se opakovaně vyskytují i na dalších

místech v Mostě. Nejvíce riziková místa se nacházejí u zpevněných asfaltových cest, kam
mohou přijet větší auta, a to
jak osobní tak nákladní. „Nejčastějšími důvody hromadění
odpadu jsou nadměrné velikosti
odpadu a odlehlost těchto míst.

Nepořádek přitom nedělají pouze bezdomovci, ale i lidé, kteří
nechtějí platit za uložení odpadu
na skládku,“ je přesvědčen Karel Mutinský. Nadměrný odpad
mohou Mostečané odkládat do
sběrného dvora, a to zdarma. Je
proto s podivem, že Hrabák patří mezi neproblematičtější lokality, když sběrný dvůr se nachází
jen pár stovek metrů opodál –
v Zahradní ulici. „Park Hrabák

V Mostě hořely kontejnery
a explodovala budka
MOST – Horké chvilky připravili mosteckým strážníkům i hasičům
vandalové, kteří zapálili v jeden den několik kontejnerů v Mostě.
Strážníci zasahovali také u výbuchu telefonní budky.
Perné okamžiky zažili mostečtí strážníci při běžné kontrole. Hlídka si nejprve všimla

u bloku 384 hořícího kontejneru. „Policisté okamžitě zakročili.
Vysypali obsah kontejneru, čímž

zabránili vznícení a větším škodám na majetku,“ popsala událost tisková mluvčí mostecké
městské policie Ilona Kozlová.
Na místo přijeli zasahovat i hasiči. Poté se strážníci přesunuli k bloku 220, kde hořel další
kontejner. „V přilehlém okolí byl
zajištěn mladík, jehož totožnost
byla předána hlídce PČR. Požár
se podařilo včas uhasit, a nedošlo
tak ke škodě na majetku,“ doplnila mluvčí. Požáry popelnic ale
nebraly konce. Policisté i hasiči
zasahovali ještě i v ulici A. Dvořáka. „Tady hořely dva plastové
kontejnery. I tentokrát se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu a zamezit dalším škodám,“
dodala Ilona Kozlová. Strážníci
se pustili do pátrání a v okolí
zadrželi podezřelého 15letého
mladíka, který se nakláněl do
dalšího kontejneru. Při bližší
kontrole u něj policisté našli zapalovač a svítilnu.
Žháři nejsou v Mostě ničím
výjimečným a škody zapálených
nádob šplhají ročně do stovek
tisíc korun. „Za uplynulý
rok přišly technické služby o více
než stovku kontejnerů, které zapálili žháři. Škoda tak vyšplhala
nad půl milionu korun,“ potvrdil
statistiku ředitel Technických
služeb města Mostu Karel Mutinský.
Kromě požárů zasahovali
strážníci také u explodující telefonní budky. „Hlídka strážníků
byla vyslána k bloku 735, kde
došlo k výbuchu telefonního přístroje, který vylétl několik metrů
před budku,“ informovala ještě
mluvčí Ilona Kozlová.
(sol)

Sběrný dvůr, ul. Zahradní

Po - Pá 10 - 18 hodin
So - Ne 10 - 14 hodin
Státní svátky zavřeno
je z hlediska černých skládek problematický hlavně kvůli jeho dobré dostupnosti pro automobil,“
podotkl šéf technických služeb
s tím, že černé skládky tu odstraňují až dvakrát do měsíce. „Vyšší
četnosti úklidu černých skládek
jsou také v ulicích Skyřická, u
garáží v ulici Pionýrů, a u garáží
u Čepiroh. Jednu velkou černou
skládku jsme loni likvidovali také
v prostoru výsypky Střimice,“ doplnil ještě Karel Mutinský.
Vyhlídky, že by se mohla situace s černými skládkami v těchto lokalitách změnit, jsou ale prý
mizivé. Žádná účinná opatření,
jak tomu zamezit, zatím totiž
nejsou. „Změna musí nastat
v povědomí a odpovědnosti za životní prostředí jednotlivců. V povědomí občanů zůstává Hrabák
stále jako bývalý ‚cirkusplac‘,
kam se dá odvézt a dělat cokoli. Městská policie tuto lokalitu
monitoruje, ale nemůže zde být
trvale a tvůrci černých skládek to
zneužívají,“ uzavřel ředitel. (sol)

OBRNICE/OSTRAVA – Starostka
Obrnic Drahomíra Milkošová se
stala řadovou místopředsedkyní republikové ODS.
Na sedmadvacátém kongresu
ODS byli mezi členy předsednictva ODS v prvním kole zvoleni: Martin Kupka (343 hlasů),
Evžen Tošenovský (318 hlasů),
Miloš Vystrčil (306 hlasů) a
Drahomíra Miklošová (271 hlasů). Drahomíra Miklošová se
dlouhodobě věnuje sociálním
tématům a za úspěšnou integraci Romů dostala dokonce cenu
Rady Evropy. Nová místopředsedkyně strany by mimo jiné
chtěla, aby se přehodnotil celý
český sociální systém, který je
podle jejích slov spíše socialistic-

ký. „V naší sociálně vyloučené lokalitě vidím, jak jsou dávky zneužívány a jak jsou demotivačně
vypláceny. Proč by se šlo do práce,
když vím, že stačí jednou za měsíc
přijít a ty peníze dostanu? V celé
řadě případů bych to ‚zpodmínkovala‘. Vždycky musí být něco
za něco. Není možné, aby se inkasovaly peníze na děti a ty děti
potom nechodily do školy, protože nemají na obědy,“ řekla krátce po svém zvolení Drahomíra
Miklošová. Starostka Obrnic se
chystá kandidovat do letošních
podzimních krajských voleb.
O post v krajském zastupitelstvu
se bude ucházet jako dvojka na
kandidátce ODS v Ústeckém
kraji.
(red)

Autodrom hledá traťové komisaře
MOST - Se zahájením každé nové sezony
pořádá Autodrom Most nábor traťových komisařů. Nejinak je tomu i letos. Přihlásit se
mohou muži a ženy ve věku od 18 do 63 let
v dobrém fyzickém stavu. Musejí totiž počítat s desetihodinovými směnami od 8 do 18
hodin.
„Hledáme zodpovědné lidi, zejména aktivní seniory, směnaře a živnostníky s dostatkem
volného času. Jedná se o sezonní brigádu od
března do konce října na dohodu o pracovní
činnosti. Pro přijetí je nutná lékařská prohlídka. Nováčci se nemusejí obávat, že by úkoly
nezvládli. Náležitě je zaškolíme. V osmi směnách získají potřebnou praxi a dovednosti,“
upřesnil zástupce sportovního ředitele společnosti AUTODROM MOST Pavel Kužník.
Muži a ženy, které práce traťového komisaře
zaujme a budou se jí chtít věnovat i nadále,
mohou podle Pavla Kužníka počítat s kariérním růstem. „Mohou to dotáhnout na
traťového dispečera, případně i rozšířit řady
našich zaměstnanců. Sám jsem toho zářným
příkladem. Před nástupem ke společnosti jsem
strávil jako traťový komisař a později dispečer
jedenáct sezon,“ potvrdil zástupce sportovního trenéra.

Co dělá traťový komisař?
Role traťových komisařů je nezastupitelná.
Ačkoli pro většinu diváků zůstávají bezejmenní
a téměř nepovšimnutí, bez jejich přítomnosti
se v areálu mosteckého autodromu a sousedního polygonu neobejde žádný automobilový či
motocyklový závod. Dohlížejí na průběh klání,
upozorňují jezdce signalizací na různé nástrahy
a nebezpečí, v případě potřeby na místě zasahují
a likvidují také následky kolizí. Traťoví komisaři
mají velkou odpovědnost, případná chyba může
mít fatální následky. Na druhé straně jejich
funkce přináší i nepopiratelné výhody. „Mohou
se po celý rok zdarma účastnit veškerých akcí pořádaných na autodromu a polygonu, a to včetně
významných mezinárodních závodů. Mají také
volný přístup do depa. To je pro motoristického
fanouška jistě výrazná motivace,“ vyjmenoval
zástupce sportovního ředitele společnosti AUTODROM MOST Pavel Kužník.

Kde se zeptat?
Podrobné informace o náplni práce traťového
komisaře včetně jeho finančního ohodnocení
zájemci získají na telefonním čísle 606 380 954
nebo dotazem na e-mailovou adresu Kuznik@
autodrom-most.cz.
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MOSTECKÉ MUZEUM
letos chystá velké „pecky“
Je to téměř rok, co do Oblastního muzea v Mostě zavál „čerstvý vítr“. Od února 2015 vede zdejší muzejní stánek nový ředitel
Michal Soukup. Za jeho působení se návštěvnost tohoto zařízení
několikanásobně zvýšila. Tisíce návštěvníků přilákaly kromě stálých expozic i zajímavé a poutavé akce. Novým konceptem se muzeum strefilo do vkusu široké veřejnosti a hodlá v tomto duchu
pokračovat. Nové vedení plánuje už teď řadu zajímavých novinek
a lákavých projektů. Co zajímavého se v muzeu bude dít a na co
se mohou Mostečané, ale i přespolní těšit? Zeptali jsme se ředitele muzea Michala Soukupa v následujícím rozhovoru…
Můžete čtenářům na úvod
přiblížit, jak jste se k muzejnictví dostal a kde jste pracoval
předtím, než jste se stal ředitelem mosteckého muzea?
Studoval jsem na gymnáziu
v Táboře, a tam jsem tedy začínal jako placený brigádník
a částečně jako dobrovolný pracovník v muzeu. Pracoval jsem
na archeologických výzkumech,
navštěvoval muzejní knihovnu.
K muzeu jako instituci jsem si
vytvořil silný citový vztah.
Po studiu na vysoké škole se
ze mě stal archeolog. Nastoupil
jsem nejdříve v muzeu v Pardubicích, ale z rodinných důvodů
jsem se přestěhoval do Teplic, kde jsem rovněž pracoval
v tamějším muzeu. Odtud jsem
přešel do pražského Archeologického ústavu AV ČR. K muzejnictví jsem se ale chtěl vrátit,
protože je to pro mě srdeční záležitost. Mimo to není v archeologickém výzkumu, byť na AV
ČR, stoprocentní perspektiva.
Situace ve vědeckých oborech
se mění rok od roku a archeologie je, bohužel, do značné míry
závislá na příjmech ze záchranných archeologických výzkumů,
jejichž počet a rozsah se odvíjí
od stavební činnosti. Když se nic
nestaví, tak se záchranné výzkumy nemusí kopat a řada archeologů je tím pádem bez práce.
Proč jste se rozhodl ucházet
se o funkci ředitele muzea právě tady v Mostě?
Vždycky jsem chtěl dělat práci, která mne baví a jak jsem již
říkal, tak muzeum je má srdeční
záležitost. Když se naskytla příležitost tady v Mostě, tak jsem
si řekl, že to zkusím, hlavně
s ohledem na to, že region dobře znám a zajímá mě i odborně.
Přišel jsem sem s tím, abych
prostřednictvím muzea dal dostatečně najevo, že Most má
co nabídnout a být na co hrdý.
Není to obyčejné město a má
neobyčejnou historii, stejně jako
celý region. Měl rozhodující vliv
při vzniku českého státu v ra-

ném středověku a historicky
je jednou z oblastí, která má
klíčový vztah k dějinám České
republiky. Kraj tady má svoji hloubku, je tu spousta míst,
na které s dětmi rádi chodíme,
jezdíme. Podle mého soudu neexistuje hezčí noční výhled, než
ten z Hněvína na nový Most.
Vraťme se zpět k muzeu, co
veřejnosti aktuálně nabízíte?
Zatím vlastně to, co tady bylo
pořád. Stálé expozice, ať už přírodovědné, týkající se Mostecka,
severních Čech a oblasti Krušnohoří a celé Podkrušnohorské pánve. Další jsou věnovány
historickému nábytku a slavné
Ulrice von Lewetzov, která část
svého dědictví odkázala právě
mosteckému muzeu.
Kromě stálých expozic
ale nabízíte i aktuální výstavy a akce. Právě o ně vyvstal
v uplynulém roce nebývalý zájem…
Od února jsme hledali, co
můžeme Mostečanům, ale
i lidem ze širšího regionu nabídnout. Vyplynulo několik věcí,
které jsme začali realizovat. Jsou
to například akce určené pro rodiny s dětmi, které sem mohou
přijít a zabavit se tu. Rodiče se
také dozvědí něco zajímavého,
případně si tu dají kávu a posedí. Chtěli jsme, aby lidé věděli,
že každý je tu vítán. Prostřednictvím jednorázových akcí se
nám to daří poměrně dobře.
Zároveň je zjevné, že je potřeba
přepracovat výstavní a expoziční plán. Proto plánujeme na dva
až tři roky dopředu, jaké výstavy
budeme pořádat, ale také to, jak
přebudujeme a obnovíme stálé
expozice.
Co máte nyní před sebou,
jaké nejdůležitější plány a cíle?
Jak jsem zmínil, je to zejména obnova a výstavba stálých
expozic. Přírodovědná zůstane
zachována, ale ne v podobě, ve
které ji máme a jak ji návštěvníci znají. Zapracujeme sem i mu-

zejně-pedagogickou část, například hernu pro děti a dospělé.
Návštěvníci si budou moci přírodniny osahat, hravým způsobem se dozvědí věci, které
je obohatí a zabaví. Necháme
zhotovit nové modely některých
představitelů zvířeny Mostecka.
Vycpaniny jsou totiž ze starých
sbírek a některé z nich již nesplňují nároky na moderní výstavnictví. Předělat musíme i expoziční nábytek a další věci.
Ujasnili jsme si koncept.
Víme, co je ve sbírkách a co
bychom případně mohli vystavit. Mapujeme, co by naše návštěvníky zajímalo, například
jedná-li se o přednáškové akce.
Pokračovat chceme v terénních
exkurzích a dalších projektech.
Na jakou nejbližší akci byste
pozval veřejnost?
S velkou radostí na velkou
výstavu o Austrálii, kterou chystáme již na 2. února. Nebude to

Muzeum se může pochlubit unikátními
exponáty, jako je například tento
motor z letecké stíhačky.
Mohou se lidé těšit na něco
podobného i v budoucnu...
Ano, je to skutečně tak. Něco
v tomto duchu se plánuje na
rok 2017 a nejdůležitější úlohu
v tomto plánu má opět město
Most a s ním Akademie věd,
reprezentovaná archeologem
Petrem Čechem. Pokud se to
podaří, tak ani my nezůstaneme v pozadí a rovněž se připojí
i další instituce. Prozradit mohu,
že se bude jednat opět o válečnou tématiku. Ve hře je například původní stíhačka, která by
se mohla proletět nad Mostem
a řada dalších ojedinělých exponátů jak ze soukromých sbírek,

zaměstnanců či další okolnosti?
Máme pětadvacet zaměstnanců, ale jejich stav jsme rozšířili
o další odborníky. Dlouhodobě
bylo toto muzeum personálně
podhodnocené. Jsou tu velké
sbírky a velká budova. Není proto v silách jednoho pracovníka
dělat několik věcí najednou.
Chyběla tu řada specialistů.
Co se návštěvnosti týče, tak
jsme letos téměř přesáhli počet
devět tisíc, ale k tomu asi padesát návštěvníků chybělo. Jedná
o meziroční nárůst ve výši dvojnásobku oproti roku předchozímu.

Pro ředitele Michala Soukupa je
muzeum srdeční záležitost.
totiž ledajaká výstava. Exponáty
jsou zapůjčeny z Moravského
zemského muzea v Brně. Konkrétně jde o antropologický
výzkum z r. 1969, na němž se
podíleli přední odborníci, kteří tehdy odjeli do Austrálie
a zkoumali jednotlivé oblasti.
Fundus, který vytvořili a který
bude do Mostu zapůjčen, nemá
v Evropě obdoby. Je to něco zcela odlišného od profilu dnešních
našich výstav.
Co zajímavého a unikátního
tu tedy budou moci návštěvníci zhlédnout?
Jednou z věcí, kterou budou
moci vidět, bude 12 m dlouhá a 4 m vysoká skalní malba
z mladší doby kamenné, která
se dodnes v Austrálii dochovala.
Přesněji se jedná o její sádrový
odlitek, ale žádný druhý v Evropě nenajdete, proto je to unikát.
Na vernisáži zahraje také jeden
z významných světových hráčů
na didgeridoo Ondřej Smeykal,
který patří ke špičce v oboru.
Představí tradiční australskou
hudbu, která se vymyká našemu
středoevropskému
prostoru.
Výstava by tu měla být zhruba
dva až tři měsíce.

Mikulášský ﬂer jarmark měl v uplynulém
roce rekordní návštěvnost. Na podobné
akce se mohou lidé těšit i letos.

chyně“, na co by se mohli návštěvníci těšit v letošním roce?
Výstavní plán je obsáhlý
a ještě se stále ladí. Budeme ale
určitě pokračovat ve výstavě mikrofotografií minerálů z Krušných hor a Českého středohoří.
Chceme ovšem nabídnout větší
formáty fotografií. Momentálně
chystáme výstavu ptactva, žijícího tady na Mostecku. Budeme
se snažit, aby výstavní plán byl
pestrý. V závěru roku například
otevřeme výstavu o hyperinflačních (nouzových) platidlech,
která bude mít název „Chleba za
milion“ a také máme zájem prezentovat největší raně středověké
pohřebiště v ČR, které souvisí
s právě prováděným archeologickým průzkumem v Mariánských
Radčicích. Vedle toho letos zahájíme cestopisné přednášky, početnější workshopy apod. Rádi
bychom uspořádali v každém
měsíci jednu novou výstavu, vyjma prázdnin, kdy je muzeum

Austrálie bude tedy nejbližší
horkou novinkou. Prozradíte
ještě něco dalšího „z vaší ku-

málo navštěvované. Drtivá většina našich výstav budou výstavy
autorské, které vymyslí a sestaví
naši kurátoři podle potřeb našich
návštěvníků a potřeb prezentace
regionu a regionální práce. Nesmím také zapomenout na příměstské tábory, letos rozdělené
na chlapecké a dívčí, vše budeme
samozřejmě s předstihem prezentovat.
Jaká akce z uplynulého roku
nejvíc zaujala veřejnost?
Bezpochyby poslední akce
uplynulého roku, Mikulášský
fler jarmark. Měli jsme neuvěřitelnou návštěvnost, kdy sem
přišlo na dva tisíce sedm set
návštěvníků za jeden den (což
v dávné minulosti obnášela celoroční návštěvnost). Muzeum
praskalo ve švech a my jsme za
to rádi. Úspěch měl už jarní fler
jarmark, kde byla asi tisícovka
návštěvníků. Budeme v tom pokračovat. Jsou to akce pro lidi
specifických zájmů, jako jsou
řemesla, přírodní materiály,
pochutiny vyráběné nekonzumním způsobem apod.
Největší akcí, na které se muzeum podílelo, bylo však připomenutí 70. výročí konce druhé
světové války, kam přišlo kolem
35 tisíc lidí. Ta se velmi povedla. Navíc jsme k tomu připravili
velmi pěknou výstavu.

tak ze sbírky Vojenského historického ústavu Armády ČR.
S jakými subjekty muzeum
nejčastěji a nejvíce spolupracuje?
S Ústeckým krajem, který
je naším zřizovatelem a který
muzeu hodně pomáhá. Věnuje
nám více pozornosti, a to i nad
rámec toho, co by musel. Což je
nesmírně důležité a pozitivní.
Je to samozřejmě i město Most,
protože muzeum a město historicky patří k sobě. V minulosti
byla tato spolupráce opatrná, ale
tyto časy skončily a s tím souvisí
i další plány na expozice. Intenzivně spolupracujeme s městem
Litvínovem anebo Podkrušnohorským technickým muzeem
v Kopistech, které má dlouhodobě zapůjčené některé naše
exponáty ze sbírky hornictví.
Nemohu ponechat stranou ani
partnery ze širšího regionu, jako
jsou muzea, galerie, knihovny
apod., a slibně se rozjíždí také
spolupráce přeshraniční – aktuálně v Seiffenu a Olbernhau.
Laťku jste nastavil tedy poměrně vysoko. Svědčí o tom
i již zmiňovaná návštěvnost
muzea. Upřesníte pro představu tato čísla? Změnila se
v souvislosti s tím například
i provozní doba muzea, počet

Provozní doba muzea se
rovněž změnila. Otevřeno bylo
do pěti hodin odpoledne, teď
máme otevřeno do šesti hodin.
Návštěvnost dopoledne byla
nízká, proto jsme dopolední hodiny pro veřejnost zrušili a tato
doba je nyní vyčleněna zejména
pro školní výpravy, které muzeum hojně navštěvují v rámci
výuky. Stačí se na dobu mezi
osmou a dvanáctou předem telefonicky objednat.
Kdo tvoří nejsilnější návštěvnickou základnu muzea?
Nejširší základnou pro nás
jsou školy a školní mládež. Zavítají k nám nejčastěji a pravidelně. Je to skupina, která je
naší prioritou. Muzeum je totiž
především vzdělávací instituce.
V této souvislosti bych chtěl
zmínit a připomenout, že v muzeu je největší a nejvýznamnější
regionální knihovna v okrese.
Kdo by se chtěl cokoliv dozvědět o Mostecku a jeho okolí,
rozhodně to u nás v knihovně
najde.
Neméně významnou skupinou návštěvníků jsou rodiče
s dětmi. Ale vcelku se dá říci,
že nás navštěvují lidé různého
věku i profesí, lokální i přespolní.
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Zvyšování platů zdravotníkům
je nová politika Krajské zdravotní
ÚSTECKY KRAJ – Lékaři, sestry, ale i další zdravotnický personál
největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, Krajské
zdravotní, a.s., dostane znovu přidáno. Mzdy by měly spolu s osobními náklady v letošním roce vzrůst o více než devět procent. Navýšení mezd stvrdily podpisy dodatků kolektivních smluv.
Předpokládané zvýšení navazuje na růst osobních nákladů v loňském roce, kdy bylo
v prvních 11 měsících roku
2015 oproti srovnatelnému
období roku 2014 vynaloženo
navíc téměř o devět procent
mzdových nákladů. Také letos
bude zdravotníkům vyplacena
odměna nad rámec uvedených
mzdových výdajů. „V roce 2015
představoval objem prostředků
určených pro motivační systém
zhruba 40 miliónů korun. Průměrná mzda v Krajské zdravotní, a. s. se zvýšila z 25 743 korun
na 29 083 korun, u lékařů činí
průměrná mzda za loňský rok
73 404 korun,“ uvedl tiskový
mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Jiří Vondra. O navýšení mezd
rozhodlo představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na základě
vylepšených
hospodářských
výsledků. Tento krok zklidnil
rozvířenou hladinu vod mezi
zdravotnickými odboráři a zaměstnavateli.
I přesto, že napříč ČR požadovaly zdravotnické odbory
navýšení mezd o deset procent,
považují tento krok ze strany
vedení společnosti za vstřícný.
Zvýšení mezd podle odborových lékařů pomůže zmenšit
propast mezi nemocničním
a ambulantním zdravotnictvím,
českým a zahraničním zdravotnictvím a bude větší motivace
zůstávat v nemocnici. Tlačit na
další zvyšování platů hodlají
odboráři ale i nadále. „Ačkoliv
je za navýšením mezd velké úsilí,

nebude to vyhovovat všem zdravotníkům. Za prvé jich je málo,
práce je obtížná a ten původní
požadavek deseti procent v rámci
celé ČR se ve zdravotnictví nepodařilo prosadit. Takže dalším
úkolem odborů bude i nadále
prosazování navýšení mezd ve
zdravotnictví takovým způsobem, aby se zdravotníci nemuseli
stydět za to, že jsou zdravotníky,“

uvedl Pavel Velký, předseda základní odborové organizace II.
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem.
Krajská zdravotní, a.s. má za
sebou úspěšný rok, a to nejen
v oblasti hospodaření. Podařilo se navíc dosáhnout i úspor
v systému zadávání veřejných
zakázek a provést revize činností společnosti v roce 2015.
K vyšším platům pomohla také
nová úhradová vyhláška pro
rok 2016. Ta umožňuje zdravotnickým zařízením docílit
vyšších výnosů od zdravotních
pojišťoven v případě naplnění

produkce v oblasti ambulantní i hospitalizační péče. Zvyšování platů považuje Krajská
zdravotní za součást své „nové“
politiky. „Sociální a mzdová politika v oblasti odměňování zaměstnanců je nedílnou prioritou
při naší snaze o lepší Krajskou
zdravotní. Vybavení špičkovými
přístroji nebo opravy a rekonstrukce nemocnic by postrádaly smysl bez zaměstnanců, na
kterých stojí zajištění zdravotní
péče o obyvatele Ústeckého kraje,“ potvrdil předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Jiří Novák.
(sol)

Průměrná mzda v Krajské zdravotní, a. s. se
zvýšila z 25 743 korun na 29 083 korun, u lékařů
činí průměrná mzda za loňský rok 73 404 korun

Na opravy vodovodů poteče
v mosteckém okrese nejméně peněz
MOSTECKO – Více než tři čtvrtě miliardy korun investuje v letošním
roce akciová společnost Severočeská vodárenská do obnovy majetku v Ústeckém kraji. Na okres Most připadne nejmenší podíl, a to
73 milionů korun. Realizovat se zde bude i nejmenší počet oprav ze
všech okresů.
Celkem šestnáct oprav a rekonstrukcí vodohospodářských
staveb za 72 milionů a devět set
tisíc korun letos provede Severočeská vodárenská společnost
v okrese Most. Je to nejmenší

podíl investic na obnovu majetku ze všech okresů v Ústeckém,
ale i Libereckém kraji. Mezi nejzásadnější opravy a rekonstrukce bude patřit rekonstrukce vodovodu Pod Koňským vrchem,

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

rekonstrukce
kanalizačního
výtlaku v oblasti Čepirohy Velebudice nebo rekonstrukce
přívodního řadu do vodojemu
v Hoře Svaté Kateřiny.
Vyplynulo to z investičního
plánu společnosti na rok 2016
v celkové výši 1,27 miliardy
korun. Ústecký kraj si přitom
z celkového „koláče“ investic
ukrojí téměř 773 milionů korun.
„S ohledem na jednání s akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého
kraje, je výsledkem kompromis
na straně potřeb do obnovy majetku s důrazem na dodržení sociální únosnosti ceny vody,“ uvedl
mluvčí společnosti Jiří Hladík.
Převážná část investic poputuje
v roce 2016 do obnovy majetku „Částka ve výši 1, 27 miliardy korun určených na investice
do vodohospodářského majetku bude v plném rozsahu kryta
z vlastních zdrojů společnosti,
získaných z vodného a stočného.
Naší prioritou je urychlená obnova stávající infrastruktury. Stále
ale musíme dohánět hendikep
ze startovní čáry, a navíc narážíme na nedostatečný podíl z ceny
vody na obnovu pro vlastníka
majetku,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák s tím,
že i přes velmi masivní investice
zejména v posledním desetiletí
je dnes průměrně 60 procent tohoto majetku za svou životností.
„Jedná se o 65 procent vodovod-

ních sítí, 58 procent kanalizací,
44 procent úpraven vody a 34
procent čistíren odpadních vod,“
dodává generální ředitel.
Rekonstrukce a obnova majetku je pro vodárenskou společnost začarovaným kruhem.
Finanční prostředky získané
z ceny vody totiž nepokrývají
skutečnou potřebu obnovy podle stavu infrastruktury. „Takže
majetek přes veškerou snahu dál
stárne. Snažíme se proto co nejlépe analyzovat a vyhodnotit stav
majetku tak, aby prostředky do
obnovy směrovaly do majetku
nejstaršího a v nejhorším stavu,“ vysvětlil mluvčí společnosti
Hladík.

Opravy a výkopy
po kratší dobu
Opravy a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí budou i nadále probíhat v souladu
s chystanými opravami i ostatních sítí, případně komunikací.
„Výsledkem jsou časově koordinované akce, kdy na rekonstrukci kanalizace a vodovodu (zpravidla uložené v největší hloubce)
navazují rekonstrukce sítí jiných
vlastníků,“ ujišťuje mluvčí společnosti. Omezení v dopravě,
stavební hluk či prašnost, které
jsou s opravami spojené, trvají tak i díky koordinaci prací
a spolupráci všech složek co
nejkratší možnou dobu. (sol)

Krev není voda
Jeho mladší sestra Lucie mu celé roky visela na
krku. Rodiče byli hodně zaměstnaní lidé, a tak se stalo
pravidlem, že se o sestru postará on. Chodila s ním do
školy, vyzvedával ji z družiny. Doprovázel na kroužky
a večer spolu čekali, až přijdou
rodiče z práce.
Když se zdrželi,
usínali s Lucií
spolu,
protože
se holčička bála
tmy. Když povyrostli, svěřovala
se mu sestra se
všemi svými problémy, radila se
s ním v otázkách
lásky a spoléhala
se na jeho pomoc
úplně ve všem. On dával
pozor, aby Lucii nikdo neublížil. Aby kluci ve škole
věděli, že sestru hlídá. Po
škole začal pracovat ve veterinární ordinaci, odstěhoval
se od rodičů do vlastního
bytu, ale s Luckou byl neustále v kontaktu. Chodila za
ním, povídali si stejně, jako
když spolu bydleli. Občas
zašel na diskotéku, kam se
Lucka chodila bavit. Chtěl
mít přehled o všem, co se
kolem jeho sestry děje, cítil
nutnost mít sestru pod kontrolou. Když začala chodit
s Lukášem, moc se mu to
nelíbilo. Trochu se poptal
a zjistil si o Lukášovi, co potřeboval. Měl za sebou divokou minulost, drogy, alkohol, večírky a stále spoustu
holek. Nevymlouval ho Lucii, ale zašel za ním. Varoval
ho, ať si dá pozor a Lucii
neublíží. Jinak mu on udělá ze života peklo. Lukáš ho
ujistil, že je Lucie jeho láska, kvůli které je ochoten
všechno změnit. Dokonce
začal opět studovat. Chtěl
se Lucii vyrovnat. Několik
měsíců bylo vše tak, jak Lukáš řekl. Lucie byla šťastná.
Trávila se svým klukem všechen volný čas. Byl spokojený. Nezáleželo mu na tom,
kdo Lukáš byl dřív, ale jak se
s ním cítí jeho sestra. Když
měla Lucie narozeniny,
uspořádal jí velkou oslavu.
Spojili se s Lukášem a připravili Lucce párty jako překvapení. Vše se dařilo, Lucie
jen zářila. Oslava se protáhla dlouho do noci. Všichni pili, tančili, bavili se. Po
půlnoci se Lukáš rozhodl,
že pojedou s Lucií k němu
domů. Měl tam pro ni ještě
jeden dárek. To se mu nelíbilo. Lukáš pil, sice ne moc,
ale alkohol měl. Požádal sestru, aby jeli domů taxíkem
a auto nechali do druhého
dne před barem. Lukáše nežádal, tomu to oznámil jako
hotovou věc. Lukáš neřekl
nic, Lucie slíbila, že nebudou riskovat. Odjeli, společnost se pomalu rozešla. Ještě
ani nedorazil domů, když
mu zazvonil telefon. První
myšlenka patřila Lucii. V telefonu se ozval cizí hlas. Volal mu policista. Lukáš s Lucií odjeli přeci jen autem
a měli nehodu. Telefonní
číslo dal policii Lukáš. Vzal
si taxi a jel za nimi. Napadaly ho různé myšlenky. Jedno
bylo jasné, jeho sestra potřebuje pomoc. Když přijeli
na místo, hrůzou mu zdřevěněly nohy. Ani nemohl
z auta vystoupit. Všude byli
policisté, hasiči, záchranáři.

5
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Blikala modrá světla. U silnice doutnal vrak Lukášova
vozu. Trochu se vzpamatoval a běžel k místu nehody.
První policista, na kterého
narazil, ho zadržel. Překotně se ptal, zda je jeho sestra
v pořádku. Srdce
se mu téměř zastavilo, sevřela
ho ledová ruka.
Při nehodě se
auto vzňalo. Řidič se dostal ven,
ale spolujezdkyně v autě uhořela. Neplakal,
nekřičel. Jen stál
a díval se na ohořelý vrak. Pak se
s klidem zeptal,
kam odvezli Lukáše. Podle policisty nebyla
jeho zranění vážná. Z auta
se dostal včas, v nemocnici
je spíše jen pro jistotu. Nejel
za ním, nekontaktoval ho.
Utěšoval rodiče, vyslechl si
matčino obvinění, že nedal
na sestru pozor. Připravil
pohřeb. Lukáš na pohřeb
nepřišel. Zavolal mu den
po tom. Chtěl se s ním sejít.
Šel na schůzku, srdce stále
sevřené v ledu. Lukáš vypadal strašně. Strhaný, bledý.
Když začal mluvit, rozplakal se. Líčil mu, jak to bylo
strašné. Dostal smyk na zledovatělé silnici. Auto vyletělo ze silnice a narazilo do
stromu. Uhodil se do hlavy,
točil se s ním celý svět. Vysoukal se ven. Oběhl auto,
aby pomohl Lucii. Volala
na něj. Dveře nešly otevřít.
Pak auto začalo hořet. Měl
silný otřes mozku, upadl
do bezvědomí. Když se probral, byli všude záchranáři
a Lucie mrtvá. Poslouchal
ho, nic neříkal. Pak se zvedl
a odešel. Seděl doma celou
noc a přemýšlel. Je to i jeho
vina. Měl jít s nimi ven
a ujistit se, že nebude Lukáš
řídit. Lucie je mrtvá. Matka
má pravdu, on se o ni nepostaral. Zavolal Lukášovi
a řekl mu, že ho naloží před
domem. Chce, aby s ním
jel na hřbitov rozloučit se
s Lucií. Lukáš souhlasil. Zastavil se cestou k Lukášovi
v ordinaci a vzal si injekční
stříkačku se sedativy. Nabral
jen takovou dávku, aby Lukáš neměl sílu a vůli k pohybu, ale aby přesně věděl, co
se kolem něj děje. Když Lukáš nasedl do auta, otočil se
k němu a sedativa mu vpíchl
do paže. Lukáš se se pokusil bránit, ale na jeho straně
byl moment překvapení. Jen
chvíli Lukáše přidržel, pak
začal lék působit. Odvezl
Lukáše za město. Zastavil
na polní cestě. Chvíli jen
tak sděl a díval se před sebe.
Pak se otočil na Lukáše. To
je jejich společná vina, že je
Lucie mrtvá. Lucie zemřela
strašnou smrtí v ohni a pro
Lukáše je připravený stejný
osud. Vystoupil z auta, otevřel dveře na straně spolujezdce a polil Lukáše benzinem. Pak ho zapálil. Díval
se, jak auto hoří, viděl, jak se
postava uvnitř ještě pohnula. Pak odešel. Šel pěšky zpět
do města. Cestou přemýšlel
o své budoucnosti. Zavinil
smrt své sestry a zabil jejího
vraha. S tím také došel na
policii. Řekl vše, co se stalo,
co udělal. Přiznal se k vraždě. Chtěl trest. Zasloužil si
ho.
(pur)
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Varování po mobilu – víte, jak na to?
LITVÍNOV – Po loňské srpnové havárii v areálu Chemparku Záluží
volali občané Litvínova po systému, kterým by byli při podobných
událostech včas varovaní. Čtyři měsíce po výbuchu město takový
systém spustilo. Občany bude varovat pomocí SMS zpráv.
Nový SMS systém se připojil k oficiálním varovným
kanálům, které město už využívalo, a to k sociálním sítím
a webovým stránkám města.
K rozesílání SMS zpráv se město rozhodlo po analýze trhu
v oblasti varovných systémů.
„Občané tak jednoduchým
a pohodlným způsobem obdrží důležité informace o mimořádných a krizových situacích
prostřednictvím
spuštěného
SMS Infokanálu města, pokud
se k odběru zpráv zaregistrují,“ uvedl tajemník města Josef
Skalický. Občané mohou využít
registračního formuláře, který
je k dispozici po otevření banneru na úvodní straně oficiálního webu města. Přímo se lze

zaregistrovat na adrese: www.
infokanal.cz/cweb/reg/LITVINOV. Další formou registrace
je pomocí SMS. „Když si občan
netroufne registrovat se sám,
nebo se mu registrace z nějakého
důvodu nepodaří, pomůže mu
město. Pokud tato situace nastane, můžou se občané dostavit do
recepce Městského úřadu Litvínov na náměstí Míru čp. 11, kde
s ním formulář vyplní pracovnice úřadu,“ doplnil tajemník.
Ani lidé bez mobilních telefonů nezůstanou bez informací.
Město jim umožní doručení
SMS na pevnou linku v hlasové
podobě, obsah zprávy jim sdělí
automat. Do budoucna zvažuje
město také zavedení městského
rozhlasu.
(pur)

Jak se registrovat pomocí SMS
SMS je nutné odeslat na číslo SMS InfoKanálu: 476 767 600.
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi
slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.
Bydlí-li zájemce o registraci přímo v Litvínově, platí tvar SMS:
REGISTRUJmezeraLITVINOVmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE.
Pro místní části Horní Ves, Křížatky, Lomnice, Lounice, Písečná a Záluží je tvar SMS:
REGISTRUJmezeraMISTNICASTmezeraCISLOPOPISNE.
Pro lokality Hamr, Chudeřín, Janov, Růžodol a Šumná je SMS
ve tvaru:
REGISTRUJmezeraMISTNICASTmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE.
Ke komunikaci lze využít i SMS podatelny: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS Infokanálu: 476 767 600.

Šest miliónů za rybník? To je moc!
Kraus a Kohák v Citadele
LITVÍNOV – Do litvínovské
Citadely zavítá zajímavá dvojice. Moderátor, herec, publicista, dramatik a režisér Jan
Kraus a filmový a reklamní
režisér a herec Jakub Kohák.
Moderátor pořadu Hvězdy, jak
je neznáte Václav Kosík svým
hostům na základě vyprávění
klade dotazy a ve druhé části
umělci odpovídají na dotazy diváků. Přibližně dvouhodinový

pořad bude plný veselých historek a překvapivých bonmotů,
prostor dostanou rovněž zvídaví
diváci, kteří mohou protagonistům pořadu položit své dotazy a zeptat se tak na cokoliv.
Představení se koná ve čtvrtek
11. února od 19 hodin na velké scéně. Vstupenky dostanete v předprodeji za 290 korun
nebo v den konání akce za 340
korun.
(red)

LITVÍNOV – O odkoupení Pilařského rybníka jedná v současné době
město s majitelem. Bývalá dominanta oddechového areálu v blízkosti centra města je už roky vypuštěná a neudržovaná. Nyní ji majitel nabízí městu za bezmála šest miliónů korun.
„Rybník chceme. Máme zájem,
aby se park upravil, ale tak vysokou cenu nemůžeme akceptovat,“
uvedla starostka Kamila Bláho-

vá. Pilařský rybník před lety nabízel původní majitel městu za
cenu v řádech stovek tisíc korun.
Město tehdy nemělo zájem, tak

vodní plochu odkoupil současný
majitel. Ten tu původně plánoval
vybudovat rybářskou baštu. Svůj
záměr v současné době přenesl
do Lomu, kde rybářská bašta pomalu vyrůstá v areálu přírodního
koupaliště Bomba. Pilařský rybník zůstal prázdný, neudržovaný
a opuštěný. „Pokud by se podařilo

plochu získat do majetku města za
přijatelnou cenu, pak jsou tu dvě
varianty využití. Rybník opravit
a znovu napustit. Pro tuto variantu by se mohla najít výzva na dotaci z ministerstva životního prostředí. Nebo zavézt a vybudovat
na ploše dětské hřiště.,“ prozradila
záměr města starostka.
(pur)

Starostové na zámku
LITVÍNOV – Litvínov v uplynulém týdnu hostil setkání starostů z obvodu pověřené obce.
Na programu diskuze byly zejména změny v legislativě státní správy. Setkání se konalo na
zámku Valdštejnů. „Měli jsme
pro starosty připraveny dvě prezentace. Jedna se týkala kotlíkové dotace, druhá pak varovného
SMS systému, který jsme spustili
v Litvínově. Podařilo se nám ve

spolupráci s Unipetrolem domluvit s dodavatelem pro ostatní
obce velmi výhodné podmínky,
pokud by se chtěly k systému
připojit,“ uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová. Pro
odlehčení setkání si starostové
prohlédli nové výstavy v zámku,
zejména pak výstavu o historii
litvínovské manufaktury a stálou výstavu vánočních stromků.
(pur)

Vydejte se na Island
LITVÍNOV - Městská knihovna Litvínov hostí další ze série výstav fotografií Renaty
Menclové. Tentokrát je ústředním tématem příroda Islandu,
který fotografka procestovala
a zdokumentovala jeho krásy.

„Zájemci se mohou přijít na fotografie podívat do studovny
dospělého oddělení litvínovské
knihovny, výstava se koná až do
19. února,“ prozradil nám Pavel
Nedvěd, který výstavy v knihovně pomáhá organizovat.

Chcete kotlíkovou dotaci?
LITVINOV – Chcete žádat
o kotlíkovou dotaci, ale nevíte si
s postupem rady? Ústecký kraj
prostřednictvím měst a obcí
připravil řadu seminářů právě pro žadatele. V Litvínově se
chystá už v únoru. Seminář proběhne 3. února 2016 od 16 hodin v aule Centra bakalářských
studií, Ukrajinská 453, Litvínov.

„Občané se dozvědí o podmínkách a možnostech získání dotace a další důležité informace,“
uvedla starostka Kamila Bláhová. V případě zájmu o tento
seminář zašlete zprávu na email:
iva.freieslebenova@mulitvinov.
cz či zavolejte na číslo 476 767
612, nejpozději do 27. ledna
2016.
(pur)

Pilařský rybník je už roky prázdný.

Nechceme pryč z „domu hrůzy“
LITVÍNOV – V ubytovně ve Vodní ulici, o jejímž katastrofálním stavu
informoval UNIPETROL už v prosinci loňského roku, stále žijí lidé.
Přes veškeré snahy sociálních pracovníků se odmítají odstěhovat
do náhradních prostor. Koncem ledna se má ale začít s rekonstrukcí
a ubytovna v té době musí být prázdná.
Všech jedenaosmedsát obyvatel ubytovny nejprve hodlal
majitel, tedy společnost UNIPETROL, vystěhovat do konce prosince. Později ale firma
ustoupila a přes svátky nechala
obyvatele ubytovny v původním bydlení. Na pomoc lidem
z ubytovny přišli litvínovští sociální pracovníci. Většinu obyvatel ubytovny ve Vodní se jim
podařilo ve spolupráci se společností CPI umístit do jiného
bydlení. Někteří bydlí v bytech
CPI, jiní v dalších ubytovnách
CPI a zhruba třetina lidí se dostala na ubytovnu města UNO.
„Zbývá posledních osm lidí, kteří
odmítají jakoukoliv pomoc našeho sociálního odboru a nespolupracují. Nemůžeme je nutit, aby
naši pomoc přijali. Nejedná se
o majetek města, a tak kdo naši
pomoc nechce, ten ji nedostane,“
uvedla místostarostka Erika
Sedláčková. Osm posledních
obyvatel ubytovny zatím sepsalo petici, ve které žádají měs-

to, aby mohli v ubytovně dál
žít. „Peticí jsme se zabývali, ale
protože ubytovna není naše, ani
řešení nepřísluší nám,“ doplnila
místostarostka. Problém s poslední osmičkou vytrvalých je
nyní na Unipetrolu. Společnost
získala objekt v havarijním stavu zpět po dlouholetých vleklých sporech. Okamžitě nechala
vypracovat revize na posouzení
stavu objektu, aby zjistila, že je
ubytovna provozována v rozporu s obecně závaznými platnými
předpisy. Elektrorozvody jsou
podle revizních zpráv v havarijním stavu v celém objektu.
Střecha hrozí propadnutím.
Nefunkční a v katastrofálním
stavu je hygienické vybavení
ubytovny, umývárny, sociální
zařízení a kuchyňky. Od ledna zůstane ubytovna uzavřená
a firma začne připravovat projektovou dokumentaci na její
rekonstrukci, zahájí výběrová
řízení a začne s nejnutnějšími
opravami. Celý tento kolotoč

bude trvat několik měsíců. Ale
ani pak není jisté, že se současní
nájemníci budou moci vrátit.
UNIPETROL totiž zatím neví,
jak dál po nezbytných rekonstrukcích s objektem naloží.
„Byli bychom neradi, aby byl

uprostřed města prázdný nevyužívaný objekt, což by mohlo
být do budoucna bezpečnostní
i hygienické riziko. Chceme, aby
UNIPETROL garantoval, že tu
bude opět ubytovna,“ uzavřela
Erika Sedláčková.
(pur)

Ubytovna ve Vodní je v havarijním stavu.
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Na nový plavecký bazén si
musíme počkat ještě roky
LITVÍNOV – Nový bazén bude hotový nejdříve na podzim 2019. Veškeré přípravy na jeho stavbu a samotná stavba budou městu trvat
tři a půl roku. Není vyloučeno, že do té doby stávající plavecká hala
doslouží.
Příprava na stavbu nového
plaveckého bazénu si vyžádá
delší období, než se původně
předpokládalo. Město se rozhodlo připravit nový projekt,
který by mohl vzejít ze dvou
variant. První je architektonická
soutěž, ke které se přiklání vedení města. Druhou variantou je
otevřené řízení. V obou případech se jedná o stejně dlouhou
dobu, než se se stavbou bazénu
začne. „Osobně se přikláním
k architektonické soutěži. Návrhy architektů by vyhodnocovala
odborná porota z členů České komory architektů. Před zadáním
požadavků pro soutěž se budou

moci lidé vyjádřit, co vše by chtěli
v novém bazénu mít. Limitující bude samozřejmě také cena,“
uvedla starostka Kamila Bláhová s tím, že konečné rozhodnutí,
zda půjde město do architektonické soutěže, či do výběrového
řízení, zůstává na zastupitelstvu. Město novou přípravou
projektu hodlá snížit předpokládané náklady stavby oproti
současným 165 miliónům Kč
bez DPH, které jsou v již připraveném návrhu. Město si také
nechává zpracovat od České
spořitelny „Strategii financování investic města se zaměřením
na projekt nového bazénu“. Tato

strategie vyjde na necelých sto
tisíc korun. Město od ní očekává
prezentaci očekávaných rozpočtových možností města, zdrojů
pro financování investic, navržení konkrétních způsobů realizace a financování nového bazénu, dopad realizace na městský
rozpočet i harmonogram dalších kroků. Než všechny kroky
město pečlivě naplánuje, zváží
a posléze zrealizuje, může stávající plavecká hala dosloužit.
„To si uvědomujeme. Bazén je ve
špatném technickém stavu. Předešlá zastupitelstva tuto skutečnost neřešila a posunula plavecký
bazén do havarijní situace. Je
možné, že přestane fungovat dřív,
než postavíme nový. Jedná se ale
o zásadní investiční akci, kterou
je nutné provést pečlivě,“ doplnila starostka.
(pur)

Taneční studio opět bodovalo
Bazén využívá také litvínovský plavecký oddíl.

Radniční sklípek stále volný,
město půjde s cenou dolů
LITVÍNOV – Dříve oblíbená restaurace Radniční sklípek je už několik měsíců prázdná. Město marně hledá pronajímatele pro lukrativní místo v centru města. Nyní zvažuje nabídnout prostory i za nižší
cenu. Ve hře je dokonce i prodej celého domu, kde je městská galerie.
Smůlu na pronajímatele má
město v případě restaurace
v Radničním sklípku. Kdysi
to byla jedna z nejlepších restaurací v Litvínově. Postupně
se tu ale střídali provozovatelé
a služby v pohostinství upadaly.
Navzdory ideálnímu umístění
v centru města a příjemnému
dvorku s letním posezením pronajímatelé nedokázali provoz
restaurace udržet. A žádní další
noví se o prostory nijak neperou. Město stále marně hledá

Radniční sklípek.

někoho, komu by restauraci
pronajalo. „Pokud se v prostorách restaurace nic neděje, pomalu chátrají. Nepříjemné je to
i pro provoz galerie. Tam je jeden
člověk a v celém domě je v podstatě sám. Také se samozřejmě
zvyšují náklady na provoz,“ vyjmenovala starostka města Kamila Bláhová zásadní problémy
s napůl prázdným objektem.
Proto se město rozhodlo změnit
taktiku. „Chceme, aby podnikatelé sami nabídli, za kolik jsou

ochotni si restauraci pronajmout
a provozovat. Je výhodnější pronajímat za nižší nájem, než vůbec. To město stojí hodně peněz,“
doplnila místostarostka Erika
Sedláčková. Vedení města ani
nevylučuje možnost, že by celý
dům v budoucnu prodalo. „Je
to také jedna varianta řešení.
Pokud se restauraci nepodaří
pronajmout. Náklady na provoz
jsou příliš vysoké. Výstavní prostory máme i na zámku Valdštejnů. Při rozhodování ale musíme
rovněž brát v úvahu, že se jedná
o historickou budovu, kde byla
dříve radnice,“ připustila další
možnost, která ale zatím není
na stole, starostka města. (pur)

MOST – Taneční studio Kamily Hlaváčikové se zúčastnilo mezinárodního festivalu Zimní pohádka v pražském divadle Hybernia.
Akce to byla velmi náročná a napínavá. Choreografie, které taneční
studio na festival přihlásilo, nejprve v dopoledních hodinách bojovaly o postup na večerní Galakoncert, a to formou konkurzu.
V konkurenci českých a zahraničních tanečních škol vybojovalo studio 1. místo v disciplíně mažoretky a to skupina
Kameličky 2 pod vedením Jany
Havlíkové a Taťány Sklenářové. V kategorii děti získala
skupina Angels pod vedením
Kamily Hlaváčikové a Martiny

Smitkové 2. místo a v juniorské
kategorii získala 2. místo skupina Diamonds pod vedením Kamily Hlaváčikové. Ve večerních
hodinách se děti odjely ubytovat do hotelu, kde potřebovaly
načerpat síly na druhý den, protože jely reprezentovat Českou
republiku na vystoupení do

Berlína. „Tato reprezentace se
velmi zdařila a děti získaly pozvánku na festival tance do Berlína a do Francie. Zasloužený
odpočinek, zábava a odměna, to
všechno čekalo na děti po těchto
dvou náročných dnech v podobě
nedělního výletu do Tropical Islands, kde si to děti náramně
užily. Všem moc gratuluji a děkuji za úspěšnou reprezentaci
nejen tanečního studia, města
Mostu, ale i České republiky,“
řekla k úspěchům studia Kamila
Hlaváčiková.
(nov)
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Každoročně těžaři podporují
Dny vína na Benediktu.

Těžební společnost je generálním
partnerem Černých andělů.

Vršanské uhlí pomáhá regionu
Vršanská uhelná zaplatila nové
auto pro strupčické hasiče.

Uhelné peníze podpořily také inline maraton na Matyldě.
MOST – V loňském roce podpořila Vršanská uhelná region, ve kterém těží uhlí, částkou 27 miliónů korun. Finanční dary těžební společnosti pomohly obcím i regionálním organizacím, Ústeckému kraji, mířily do zdravotnictví, školství i sportu.

Pomoc kraji a
obcím se počítá na
milióny
Pět miliónů Ústeckému kraji a téměř sedm a půl miliónu
partnerským městům a obcím.
To je pomoc regionu, kterou
v roce 2015 poskytla Vršanská
uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače. Těžaři
již několik let takto pomáhají
realizovat projekty, na které ve
veřejných rozpočtech citelně

ti sportu, kultury, vzdělávání,
zdravotnictví, sociálních služeb
nebo také v prevenci kriminality či posilování bezpečnosti
ve městě. Finančních příspěvků
Vršanské uhelné město využilo
například pro mostecké divadlo, pořídilo vybavení do klubu
seniorů, nakoupilo městské kamery a váhu na nákladní automobily pro strážníky městské
policie, modernizovalo sociální
zařízení v Aquadromu nebo
uhradilo měření prašnosti ve

Díky penězům z uhlí si Most pořídil dvě
nová hřiště, na Benediktu a na Matyldě.
scházejí peníze. Od roku 2010
jde jen v této oblasti o 43 milionů korun. Vršanská uhelná,
a.s. systematicky spolupracuje
s osmi městy a vesnicemi regionu, a to Mostem, Jirkovem
a obcemi Polerady, Lišnice, Vrskmaň, Strupčice, Malé Březno
a Havraň. Finanční podporu
od těžební společnosti polovina partnerských obcí využila
na ekologické účely spojené
s výsadbou nové zeleně, revitalizací vodních ploch nebo na
vybudování parku. „Chceme
regionu pomáhat, být prospěšní,
považujeme to za logickou součást našeho působení na Mostecku, samozřejmě s přesahem do
celého regionu,“ řekl o podpoře
Vladimír Rouček, generální ředitel hnědouhelné společnosti.
Podpora Vršanské uhelné městu Most se soustředí zejména
na rozvojové projekty v oblas-

městě. Díky Vršanské uhelné
má Most například i nové stránky zaměřené na turistický ruch.
Za peníze těžařů vzniklo nové
hřiště na Benediktu i na Matyldě. „Vršanská uhelná nám hodně
pomohla s postupným vybudováním sportovního areálu. Máme
nyní víceúčelové hřiště s umělou
trávou, beachvolejbalové hřiště,
je zde možné hrát stolní tenis,
badminton.
Zrekonstruované
jsou fotbalové kabiny, kde máme
posilovnu, a letos s přispěním
těžební společnosti vybudujeme saunu. Dobrý soused, který
nám pomohl částkou převyšující
dva milióny korun,“ zhodnotil vztah s těžební společností
Václav Hora, starosta Vrskmaně. Za peníze z uhlí mohla být
například vybavena lékařská ordinace ve Strupčicích, upraveno
a rekonstruováno nejedno sportoviště a dětské hřiště. S přispě-

V loňském roce plynula podpora
opět do Chytrých hlav.
ním Vršanské uhelné se konají
například řezbářská sympozia
v Poleradech nebo kulturní akce
na Červeném Hrádku. V Poleradech v loňském roce vybudovali díky Vršanské uhelné nové
dětské hřiště. „Jsme rádi, že se
nám podařilo hřiště zrekonstruovat. Nebylo by to možné bez finanční pomoci Vršanské uhelné,
a.s. Sami jsme si provedli všechny potřebné práce, zaplatili jsme
pouze za herní prvky,“ poděkoval těžařům starosta obce Alois
Macháč.

vyhlášená, měla špičkovou úroveň. Chceme, aby v budoucnu
maminky z Mostecka či blízkého okolí nehledaly už jiné místo,
kde by chtěly přivést své dítě na
svět. A kromě toho souvisí výběr
porodnice i s dalšími aktivitami
manželů Tykačových, kteří se
trvale věnují pomoci nejmladší
generaci, dětem,“ komentoval
podporu mostecké porodnice
Vladimír Rouček.

Baník Most Černí andělé.
Družstvo Černých andělů dosahuje nejvyšší úspěchy na
házenkářské scéně také díky
dlouhodobé podpoře těžební
společnosti. „Bez této významné podpory, podpory města
Mostu a dalších partnerů by
bylo obtížné tyto úspěchy obhajovat,“ říká místopředsedkyně
klubu Pavla Chotěborská. Minulý rok obdrželi Černí andělé

centrem Most pro Krušnohoří
(ECM). Zahrnovala vědomostní
kvíz, literární a výtvarnou část.

Další peníze
si rozdělily
organizace
v regionu
Výtěžek z Uhelného safari pravidelně věnuje Vršanská uhelná,

Vršanská uhelná přispěla na
rekonstrukci mostecké porodnice.

Peníze z uhlí
pomáhají ve
zdravotnictví
V loňském roce přispěla Vršanská uhelná více než 4 milióny korun Krajské zdravotní, a.s.
Finanční prostředky byly využity na náročnou rekonstrukci
mostecké porodnice. Vršanská
uhelná ale v rámci partnerství
s Ústeckým krajem pomohla
mostecké nemocnici již v roce
2014, kdy bylo za 1,5 miliónu
korun nakoupeno přístrojové
a další vybavení. „Ústecký kraj si
spolupráce s těžební společností
velmi váží. Pokud jde o zdravotnictví, chceme obyvatelům
regionu nabídnout co nejlepší
a také dosažitelnou péči. A díky
podpoře Vršanské uhelné jsme
například v letošním roce mohli
významně urychlit rekonstrukci
mostecké porodnice,“ ocenil spolupráci hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. „Proč jsme
vybrali porodnici? Začíná tam
život. Mostecká porodnice bývala

Podporu těžařů
mají mostečtí Černí
andělé
Společnost Vršanská uhelná
je hlavním partnerem DHK

Díky uhlí vyrostlo hřiště v Poleradech.

od Vršanské uhelné 3,5 miliónu korun.

Vršanská uhelná
podporuje vzdělání
Finanční podpora regionu se
odrazila také v pokračování projektu Chytré hlavy, ve kterých
dostaly významný finanční příspěvek i místní základní a střední školy na modernizaci učeben.
Mezi účastníky 6. ročníku grantového programu Chytré hlavy
pro Sever 2015 rozdělila další
dva milióny korun. Částka, věnovaná těžební společností do
podpory vzdělávání na Mostecku, se tak za dobu existence
grantu zaokrouhlila na deset
miliónů korun. Chytré hlavy
pro Sever loni doprovodila soutěž ve spolupráci s Ekologickým

a.s. Podkrušnohorskému technickému muzeu. V loňském roce
si muzeum díky daru od těžební
společnosti pořídilo parní těžební stroj. Další peníze putovaly
do Destinační agentury Krušné
hory. „Finanční dar jsme využili
k vytvoření turistické publikace
pro hendikepované turisty. Také
díky Vršanské uhelné si mohou
Krušné hory užít i lidé s různým
fyzickým omezením,“ poděkovala ředitelka společnosti Eva Maříková. Výtěžek z plesu Vršanské
uhelné pomohl mosteckému
hospicu. „Bez empatických dárců,
dotací a grantů bychom nemohli poskytovat péči všem, kteří ji
potřebují,“ podotýká ředitelka
hospice Blanka Števicová. Regionální organizace podpořila
Vršanská uhelná částkou přesahující dva milióny korun. (pur)

zpravodajství
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Politický potěr pojede do sněmovny
MEZIBOŘÍ – Studenti Střední školy Educhem chtějí více spolupracovat s městem Meziboří. Na oplátku by měla škola dostat podporu
města. Studentský parlament se na tom dohodl se starostou Petrem
Červenkou, který se jednání parlamentu zúčastnil spolu s krajským
radním Martinem Klikou.
Studentský parlament si studenti Educhemu zřídili na začátku letošního roku. Děti si samy
vymalovaly a zvelebily místnost,
kterou jim škola pod novým

vedením a s novým majitelem
přidělila. „Schází se pravidelně.
Aktivně se zapojují do dění ve
škole. Jsou takovou komunikační spojkou mezi vedením školy

a studenty. Pro nás je studentský
parlament strategickým partnerem,“ říká o parlamentu ředitelka školy Renata Koulová. Na
poslední jednání parlamentu
pozvali studenti starostu města Petra Červenku a krajského
radního Martina Kliku. Seznámili je s činností Studentského
parlamentu Střední školy Educhem a zároveň měli řadu otá-

Studenti z mezibořského Educhemu se
setkali s krajským radním Martinem Klikou a
starostou Meziboří Petrem Červenkou (vlevo).

zek. „Chceme se aktivně zapojit
do dění ve městě a do veřejného
života. Chceme vědět, jak můžeme ovlivnit nejen to, co se děje
v Meziboří, ale také v celém kraji.
Chceme, aby někdo naše názory
poslouchal,“ obrátila se na oba
politiky předsedkyně parlamentu Kamila Kozelková. Od
krajského radního se studentům dostalo poučení o tom, jak
funguje kraj, statutární města
a obce. Jakým způsobem může
občan kandidovat na zastupitele obce i kraje. Kolik zastupitelů
má kraj a kolik jednotlivá města. A protože jsou mezi studenty
i mladí lidé starší osmnácti let,
mohou se stát politicky aktivními a figurovat na kandidátních
listinách jednotlivých uskupení
už při nejbližších volbách. Starosta Petr Červenka pozval studenty nejen na zasedání Zastupitelstva Meziboří, aby si udělali
obrázek o chodu města, ale také
coby bývalý poslanec na prohlídku Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. „Tuto nabídku
velmi rádi využijeme. Děkujeme za ni i za to, že si na nás oba
pánové našli čas,“ poděkovala
za studenty jejich předsedkyně.
Spolu s Petrem Červenkou se
pak dohodli, že najdou cestu
ke vzájemné spolupráci mezi
studenty a městem. Ze strany
studentů by mohlo například jít
o zvýšenou péči o čistotu a pořádek kolem školy.
(pur)

Člověk a pes jsou k vidění v litvínovské knihovně
LITVÍNOV - V Litvínovské městské knihovně se konala vernisáž výstavy ČLOVĚK a PES. Ve
společenské místnosti jsou vystavené fotky z focení do charitativních kalendářů na pomoc
Bull azylu Čáslav a na pomoc
litvínovského útulku.
Na vernisáži se sešlo asi 50
lidí, a také s sebou přinesli
spoustu pamlsků a potřeb do
bull azylu. Dobrovolníci, kteří
se byli do kalendáře fotit, dostali
drobné dárečky jako poděkování za účast v projektu. Na vernisáži Janu Novákovi organizátoři
předali oficiálně šek s výtěžkem
z prodeje kalendáře ve výši
15 778 Kč. Kdo nestihl přijít na
vernisáž, tak je výstava k vidění
až do 15. února.
(pur)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
23. 1. 2016 od 18 hodin BALADA PRO BANDITU
Autor: MILAN UHDE - MILOŠ ŠTĚDROŇ, Režie: Pavel Ondruch. Příběh veliké lásky, veliké
zrady a veliké svobody. Živě hraný i zpívaný muzikál o nezkrotném zbojníku Šuhajovi. Na
jevišti mostecké činohry ožívá divoký kraj Podkarpatské Rusi.

Ptá se svatý petr u nebeské brány nově příchozího: „Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?“ „Byl to hlas mé ženy.“ „A co říkala?“
„Když mě na chvíli pustíš k volantu, (TAJENKA).“

25. 1. 2016 od 19 hodin POSTŘIŽINY
Dramatizace kultovní knihy Bohumila Hrabala. Poetické obrázky plné nostalgie a nezaměnitelného humoru jsou vzpomínkou na autorovo dětství prožité v nymburském pivovaru.
26. 1. 2016 od 19 hodin ŘIDIČ PANÍ DAISY
Slavná hra o stárnutí, složitém sbližování dvou svébytných osobností, samotě i tvrdohlavosti. Alfred Uhry obdržel za hru Pulitzerovu cenu a známé je rovněž její ﬁlmové zpracování. Komorní scéna
28. 1. 2016 od 19 hodin BLBEC K VEČEŘI
Smějeme se pitomcům do té chvíle, než zjistíme, že jsou nám podobní. Pierre a jeho přátelé se baví tím, že si na večírky zvou hlupáky a vysmívají se jim. Co když se ale situace
obrátí a z lovce se stane oběť? Z této paradoxní situace vytěžil francouzský scénárista a
režisér Francis Veber řadu skvělých gagů a znamenitých příležitostí.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
22. 1. 2016 od 19 hodin NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ...
Na Poříčí dítě křičí aneb Jak pán Půlpán z Pyšel do Prahy si vyšel a co tam všechno slyšel.
Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie.
23. 1. 2016 od 10 hodin KRÁSA NESMÍRNÁ
Inscenace na motivy ruských lidových pohádek, které se řadí k základním kamenům
slovanské kultury a patří do světového literárního fondu. Diváci uvidí hned tři pohádky v
jednom představení! O věrném vraníkovi, Jelena přemoudrá a Krása nesmírná. Ocitneme
se v oblacích, v podmořské říší i v tajemném lese. Výtvarně – hudební inscenace, která
se soustřeďuje na nadčasově platná témata dobro x zlo, hrdinství x zbabělství, láska x
nenávist.

V+V ROCK BAR MOST
22. 1. 2016 od 21 hodin OSKAR PETR Trio + hosté
OSKAR PETR je český hudební skladatel, textař a zpěvák, někdejší člen folk rockové
hudební skupiny Marsyas, známý i ze skupiny Jazz Q pianisty a podnikatele Martina
Kratochvíla.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
23. 1. 2016 od 16 hodin SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Známá pohádka o Sněhurce, která se skryla před zlou macechou v chaloupce u trpaslíků.
Vyprávění o krásné Sněhurce, zlé královně, kouzelném zrcadle, otráveném jablku a o
sedmi malých mužíčcích, kteří se o Sněhurku starají a nakonec jí přivedou i statečného
zachránce v provedení Divadla rozmanitostí.

CITADELA LITVÍNOV
22. 1. 2016 od 19 hodin TROS BOYS  NEKOREKTNÍ SKEČE
Hrají: Lukáš Pavlásek, Josef Polášek, Jakub Žáček

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 starší obývací stěnu, 8
kusů, cena 700 Kč, jsem z Mostu.
Tel.: 607 109 439.
■ Koupím hrací stroj na plechové
desky. Vše od starých hodin, stroje i celé hodiny, i rozbité a staré,
kapesní hodinky. Děkuji. Tel.: 737
545 100
■ Koupím dětské kolo pro 10letou dceru, cena do 500 Kč, v zachovalém stavu. Tel.: 607 109 439
■ Kdo by chtěl počáteční oblečení pro miminko, vel. 0-6 měs., zůstalo jako nové, a dětskou deku do
kočárku nebo postýlky, levně. Tel.:
737 586 243.
■ Prodám levně kancel. stůl rohový a další nábytek, hezký. Tel.:
602 527 240

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548

■ Prodám

masážní perličkové
koupele za 500 Kč, stojací lampy
na vyřezávané noze, výška 170
a 155 cm, jednotlivě, cena za kus
500 Kč. Tel.: 606 373 153
■ Prodám starožitný šlapací šicí
stroj ve výborném stavu, funkční,
zn. Kohler za 800 Kč, žehličku Bravo-Jana retro, nepoužitá, 150 Kč.
Tel.: 606 373 153
■ Koupím sbírku pivních etiket.
Děkuji za nabídky. Tel.: 603 815 786
■ Koupím skleněný demižon na
víno. Obsah 30 litrů nebo 25 litrů.
Děkuji za nabídky. Tel.: 603 815
786
■ Prodám elektrický šicí stroj
Singer, nový, šicí stroj Minerva ponorný a klec na andulku. Tel.: 737
927 658 od 17 do 21 hod.
■ Prodám dvě kulatá akvárka na
šest a deset litrů. Cena dohodou.
Tel.: 728 346 927
■ Prodám pro sběratele malé košíčky různých tvarů, ozdobné porcelánové vázičky. Tel.: 728 346 927

Důmrealit.cz - SEVER - MOST
aktuálně nabízí 3 volná místa
na pozici

realitní makléř
tel. 736 480 410
■ Prodám zánovní masážní lehátko + set příslušenství, barva
béžová. PC 4 000 Kč, prodám za
2 000 Kč. Telefon: 606 486 333
■ Koupím vláčky a mašinky Merkur a podobné + příslušenství, i ve
špatném stavu, či jen na díly – sběratel. Telefon: 608 224 183
■ Koupím hračky z dob socialismu – vláčky a mašinky, stavebnice
Merkur, auto na bovden, pásáky,
Přijmeme
UKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110

gumové indiány z NDR atd. Telefon: 608 224 183
■ Koupím staré hodinky, LP desky,
knihy – větší množství vítáno. Stačí
prozvonit na telefon: 721 442 860
■ Nabízím výbavičku po 1 miminku, pěknou, luxusní, velikost
0-6 měsíců, od bačkůrek po čepičky, vážnému zájemci i pošlu. Telefon: 605 897 486
■ Prodám mikrovlnnou troubu
značky Brotther, velikost š: 30 cm,
v: 28 cm, d: 50 cm, má 7 stupňů
pečení. Cena 800 Kč. Telefon: 728
353 200
■ Prodám kachlová kamna, žlutá, pískové barvy, velikost 30x30
cm, výška 120 cm na uhlí, starožitné, cena 2 000 Kč. Telefon: 728

353 200
■ Prodám obývací pokoj – šatní
skříň, sekretář, knihovnu, stůl, 4
židle, válendu, konferenční stolek,
cena 2 500 Kč. Telefon: 728 353 200
■ Prodám pánský kabát na velikost 175 cm, medové barvy – pravá kůže, ručně šitý, vhodný pro
člena ČSSS, cena 1 500 Kč. Telefon:
728 353 200
■ Nabízím pěknou výbavičku na
dvojčátka – miminka, velikost od
0-6 měsíců, cena dohodou, vše
jako nové, výhodně. Telefon: 776
134 971
■ Kdo daruje za odvoz nebo
symbolickou cenu válendu s úložným prostorem? Telefon 731 070
922 nebo 732 666 429

BYTY, DOMY

■ Prodám byt, 1+2 v Hamru, 55
m2, cihlová zástavba, druhé patro,
nízké náklady na bydlení, plynový
kotel, plastová okna, balkon, 2 x
sklepní kóje, byt není rohový, sousedé bez problémů, cena 250 000
Kč. Telefon: 606 850 190
■ Prodám 2+KK, DB, v pátém
patře, v původním zachovalém
stavu. J. Ševčíka 946, blok 723, v
Mostě, ve velmi čistém, tichém
domě. Byt je volný. Cena 165 000
Kč. Telefon: 721 819 050
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)
Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina,
plastová okna, rozvody vody, podlahy.
Dům má novou střechu, je odizolován
a zateplen. V bezprostřední blízkosti
obchod, MHD, sportovní hala, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025

■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hutnická ulice, čtvrté patro s výtahem, v bytě nová kuchyňská linka, plastová okna. Dům zateplen.
Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč.
Telefon: 731 667 446
SEZNÁMENÍ

■ Hledáme pro sebe, já 33 let a
dcera 8 let, hodného kamaráda, co
by nám pomohl v bytě, a navíc s
námi jezdil na výlety a dovči. Děkuji předem za odpověď. Tel.: 607
109 439
■ Hledám kamarádku k intimním schůzkám. Jsem 47/174/75
pro dlouhodobé přátelství. Tel.:
702 917 726.
■ Rozvedený 64 let, zajištěn. Rád
pozná ženu z Mostu, Loun, Žatce.
Tel.: 704 049 662
■ Pro svoji 74letou kamarádku
hledám přítele do nepohody a pro
cesty za mořem a sluníčkem. Má
ráda divadlo, tanec, cestování a je
velice společenská. Telefon: 474
547 679
■ Přátelské seznámení by ráda
uvítala žena 72/168, nekuřačka z Mostu – muže okolo 70 let,
abstinenta, nekuřáka k občasným
schůzkám při kávě i společné zábavě. Telefon: 731 389 028
■ Je mi 57 let a hledám ženu
srdca, je to ťažké, dnešna doba je
len majetky, podvody, já hladám
v mojom veku ženu srdca. Info:
redakce
■ Svobodný 38/177, rád bych
poznal přítelkyni ve věku 25-45 let
pro hezký závazný vztah. Mostecko. Telefon: 721 442 860

AUTO, MOTO

■ KOUPÍM

- MOTO JAWA - ČZ
- motocross, moped Stadion - tříkolku Velorex - rikšu, vozík páv, v
jakémkoliv stavu před renovací
nebo jen ND - velký TP – doklady.
Dále staré stabilní motory – tachometry, budíky, dynama, magneto
aj. ND. Traktor Holder. Nabídky
možno po SMS - ozvu se hned. Telefon: 603 335 591

sport
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Ze Šumperka přivezli
Turnaj fotbalistů dříve narozených
Mostečtí dva cenné body
potřetí v řadě vyhrály Teplice
ŠUMPERK – K utkání 41. kola
WSM ligy zajížděl HC Most na
led do Šumperka, kde se mu podařilo urvat dva body za vítězství 2:3 v prodloužení. O tom, že
se dva body postěhují na sever
Čech, rozhodl v 65. minutě útočník Havlíček, který zužitkoval
přihrávku Smolky sedm vteřin
před koncem prodloužení.
Salith Šumperk – HC Most
2:3pp (0:1, 2:0, 0:1 – 0:1). Branky
a nahrávky: 22. Haas (Plášek), 29.
Holík (Fořt, Vrdlovec) – 9. Smol-

ka (Kubinčák, Havlíček), 46. Havlíček (Charousek), 65. Havlíček
(Smolka, Kubinčák). Rozhodčí:
Doležal, Hejduk – Čížek, Křivohlavý. Vyloučení: 6:8, navíc Zeman desetiminutový osobní trest
za nesportovní chování. Využití:
1:1Sestava HC Most: Hanuljak
– Černý, Charousek, Zeman,
Sklenička, Kokeš, Havelka – Kubinčak, Havlíček, Smolka – Rod,
Tauš, Slavíček – Řehoř, Doležal,
Písařík – Mical, Rindoš. Trenér:
Josef Beránek.
(jak)

MOST – Stará garda FK Teplice se stala potřetí v řadě vítězem fotbalového memoriálu bratří Mazánků, který se hrál ve sportovní
hale v Mostě. Jednalo se o 18. ročník turnaje. Do Mostu se sjelo osm
týmů. Ve finále až po penaltovém rozstřelu porazila stará garda Teplic tým Baník Most zelení. Třetí místo obsadil celek výběru Ústí nad
Labem.
Pořadatelé ocenili také nejstaršího hráče turnaje, kterým

byl čerstvý sedmdesátník Luboš
Antala. Nejlepšího brankáře,

Hübl se Šrámkem
už trénují
LITVÍNOV – Aktuální novinky
z klubu HC Verva Litvínov říkají,
že s trenéry bude řešeno, zda hledat náhradu za Lukáše Vantucha,
kterého Hradec zatím po termínu
31. ledna nechce uvolnit.
Blíží se také nasazení hráčů
do hry po zranění, Viktora Hübla a Jakuba Šrámka. Šrámek se
možná bude rozehrávat v Mostě. Oba hráči již na ledě trénují.

Fanoušky určitě zajímá situace
kolem Jakuba Petružálka, který
nedávno skončil v ruské KHL.
Petružálek se léčí, má poměrně
komplikované zdravotní problémy a z toho vyplývající nejistou
nejbližší budoucnost. Pokud by byl
zdravotně schopen, není vyloučeno, že by HC Verva Litvínov administrativně připravil možnost jeho
dohrání sezony v Litvínově. (jak)

Na MS bude hrát sedm
mosteckých hráčů
MOST – Na mistrovství světa
ve stolních hokejích, které proběhne ve dnech 14. - 17. dubna ve Středisku volného času
v Mostě, si zahraje sedm mosteckých hráčů a hráček.
Ve schválené české nominaci
na MS, která čítá celkem dvacet čtyři jmen, jsou Kateřina
Doležalová (Lejdýs Most), junioři Lukáš Doležal, Jan Kusý
(oba Black Sharks Most) a muži

Ondřej Černý (BHC StarColor
Most B), Matěj Šanoba, Petr
Henych, Ondřej Müller (všichni
BHC StarColor Most).
Na mistrovství světa se budou
hrát soutěže v billiard-hockeyi
šprtci, air-hockeyi a v táhlovém
hokeji Chemoplast. Vše se navíc
započítává do hodnocení víceboje. Součástí akce budou i otevřené turnaje pro veřejnost.
(has, jak)

kterým byl vyhlášen Miroslav
Pícha z FK Bílina, a nejlepšího
střelce, kterým se po penaltovém rozstřelu s Rostislavem
Broumem z týmu Baník Most
zelení stal Zdeněk Hanzal z výběru Ústí nad Labem.
Konečné pořadí turnaje: 1.
FK Teplice, 2. Baník Most zelení, 3. Výběr Ústí nad Labem,
4. FK Litvínov, 5. Baník Souš, 6.
FK Bílina, 7. Baník Most bílí, 8.
HFC Greifswad 92.
Sestavy týmů z Mostecka:
Baník Most zelení: Behina – J.
Listopad Žiga, Vítek. Hampejs,
Broum, J. Scheithauer, Spilka, E.
Scheithauer, Kára.
Baník Most bílí: Krupička –
Vodráška, Rejlek, Pospíšil, Bystrý, Antala, Štefko, Stehlík, Kail,
Nedvěd, Jakubec, Belej.
FK Litvínov: Šlechta, Kohl –
Polomský, Perutka, Doskočil,
Kazar, Uhlíř, Rosenbaum, Peca,
Macák.
Baník Souš: Jelínek – Jíra,
Giampaoli, Černý, Richter, O.
Chlad, Schoř, Svoboda, Kopas.
(jak)

Starší dorost po pomalejším
rozjezdu bojuje o play oﬀ
LITVÍNOV - Starší dorost HC Litvínov bojuje v každém utkání a vytoužené play off. Po prvních jedenácti prohraných utkáních sezony
momentálně ztrácí na play off čtyři body. Nic tak není ztracené.
„Nechceme se srovnávat
s týmy, jako je Poruba či Opava,“
ujišťuje trenér staršího dorostu
Radek Mrázek.
Na otázku, že před sezonou
avizoval, že s touto kategorií budou největší potíže, ale teď se bojuje o play-off, které vůbec není
ztracené, kouč Mrázek odpověděl: „Ano, o play off bojujeme, ale

pořád hrajeme v té horší skupině,
takže když postoupíme, tak nás
bude čekat jeden ze čtyř nejlepších
týmů v republice. Pořád v něm ale
ještě nejsme, zápasů máme ještě
hodně. Zatím jsme bodovali jenom s týmy, jako je Poruba nebo
Opava a s těmi, jak už jsem řekl,
se nechceme a ani nemůžeme srovnávat. V utkání s Pardubicemi se

ukázalo, že když přijede pořádný
soupeř, tak se mu nemůžeme rovnat v produktivitě. My především
chceme hrát jednoduchý hokej bez
individuálních chyb a hrát naplno.
Pokud se nám podaří postoupit,
tak to bude skvělé. Ale vzhledem
k průběhu sezony, kdy jsme první
dva měsíce nedokázali udělat ani
bod, tak musíme jít po malých
krůčcích. Chceme hlavně připravit
kluky na příští sezonu do juniorky,
nebo na další sezonu ve starším
dorostu.“
(jak)

Bronzová medaile putuje do Litvínova
SEDLČANY - Dne 9. a 10. ledna 2016 se v Sedlčanech konaly první dva
závody této sezony. Jednalo se o 4. mistrovství ČR dorostu a juniorů
v klasickém silovém trojboji a 2. mistrovství ČR veteránů v klasickém
silovém trojboji (bez podpůrného vybavení). Jako první svou sezonu
zahájili nejmladší závodníci. 4. mistrovství ČR dorostu a juniorů se
zúčastnili 2 dorostenky, 14 juniorek, 17 dorostenců a 38 juniorů.
Oddíl SKST Litvínov měl
v této soutěži jediného závodníka, v podání dorostence Jana
Merhauta, který byl s osobní váhou 65,2 kg zařazen do sloučené
kategorie 74 kg. Pro Jana Merhauta to jsou zatím druhé závody a tak ještě spíše sbírá závodní
zkušenosti. Přesto zasáhl i do
boje o medaili a nebýt technické chyby, pro kterou mu nebylo
uznáno 70 kg v benči, tak by ji
pravděpodobně i získal. Takhle
se ovšem musel spokojit pouze
se 4. místem za výkon 267,5 kg
v trojboji (dřep 97,5 kg – benč
62,5 kg – mrtvý tah 107,5 kg).
Přesto byl se svým výkonem
spokojen, jelikož si vylepšil
osobní rekordy ve všech disci-

plínách, včetně trojboje (dřep
o 27,5 kg, benč o 2,5 kg, mrtvý
tah o 32,5 kg a trojboj o 62,5 kg)

38. kolo TELH
pátek

22. ledna
2016

17:30 hodin

a vytvořil si 3. výkonnostní třídu. Navíc se na této soutěži dostávali účastnické medaile, takže
si domu odvezl i medaili. Honzovi se závody moc líbily a už
teď se nemůže dočkat dalších.
O den později přišli na řadu
veteráni. Veteránské republiky
se zúčastnilo celkem 40 mužů
a 4 ženy ve věku 40-69 let. I zde

měl své zastoupení oddíl SKST
Litvínov, v podání jediného
závodníka Juliuse Čmerdy, který startoval v kategorii muži
M1 (nad 40 let) do 93 kg. Jula
od počátku bojoval o medaili,
kterou nakonec i získal, když
výkonem 530 kg (dřep 177,5
kg – benč 130 kg – mrtvý tah
– 222,5 kg) vybojoval 3. místo.

Jula si kromě své druhé medaile
v kariéře také vytvořil tři nové
osobní rekordy, v benči, mrtvém tahu a v trojboji. Medaili
nakonec dostal i litvínovský
trenér Dušan Švarcbach, který
výkonem 557,5 kg v kategorii
do 83 kg vybojoval stříbro.
Petra Steinerová, foto SKST
Litvínov a Kamila Čmerdová

Na hokej dnes,
v Litvínově hraje
Olomouc
Dnes se hraje 38. kolo naší
nejvyšší soutěže Tipsport extraligy. Hokejisté Litvínova
v něm na svém ledě přivítají
aktuálně šestý celek tabulky,
HC Olomouc. Zápas začíná
již tradičně v 17.30 hodin.

Do Mostu na hokej až
v pondělí
Na hokej do Mostu mohou jeho fanoušci vyrazit až
v pondělí, kdy se HC Most
na svém ledě představí v duelu s týmem Benátek nad
Jizerou. V sobotu hrají Mostečtí v Kladně.

Provozovatel
Motorlandu má
nového majitele
Společnost
Autosport
Promotion, která provozuje
Motorland v Bělé pod Bezdězem, má nového majitele.
Stala se jím společnost Autodrom Most. Nové vedení
chystá rozsáhlou rekonstrukci a obnovu zázemí
včetně rozšíření offroadových a rally tratí v celém bělském areálu.

Junioři Litvínova hrají
dvakrát venku
Tým juniorů HC Litvínov
v závěru tohoto týdne hraje
dvakrát na ledě soupeřů. Ve
čtvrtek zajížděl k zápasu do
Českých Budějovic, v sobotu
cestuje k zápasu do hlavního města, kde se odpoledne
střetne s domácím HC Sparta.

Do Berouna a potom
ještě do Kladna
Hokejistky HC Litvínov
by měly do konce ledna
stihnout sehrát ještě dva
mistrovské zápasy. K oběma
však zajíždějí ven. Nejdříve je čeká v neděli 24. ledna
utkání v Berouně a týden
nato jedou k zápasu do Kladna.

Hladíková na
olympijskou medaili
nedosáhla

Dorostenec Jan Merhaut se připravuje na
dřep na 4. mistrovství ČR dorostu a juniorů.

HC VERVA
Litvínov
HC Olomouc

Dušan Švarcbach a Julius Čmerda
na 2. mistrovství ČR veteránů.

Přijďte
nám
fandit!
Rostislav Martynek

Litvínovská krasobruslařka Eliška Hladíková, která
reprezentovala Ústecké kraj
na závodech Her VII. zimní
olympiády dětí a mládeže,
nakonec na medailové umístění nedosáhla. Krasobruslařské závody se uskutečnily
na zimním stadionu v Mostě
v pondělí a v úterý.

Baník vyzve
v přípravě tým
Rakovníka
Druhým soupeřem v rámci zimní přípravy třetiligového FK Baník Most 1909
na jarní část soutěže bude
tým Rakovníka. S ním se
mostečtí fotbalisté střetnou
v sobotu 23. ledna od 11.00
hodin. Zápas je naplánován
na umělou trávu do Velebudic.
(jak)
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Na litvínovském zimním stadionu se hrál hokej, v Mostě probíhaly soutěže v krasobruslení.
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Hry VII. zimní
olympiády dětí
a mládeže ČR
Ústecký kraj – Zahajovací ceremoniál si v ničem nezadal s ceremoniály světových olympijských her. Plné arény, zasněžená
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kraji. Po několika náročných
dnech si mohli organizátoři
vydechnout. Všechno klaplo.
Olympionici mají své medaile,
všichni účastníci her pak skvělý
zážitek a dobrý pocit, že mohli
být u toho.
(pur)
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V Litvínově přivítal sportovce i diváky krajský radní Martin Klika
a starostka města Kamila Bláhová.

Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:

Na olympioniky čekali v Litvínově mistři loňské hokejové ligy a rozdávali své podpisy.
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Na poslední chvíli nasněžilo, a tak si hry užili i sportovci na snowboardech, lyžích a běžkách.

Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,

Na krásy Krušných hor upozorňovala během olympiády návštěvníky
z jiných krajů Destinační agentura Krušné hory.

Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

Výprava Ústeckého kraje.

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

Výstavu si nenechali ujít ani Robert Kysela, generální manažer HC Verva Litvínov, a Jiří Šlégr, mistr extraligy z loňského roku a olympijský vítěz z Nagana.

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

Při příležitosti zimní olympiády se v Litvínově koná výstava fotograﬁí Edwarda Beneše
a Moniky Gordíkové z loňských oslav mistrovského titulu v hokejové extralize.

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

