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Milí čtenáři
Umíte si představit žra-

loka v Krušných horách? 
A přece je to možné. Nejde 
sice o kontroverzní rybu, 
ale i tak může být setkání 
s ním u nás v horách 
nevšední zážitek. Jedná 
se totiž o název vlaku, 
který naprosto exkluziv-
ně vyrazí na zdejší trať. 
Kdy se žralokem mů-
žete svézt a co všechno 
vás při projížďce čeká, 
přinášíme v otvíracím 
článku. Na návštěvu mosteckého kina Kosmos se 
v příštích dnech nechystejte. Bude totiž zavřené a to 
celý měsíc. Co je důvodem několikatýdenního fi lmo-
vého půstu, zjistíte pod titulkem „Kino KOSMOS se 
zavírá!“. Mimo jiné se dozvíte, jak moc je mostecký 
biograf v kurzu a kdy jeho ředitel Tomáš Ondrášek 
otvírá šampaňské. Pacienti a návštěvníci mostec-
ké nemocnice mají důvod k jásotu. Šílená situace 
s parkováním by se měla výrazně zlepšit. Alespoň tak 
to slibuje Krajská zdravotní a město Most. Jak by se 
v budoucnu u nemocnice mohlo parkovat a kde se 
na nová parkoviště vezmou místa, přinášíme v člán-
ku „U nemocnice se má zlepšit parkování“. Chcete 
se projet vytuněnou „audinou“ a ještě k tomu po 
závodním okruhu? Mostecký autodrom koupil tři 
nová výcviková a off roudová auta, která už se chys-
tají na svoji premiéru. Podívat se na ně můžete přímo 
v akci už 30. ledna, při ofi ciálním zahájení letošní 
sezóny. O nových autech a premiérovém závodu Th e 
Most Opening se dočtete pod titulkem „Autodrom 
rozšířil autopark špičkových aut k pronájmu“. Hoďte 
se do gala, sezóna plesů a bálů začala. V našem 
okrese a kraji je už v plném proudu a výběr je velmi 
rozmanitý. Na straně dvanáct přinášíme přehled ple-
sů, na které můžete vyrazit a po roční pauze si opět 
pořádně „vyhodit z kopýtka“. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Zlepší se u nemocnice 

parkování?

Krajská zdravotní má v plánu vybudo-

vat nové parkoviště pro zaměstnance, 

čímž uvolní parkování pro návštěvní-

ky.
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Lékárna u nemocnice 

poputuje jinam

Lékárna spadající pod Nemocnici 

Most by se měla přestěhovat do hlav-

ní budovy nemocnice v pavilonu A.

2

Litvínov změnil názor na 

chodník do Meziboří

Na posledním jednání se litvínovští 

zastupitelé dohodli o obnovení jed-

nání o podpoře chodníku z  Meziboří 

do Litvínova.
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Plesová sezóna v plné 

parádě

Bavte se a plesejte, sezóna bálů je 

v plné parádě.
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MOST – Kino Kosmos bude od února pro veřejnost 
zavřené. Pouze však dočasně. Biograf se neruší, 
právě naopak. Skalní příznivci se mohou těšit na 
větší pohodlí. V kinosále se totiž vyměňují desítky 
let staré sedačky za novější. 

Kino Kosmos pořídilo na dvě stě nových seda-
del, která budou moci milovníci fi lmového plát-
na vyzkoušet nejpozději do měsíce. „V  kině jsou 
sedačky už přes čtyřicet let staré a jsou už špatné. 
Protože víme, že větší, respektive žádná rekon-
strukce v dohledné době v kině nehrozí, snažíme se 
prostředí nějakým způsobem trochu zlepšit a udělat 
ho pro diváka komfortnější. Podařilo se nám sehnat 
novější, čtyři roky staré a modernější sedačky z ji-
ného kina, které se bude rušit a to za symbolickou 
cenu,“ uvedl hlavní důvod výměny sedadel ředi-
tel Městské knihovny Most, která má pod sebou 
i správu kina, Tomáš Ondrášek. Pro srovnání do-
dal, že nákup nových sedadel, kterými jsou vyba-
veny moderní multiplexy, se pohybuje v řádu de-
seti tisíc za jedno sedadlo. Sedadla budou v MAXI 
sále kina Kosmos instalovat pracovníci divadla.

Nová sedadla pořídilo kino už v prosinci. Zaví-
rat brány na sklonku roku ale ředi-
tel nechtěl. „To bývá nej-
vyšší návštěvnost, 
t a k ž e 
jsme se 

rozhodli pro únor, kdy je naopak návštěvnost kina 
nejnižší podle posledních statistik,“ zdůvodnil To-
máš Ondrášek. Kino by mělo být zavřeno nejdéle 
měsíc. „Montovat sedadlo není zase tak snadné, 
jak by se mohlo zdát. Musí být správně ukotvené 
a správně pružit, v tom vidím největší úskalí. Podle 
toho, jak se to bude dařit, bude kino zavřené. Nej-
déle však předpokládáme jeden měsíc,“ sdělil dále 
ředitel Ondrášek. 

„Když přijde 150 lidí, otvíráme 
šampaňské“

Kino Kosmos je podle návštěvnosti v  žeb-
říčku českých kin – s  výjimkou multiplexů - na 
třináctém místě v  České republice. „Když přijde 
sto padesát lidí, tak otevíráme šampaňské. Nejví-
ce táhnou premiéry a trháky. Lidé bohužel přesta-
li chodit i na české fi lmy, protože prostě tyto fi lmy 
nejsou dobré. Optimálně přijde do kina kolem pa-
desátky lidí,“ uvedl k  návštěvnosti kina Kosmos 
Tomáš Ondrášek. Nejnavštěvovanějšími měsíci 
jsou zimní. Naopak s  teplým a hezkým počasím 
návštěvnost přímo úměrně klesá. Kino v  Mostě 
funguje i v městské knihovně. Zdejší menší sálek 

ale poskytuje omezenou kapacitu a kino funguje 
jen o víkendech. „Hrajeme jen o sobotách 

pro děti, kdy pouštíme pásma pohá-
dek. Obvykle chodívá kolem dva-

ceti až třiceti návštěvníků,“ 
doplnil ještě ředitel 

knihovny.  (sol)

MOSTECKO/ÚSTECKÝ  KRAJ - Naprostý unikát na železniční trati. To je vlaková souprava RegioShark, 
zvaná Žralok, kterou se můžete mimořádně projet Krušnými horami. Na trať vyrazí Žralok z Ústí nad 
Labem 1., 2., 15. a 16. února.

Na Moldavu doposud podobná železniční sou-
prava nikdy nejela a podobný spoj byste jinak 
v  jízdním řádu hledali marně. Doprava Ústecké-
ho kraje zajistila ve spolupráci s Českými draha-

mi v období jarních prázdnin celkem 4 jízdy této 
soupravy. „Pokud byste chtěli využít jen jednu cestu 
RegioSharkem a nebudete chtít trávit na vrcholcích 
hor celý den, můžete využít pro cestu nahoru nebo 

dolů dopravu moldavským motoráčkem, který jez-
dí na lince U25 mezi Moldavou, Osekem a Mos-
tem a jede na Moldavu v období zimních prázdnin 
čtyřikrát za den. Podobně se na Moldavu můžete 
dostat jedním z pěti párů denních spojů autobusu 
493 z Teplic.

(Pokračování na straně 4)

Mimořádný zážitek – svezte se žralokem!

Kino KOSMOS se zavírá!

Moldavou Shark 
nikdy nejel a 

v jízdním řádu 
ho nenajdete. 

Tak si to užijte!
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MOST – Městská knihovna 
Most uvede koncert osobité čes-
ké zpěvačky, textařky, hudební 
skladatelky a výtvarnice – Vla-
divojny La Chia. Vladivojna vy-
stoupí v sále městské knihovny 
ve čtvrtek 25.  února od  19  ho-
din. Vstupenky jsou již v prodeji 
(za vstupné zaplatíte 120 korun, 
studenti 50 korun). „Můj osobní 

život je velká houpačka a minu-
lý rok si slušně se mnou pohrál. 
Jsem teď malinko sentimentální, 
ale velmi si vážím vašeho zájmu 
a děkuji, že chodíte na koncerty. 
Těším se na vás a přeji z  celého 
srdce, aby vám bylo dobře…Vaše 
Vojna/Vojnuška,“ zve na kon-
cert zpěvačka.

(nov)

MOST – Pacienti a návštěvníci mostecké nemocnice by tu měli ješ-
tě letos lépe zaparkovat. Krajská zdravotní má totiž v plánu vybu-
dovat nové parkoviště pro zaměstnance, čímž se uvolní stávající 
rezidentní místa. Další parkovací kapacity zde plánuje i město 
Most. 

Zaparkovat u mostecké ne-
mocnice ve všední den, ale 
i během návštěvních hodin, 
je boj o každé volné místo. To 
by se ale už v dohlednu mohlo 
výrazně zlepšit. Krajská zdra-
votní, ale i město Most totiž 
mají v  plánu u nemocnice vy-
budovat parkoviště a zvýšit 
parkovací kapacity. „Jednali 
jsme s  ředitelem Krajské zdra-
votní, jak vyřešit parkování 

kolem nemocnice. Deklarovali 
jsme zájem, aby se tu parkova-
cí místa zkapacitněla. S tím, že 
město je připraveno se podílet 
i fi nančně,“ konstatoval mos-
tecký primátor Jan Paparega. 
Jak prozradil, město studii více 
propracuje a připraví i hrubý 
odhad nákladů. 

Krajská zdravotní už přesnou 
představu „svého“ parkoviš-
tě má. „Záměr parkoviště je již 

projekčně zpracovaný. Parkoviště 
by mělo vzniknout v  parkových 
kaskádách za pavilonem B. Mís-
to stávajících míst pro reziden-
ty pak vznikne parkoviště pro 
veřejnost,“ prozradil předseda 
Krajské zdravotní Jiří Novák. 
Parkoviště by tu mělo vzniknout 
dokonce ještě v  tomto roce. 
Skutečnost, že by parkoviště 
mělo vzniknout ještě letos, vítá 
i mostecká radnice. „Bylo by to 
velmi dobré, protože na příští rok 
plánujeme velkou rekonstrukci 
mostu u nemocnice, takže by si 
stavební práce alespoň vzájemně 
nepřekážely,“ kvituje Jan Papare-
ga.  Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Stánek s občerstvením a lahvovými nápoji U Matěje se zno-
vu stal trnem v oku mostecké radnice. Ta má v plánu stánek koupit 
a zlikvidovat. 

Bistro U Matěje, které se na-
chází v lokalitě poblíž Neprakta 
klubu, je znovu na „přetřesu“. 
Dlouhodobě si tu lidé stěžují 
na hluk a nepořádek. U stánku 
s  lahvovými nápoji se již před 
pár lety děly nepokoje a výtrž-
nosti, a lidé dokonce sepisovali 
petice za jeho odstranění. Celá 
věc se dostala až před soud. 
V  současné době jedná vedení 
města o jeho odkoupení. „Poze-
mek, který se nachází pod tímto 
stánkem, patří městu. Vyhodno-
tili jsme, že se nám tady tento 
stánek nelíbí a že sem nepatří. 
Zjišťujeme proto, za jakých pod-
mínek by bylo možné získat ob-

jekt do vlastnictví, abychom ho 
pak mohli zlikvidovat,“ sdělil 
mostecký primátor Jan Papare-
ga. Znalecký posudek, který si 
nechalo město zpracovat, sta-
novil jeho hodnotu na 90 tisíc 
korun. Problém je ale v  tom, 
že vlastník požaduje částku ně-
kolikanásobně vyšší. „Vlastník 
nemovitosti požadoval tři sta 
padesát tisíc korun, což je pří-
liš. Budeme dál jednat,“ uvedl 
primátor a ještě dodal: „Pokud 
bychom se nedohodli na ceně, 
řešili bychom věc formou nájmu 
pozemku.“

O přilehlý pozemek u proble-
matického kiosku projevili zá-

jem v minulosti i někteří zájem-
ci, kteří zde chtěli vybudovat 
kamenný obchod. Bývalé vede-
ní města ale prodej pozemku za 
tímto účelem odmítlo s tím, že 

v  této lokalitě je obchodní síť 
dostačující a raději by tu vidě-
la jiné využití, jako například 
park. 

(sol)

MOST – Lékárna spadající pod Nemocnici Most, která se nachá-
zí v  suterénu hlavní budovy, by se měla přestěhovat. Nacházet se 
bude přímo v hlavní budově nemocnice, v pavilonu A. 

Krajská zdravotní uvažuje 
o zrušení nemocniční lékárny 
v současných prostorách a pře-
stěhování „více na oči“ paci-
entům a zákazníkům. „Naše 
lékárna v  suterénu budovy po-
likliniky, pod hlavním schodiš-
těm, je na špatném místě. Lidé, 
kteří jdou z  polikliniky a ne-
mocnice, zamíří raději směrem 
k  autobusu nebo k  parkovišti, 
kde stojí další lékárna. Ta patří 
však soukromníkovi,“ vysvět-
lil hlavní důvod, proč Krajská 
zdravotní uvažuje o změně, 
předseda představenstva Jiří 
Novák. Krajská zdravotní měla 
zájem i o dokoupení objektu 

soukromé lékárny s  tím, že by 
tu měla svou vlastní. Podmínky 
pro odkup ale byly nepřijatel-
né. „Majitel by nám ji prodal, 
ale s nájemníkem a na dlouhou 
dobu, což pro nás není akcepto-
vatelné, proto jsme se rozhod-
li, že lékárnu přestěhujeme do 
prostor hlavní budovy tam, kde 
dříve bývala kartotéka. Stáva-
jící lékárna pod schody pak za-
nikne,“ doplnil ještě předseda 
představenstva Jiří Novák. 

Lékárna Krajské zdravotní je 
v  současné době rozdělena na 
část nemocniční, která dodá-
vá a vyrábí léky a zdravotnický 
materiál do nemocnice a část 

pro veřejnost. Ve veřejné části je 
výdej na recepty, výdej zdravot-
nických pomůcek na poukazy, 
volný prodej léčiv a zdravotní 

obuvi. Provozní doba lékárny je 
denně od 7.30 do 17 hodin. Přes 
víkend a svátky má lékárna za-
vřeno.  (sol)

MOST – Mostecké Turistické 
informační centrum mění otví-
rací dobu. Místo původní pro-
vozní doby Po – Čt  od 9 do 17 
hodin a Pá  od 8 do 16 hodin, 
bude otevřeno po celý pracovní 

týden od 9 do 17 hodin.  V prů-
běhu turistické sezony, od 1. 
května do 30. září, bude  Turi-
stické informační centrum ote-
vřeno i o sobotách  a to od 9 do 
14 hodin.  (nov)

Zlepší se u nemocnice parkování?

Město má v plánu koupit Matěje 
a pak ho chce zlikvidovat

Lékárna u nemocnice poputuje jinam

„Íčko“ mění provoz

Vladivojna v knihovně

Na parkovišti za závorou Na parkovišti za závorou 
by mohli ještě letos by mohli ještě letos 
parkovat i občané.parkovat i občané.

Druhé parkoviště
Kromě parkoviště, kte-

ré chce vybudovat Krajská 
zdravotní, přichází v úvahu 
i další parkovací plochy. „ 
Myslíme si, že další nová mís-
ta se tu vůbec neztratí,“ tvrdí 
primátor Paparega. Krajská 
zdravotní, která je majitelem 
zdravotnického zařízení, ale 
i přilehlých pozemků, to vidí 
podobně. „Prostoru je dost. 
Jednak v parku s kaskádami 
nad budovou B. Nehledě na 
to, že město chce bývalou in-
fekci, pavilon je opuštěný a je 
zde pět tisíc metrů čtvereč-
ních volné plochy,“ mapoval 
případné další možnosti pro 
vznik parkovišť předseda 
představenstva Novák.

Bude se platit?
Mluví se i o tom, že by 

parkování u nemocnice 
mělo být zpoplatněno stej-
ně jako u dalších nemocnic 
Krajské zdravotní. Podle 
předsedy představenstva by 
ale měly platit omezené ča-
sové benevolence. „Pokud by 
se přistoupilo ke zpoplatňo-
vání, bylo by to určitě až ve 
druhé etapě. Nejprve bychom 
udělali průzkum,“ ujistil Jiří 
Novák a dodal: „V případě, 
že počet míst nakonec bude 
u nemocnice dostačující a ne-
bude žádný přetlak, ke zpo-
platnění by dojít nemuselo.“
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MOST – Do místa svého vzniku se téměř po sto letech vrátil z Míšně 
obraz Vražda jeptišek v Mostě. Završeno tak bylo dlouholeté úsilí 
odborníků na obou stranách hranice o napravení stavu. 

Dílo převzali zástupci vedení 
města v míšeňském městském 
muzeu. Tématem olejomalby 
o rozměrech plátna 128 x 207 
centimetrů je přepadení zahra-
žanského kláštera magdalenitek 
a povraždění jeptišek husity. 
Malbu z druhé poloviny 17. sto-
letí, jejíž autor není znám, záhy 
po svém založení získalo Měst-
ské muzeum v  Mostě. V  roce 
1889 mu ho věnoval Antonín 
Jauris, okresní hejtman a maji-
tel kaple na Zahražanech. Jako 
sbírkový předmět obraz v  klidu 
spočíval v muzeu tři desítky let. 
Od roku 1921 se obrazy nacháze-

ly na území Německa, kam byly 
propašovány s  pozůstalostí po 
Ulrice von Levetzow, ačkoli k ní 
nepatřily. Obraz byl poté umís-
těn například ve Výmaru, pak 
se dostal do Míšně jako součást 
sbírek zdejšího nově založeného 
městského muzea (1934). Teprve 
až v roce 2013 Most projevuje zá-
jem a míšeňské muzeum začíná 
prověřovat původ obrazu, v  ná-
sledujícím roce se do pátrání za-
pojuje rovněž Výmar. Na základě 
dokumentů, nalezených v Míšni, 
se potvrzuje, že obraz patří do 
vlastnictví města Mostu. „Výtvar-
né dílo má pro Most mimořádnou 

hodnotu. Znázorňuje totiž město 
v  podobě, kterou dnes již spatřit 
nemůžeme,“ uvedl primátor Jan 
Paparega. Po nezbytných re-

staurátorských úpravách bude 
Vražda jeptišek tvořit nepřehléd-
nutelnou součást připravované 
expozice o starém Mostě. (sol) 

MOST – První bienále sochařského sympozia se uskuteční už o le-
tošních letních prázdninách v areálu děkanského kostela v Mostě. 
Město už vyhlásilo „konkurz“ na účastníky. Umělci a sochaři mohou 
posílat přihlášky na magistrát do 31. března.

Tématem letošního ročníku 
sochařského sympozia bude 
Harmonie prostoru – harmonie 

života. Uskuteční se ve dnech 18. 
– 30. července. První přípravy 
už ale začaly. Město Most totiž 

už vyhlásilo výzvu, aby zájemci 
posílali přihlášky. K přihlášce 
musí výtvarníci při ložit doku-
mentaci svých prací z ka mene 
a návrh sochy, kterou by chtěli 
pro město Most během sympo-
zia vy tvořit. Součástí přihlášky 
bude foto dokumentace dosa-

vadní práce ucha zeče s kame-
nem a skica sochy. „V současné 
době se přihlásil už jeden ucha-
zeč, a to až ze Slovenska,“ prozra-
dila tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Město bude vybírat celkem pět 
umělců a účastníků pro letoš-
ní ročník, jak bývalo zvykem 
i v předešlých letech. „V případě, 
že se přihlásí více uchazečů, vybí-
rá pět z nich vedení města. Ti bu-
dou vyrozuměni osobním pozvá-
ním primátora města k účasti na 
sympoziu,“ doplnila ještě tisková 
mluvčí. V loňském roce se letní 
sochání u děkanského chrámu 
nekonalo. Radnice rozhodla 
o tom, že sympozium se bude 
konat vždy s  roční přestávkou, 
tedy jako bienále. 

Sochaři během sympozia vy-
tvoří pět soch z hořic kého pís-
kovce, za něž získají i honorář ve 
výši patnácti tisíc korun jednot-
livě. Sochy zůstanou v majetku 
města a následně budou umís-
těny ve vybraných lokalitách, 
které má už město v  předstihu 
vytipované. Umělecké výtvory 
by měly zkrášlit například park 
nad sportovní halou, leso park 
Hrabák, park pod areálem ne-
mocnice, areál Aquadromu 
a také okolí křižovatky Lipové 
a Topolové ulice. Náhradním 
místem je pak park na Skřiván-
čím vrchu.  (sol)

MOST – Město vydalo novou pohlednici velkého podlouhlého formátu, na které je kresba starého Mostu po roce 1600. Namaloval ji 
Mostečan Eduard Bárta podle obrazu Jana Willenberga. Je k dostání v Turistickém informačním centru za 4 Kč. V prodeji jsou i dva 
kalendáře na rok 2016, jeden stolní za 72 Kč a druhý nástěnný za 140 Kč. Tématem obou je aktivní stáří. (sol) MOST – Pět asistentů preven-

ce kriminality našlo od ledna 
novou práci u Městské policie 
Most. Asistenti mají na starosti 
preventivní činnost ve vytipo-
vaných lokalitách. „Asistenti se 
v posledních dnech soustředili na 
přilehlé okolí střední školy ve Ve-
lebudicích a střední zdravotnické 
školy, kde byly děti během Zimní 
olympiády dětí a mládeže ubyto-
vané. Působit budou ale i v dal-

ších lokalitách. Stejně jako mi-
nulý rok bychom je rádi využili 
v lokalitách Stovky, Sedmistovek 
a v centru města, kde budou 
dohlížet na veřejný pořádek,“ 
uvedla tisková mluvčí mostecké 
městské policie Ilona Kozlová. 
Asistenti prevence kriminality 
slouží ranní a odpolední směny. 
Mzdy fi nancuje úřad práce ve 
spolupráci s městem.
 (sol)

Primátor přivezl nazpět jeptišky

K letnímu sochání se hlásí 
i zahraniční zájemci

Asistenti na sídlištích

porušené paragrafy

Nezvládl rozchod  
Rozchod s přítelkyní neunesl 

muž z Mostu. Opakovaně svou 
bývalou lásku napadal a nako-
nec jí sebral i občanský průkaz. 
Vyšetřovatel ho obvinil ze zvlášť 
závažného zločinu loupeže, 
přečinu výtržnictví a nebezpeč-
ného vyhrožování. „Muž měl 
na veřejném místě v Mostě večer  
napadnout bývalou přítelkyni, 
kterou měl udeřit do obličeje 
a přitom ji urážel. Žena utrpěla 
lehké zranění v obličeji, lékař-
ské ošetření ale nevyhledala. Ve 
stejný den o hodinu později ženu 
opětovně vyhledal a na ulici na 
ni pokřikoval a vyhrožoval jí 
dalším útokem. Donutil ji, aby 
mu vydala svůj občanský prů-
kaz, což ona z obavy učinila. Po-
dle výsledků šetření policie měl 
muž odeslat ženě i několik SMS 
zpráv, ve kterých jí vyhrožoval, 
což v ženě vzbudilo důvodnou 
obavu,“ popsala chování agre-
sora policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. 

Pozor na kapsáře
Policie varuje před prodejci 

zboží na ulici. Mohou se z nich 
vyklubat kapsáři. Na profesi-
onální kapsářku narazil muž 
z Mostu. „Šel z nákupu kolem 
nákupního centra Kahan, když 
ho oslovila neznámá asi 40letá 
žena. Mluvila slovensky a nabí-
zela muži za dvacet korun vodu 
po holení. Stále mluvila, pak mu 
přidala krém a při tom dokáza-
la z peněženky, kterou měl muž 
v ruce, vytáhnout bankovku 
v hodnotě 500 korun. Muž krátce 

po jejím odchodu zjistil, že mu 
peníze chybí a ženu hledal. Ta 
však z místa krádeže rychle zmi-
zela,“ uvedla policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Neznámá 
žena měla silnější postavu a na 
sobě měla bundu béžové barvy 
a kalhoty. S sebou měla nezleti-
lé dítě. Policie nyní po ní pátrá 
a nabádá občany, aby na ulici 
nenakupovali žádné zboží a byli 
obezřetní při komunikaci s cizí-
mi osobami. 

Zdrogovaní za 
volantem

Hlídka litvínovských strážní-
ků při kontrole narazila na auto 
stojící na přechodu pro chod-
ce, navíc v zákazu zastavení. 
Ve chvíli, kdy hlídka zastavila, 
auto se rozjelo. Aby neměl řidič 
přestupků málo, vjel do jedno-
směrky do protisměru. Hlídka 
auto zastavila. Řidič odmítl test 
na alkohol a drogy. Strážníci na 
místo přivolali Policii ČR. Před 
příjezdem policie řidič přiznal, 
že před jízdou pil. Další řidič, 
kterého strážníci kontrolovali, 
byl pod vlivem drog. Při pro-
jíždění ulice Větrná si hlídka 
strážníků všimla muže, který 
byl zjevně pod vlivem návyko-
vé látky. Muže dále sledovala 
obsluha kamerového systému. 
Muž nasedl do auta a odjel na 
nedaleké parkoviště. Hlídka na 
místo dorazila ve chvíli, kdy se 
snažil zaparkovat. Test měl ři-
dič  pozitivní na  cannabis. Ři-
diče převzala hlídka Policie ČR. 
 (pur) 

Téma sympozia:

Harmonie prostoru - 
- harmonie života.
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THE MOST DRIVING

na brigádu 2016 na Autodrom Most

Tra ový komisa
Požadavky:  V k 18 – 63 let
 Dobrý fyzický stav
 Zodpov dnost

Koho hledáme: Aktivní seniory
 Sm na e
 Živnostníky s dostatkem volného asu

Jedná se o sezónní brigádu (dohoda o pracovní 
innosti). Pro p ijetí je nutné absolvovat školení 

a léka skou prohlídku.

V p ípad  zájmu kontaktujte: Pavel Kužník
 AUTODROM MOST, as.
 Tvrzova 5, Most 434 01
 kuznik@autodrom-most.cz
 tel.: 606 380 954

(Pokračování ze strany 1)
Přitom vám na všechny uve-

dené dopravní prostředky stále 
platí jedna integrovaná jízdenka 
Dopravy Ústeckého kraje,“ říká 
krajský radní pro dopravu Ja-
roslav Komínek a dodává: „Na 
Moldavě vás oproti předložení 
jízdenky čeká horký čaj a mi-
mořádná možnost nahlédnout 
do vestibulu tamějšího nádraží. 
K jízdám RegioSharku bude mi-
mořádně otevřena také nádražní 
restaurace.“

Z Moldavy přímo od nádraží 
se lze vydat na zimní výlet do 
Nového Města či na běžkách na 
upravené lyžařské tratě na Vá-
penici. Případně dále na Kruš-
nohorskou magistrálu nebo 
německé běžkařské tratě v Neu-
rehefeldu.

Výhodou mimořádných jízd 
RegioSharku na Moldavu je, že 
pro ně platí běžný tarif Dopravy 
Ústeckého kraje i běžný tarif Čes-
kých drah. Dá se tedy využít jak 
například IN karta ČD, tak časová 
síťová jízdenka DÚK a další, pro 
danou cestu a čas platné jízdní 
doklady. Pokud nemáte časovou 
jízdenku, zvažte, který jednorá-
zový jízdní doklad vás dle vaší 
konkrétní situace vyjde výhodně-
ji. Ceny jízdenek na shodné trase 

dle tarifu DÚK a dle tarifu ČD se 
individuálně odlišují. Konkrétně 
pro jednorázové jízdenky z  Ústí 
nad Labem či Teplic vychází vý-
hodněji tarif DÚK.

Pokud vyrazíte na mimořád-
nou cestu na Moldavu ze vzdá-
lenějších míst Ústeckého kraje, 
pak zvažte možnost využití 
krajské celosíťové jednodenní 
jízdenky DÚK, kterou pořídíte 

pro dospělé za 130 Kč, studen-
ty do 26 let za 97 Kč, děti za 65 
Kč a ZTP za 32 Kč. Jednodenní 
jízdenka platí ve všech vlacích 
a autobusech DÚK ode dne za-
koupení až do 4 hod. druhého 
dne. Cenu konkrétní jízdenky 
DÚK z  místa nástupu lze do-
počítat v  tarifním kalkulátoru 
DÚK na www.dopravauk.cz. 

(red)

Mimořádný zážitek  
Svezte se žralokem!

RegioShark vyrazí z krajského města 
1., 2., 15. a 16. února 2016, vždy ve stejných časech:
 
Ústí n.L. hl.n. 8:24 Moldava v K.h. 16:02
Ústí n.L. západ 8:27 Mikulov – N.Město 16:06 x
Proboštov 8:40 x Mikulov v K.h. 16:13 x
Teplice v Č. 8:43 Dubí 16:27
Lom u Mostu 9:00 x Hrob 16:38
Louka u Lit. 9:10 Osek město 16:46
Lom u Mostu zast. 9:12 x Lom u Mostu zast. 16:52 x
Osek město 9:23 Louka u Lit. 17:00
Hrob 9:30 Lom u Mostu 17:04 x
Dubí 9:46 Teplice v Č. 17:21
Mikulov v K.h. 9:53 x Proboštov 17:23 x
Mikulov –N.Město 10:00 x Ústí n.L. západ 17:36
Moldava v K.h. 10:05 Ústí n.L. hl.n. 17:40
(x – zastavuje jen na znamení)

Ceny jednosměrných jízdenek v Kč Dospělý Dítě

Ústí n.L. – Moldava (tarif DÚK) 59 29
Ústí n.L. – Moldava (tarif ČD) 87 43 
Teplice – Moldava (tarif DÚK) 40 20
Teplice- Moldava (tarif ČD) 64 32

MOST - Letošní zimní počasí znamená pro pracovníky mosteckých 
technických služeb mnohem více práce, než tomu bylo loni. Pro 
srovnání zaznamenaly TS už teď v lednu jednou tolik výjezdů. Jak 
náročná je zatím letošní zima, na co se zaměstnanci TS nejvíc sou-
středí a kam se případně mohou s žádostí o pomoc obracet občané? 
Zeptali jsme se ředitele Technických služeb města Mostu Karla Mu-
tinského. 

Co je při letošní panující 
zimě pro technické služby pri-
oritní? Jak časté jsou výjezdy 
zimní techniky ve srovnání 
s loňskem? 

„Ve srovnání s loňským led-
nem, kdy bylo zaznamenáno 
pouze pět výjezdů kompletní 
mechanizace, jsme letos už na 
patnácti výjezdech s kompletní 
mechanizací. Letošní četnější 
výjezdy jsou způsobené tím, že 
se teplota nedržela konstantně 
pod bodem mrazu a docházelo 
stále k oblevám, dále pak něko-
lik výstrah ČHMÚ na ledovky, 
a také několik dní mrznoucích 
mlh.“ 

Které oblasti jsou z hlediska 
námrazy a sněhu nejrizikověj-
ší a jak je TS obstarávají? 

„Komunikace jsou v Mostě 
rozděleny dle pořadí důležitos-
ti do 3 etap, kdy je obslužnost 
komunikací rozlišena časovou 
lhůtou na 4, 12 a 48 hodin po 
ukončení spadu, či zjištění zá-
vad ve sjízdnosti/schůdnosti. 
Vždy se zprvu provádí ošetření 
vozovek a následně až chodní-
ků. Kritická místa jsou kopce, 
dojezdy do křižovatek, kruhové 
objezdy a místa se zámkovou 
dlažbou.“ 

Kam se mohou obrátit ob-
čané v případě potřeby, napří-
klad úklidu sněhu, odstranění 
námrazy apod.?  

„Občané mají možnost své 
podněty volat na bezplatnou 
linku 800 444 488, nebo mo-
hou zanechat podnět prostřed-
nictvím online formuláře na 
stránkách TSMM. Ve věcech 
zimní údržby bych ale dopo-
ručil obrátit se přímo na dis-
pečink, který může nahlášený 
podnět okamžitě operativně 
řešit.“  

V jakém režimu momentál-
ně pracují uklízecí čety? 

„V rámci ručního čištění je 
město rozděleno na několik 
rajonů, ve kterých naši za-
městnanci ošetřují vybrané 
chodníky, kam se nedostane 
mechanizace, dále se také uklí-
zí schody, autobusové zastávky 
a přechody. Ruční zimní údrž-
ba probíhá vždy podle potřeby 
či spadu sněhu. V ostatním 
čase zaměstnanci ručního čiš-
tění i pracovníci VPP zajišťu-
jí běžný úklid nepořádku ve 
městě.“ 

Kolik posypového materiá-
lu se během ledna využilo ve 
srovnání s předchozí zimní se-
zonou a který měsíc je na zim-
ní údržbu nejnáročnější? 

„Za letošní leden jsme spo-
třebovali již cca 500t soli a 15t 
drti. Oproti loňskému lednu je 
to jednou tolik. Všeobecně bývá 
na zimní údržbu nejnáročnější 
leden.“  

Mohou mít stávající mra-
zy pozitivní vliv na případné 
škůdce, nebo je to ještě krátká 
doba?  

„Počet mrazivých dnů zatím 
nebyl velký, uvidíme jaký bude 
na jaře výskyt škůdců.“ 

Jsou v Mostě oblasti, které se 

neošetřují solí, ale jiným mate-
riálem? 

„V současnou chvíli se nesmí 
solit vozovka v ul. J. Žižky. Tento 
požadavek je z důvodu ochrany 
památek tzv. „Křížové cesty“, 
kdy docházelo k poškození solí. 
Dále se nesmí solit most do 
Rudolic z důvodu zhoršeného 
technického stavu, kdy by sůl 
mohla narušovat konstrukci.“ 

Jaká technika je zapojena do 
zimní údržby a jak je pro vás 
dostačující? 

„Pro zimní údržbu dispo-
nujeme dvěma velkými sypači,  
šesti multikárami, dvěma trak-
tory a dvěma mechanismy - ma-
lotraktory Holder, které ošetřují 
úzké chodníky, kde neprojedou 
větší vozidla. Tento počet je pro 
zimní údržbu dostatečný a vo-
zový park pravidelně obnovu-
jeme. Koncem minulého roku 
jsme pořídili novou nástavbu 
velkého sypače vozovek.“ 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Letošní zimu pracují technické 
služby na dvojité obrátky

Zasněžený víkend je už sice minulostí, Zasněžený víkend je už sice minulostí, 
ale technické služby měly napilno.ale technické služby měly napilno.
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Myslí na něj

Valerie byla jeho jediné 
dítě. Byla to pěkná a hodná 
šestnáctiletá holka, kterou 
měli všichni rádi. Veselé dítě. 
Přiznával si, že není příliš 
chytrá, za to měla šikovné 
ruce po své matce. Ta zemřela, 
když byla Valerie ještě hodně 
malá. Opilý řidič 
vjel na chodník, 
jeho ženu zrnil. 
Později svému 
zranění podlehla. 
Dlouho se nemohl 
smířit s příliš níz-
kým trestem pro 
muže, který zabil 
jeho ženu. Užíral 
se vztekem, kvůli 
malé Valerii ale 
nakonec myšlen-
ky na tragickou 
událost vytěsnil. 
Chtěl, aby měla holčička šťast-
né dětství i bez matky. Jinou 
ženu si totiž na vážný vztah 
nikdy nenašel. Valerie mu dě-
lala jen radost. Byla středobo-
dem jeho vesmíru. Jeho malá 
holčička, i když už začala 
chodit do tanečních. Nejraději 
by všude chodil s ní. Všude ji 
doprovázel. Valerie si ale v ta-
nečních našla chlapce. Milého 
hodného kluka, jehož rodiče 
dobře znal. Z tanečních Vale-
rii doprovázel. Sledoval je za 
záclonou, jak spolu stojí před 
domem, drží se za ruce, jak 
chlapec Valerii nesměle polí-
bil. Myslel na to, že Valerie je 
už velká slečna. Brzy z ní bude 
žena. V  duchu se musel po-
chválit za to, jak zvládl výcho-
vu malé holčičky. Ten večer se 
Valerie z  tanečních nevracela 
ve stejnou dobu jako obvykle. 
Netrpělivě přecházel od okna 
k oknu. Dostal zlost. Na dceru 
i jejího chlapce. Někde se zdr-
želi a on se tu může zbláznit 
strachy. Až přijdou, tak si to 
oba pěkně slíznou. Po dalších 
dvou hodinách se oblékl a vy-
dal se mladým naproti. Vyšel 
před dům, když u chodníku 
zastavilo policejní auto. Sevřel 
se mu žaludek. Policista v uni-
formě přešel k brance a zazvo-
nil. Přistoupil blíž, představil 
se. Pak jen se stále se zvyšující 
hrůzou poslouchal, co mu 
policista přišel říct. Valerii 
a jejího chlapce cestou domů 
někdo přepadl. Kluka našli 
náhodní kolemjdoucí v  bez-
vědomí na chodníku, Valerii 
pak přivolaní policisté nedale-
ko pod keři. Byla při vědomí, 
ale jako by nebyla. Nemluvila, 
neplakala, jen se dívala před 
sebe. Nikoho nevnímala. Na 
těle odřeniny a podlitiny. Té-
měř nahá, na stehnech krev. 
Okamžitě jel za svou dcerou 
do nemocnice. Lékař mu 
řekl, že Valerii někdo bru-
tálně znásilnil. Dívka je stále 
v  šoku, nemluví. Má vnitřní 
zranění, ale není v  ohrožení 
života. Opatrně otevřel dveře 
nemocničního pokoje. Vale-
rie ležela na posteli, byla ble-
dá, v obličeji tmavé podlitiny. 
Ucítil v  očích slzy. Měl hroz-
nou zlost na sebe, že Valerii 
neochránil i na neznámého 
muže, který tohle jeho hol-
čičce udělal. Sedl si k  Valerii 
a dotkl se její ruky. Ucukla, 
odvrátila hlavu. Byl u ní ho-
dinu, aniž by se na něj podí-
vala. Lékař ho uklidňoval, že 
to dívku přejde, až se dostane 
ze šoku. Domů z nemocnice ji 
pustili po čtrnácti dnech. Stále 
nemluvila, apaticky seděla, dí-
vala se do jednoho místa. Jed-
la jen málo, nic ji nezajímalo. 
Bylo nemyslitelné, aby začala 
chodit do školy. Policie zatím 

vypátrala muže, který mladý 
pár přepadl. Byl to jeho první 
trestný čin. Neuměl vysvětlit, 
proč to udělal. Litoval svého 
činu, napsal Valerii i jejímu 
chlapci omluvný dopis.  Jeho 
vztek v  něm stále narůstal. 

Když četl omluvný 
dopis, svíraly se 
mu mimoděk ruce 
v  pěsti. Valerie se 
nevzpamatovala 
ani po několika 
měsících. Přeru-
šila studium na 
střední škole, byla 
doma, nikam ne-
chodila. Pravidel-
ně navštěvovala 
lékaře, který měl 
vyléčit její duši. 
Ale nedařilo se. 

Brala léky, které jí měly pomo-
ci od depresí. Nic nezabíralo. 
Byla stále otupělá, nezajímala 
se o své okolí. Ze šťastného dí-
těte se stala troska. Vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu 
nemusela vypovídat u soudu. 
On tam ale šel. Chtěl vidět, jak 
soudce pošle toho grázla do 
vězení. Rozsudek byl směšný. 
Násilník si šel sednout na pár 
roků, které utečou jako voda. 
Jeho holčičce už ale ten straš-
ný zážitek z hlavy nikdo nevy-
maže. Od soudu uplynulo dal-
ších několik týdnů a Valerie 
se stále neměnila. Rozhodl se 
pro změnu lékaře. Ten dopo-
ručil, aby Valerie přestala brát 
prášky. Chtěl, aby měla jasnou 
mysl. Vysadil tedy Valerii léky. 
Dva dny na to Valerie vyjela 
do nejvyššího patra jednoho 
domu na nedalekém sídliš-
ti, otevřela okno na společné 
chodbě a vyskočila. Najednou 
byl jeho svět prázdný. Neměl 
nikoho. Neměl proč žít. Cho-
dil do práce jako stroj. Z prá-
ce domů, navečeřet a přečkat 
další dlouhou noc plnou straš-
livých snů. Tak mu uběhly tři 
roky. Pak se náhodou od ko-
legů v práci dozvěděl, že muž, 
který znásilnil jeho dceru, je 
na svobodě. Pustili ho z  vě-
zení předčasně prý za dobré 
chování. Odešel domů. Myslel 
jen na jedno. Chtěl potres-
tat toho chlapa, který mohl 
za smrt jeho dcery. Chtěl ho 
zabít. Na půdě měl schova-
nou zbraň po svém otci. Po 
smrti své ženy ji chtěl použít, 
ale tenkrát si slíbil, že už se jí 
nikdy nedotkne. Vzal si pisto-
li do kamenolomu a cvičil se 
ve střelbě. S  každým výstře-
lem byl klidnější. On chce jen 
spravedlnost pro svou holčič-
ku. Konečně byl spokojený. 
Trefi l cíl téměř pokaždé. Vydal 
se do míst, kde měl ten grázl 
bydlet. Čekal před domem. 
Trpělivě se vracel každý den. 
Konečně měl štěstí. Tu tvář 
by poznal mezi všemi. Zdál 
se být spokojený, dobře vypa-
dal, ještě mladý muž měl ži-
vot před sebou. Neoslovil ho, 
nechtěl s ním mluvit. Namířil 
zbraň a vystřelil. Trefi l se té-
měř pokaždé, tentokrát ale ne. 
Byl příliš nervózní. Vystřelil 
znovu a ještě jednou. Zasáhl 
muže do nohy. Chtěl ho dora-
zit, zastřelit z blízka. Do ulice 
se vřítilo policejní auto. Na-
jednou byli kolem lidé. Někdo 
ho porazil na zem. Upustil 
zbraň. Viděl, jak se ten chlap 
zvedá ze země, ruku přitisk-
nutou na ráně. Žil. Myslel na 
něj ve vazbě i u soudu. Soudili 
ho za pokus o vraždu. Myslel 
na něj i ve vězeňské cele. Den, 
kdy ho pustí ven, se blížil. My-
slí na něj.  (pur)

SOUDNIČKA

MOSTECKO – Policejní stanice v  Nové Vsi v  Horách získala novou 
univerzální čtyřkolku, která se dá změnit na sněžný skútr. Mostec-
kým kriminalistům zase poslouží pojízdná laboratoř. 

Policisté v horských oblastech 
a policisté oddělení kriminali-
stické techniky dostali novou 
policejní techniku. Představilo 
ji vedení mostecké policie za 
účasti starostů horských obcí 
v  uplynulých dnech. „Jedná se 
o novou čtyřkolku Gladiator 
X8 EPS STANDARD. Je dvou-
místná, vybavená ochranným 
rámem, integrovaným předním 
i zadním navijákem a zdravotní 
výbavou. Podle potřeby mohou 
policisté univerzální čtyřkolku 
změnit na sněžný skútr výmě-
nou kol za pásy,“ uvedla tisková 
mluvčí mostecké státní policie 
Ludmila Světláková. Nasazení 
těchto strojů umožní policii zvý-
šit efektivitu zásahů v horských 
a nepřístupných oblastech, ve 
kterých si neporadí běžné slu-
žební automobily. „Dlouhodo-
bou prioritou bylo dostat nové 
auto, což se podařilo na přelomu 
roku. Konečně mohou naši poli-
cisté jezdit i po silnicích v horách. 
Za novou čtyřkolku jsme také 
velmi rádi. Kladný bonus je ur-
čitě i ten, že se policisté dostanou 
přes cyklostezky, do lesů a podob-
ně, a mohou tak zasahovat proti 
čtyřkolkářům, kteří tu dělají ne-
plechu a nepořádek. Jsem rád, že 
tu čtyřkolka je,“ uvedl starosta 
Nové Vsi v  Horách a poslanec 
David Kádner. Jedinou vadou 
na kráse nové čtyřkolky ale po-
dle něj je, že k ní policisté ne-
obdrželi i speciální obleky. „Ke 

čtyřkolkám nám ale zapomněli 
dodat příslušné oblečení a chrá-
niče. Zatím si musejí policisté 
poradit bez něj, nebo si ho někde 
vypůjčit. Slíbili nám ale, že by-
chom obleky měli ještě dodatečně 
obdržet,“ doplnil ještě starosta 
David Kádner.   

Kromě čtyřkolky získali 
v  těchto dnech policisté i mo-
bilní kriminalistickou laboratoř. 
„Základ tvoří terénní vůz VW 
Amarok, který je velmi výkonný,“ 
doplnila dále policejní mluvčí. 
Jedno vozidlo přišlo na zhruba 
čtyři miliony korun a z 85% na 
něj přispěla Evropská unie. Sou-
částí výbavy je veškerá techni-
ka pro zajištění a dokumentaci 

místa činu, jako je například 
videotechnika, audiotechnika, 
osvětlovací technika, speciál-

ní aku nářadí, elektrocentrála 
a také vybavení pro poskytnutí 
první pomoci. 

Už v listopadu 2015 policie 
v Mostě obdržela šest nových 

policejních vozů. Šlo o tři po-
licejní transportéry a tři terén-
ní vozidla s náhonem na čtyři 

kola. „Vozidla do terénu najdou 
u nás uplatnění a dlouhodobě 
jsme po nich volali. V zimním 
provozu je v našich horách pro-
blém pohybovat se s našimi ok-
táviemi, byť jen po silnicích,“ 
zhodnotil vedoucí územního 
odboru mosteckého ředitelství 
PČR Jiří Volprecht a dodal: 
„Čtyřkolka je určena do horské-
ho terénu, na polní cesty a mimo 
silnice. Bude sloužit například 
pro monitorování čtyřkolek, 
které se hodně pohybují v těchto 
terénech a lidé si stěžují, že tu 
dělají hluk a nepořádek. Budeme 
s nimi moci zasahovat proti těm-
to narušitelům.“   

Všechna vozidla byla policii 
pořízena v rámci projektu pro 
zvýšení akceschopnosti při řeše-
ní mimořádných událostí. Pro-
jekt je spolufi nancován z EU, 
Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj v rámci Integrovaného 
operačního programu.   (sol)

MOST – Město se připravuje na opravu rudolického mostu. Ten je ve 
špatném stavu a rekonstrukce je jednou z  prioritních investičních 
akcí letošního roku. V současné době navíc svitla naděje, že by měs-
to mohlo ušetřit a na rekonstrukci získat dotaci. 

Město se chystá vyhlásit ve-
řejnou zakázku na rekonstrukci 
silničního mostu v Rudolicích. 
S  vyhlášením chtějí radní ale 
ještě počkat. Vyskytly se totiž 
nové okolnosti. „Na opravu 
mostu jsme připraveni. Dostali 
jsme ale informaci o možnosti 
čerpat dotační titul na tuto akci. 
Věc proto nyní prověřujeme 
a teprve vyplyne, zda si budeme 
moci na dotační peníze sáhnout, 
či nikoliv. Teprve poté zakázku 
vysoutěžíme. Realizace se usku-
teční ale určitě v letošním roce,“ 
informoval primátor Jan Pa-
parega. Šance, že bude na akci 
město čerpat peníze, je podle 
primátora velká. „Otázkou je 
v  jaké výši a za jakých podmí-
nek,“ upřesnil primátor a do-

dal: „Bylo by výborné, kdyby se 
to podařilo, protože by se nám 
uvolnily alespoň nějaké inves-
tiční peníze.“ Ty by následně 

mohlo město využít na jiné 
akce. 

Co se týče samotné rekon-
strukce, zvolilo město levnější 
variantu, tedy částečnou opravu. 
Ta by měla znamenat výměnu 
mostních závěrů, částečnou vý-
měnu konstrukce a izolací, které 
by měly zakonzervovat a zachovat 
most na období zhruba deseti až 

patnácti let. Poté by se ale město 
nejspíš „komplexní“ rekonstrukci 
nevyhnulo. Během opravy by se 
měl také omezit provoz na mos-
tě. „Zprvu bude jen částečné uza-
vření. Jak se vše bude vyvíjet dál, 
zatím není ještě zcela jasné. V pří-
padě úplného uzavření bychom ale 
občany včas a dostatečně informo-
vali,“ ujišťuje ještě primátor.  (sol)

Oprava mostu v Rudolicích na spadnutí

Policisté v horách mohou prohánět 
novou čtyřkolku i laboratoř

Radní na svém posled-
ním jednání schválili uza-
vření smlouvy se společ-
ností Správa železniční 
a dopravní cesty, na pro-
nájem pozemku nacháze-
jícího se pod mostem do 
Rudolic. A to kvůli opravě 
spodní části mostu, jehož 
sloupy se nacházejí na po-
zemku SŽDC. Cena nájmu 
pro rok 2016 je stanovena 
ve výši 40 korun za metr 
čtvereční, tedy 7 160 Kč za 
rok. 

Policejní laboratoř poslouží kriminalistům.Policejní laboratoř poslouží kriminalistům.

Čtyřkolka budí pozornost.Čtyřkolka budí pozornost.
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MOST - O nové tři špičkové výcvikové vozy pro sportovní a off roado-
vou jízdu, jež si mohou zájemci pronajmout, rozšířila svůj autopark 
společnost AUTODROM MOST. Jedná se o Audi S3 Q, Audi A3 FSI 
a Land Rover Defender 110 Tdi. 

Premiéru budou mít už při 
ofi ciálním zahájení letošní sezo-
ny tuto sobotu 30. ledna na akci 
Th e Most Opening. Návštěvníci 
se mohou mimo jiné těšit na vol-
né jízdy na závodním okruhu či 
sprinty na cílové rovince, kde si 
mohou nové přírůstky vozového 
parku poprvé vyzkoušet. „Sna-
žíme se poskytnout zájemcům 
o naše kurzy sportovní a off roa-
dové jízdy, ale i jen svezení se po 

okruhu či off roadové dráze s co 
nejširším výběrem velmi kvalit-
ních a silných vozů. Mohou se tak 
rozhodnout, který jim nejvíce vy-
hovuje, případně při opakované 
návštěvě našeho areálu přesed-
nout do dalšího speciálu a po-
rovnat jednotlivé zážitky z  jízdy. 
Nyní už tak mohou vybírat z celé 
plejády aut,“ vysvětlila investici 
obchodní a marketingová ředi-
telka společnosti Jana Svobodo-

vá. Účastníci kurzu sportovní 
jízdy si mohou vybrat i mezi 
závodními speciály tuzemské 
značky Škoda. V  kurzu off roa-
dové jízdy je pro zájemce připra-
ven také Jeep Cherokee. Společ-
nost AUTODROM MOST ale 
nabízí i pronájem dalších vozů. 

Audi S3 
Dvoudveřový vůz s moto-

rem vpředu a trvalým poho-
nem všech čtyř kol, pohání ho 
řadový čtyřválec o objemu 
1984 ccm, čtyřventil, má přímé 
vstřikování benzínu, přeplňo-
vání turbodmychadlem. Může 

dosáhnout výkonu 195 kw (265 
koní). Disponuje automatickou 
šestistupňovou převodovkou, 
a umožňuje řazení pod volan-
tem takzvanými pádly. Ma-
ximální rychlost je omezena 
na 250 km/h, stokilometrové 
rychlosti dosáhne za 5,7 vteřiny. 
Součástí výbavy jsou závodní 
sedačky s pětibodovým bezpeč-
nostním pásem Sparco a bez-
pečnostní rám.

Audi A3 
Dvoudveřový vůz s motorem 

vpředu a výkonem 110 kw (150 
koní). Má manuální převodov-
ku, závodní sedačky s pětibo-
dovým bezpečnostním pásem 
Sparco, bezpečnostní rám.

Land Rover Defender 
Pětidveřový devítimístný vůz 

s karoserii STW, motorem vpře-
du a trvalým pohonem všech 
čtyř kol.  Naft ový řadový pěti-
válec s rozvodem OHC o ob-
jemu 2495 ccm je přeplňovaný 
turbodmychadlem o výkonu 
90 kw (122 koní). Je vybaven 
pětistupňovou manuální pře-
vodovkou s redukcí a možností 
uzávěrky zadního diferenciálu. 
Váží 2050 kilogramů. „Zajíma-
vostí tohoto vozu je, že jsme jej 
pořídili od armády, kde sloužil 
na misi v  Afghánistánu,“ dopl-
nila Svobodová. (nov)

MOST – Město bude stavět komunikaci v další části rozvojové zóny 
Joseph. Radní vyhlásili veřejnou zakázku na její výstavbu včetně vy-
budování inženýrských sítí. Radnice také jedná se dvěma vážnými 
zájemci o podnikání v Josephu.    

„Připravujeme napojení a in-
frastrukturu k  dalším plochám 
v zóně, abychom je měli připrave-
né pro investory a mohli jsme je 
nabízet, respektive je už i nabízí-
me. Předpoklady na vybudování 
jsou v řádu 26 milionů korun bez 
DPH,“ informoval primátor Jan 
Paparega. Výstavba komunikace 
a další infrastruktury se zrea-
lizuje podle zaktualizovaného 
projektu, který zajistila společ-
nost Báňské projekty Teplice za 
zhruba sto padesát tisíc korun. 
Město tak zpřístupní pro případ-
né další investory zbývající plo-
chu ze stosedmdesátihektarové 
průmyslové zóny. Tyto pozemky 

by měly být pro podnikatele lu-
krativní mimo jiné, i protože se 
jedná o rovinatou plochu blízko 
vjezdu do zóny. Zónu navíc lépe 
zpřístupní i právě budovaný ob-
chvat přes Velemyšleves. 

Vedení města znovu jednalo 
v  uplynulém týdnu s  novými 
zájemci, jejichž příchod do zóny 
by se mohl stát realitou. „Jedná-
me aktuálně se dvěma investo-
ry, kteří mají velký zájem přijít 
k nám do zóny,“ potvrdil primá-
tor Paparega. O jaký druh čin-
nosti a výroby by se mělo jednat, 
ale zatím nechtěl konkretizovat. 
„Mohu zatím jen prozradit, že 
s jedním z investorů jsme jednali 

už dvakrát. Zatím ale ještě čeká-
me na to, jak se rozhodne jejich 
mateřská společnost. Ta zvažuje, 
zda umístit svou výrobu k nám, 
nebo do Polska. Termín jejich 
defi nitivního rozhodnutí se po-
sunul a vědět bychom to měli do 
konce ledna,“ uvedl první muž 
města. Radnice před časem ale 
prozradila, že v  případě toho-
to investora by se mělo jednat 
o automotiv. 

V  případě druhého zájemce 
oblast činnosti město nekon-
kretizovalo. Již před časem se 
ale mluvilo o zájmu vybudovat 
v  zóně datové centrum. „Tento 
zájemce už další snahy podni-
kat v  Josephu neprojevil. Dru-
hý investor, s  nímž jsme jednali 
v  těchto dnech, byla úplně jiná 
společnost,“ podotkl náměstek 
primátora Marek Hrvol. 

Svíčky začnou 
stavět letos

V  průmyslové zóně bude 
podnikat ale nový investor, a to 
společnost Yankee Candle Euro-
pe, Ltd., která tu už v tomto roce 
plánuje zahájit výstavbu závo-
du na výrobu voskových svíček 
a dalších aromatických prvků 
do domácnosti. Firma by měla 
zaměstnat na čtyři stovky lidí 
a to do tří let od zahájení pro-
vozu, tedy nejpozději do roku 
2020. „Společnost splnila všech-
ny nutné podmínky a nic tak 
nebrání podpisu kupní smlouvy, 
k níž by mělo dojít v nejbližších 
dnech,“ upřesnil ještě náměstek 
Hrvol. V zóně Joseph v součas-
né době působí čtyři společnos-
ti, hliníkárna Nemak Europe, 
AFSI, RAI Most a Starcam.  

Autodrom rozšířil autopark 
špičkových aut k pronájmu

Zóna Joseph čeká na novou 
silnici a další fabriku 

V zóně Joseph v současné době působí čtyři společnosti, V zóně Joseph v současné době působí čtyři společnosti, 
hliníkárna Nemak Europe, AFSI, RAI Most a Starcam. hliníkárna Nemak Europe, AFSI, RAI Most a Starcam. 

Brzy k nim přibude i Yankee Candle Europe.Brzy k nim přibude i Yankee Candle Europe.
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MOSTECKO – Na chaty a chalupy se zaměřili policisté z  policejní 
stanice Nová Ves v  Horách. Během zimy bývají většinou rekreační 
objekty málo navštěvované majiteli. Toho využívají zloději a v cha-
lupách kradou, nebo tam rovnou přebývají. Tentokrát ale policisté 
na žádnou vykradenou chalupu nenarazili.

„Policisté z policejní stanice 
Nová Ves v Horách tento týden 

kontrolovali v Krušných horách 
rekreační objekty v rámci bezpeč-

nostního opatření. Kromě nich se 
na akci podíleli i psovodi mostec-
ké policie,“ informovala policej-
ní mluvčí Ludmila Světláková. 
Muži v uniformách během akce, 
kterou provádí každoročně, 
kontrolovali tentokrát chatové 
oblasti v okolí Klínů a Českého 
Jiřetína. Zajímali se hlavně o to, 
zda nedošlo k vloupání do ob-
jektů a zda jsou chaty a domy 
řádně uzavřené a zabepečené. 
„Policisté zkontrolovali na še-
desát rekreačních chat, chalup 
a dalších zařízení. Během jejich 
kontroly nezjistili žádné naruše-
ní ani žádný pohyb podezřelých 
osob. Přestože majetková trestná 
činnost není v naší horské oblas-
ti nijak zásadní, policisté z Nové 
Vsi prevenci nepodceňují a kon-
troly sezónních objektů provádí 
opakovaně již několik let,“ dopl-
nila Ludmila Světláková  (pur)

LITVÍNOV – Přípravné práce na novém dopravním terminálu na litví-
novském nádraží pokročily. Stavba terminálu se všemi zastávkami, 
přechody pro chodce, parkováním pro autobusy, osobní auta i taxi 
by měla být zahájena v roce 2018 a dokončena v roce 2020. 

Původní studie dopravní-
ho terminálu, zpracovaná pro 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 
nevyhovovala z  provozního 
hlediska ani představám Do-
pravního podniku měst Mostu 
a Litvínova ani městu. Shodli se 
na tom zástupci města i doprav-
ní společnosti už loni v září. Už 
v loňském roce se proto zástup-
ci dopravního podniku a města 
sešli se zástupci odboru dopra-
vy a silničního hospodářství 
krajského úřadu a projednali 
možnosti dopracování studie. 

Připomínkovali vhodnější řeše-
ní pro pohyb cestujících mezi 
železniční stanicí a terminálem 
tramvajové a autobusové dopra-
vy. Dále pro bezpečnost a vhod-
né zapojení do okolní zástavby, 
vhodnější řešení provozu sil-
niční i drážní dopravy s důra-
zem na vzájemnou koordinaci 
a bezpečnost provozu. Vhodněji 
se má vyřešit také parkoviště 
pro taxi a odstavení autobusů. 
Zapracování všech požadavků 
města a dopravního podniku do 
studie si vyžádá další náklady 

na její zpracování a to ve výši 82 
tisíc korun. Polovinu této částky 
by mělo zaplatit město. Na kolik 
vyjde samotná realizace stavby 
se zatím neví. „Odhad investič-
ních nákladů včetně vyvolaných 
investic bude vyhotoven v rámci 
dalších stupňů projektové do-
kumentace. Na realizaci dvou 
vybraných terminálů v Ústec-
kém kraji je vymezena dotační 
částka 50 miliónů korun. Podle 
velmi předběžných propočtů by 
to mohlo pro Litvínov znamenat 
až 34 miliónů korun,“ prozradila 
starostka města Kamila Bláho-
vá. Se zpracováním projektové 
dokumentace by se mělo začít 
v  únoru po schválení záměru 
Radou Ústeckého kraje. (pur)

LITVÍNOV – Za zakletou musí mít Žižkovu ulici řidiči, kteří tudy pro-
jíždějí. Ulice bude totiž co nevidět opět neprůjezdná. V posledních 
letech už poněkolikáté. 

Tentokrát tu plánovanou in-
vestiční akci zahajuje Severo-
česká vodárenská společnost.  
Výstavbu kanalizace zahájí 
Severočeská vodárenská spo-
lečnost hned, jakmile to dovolí 
počasí. Staveniště bylo předá-
no 21. ledna. Konec stavby se 
předpokládá 31. května letošní-
ho roku. Čtyři měsíce ta budou 
muset řidiči hledat objízdné 
trasy. „Účelem stavby je zajiš-
tění odkanalizování stávajících 
nemovitostí čp. 154 a čp. 658 
a odvodnění stávajících vpus-
tí z parkoviště v ulici Žižkové. 

K výstavbě kanalizace se použije 
kameninové potrubí vnitřního 
průměru 300 mm v délce 78,5 
metrů. Součástí stavby jsou pří-
pojky z PVC vnitřního průmě-
ru 200 mm v celkové délce 56,9 
metrů. Pokládka potrubí kana-
lizační stoky bude v celé trase 
probíhat otevřeným výkopem. 
Přípojka k uliční vpusti pod 
Žižkovou ulicí bude provede-
na protlakem ocelové chránič-
ky vnitřního průměru 400 mm 
s následným osazením potrubí,“ 
popsal podrobně práce, kvů-
li kterým bude ulice na čtyři 

měsíce uzavřená, mluvčí spo-
lečnosti Jiří Hladík. „Z celkové 
letošní částky na investice 1,27 
miliard SVS dává 80 procent 
na obnovu vodohospodářského 
majetku společnosti. Dalších 278 
milionů korun je určeno na stra-
tegické, tedy legislativou vyvola-
né investice. Tato investiční akce 
patří do kategorie strategických 
investic,“ uvedl generální ředitel 
Severočeské vodárenské spo-
lečnosti Bronislav Špičák. Je to 
jedna ze staveb z oblasti obno-
vy majetku pro okres Most, kde 
SVS pro rok 2016 naplánovala 
celkem 16 staveb k obnově ma-
jetku i strategických, a to o cel-
kovém objemu investic 72,9 mi-
lionů korun bez DPH.  (pur)

Letošní zima zloděje neláká

V Žižkovce se opět 
bude kopat

Na nádraží se připravuje 
nový dopravní terminál

Litvínovské nádraží by mělo doznat změn.Litvínovské nádraží by mělo doznat změn.

Policie se zaměřila na kontrolu rekreačních objektů.Policie se zaměřila na kontrolu rekreačních objektů.
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ÚSTECKÝ KRAJ – Krajští zastupitelé rozdělili neziskovým organiza-
cím na zajištění sociálních služeb více než třináct miliónů korun. Bez 
pomoci kraje by neziskové organizace neměly peníze na překlenutí 
počátku roku, než dostanou dotace na provoz, a musely by dočasně 
propouštět zaměstnance.

Peníze pro neziskové organi-
zace plynuly ze dvou dotačních 
programů kraje. V dotačním 
programu „Podpora Ústeckého 
kraje na sociální služby 2016 
– malý dotační program“ se 
o podporu ucházelo 84 organi-
zací. Žádaly celkem třicet mi-
liónů korun. Krajští zastupitelé 
mezi ně rozdělili deset a půl mi-
liónu korun, které v  programu 
byly připraveny. „Tyto prostředky 
nesouvisí s prostředky, které kraj 
rozděluje z dotace ze státního 
rozpočtu, ale jsou součástí vyrov-
návací platby jednotlivých služeb 
pro rok 2016,“ uvedl krajský 
radní pro sociální problemati-
ku Martin Klika. Další téměř 
tři milióny korun poslali krajští 
zastupitelé na sociální služby 
protidrogové politiky. Na proti-
drogovou politiku žádalo dotaci 
šest organizací, celkem požado-

valy téměř šest a půl miliónu ko-
run. „Díky těmto dvěma dotač-
ním programům fi nancovaným 
z rozpočtu kraje můžeme pomoci 
překlenout neziskovým organiza-
cím nejtěžší období. Dotace, které 
na sociální služby rozděluje kraj 
z příspěvku ze státního rozpočtu, 
se dostanou k  neziskovým orga-
nizacím nejdříve v dubnu. Někte-
ré organizace by už ale v únoru 
neměly na platy zaměstnanců 
a musely by propouštět,“ vysvětlil 
Martin Klika. O rozdělení pro-
středků na podporu sociálních 
služeb ze státního rozpočtu pro-
střednictvím kraje bude krajské 
zastupitelstvo rozhodovat 29. 
února.  Teprve pak bude dochá-
zet k postupnému podepisování 
jednotlivých smluv a výplaty do-
tací. V termínu do 15. dubna je 
plánováno dle smlouvy vyplatit 
60 % přidělené dotace, do 31. 

července pak zbývajících 40  % 
přidělené dotace. Pro Ústecký 
kraj je na podporu sociálních 
služeb v roce 2016 alokováno 
807 386 500 korun. Z dotačních 
programů na sociální služby 
protidrogové politiky získal fi -
nance například také Most k na-
ději, a to bezmála šest set tisíc 
korun. Mimo jiné na K-centrum 
v Mostě či pro Centrum pro ro-
dinu a následnou péči. Na soci-
ální služby dostalo od kraje sto 
tisíc korun také Centrum služeb 
pro zdravotně postižené v Mos-
tě, více než sto dvacet tisíc korun 
Diakonie ČCE - Středisko soci-
ální pomoci v  Mostě například 
na azylové domy, Energie Mezi-
boří 115 tisíc korun na chráně-
né bydlení a odlehčovací služby 
pro mentálně postižené klienty, 
téměř padesát tisíc korun HOS-
PIC Most na odlehčovací služby. 
Rychlou reakci kraje považují 
neziskové organizace za velkou 
pomoc. „Rozhodně je kraj v tuto 
chvíli pro nás největším zachrán-
cem. Kdo rychle dává, dvakrát 
dává. Každoročně se dostáváme 
do podobné situace, kdy nemáme 
v prvních měsících roku na výpla-
ty ani na energie. Jsem velmi rád, 
že si kraj uvědomil, jaké problé-
my řešíme a zareagoval takto mi-
mořádně rychle. V jiných krajích 
se tak rychlého řešení nedočkáme. 
Poděkování patří samozřejmě ne-
jen všem zastupitelům, ale také 
úředníkům, kteří měli s  realiza-
cí malých dotačních programů 
pro sociální služby velkou práci. 
Zejména musím poděkovat rad-
nímu pro sociální problematiku 
Martinu Klikovi, který naše pro-
blémy chápe a snaží se je řešit,“ 
komentoval krajské dotace ře-
ditel společnosti Most k  naději 
Lubomír Šlapka.  (pur)

LITVÍNOV – Názor na chodník z Litvínova do Meziboří podél komu-
nikace přehodnotili na svém posledním jednání litvínovští zastupi-
telé. Hostem zasedání byl starosta Meziboří Petr Červenka, kterému 
se podařilo litvínovským zastupitelům vysvětlit význam cesty pro 
pěší mezi oběma městy. Znovu se proto realizace chodníku vrací do 
jednání v orgánech města. 

Chodník u komunikace mezi 
Litvínovem a Mezibořím chce 
vybudovat Meziboří zejména 
kvůli bezpečnosti chodců, kte-
ří v  současné době chodí po 
krajnici frekventované silnice. 
Litvínovští zastupitelé na svém 
prosincovém jednání sice uzna-
li potřebnost takového počinu, 
ale odmítli fi nanční spoluúčast 
města na části stavby, která 
je plánována v  katastru Litví-
nova. Starosta Meziboří Petr 
Červenka se proto rozhodl lit-
vínovským zastupitelům osob-
ně vysvětlit, proč má Meziboří 
zájem chodník vybudovat a po-
žádat o nové projednání celého 
záměru. „Meziboří a Litvínov 
spolu vždy spolupracovaly. Mezi 
oběma městy panovala shoda. 
V  minulosti jsme se například 
rozhodli podpořit litvínovské at-
lety. Zrenovovaný atletický sta-
dion v  Meziboří využívá deset 
atletů z Meziboří, ale minimálně 
tři sta lidí z Litvínova. Podpoři-
li jsme také vybudování zázemí 
pro litvínovské atlety v  našem 
městě. Bylo to Meziboří, které 
v minulosti iniciovalo vybudová-
ní stezky z  litvínovských Louček 
do Meziboří. Vždy jsme vychá-
zeli Litvínovu vstříc,“ připomněl 
starosta Meziboří litvínovským 

zastupitelům. Podle Petra Čer-
venky je vybudování chodní-
ku v  zájmu občanů obou měst, 
zejména z  pohledu jejich bez-
pečnosti. Zastupitelé dali mezi-
bořskému starostovi za pravdu. 
Koalice pak přišla s  kompro-
misním návrhem, který ale 
Meziboří nemohlo přijmout. 
„Nabízíme Meziboří odkoupení 
pozemků pod budoucím chod-
níkem,“ navrhl Roman Ziegler 
(ANO). Podle Petra Červenky 
by to ale problém nevyřešilo, 
protože na chodník by měla obě 

města žádat o dotaci. „To by ne-
bylo možné v případě pozemků, 
které nejsou v  katastru města. 
Nestačil by tedy prodej, ale mu-
sel by se posunout také katastr,“ 
upozornil Petr Červenka. Vy-
budování chodníku postupně 
podpořili sociální demokraté, 
klub nezávislých zastupitelů 
a nakonec také místostarost-
ka Erika Sedláčková (KSČM). 
„Doporučuji celou problematiku 
opět projednat v orgánech města 
a zastupitelům předložit na úno-
rovém jednání. Zřejmě není žád-
né jiné variantní řešení, než že se 
bude Litvínov na stavbě chodní-
ku podílet,“ uvedla místostarost-
ka. S  jejím návrhem zastupitelé 
souhlasili. Za změnu přístupu 
starosta Meziboří Litvínovu po-
děkoval.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov pořídí novou rolbu pro Zimní stadion Ivana 
Hlinky. Žádá na ni o dotaci ministerstvo školství. Předpokládaná 
cena rolby je téměř čtyři milióny korun. Město z této částky zaplatí 
čtyřicet procent. 

Žádost o dotaci musí město 
podat do konce ledna, proto 
bylo také svoláno zastupitel-
stvo v  mimořádném termínu. 
„V současné době máme dvě 
rolby starší osmnácti let. Třetí 
je novější. Velmi často musí být 
rolby opravovány,“ upozornila 
zastupitele na neutěšený stav 
vedoucí odboru investic Hana 
Nováková. „Každoročně vydá-
váme na opravy zhruba pět set 
tisíc korun,“ doplnil místosta-
rosta Milan Šťovíček. Zastu-
pitelé schválili žádost o dotaci 
bez výhrad. Starostka města 
Kamila Bláhová dále zastupi-
tele seznámila s  tím, že podle 
požadavku občanů budou na 
webových stránkách města 
zveřejňovány výsledky hlaso-
vání. „Na webových stránkách 
Mostu je zveřejňován program 
primátora a jeho náměstků. Tím 

by se mohl Litvínov inspirovat 
a zveřejňovat program starostky 
a místostarostů,“ navrhla vedení 
města zastupitelka Hana Žihlo-
vá (Sdružení Litvínováci). Také 
tento návrh starostka přivítala. 
V  interpelacích pak vystoupil 
Jan Jelínek (KSČM), který vy-
jádřil znepokojení nad špatně 
nasvětlenými přechody ve měs-
tě. „Je jich samozřejmě více, ale 
zvlášť nebezpečný je v ulici Tyr-
še a Fügnera. Je to přechod, po 
kterém chodí děti z  Chudeřína 
do školy a ráno ve tmě téměř ne-
jsou vidět. Kdysi tu bývaly svě-
telné body, ty už ale dosloužily,“ 
uvedl zastupitel. Místostarosta 
Milan Šťovíček na interpela-
ci okamžitě odpověděl. „Míst, 
která jsou nedostatečně osvětle-
ná, je v Litvínově víc. Postupně 
budeme tento stav napravovat,“ 
uvedl místostarosta. Další in-

terpelaci směřoval Robert Ky-
sela (SNK – ED) rovněž na 
vedení města. „Už čtyři roky je 
rozbitý kruhový objezd U Bílého 
sloupu. Stále se s tím nic neděje. 
Není argument, že tento kruho-
vý objezd nepatří městu. Máme 
ho téměř v  centru,“ apeloval 
na vedení města Robert Kyse-
la. „Kraj tento kruhový objezd 
opakovaně opravuje, ale projíž-
dí tudy kamiony do Tesca a do-
chází k  jeho poškození. Máme 
už připravený dopis pro kraj, ve 
kterém žádáme, aby došlo k ná-
pravě,“ ujistil zastupitele Milan 
Šťovíček. Také třetí interpelace 
byla na nakládání s majetkem, 
tedy na místostarostu Milana 
Šťovíčka. „Město by mělo řešit 
parkování u sportovní školy. Je 
tady k parkování určen ‚plácek‘ 
před letním stadionem. Není 
ale vyřešen vjezd. Musí se jezdit 
přes obrubník. Město by tu mělo 
vybudovat nájezd a vyznačit 
parkovací místa,“ požadoval 
zastupitel. Místostarosta přislí-
bil brzké řešení.  (pur)  

Zimák dostane novou rolbu

Kraj podpořil sociální služby 
mnohamiliónovou dotací

Litvínov změnil názor na 
chodník do Meziboří

Na zastupitelstvu vystoupil starosta Meziboří Petr Na zastupitelstvu vystoupil starosta Meziboří Petr 
Červenka (uprostřed). Na snímku s vedoucími odborů Červenka (uprostřed). Na snímku s vedoucími odborů 
Gabrielou Soukupovou a Petrem Řeháčkem.Gabrielou Soukupovou a Petrem Řeháčkem.
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 Teplo z Komořan
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Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

LITVÍNOVSKO – Už příští týden je naplánován zápis do prvních tříd 
základních škol v Litvínově a okolí. Všechny školy v Litvínově a me-
zibořská škola mají zápis do prvních tříd 3. a 4. února. Do školy 
v Horním Jiřetíně můžete přijít k zápisu 2. a 3. února. V Louce u Litví-
nova mají zápis 3. února. Lomská škola už měla zápis v lednu. 

K  zápisu musí přivést rodiče 
nebo zákonní zástupci děti na-
rozené do 31. 8. 2010. Při zápisu 
předloží občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. K zápisu se dostaví 
také děti, kterým byla z jakého-
koliv důvodu odložena povin-
ná školní docházka u předchá-
zejícího zápisu do 1. ročníku 
základních škol. Na výběr mají 
rodiče budoucích prvňáčků ze 
šesti základních škol: 

Základní škola s rozšířenou 
výukou jazyků a Mateřská ško-
la Litvínov, Podkrušnohorská 
1589 

Je školou s rozšířenou výukou 
anglického, německého, ruské-
ho a francouzského jazyka. Na-
bízí kvalitní výuku v příjemné 
atmosféře, školní dužinu se zá-
jmovými kroužky i školní klub. 

Základní škola a Mateřská 
škola Litvínov, Ruská 2059 

Prezentuje se coby škola de-
mokratického myšlení a tvoři-
vého učení. Výuka tu probíhá  
podle školního vzdělávacího 
programu Tvořivá škola. Cizí 

jazyk se učí  od 3. třídy, od 7. 
třídy druhý cizí jazyk povinně, 
k dispozici má sportovní areál, 
keramickou pec, relaxační místa 
a nabídku kroužků. 

Základní škola speciální 
a Praktická škola Litvínov, Ša-
faříkova 991 

Poskytuje vzdělávání žákům 
se speciálními vzdělávacími po-

třebami. Vzdělávání uskutečňu-
je podle různých vzdělávacích 
programů a podle individuál-
ních vzdělávacích plánů. 

Sportovní soukromá zá-
kladní škola, s.r.o. Litvínov, 
Podkrušnohorská 1677 

Zaměřuje se na sport, cizí ja-
zyk a informatiku. 

Základní škola Litvínov – 
Hamr, Mládežnická 220 

Je malá škola s přátelskou ro-
dinnou atmosférou, ohledy na 
individuální možnosti a schop-
nosti každého žáka. 

Základní škola a Mateřská 
škola Litvínov – Janov, Přátel-
ství 160 

Nabízí velmi dobré zkušenos-
ti s propojením ZŠ a MŠ, pří-
pravné třídy, využití moderních 
technologií ve výuce i ve volno-
časových aktivitách. Vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, třídy s uprave-
ným vzdělávacím programem, 
individuální integrace žáků, lo-
gopedická péče. 

Základní škola a Mateřská 
škola Meziboří 

Nabízí výuku podle školního 
vzdělávacího programu Rov-
ná škola, jehož hlavním cílem 
je všestranný rozvoj osobnos-
ti žáka a rovné příležitosti pro 

všechny bez ohledu na sociální 
nebo kulturní zázemí.

Co by mělo dítě před 

zápisem do první 

třídy vědět a umět?
Pozdravit, poprosit, podě-

kovat, umět jméno, příjmení 
a adresu,  jména jeho rodičů 
a sourozenců, umět se samo 
obléknout a zavázat si tkaničky 
u bot, poznávat barvy, kreslit 
pastelkami, malovat vodovka-
mi, stříhat z papíru, zazpívat 
písničky, přednést básničky, ří-
kanky, umýt si ruce, použít to-
aletu. Dítě by mělo být schopno 
napodobit geometrické tvary, 
správně zobrazovat fi gurál-
ní kresbu. Ideálně dítě dokáže 
vyslovit všechny hlásky do ná-
stupu do ZŠ. Dítě by mělo mít  
slovní zásobu deset až čtrnáct 
tisíc slov, mělo by zvládat správ-
ně skloňovat podstatná jména 
a časovat slovesa, slova ve větě 
skládat ve správném pořadí. 
Dítě by před vstupem do školy 
mělo být schopné zapamatovat 
si větu o osmi slovech a doslova 
ji zopakovat. Mělo by umět po-
čítat do 10 a zpět a znát číslice 
do 10, sčítat a odčítat do 5.

(pur)

LITVÍNOV - Městská knihov-
na Litvínov pořádá v pátek 12. 
února akci s názvem „Noc bez 
Ander sena“, která je určena 
mládeži a mladým dospělým.

Strávit noc v knihovně může 
úplně každý. To byla hlavní 
myšlenka autorů projektu „Noc 
bez Andersena“, kteří chtěli ten-
to zážitek zprostředkovat všem 
– nejen dětem. A tak vznikla 
akce, která je určena pro mlá-
dež a dovoluje jim podívat se 
do knihovny pod rouškou tmy 
a přespat tam. V  jeden den se 
v  různých knihovnách po celé 
republice sejdou jejich mladí 
čtenáři a užijí si program, kte-
rý si pro ně knihovníci připra-

vili. Do akce se připojuje také 
litvínovská knihovna, která si 
v  rámci projektu Libris Now 
připravila hned několik aktivit. 
„Návštěvníci se mohou těšit na-
příklad na koutek s  recyklitera-
turou, antistresové omalovánky 
nebo hraní různých deskových 
her. Jako obvykle nebude chy-
bět ani něco na zub,“ sdělila 
podrobnější informace Alena 
Herzánová, jedna z organizáto-
rek. Akce je určena pro mládež 
od třinácti let, zájemci se musí 
přihlásit v knihovně. Maximál-
ní počet účastníků je dvacet. 
S  sebou je nutno mít vlastní 
spacák a průkaz pojištěnce. 
 (red)

LITVÍNOV – Extrémní mrazy 
uplynulého týdne byly zvláště 
obtížné a těžko snesitelné pro 
lidi, kteří žijí na ulici. V Litvínově 
na ně dohlíželi strážníci městské 
policie. 

Litvínovští strážníci dohlíželi 
v extrémních mrazech posled-
ních dnů na litvínovské bezdo-
movce. Pravidelně kontrovali 
stanové městečko u nového 
nádraží, kde se tito lidé usadili. 
„Víme o zhruba patnácti lidech, 
kteří v Litvínově žijí na ulici. 
Během mrazů mapujeme, kde 
se tito lidé pohybují a zda jsou 
v pořádku. V největších mrazech 
strážníci z vlastní iniciativy do-
váželi bezdomovcům horký čaj 
na zahřátí,“ uvedl zástupce veli-
tele Karel Šefl . Lidé bez domova 
ale nemusí mrazivé noci trávit 
bez přístřešku. V areálu Uby-

tovny pro nepřizpůsobivé ob-
čany V Dolíku je jim k dispozici 
azylové bydlení. Tam mohou 
zájemci přespat, umýt se, uvařit 
si čaj, a dokonce tu dostanou 
i čisté teplé oblečení z charita-
tivních sbírek. Podmínkou ale 
je, aby nebyli pod vlivem žádné 
návykové látky, tedy ani alkoho-
lu. „To je ale pro některé natolik 
nepřekonatelná podmínka, že 
raději zůstanou v  mrazivé noci 
venku, než by se vzdali alkoholu 
a umyli se,“ podotkl Karel Šefl . 
V  loňském roce na ulici v  Lit-
vínově zemřeli hned dva lidé 
bez domova. Nejprve známý 
litvínovský bezdomovec Palo, 
ke konci roku pak strážníci na-
šli dalšího mrtvého muže téměř 
v  centru města. U obou byl na 
vině zdravotní stav a způsob ži-
vota.  (pur)

LITVÍNOV – V  loňském roce 
získal Litvínov dotace ve výši 
bezmála 49 miliónů korun. Dal-
ší dotační peníze, více než 50 
miliónů korun, by měly na účet 
města dorazit letos. Naopak 
město rozdělilo dotace ve výši 
64 miliónů korun.

Na investiční akce i sociální 
programy a další projekty měs-
ta získal Litvínov v  posledních 
dvou letech téměř sto patnáct 
miliónů korun. V  loňském roce 
reálně na účet města přišlo 49 
miliónů korun. Zbytek přizna-
ných dotací očekává město letos. 
Město za dotace mimo jiné za-
teplilo a zrekonstruovalo Citade-
lu, sportovní halu, šatny mladých 
fotbalistů, hřiště v Topolové ulici. 
Z  dotací také například platilo 

asistenty prevence kriminality 
v  Janově. Oproti tomu město 
v loňském roce rozdělilo 33 mili-
ónů korun především do sportu, 
neziskovým organizacím a dce-
řiným společnostem města. Pe-
níze od města získala na provoz 
například Citadela, Krušnohor-
ská poliklinika na sociální služby 
nebo Sdružení sportovních klu-
bů Litvínov na činnost sportov-
ních klubů. Město rozdělovalo 
také peníze z  loterií, a to více 
než dva a půl miliónu korun na 
neinvestice. Do investičních akcí 
pak téměř deset miliónů korun. 
Dotace z  loterií budou ještě na-
posledy čerpány v letošním roce. 
Na investiční akce město poslalo 
dotace celkem 31 miliónů korun. 

(pur)

Zápis do prvních tříd už příští týden

Užijte si noc v knihovně

Kdo v mrazivé zimě 
pomáhá bezdomovcům?

Litvínov loni rozdělil 
potřebným 64 miliónů

Školy v Litvínově 
a v Meziboří

Zápis do prvních tříd pro 
školní rok 2016/2017

ve středu dne 3. 2. 2016 od 
13.00 hodin do 17.00 hodin
ve čtvrtek dne 4. 2. 2016 od 
08.00 hodin do 15.00 hodin 

Základní škola v  Horním 
Jiřetíně pořádá zápis do prv-
ních tříd  2. února  od 12 do 
18 hodin 3. února od 14 do 
16 hodin. Základní škola 
v Louce u Litvínova 3. úno-
ra od 12.30 hodin do 17.30 
hodin.

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

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám starší obývací stěnu, 8 

kusů, cena 700 Kč, jsem z Mostu. 
Tel.: 607 109 439.

 ■ Koupím hrací stroj na plecho-
vé desky. Vše, od starých hodin, 
stroje i celé hodiny, rozbité i staré, 
kapesní hodinky. Děkuji. Tel.: 737 
545 100

 ■ Koupím dětské kolo pro 10le-
tou dceru, cena do 500 Kč, v za-
chovalém stavu. Tel.: 607 109 439

 ■ Kdo by chtěl počáteční obleče-
ní pro miminko, vel. 0-6 měs., zů-
stalo jako nové, a dětskou deku do 
kočárku nebo postýlky, levně. Tel.: 
737 586 243.

 ■ Prodám levně kancel. stůl ro-
hový a další nábytek, hezký. Tel.: 
602 527 240

 ■ 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 Bra-
vo-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 po-
norný 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 ko-
šíčky různých tvarů, ozdobné por-

celánové vázičky. Tel.: 728 346 927
 ■ Prodám zánovní masážní le-

hátko + set příslušenství, barva 
béžová. PC 4 000 Kč, prodám za 
2 000 Kč. Telefon: 606 486 333

 ■ Koupím vláčky a mašinky Mer-
kur a podobné + příslušenství, i ve 
špatném stavu, či jen na díly – sbě-
ratel. Telefon: 608 224 183

 ■ Koupím hračky z dob socialis-
mu – vláčky a mašinky, stavebnice 

Merkur, auto na bovden, pásáky, 
gumové indiány z NDR atd. Tele-
fon: 608 224 183

 ■ Koupím staré hodinky, LP desky, 
knihy – větší množství vítáno. Stačí 
prozvonit na telefon: 721 442 860

 ■ Nabízím výbavičku po 1 mi-
minku, pěknou, luxusní, velikost 
0-6 měsíců, od bačkůrek po čepič-
ky, vážnému zájemci i pošlu. Tele-
fon: 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, žlu-
tá, pískové barvy, velikost 30x30 
cm, výška 120 cm na uhlí, staro-

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, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

žitné, 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 veli-
kost 175 cm, medové barvy – pra-
vá kůže, ručně šitý, vhodný pro 
člena ČSSS, cena 1 500 Kč. Telefon: 
728 353 200

 ■ Kdo daruje za odvoz nebo 
symbolickou cenu válendu s úlož-
ným prostorem? Telefon 731 070 
922 nebo 732 666 429 

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hut-

nická ul. 4.p. s výtahem, v bytě 
nová kuch. linka, plastová okna, 
jinak v původním stavu. Dům 
zateplen. Realitky nevolat. Cena 
260000. Tel.: 731 667 446.

 ■ Prodám byt, 1+2 v Hamru, 55 
m2, cihlová zástavba, druhé patro, 
nízké náklady na bydlení, plynový 
kotel, plastová okna, balkon, 2x 
sklepní kóje, byt není rohový, sou-
sedé 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

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. Dě-
kuji předem za odpověď. Tel.: 607 
109 439

 ■ Hledám kamarádku k intim-
ním 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, nekuřač-
ka z Mostu – muže okolo 70 let, 
abstinenta, nekuřáka k občasným 
schůzkám při kávě i společné zá-
bavě. 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. Mostec-
ko. Telefon: 721 442 860

AUTO, MOTO
 ■ KOUPÍM - MOTO JAWA - ČZ 

- motocross, moped Stadion - tří-
kolku Velorex - rikšu, vozík páv, v 
jakémkoliv stavu před renovací 
nebo jen ND - velký TP – doklady. 
Dále staré stabilní motory – tacho-
metry, budíky, dynama, magneto 
aj. ND. Traktor Holder. Nabídky 
možno po SMS - ozvu se hned. Te-
lefon: 603 335 591

DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST

30. 1. 2016  od 10 hodin SLŮNĚ aneb PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY

Pohádka je o zvědavosti, která se nakonec vyplatila. Délka představení je 60 minut a je 

určeno pro děti od 3 let. Představení je přerušeno jednou přestávkou. 

CITADELA LITVÍNOV 

31. 1. 2016 od 16 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA  

K tanci a poslechu zahraje Orchestr SD Chomutov. Společenský sál.  

4. 2. 2016 od 19 hodin DEŠTIVÉ DNY  

Divadelní předplatné – Divadlo Ungelt  Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík. Velká scéna.

9. 2. 2016 od 18 hodin  LAZEBNÍK SEVILLSKÝ   GIOACHINO ROSSINI 

Filmový záznam z Metropolitní opery v New Yorku. Sklenka vína ke vstupence zdarma. 

Velká scéna. 

11. 2. 2016 od 19 hodin HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE 

V zábavném pořadu představí moderátor Václav Kosík své hosty Jana Krause a Jakuba 

Koháka. Společenský sál. 

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

6. 2. 2016 od 16 hodin BROUK PYTLÍK

Pohádku na motivy ze slavné knížky Ondřeje Sekory upravila Jana Galinová. Hudba a 

texty písní Jan Turek, scéna Hynek Dřízhal, kostýmy Tomáš Kypta, choreografi e Lenka 

Masárová. V režii Jurije Galina hrají Robert Stodůlka, Petr Kozák, Petr Erlitz, Kristýna 

Lišková, Kamila Raková, Lukáš Masár, Jana Galinová a další. 

13. 2. 201ž od 16 hodin ČERT A KÁČA

Činoherní pohádka o hubaté Káče, která by se ráda vdávala. U muziky si zatančí s ta-

jemným cizincem - čertem, který ji odnese do pekla. Káča má však pro strach uděláno, a 

tak čertům v pekle pěkně zatápí. Naštěstí je tu ještě ovčák Jíra. Napsala Jana Galinová, 

hudba a texty písní Jan Turek, výprava Míla Dubšíková. V režii Jurije Galina hrají a zpívají: 

Kristýna Lišková, Petr Kozák, Petr Erlitz, Kamila Raková, Robert Stodůlka, Lukáš Masár a 

Jaroslav Drobný, ze zvukového záznamu Jindřich Lenc.

V+V ROCK BAR MOST

30. 1. 2016 od 21 hodin HARDOX - Hard Rock - Most

„Mejdan s mosteckejma muzikantama, který maj čas a chuť si zahrát a základem večera 

je právě kapela Hardox.“

Dáma se omlouvá prodavači, když kupuje kožich: „Promiňte, že jsou ty bankovky tak mokré, ale (TAJENKA).“ 

Přijmeme 
UKLÍZEČKUUKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110

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

na pozici 

realitní makléř 
tel. 736 480 410
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Litvínov hostí Liberec 
a pak Hradec

Dvě domácí střetnutí če-
kají extraligový HC Verva 
Litvínov. Ten se již dnes, 
tedy v pátek 29. ledna, střet-
ne v  derby s  Libercem. Zá-
pas začíná v  17.30 hodin. 
V  neděli odpoledne se pak 
představí proti Mountfi eld 
HK. Utkání se hraje od 15.30 
hodin. 

Mostečtí se představí 
dvakrát doma

V sobotu a v  neděli bu-
dou hrát prvoligoví hokejisté 
HC Most na domácím ledě. 
V sobotu 30. ledna změří síly 
se Slavií Praha. Zápas začíná 
tradičně v 17.30 hodin. V ne-
děli 31. ledna sehrají utkání 
s Přerovem. Střetnutí začíná 
dříve, a to v 16.00 hodin. 

Fotbalisté by měli 
hrát s Horním 

Jiřetínem
Podle plánu zimní přípra-

vy by se v  sobotu 30. ledna 
měli fotbalisté třetiligového 
FK Baník Most 1909 střet-
nout s  účastníkem krajské-
ho přeboru, Sokolem Horní 
Jiřetín. Zápas je naplánován 
na umělou trávu ve Velebu-
dicích od 11.00 hodin.

Zimní stadion hostí 
Velkou cenu

Jubilejní 30. ročník Velké 
ceny Litvínova v  krasobrus-
lení hostí v sobotu 30. ledna 
Zimní stadion Ivana Hlinky 
v Litvínově. Závod bude pro-
bíhat po celý den. 

Stolní hokejisté hrají 
dnes turnaj

Další turnaj odehrají stolní 
hokejisté. V  pátek 29. ledna 
se v  tělocvičně 15. ZŠ Most 
koná StarColor Cup v  billi-
ard-hockeyi šprtci, zařazený 
do Českého poháru jako nej-
nižší kategorie Expres.

Ženy si dojely pro 
vysokou výhru

V dalším kole nejvyšší ho-
kejové soutěže žen si hráčky 
HC Litvínov dojely pro vyso-
kou výhru do Berouna, kde 
dokácí tým deklasovaly 0:9. 
Hattricku v  utkání dosáhla 
Chmelová. Branky Litvíno-
va: Chmelová 3, Kr. Pátko-
vá 2, Kolářová 2, Bublová, 
Kunstová.

Souš v prvním utkání 
přípravy prohrála

Fotbalisté divizního Ba-
níku Souš sehráli první 
přípravné utkání, před za-
hájením jarní části soutěže. 
Slavoji Žatec nakonec pod-
lehli 5:4. Branky Souše: Ští-
pek 2, Fiřt, Bohata.   (jak)

42. kolo TELH

neděle 

31. ledna
2016

15:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!

Miloslav Hořava

HC VERVA
Litvínov

Mountfield
H. KRÁLOVÉ

LITVÍNOV - Oddíl krasobruslení 
HC Litvínov, sportovní spolek 
zve širokou veřejnost na kra-
sobruslařský závod -  jubilejní 
XXX. ročník Velké ceny Litvíno-
va v krasobruslení. 

Závodí se v 15 soutěžních ka-
tegoriích - od nejmladších před-
školních závodníků v katego-
riích přípravky až po kategorie 
žaček. Závod se pořádá v rám-
ci poháru ČKS A,B a projektu 
Bruslička. Do Litvínova je již 
přihlášeno 200 soutěžících z 23 
krasobruslařských oddílů z celé 
republiky. Takto velký počet 
soutěžících je jeden z nejvyšších 
v historii VC Litvínova. „Velmi 
nás těší, že je tento závod mezi 
krasobruslaři velmi populární 
a závodníci s trenéry se do Litví-
nova rádi vracejí, z čehož máme 
velikou radost,“ uvedla za oddíl 
krasobruslení Jana Lehká. 

Přijďte i vy podpořit domácí 
závodníky na ZS Ivana Hlinky 
v sobotu 30. 1. 2016. Závodí se 

od 8.00 hod. do 9.30 hod. v kate-
goriích přípravka a poté po tré-
ninku hokejistů se pokračuje od 
11.30 hod. do večerních hodin. 
Vstup je zdarma. „Věříme, že 
se výkony všech krasobruslařů, 
kteří v sobotu budou v Litvínově 
bojovat o cenné body do repub-
likových žebříčků, budou líbit,“ 
dodává Jana Lehká.  (sol)

Jubilejní ročník Velké 
ceny v krasobruslení 

už o víkendu

MOST - Do mostecké sportov-
ní haly se sjeli hráči a hráčky 
stolního tenisu z  celého okresu 
Most, aby si změřili své síly při 
okresních přeborech žáků. 

Dorazilo celkem 29 účast-
níků, z  toho 8 reprezentovalo 
SKST Baník Most. Turnaj byl 
rozdělen na tři kategorie podle 
věku. V  minižácích si nejlépe 
vedla Nela Marešová a Matyáš 
Suchý, kteří si odnesli na krku 
zlaté medaile a titul okresní 
přeborník sezony 2015/2016. 
Stříbrnou medaili si vybojoval 
Richard Šťovíček. V nejvíce ob-

sazené kategorii mladších žáků 
hrálo 16 hráčů. I zde byli jmé-
na domácích velmi vidět. První 
příčku a titul okresní přeborník 
získali Eliška Mašková a Filip 
Vondráček. Na krásném 6. mís-
tě skončil Jan Sebránek, 10. mís-
to patřilo Ondřeji Novotnému 
a 12. místo Michalu Soukupovi. 
Kategorie starších žáků se nes-
la výhradně v  duchu Litvíno-
va. Tím spíše, že z  mosteckého 
Baníku v  této kategorii nebyl 
nikdo a TTC Litvínov zde měl 
4 z celkových 8 mladších žáků. 

(hou, jak)

CHOMUTOV - O uplynulém víkendu se v Chomutově konalo první. 
kolo mistrovství České republiky družstev v plavání. Plavecký klub 
Litvínov, i přes fakt, že v  současné době se potýká mnoho plavců 
s virózou, případně prochází rekonvalescencí po nemoci, poslal do 
boje o postup do dalšího kola družstvo žen i družstvo mužů. 

Mužské družstvo ve slože-
ní Jakub Dietrich, Miroslav 
Soukup, Lukáš Stejskal, Adam 
Novák, Josef Seiler, Adam 
Brettschneider, Josef Jupa a pla-
vající trenér Pavel Kadlec ob-
sadilo v  silné konkurenci osm-
nácti mužských družstev krásné 
páté místo. 

Pro litvínovské barvy byly 
tyto závody velmi příjemným 
návratem do minulosti, když za 
družstvo mužů nastoupil Pavel 
Kadlec, plavec a trenér v  jed-
né osobě, který svou trať 50 m 
volný způsob zvládl v  luxus-
ním čase 0:33,6. Dalším členem 
družstva, který se vrátil na star-
tovní bloky po šesti letech, byl 
Lukáš Stejskal a jeho výkony na 
50 VZ (0:25,8) a 100 VZ (0:57,9) 
svědčily o tom, že formu pořád 
ještě má. Staronovým členem 
družstva mužů byl i Miroslav 
Soukup, který závodil v  litví-
novských žlutočerných barvách 
poprvé po čerstvém přestupu 

z TJ Slávie Chomutov, kde půso-
bil šest let. Jeho výkony patřily 
ke stěžejním v rámci celkového 
součtu bodů družstva mužů.

Ženské družstvo ve složení 
Anna Haselbergerová, Adéla 

Ema Dvořáková, Lenka Dani-
helková, Anna Březinová, Ka-
mila Javorková, Jana Seilerová 
a Michaela Kokšálová vybojo-
valo v  konkurenci devatenácti 
družstev celkově hodně slušné 
šesté místo. Litvínovské „ženy“ 
nenechaly nic náhodě a blýsk-
ly se mnoha osobními rekordy 
v  rámci svých individuálních 
tratí, ale i v rámci štafet. 

(has, jak)

‚
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Mládež SKST Baníku 
Most zářila na 

okresních přeborech

LITVÍNOV – Úřadujícímu mistrovi Tipsport extraligy se stále neda-
ří. V týdnu sehrál dvě utkání na ledě svých soupeřů, kde se mu sice 
podařilo vybojovat alespoň bod, nicméně stále zůstává na chvostu 
tabulky, byť se mu podařilo odpoutat o samotného dna a přeskočit 
na předposlední příčku karlovarskou Energii.

V neděli hráli Ropáci ve Vít-
kovicích, kde nakonec prohráli 

až po samostatných nájezdech 
5:4. Jeden z  litvínovských gólů 

vstřelil sedmnáctiletý centr 
Kristian Reichel, syn zlatého 
olympionika z  Nagana, mistra 
světa a bývalého reprezentanta 
Roberta Reichla. 

V dalším kole se pak Litví-
nov představil na ledě ve Zlíně, 
kde po dvou vyrovnaných tře-

tinách propadl v  závěrečném 
dějství a nakonec podlehl 4:1. 
Jediný úspěch Vervy zazna-
menal Hořava. Poslední dva 
zápasy: 

HC Vítkovice – HC Verva 
Litvínov 5:4 sn (0:1, 2:2, 2:1 – 
0:0 - 1:0). Branky Litvínova: 

19. Martynek (Kubát, Hanzl), 
27. Doležal (Válek), 34. Piroš 
(Hořava), 58. Reichel (Hořava, 
Piroš). 

PSG Zlín – HC Verva Litví-
nov 4:1. (0:0, 1:1, 3:0). Branka 
Litvínova: 22. Hořava (Piroš). 

(jak) 

Verva přivezla z venku bod a přeskočila v tabulce Energii

Litvínovští plavci zahájili 
sezónu na MČR družstev

LITVÍNOV - V moravském městě Hluk se uskutečnilo Velké fi nále 
mistrovství České republiky v Twirlingu třídy „A“(tanec, gymnastika 
a akrobacie s hůlkou), které navazovalo na prosincové závody ka-
tegorie nižších výkonnostních tříd „C“ a „B“ a bylo jediným nomi-
načním závodem březnového mistrovství Evropy, které proběhne 
v italském Lignanu. 

Litvínovskou rodačku, Kate-
řinu Burdovou závodící jako in-
dividuální člen Twirling NBTA 
ČR, čekala obhajoba dvou titulů 
mistryně ČR z roku 2015 v ka-
tegorii Junior starší. V sobotním 
pořadu bylo na programu  ryt-
mické taneční sólo.  Po velmi 
kvalitním kvalifi kačním kole 
a ještě zdařilejším fi nálovém 
druhém kole  „Kačka“ dokázala 
obhájit  titul mistryně ČR a za-
jistila si tak účast na mistrov-
ství Evropy. Následující den již 
závodila uvolněně. Ve své další 
disciplíně - povinné sólo jedna 
hůlka - vybojovala stříbrnou 
medaili a kvalifi kovala se tak 
na mistrovství Evropy i v této 
disciplíně. Vrchol celého velmi 
dobře zorganizovaného šampio-

nátu však ještě na všechny divá-
ky v hledišti teprve čekal. V ju-
niorské kategorii zazářila jako 
kometa nově utvořená skupina 
s názvem „United Team“  čítající 
sedm závodnic z celé ČR (Kolín, 
2x Klatovy, 2x České Budějovi-
ce, Litvínov, Poděbrady). Ná-
pad, který vznikl v hlavách dí-
vek, byl v průběhu celého roku 
plně podporován jejich rodiči, 
kteří s nimi absolvovali několik 
víkendových soustředění v růz-
ných městech republiky. Jejich 
úplně první soutěžní vystou-
pení skončilo vítězstvím a další 
nominací na mistrovství Evro-
py v kategorii twirlingový tým 
junior. Kačka tak i díky svým 
kolegyním vybojovala další 
titul mistryně ČR a další no-

minaci do Itálie. Kateřině moc 
gratulujeme a přejeme jí hodně 
štěstí v další kariéře.  Její umění 
budou moci zhlédnout návštěv-
níci Plesu sportovců v Litvíno-
vě, který se uskuteční 5. března 
2016 v Citadele.   (red)

Kateřina Burdová obhájila 
tituly mistryně republiky
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  Bavte se a „plesejte“ 
18. 3. 2016 
2. EROTICKÝ PLES V MOSTĚ 
První ročník erotického ple-
su, který se uskutečnil loni 
v Kulturním domě Meduza, 
sklidil velký zájem. Letos 
se proto chystá jeho druhý 
ročník. Určen je pouze pro 
dospělé. Pořadatelem je 
Robert Šereš. 
Ples bude zahájen ve 20 ho-
din. Celým večerem bude 
provázet hudební skupina 
Sortiment. Na programu 
jsou dámský i pánský strip, 
duo strip, lesbi show, XXL 
show, Workout a chybět ne-
bude ani erotická tombola. 
Vstupenky v  hodnotě od 
220 do 270 korun na sezení 
a 200 korun na stání budou 
v  předprodeji od 1.  února 
v  restauraci Ponorka v  Me-
duze. Erotický ples nemá 
zvláštní „dress code“. Před-
pokladem jsou společenské 
oděvy, tedy oblek a večerní 
šaty. 

27. 2. 2016 XXI. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA MOSTU 

Zahájení ve 20 hodin na společenském sále REPRE. K tanci 
i poslechu zahraje Big Band BONIT. Plesové předtančení taneč-
ní formace DEMI DANCE. Módní přehlídka svatebního salonu 
DELTA Most, Muzikálový koktejl - v hlavní roli ROMAN VOJTEK, 
Taneční vystoupení - mistři Evropské unie v 10ti tancích pro 
rok 2015
DAVID OSTRČIL a TARA BOHAK, ANNA K. Večerem provede RO-
MAN VOJTEK. Vstupné 300 Kč. Předprodej v Turistickém infor-
mačním centru a Městském divadle Most. 

11. 3. 2016 3. REPREZENTAČNÍ PLES VRŠANSKÉ UHELNÉ

Kulturní dům Repre od 20 hodin. Účinkují: Michal David, Miro Žbirka s doprovodem, Muzikálový 
koktejl, Stardance Chomutov, Funny Orchestra J. Kleina, Orchestr Copacabana. Vstupné 300 Kč. 
Vstupenky si můžete zarezervovat od 8. února na i.vondrackova@vuas.cz nebo p.cermakova@
vuas.cz. Od 1. března pak na vedení VUAS – lokalita Hrabák, Po – St od 8 do 15 hodin. Ve zbývají-
cích pracovních dnech od 7 do 12 hodin. 

6. 2. 2016 ŠESTÝ LOMSKÝ PLES

Cena vstupenky 290 Kč. Zahájení 

od 20 hodin v  místním kulturním 

domě. 

PLESY V CITADELE LITVÍNOV

5. 2. 2016  MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA T. G. M. LITVÍNOV 4.A

6. 2. 2016  TŘEŠNIČKOVÝ PLES KSČM

27. 2. 2016  PLES FOTBALISTŮ LITVÍNOV

5. 3. 2016  PLES SPORTOVCŮ

12. 3. 2016  MUZIKANTSKÝ PLES ZUŠ LITVÍNOV

18. 3. 2016  MATURITNÍ PLES SCHOLA HUMANITAS

27. 2. 2016 15. DOCELA VELKÝ DIVADELNÍ PLES
Tradiční divadelní ples plný překvapení se opět koná na jevišti lit-
vínovského divadla. Zahájení ve 20 hodin. Účinkují členové DVD. 
K poslechu a tanci zahraje skupina Kozí bobky Josefa Náhlovské-
ho, jako host zazpívá Iva Boušová. Vstupné k  sezení 270 Kč, ke 
stání 200 Kč.

20. 2. 2016 STAROČESKÝ PLES
Zveme vás na tradiční Staročeský ples, který se koná 20. února 
od 20 hodin v hotelu Cascade. Můžete se těšit na živou hudbu 
k poslechu a tanci, diskotéku, cimbálovou muziku, bohatou 
tombolu, tradiční speciality a hosta večera, kterým bude skupi-
na New Age Of Smokie. Vstupné 299 Kč včetně welcome drinku. 
Vstupenky v prodeji na recepci hotelu Cascade. Více informací na 
tel. čísle 476 703 250 nebo 737 237 422.

12. 3. 2016 XIII. REPREZENTAČNÍ 
PLES ÚSTECKÉHO KRAJE – KRA-
JE DOBRÉHO VÍNA
Zahájení ve 20 hodin v  Kulturním 
domě Litoměřice. Účinkují Petr Re-
zek, Ilona Csáková, Michal David, 
Cover Show Band, Cimbálovka Jož-
ky Šmukaře, Taneční skupina Free-
dom. Ochutnávka vín Ústeckého 
kraje. Vstupné na hlavní sál 300 
Kč, ostatní prostory 200 Kč. Před-
prodej vstupenek na pokladně 
Krajského úřadu ÚK, Domu kultury 
Litoměřice, Infocentru Litoměřice.

4. 3. 2016 XXIII. DIVADELNÍ PLES
Zahájení ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje FLASH BACK, 
plesové předtančení DEMI DANCE, kapela Divadla rozmanitostí 
NEDLOUBEJ SE V NOSE, vystoupení členů činohry Městského di-
vadla v Mostě CO VŠECHNO ODNESL ČAS...Večerem provází Jiří 
Kraus. Vstupné 350 Kč. Rezervace vstupenek v pokladně Městské-
ho divadla v Mostě. 

Sezóna bálů je 
v plné parádě.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupení - mistři Evropské unie v 10ti tancích pro 

ILLLLLLL LLLLLLLLLLLL a TATATATATATATATATATATATATATTATATATARA BOHAK, ANNA K. Večerem provede RO-
VsVsVsVsVsVsVsVVsVsVsVsVsVsssstupnéééééééééééé éééééé 303030303303030303030303030303030303000 0 0 Kč. Předprodej v Turistickém infor-
u a MěMMMMMMMMMMMMMMMMMM stském div dddddddddddddadddddaddleleleleleleleleleleleleleleeeee MMMMMMMMMMMMMMMMMMMososooooooooooooooooo t. 

KÉ UHELNÉ

al David, Miro Žbirka s doprovooddemmm, MMMuzikálový 
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ATURITNÍ PLES SCHOLA HUMANITAS

FLASH BACK, 
a Divadla rozmanitostí 

ní členů činohry Městského di-
NO ODNESL ČAS...Večerem provází Jiří 

č............ Rezervace vstupenek v pokladně Městské-

27. 2. 2016 MĚSTSKÝ PLES 

MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN

Zahájení od 20 hodin 

v místním kulturním domě. 

O zábavu se postará North 

Big Band, DJ Leština. Rezer-

vace míst od 1. 2. Předpro-

dej vstupenek začíná 2. 2. 

Vstupné: 200 Kč.

6. 2. 2016   Ples TANEČNÍ ŠKOLY JIP MOST Pátkovi - Předpro-
dej vstupenek v  recepci hotelu Cascade Most. 
Absolventi letošních tanečních kurzů mají slevu 
50% (150,-Kč) po předložení průkazky z taneč-
ních. 

13. 2. 2016  Karneval v čajovně Dračí oko Duchcov- soutěže, 
plnění různých úkolů a na závěr bude diskotéka. 
Vstup v kostýmu! 

19. 2. 2016  Myslivecký ples města Jirkova. 

19. 2. 2016  XIII. reprezentační ples města Teplice. 

20. 2. 2016  Maškarní rej pro děti - Město Dubí - MKZ vás sr-
dečně zve na každoroční maškarní rej pro děti. 

20. 2. 2016   Maškarní bál - Město Dubí - MKZ vás srdečně zve 
na každoroční maškarní bál. 

20. 2. 2016   Rybářský ples MO Most – MEDUZA MOST Pro 
členy MO i přátele a příznivce rybářů. Zahájení 
od 10 hodin.

21. 2. 2016   Karneval show v Jirkovském divadle 

21. 2. 2016   Karneval pro piráty a pirátky - Zimní stadion 
Chomutov 

27. 2. 2016   Hasičský ples - „F“ club restaurace Duchcov

27. 2. 2016  19. PLES DDM Duchcov - K tanci a poslechu hra-
je skupiny BASIC a DJ DONY. 

6 15. D

v 
duz
zvláš
poklad
oděvy, t
šaty. 
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6. 2. 2016   Ples TANEČNÍ ŠKOLY JIP MOST Pátkovi - Předpro-
dej vstupenek v  recepci hotelu Cascade Most. 
Absolventi letošních tanečních kurzů mají slevu 
50% (150,-Kč) po předložení průkazky z taneč-
ních. 

13. 2. 2016  Karneval v čajovně Dračí oko Duchcov- soutěže, 
plnění různých úkolů a na závěr bude diskotéka. 
Vstup v kostýmu! 

19. 2. 2016  Myslivecký ples města Jirkova. 

19. 2. 2016  XIII. reprezentační ples města Teplice. 

20. 2. 2016  Maškarní rej pro děti - Město Dubí - MKZ vás sr-
dečně zve na každoroční maškarní rej pro děti. 

20. 2. 2016   Maškarní bál - Město Dubí - MKZ vás srdečně zve 
na každoroční maškarní bál. 

20. 2. 2016   Rybářský ples MO Most – MEDUZA MOST Pro 
členy MO i přátele a příznivce rybářů. Zahájení 
od 10 hodin.

21. 2. 2016   Karneval show v Jirkovském divadle 

21. 2. 2016   Karneval pro piráty a pirátky - Zimní stadion 
Chomutov 

27. 2. 2016   Hasičský ples - „F“ club restaurace Duchcov

27. 2. 2016  19. PLES DDM Duchcov - K tanci a poslechu hra-
je skupiny BASIC a DJ DONY. 


