
  Vernisáž zahájily ředitelka školy Romana Pavlíčková a kurátorka Lidické galerie Ivona Kasalická. Prestižní mezinárodní výstavu si nenechala ujít ani náměstkyně primátora 
města Mostu Markéta Stará.
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Divnolidi
Vybavíte si „protivysedá-

vací vyhlášku“, kterou vloni 
schválili mostečtí politici? 
Zavedli ji (jako jiná města) 
kvůli arogantním zlořá-
dům, kteří terorizují 
slušné lidi. Vyhláška 
platí pro všechny. Bez 
rozdílu „trenek“, čer-
ných nebo bílých. Je-
nomže! Zatímco spořá-
dané obyvatelstvo jasá, 
že se konečně v noci vy-
spí a nemusí se z oken 
dívat na „divnolidi“ rozvalené na odrbaných seda-
cích soupravách s lahváčema v ruce, ochránkyně 
„lidských“ práv zuří. Vyhláška se musí zrušit, neb 
porušuje svobodu pohybu. Jenže paní ombudsman-
ka stojí jaksi mimo dění zdejších problémů a tak 
zjevně tápe. Vyhláška totiž naopak chrání ty, kdo 
by se rádi pohybovali svobodně, bez toho aby če-
lili narážkám podnapilých budižkničemů, zavírali 
paneláková okna před kouřem z venkovních grilů 
a domů se prodírali odpadky, které se válí kolem 
zídek a sedacího nábytku po bujarých dnech, veče-
rech i nocích. Kdesi jsem četla, že podobná opatření 
jsou rasistická. Pokud by to tak mělo skutečně být, 
pak se páchá rasismus i na vandalech, zlodějích, 
zločincích a nejrůznějších podvodnících, šikano-
vaných dodržováním pravidel a nucených počítat 
s důsledky svého chování. Starost organizací o prá-
va občanů, kteří se neumějí a hlavně nechtějí jako 
občané chovat, je fascinující. Lepší a účinnější řeše-
ní, než je zmíněná vyhláška, žádná z nich ale zatím 
nenabídla. Existuje rčení, že lepší je kolem sršního 
hnízda tiše projít, než do něj šťourat. Alibismus 
ochránců „lidských“ práv to vystihuje nejlíp. (Člá-
nek o dusnu kolem vyhlášky najdete uvnitř čísla).

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

edá-
oni 
ci? 
a) 
-
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Hledají se nápady pro 

„kulturák“

Studie na využití Repre by měla dát 
městu odpověď, zda se do kulturního 
zařízení vejde i městská knihovna.

2

První premiéra sezony

Mostecké publikum se může už za tý-
den těšit na první divadelní premiéru 
letošní sezony, slavný muzikál Caba-
ret.
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Dusno kolem „vysedávací“ 

vyhlášky

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček i krajský radní Martin Klika se 
postavili ombudsmance, která chce 
zrušit vyhlášky o zákazu sezení na sta-
vebních prvcích.
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Nemáš v mlze na sobě 

odrazky? Chyba!

Policisté v  Mostě rozdávali refl exní 
prvky chodcům, upozorňovali na dů-
ležitost být vidět.

6

MOST – Radnice prý odhalila podvod v hospoda-
ření bývalého hokejového sportovního klubu. Po 
něm teď bude vymáhat téměř 4,7 milionů korun. 
Padlo i trestní oznámení.

Město nechalo provést dvě kontroly na využití 
dotací a peněžních darů, které v letech 2012-2014 
poskytlo HC Most (nyní IRL-CZ s. r. o.) na  mlá-
dežnický hokej.  A zjistilo porušení rozpočtové 
kázně. Místo na hokej se peníze použily na úhra-
du nákladů dospělých a krasobruslení. „Částka 
byla čerpána v rozporu s účelem smlouvy o dotaci. 
Z  toho důvodu jsme zahájili vymáhání částky ve 
výši několika milionů korun. Celou věc jsme také 
předali Policii ČR, která už v této souvislosti šetří, 
zda byly peníze čerpány v souladu se smlouvou, či 
nikoliv,“ konstatoval mostecký primátor Jan Papa-
rega. Konkrétně požaduje město na společnosti 
IRL – CZ s.r.o. zpět přes  čtyři a půl miliónu ko-
run. „Je mi záhadou, že v minulosti bývalé vedení 

města kontrolou neodhalilo, že byly peníze využity 
na fi nancování dospělého hokeje a krasobruslení. 
Jednalo se o špatné využití poměrné části dotací,“ 
uvedl dále primátor Paparega. Dotace určená na 
mládežnický hokej činila v roce 2012 tři a půl mi-
lionu korun a v roce 2013 stejnou částku, celkem 
tedy 7 milionů korun. 

Primátor připustil, že vymožení peněz bude 
zřejmě málo pravděpodobné. „Společnost je už 
nejspíš převedená na nějakého „bílého koně“. Uvi-
díme, jak budeme úspěšní ve vymáhání,“ dodal 
primátor.  

 Vedení města ujistilo, že kauza nebude mít žád-
ný vliv na chod a provoz stávající sportovní orga-
nizace, v  níž je soustředěna i hokejová mládež. 
„Jedná se o zcela novou organizaci. Hokejový sport 
včetně krasobruslení je zaštiťován spolkem Sport 
Most a ten nemá žádné problémy s fi nancováním,“ 
ujistil Jan Paparega.  (sol)    

Radnice vyzývá hokej: 
„Vraťte čtyři a půl milionu!“

MOST – Největší a nejvýznamnější světová dětská výtvarná výstava je opět k vidění v Mostě. V prostorách 
Základní umělecké školy Most v Moskevské ulici si až do 29. března můžete prohlédnout nejlepší výtvar-
né práce dětí z jednasedmdesáti zemí světa. Vernisáž 43. ročníku Mezinárodní výtvarné dětské výstavy 
Lidice v Mostě zahájily ředitelka školy Romana Pavlíčková a kurátorka Lidické galerie Ivona Kasalická.

 Mostecká ZUŠka je jedinou školou v republice, 
v jejíchž prostorách je část výstavy Lidice k vidění. 
„Je to tradice od osmdesátých let, kdy Lidická gale-

rie neměla prostory pro umístění výstavy a mostec-
ká základní umělecká škola byla jediná, kdo galerii 
pomohl a výstavu umístil,“ vysvětlila ředitelka ško-

ly Romana Pavlíčková. Ve škole je vystaveno té-
měř sedm set dětských prací. „Kompletní výstava, 
která je pouze v Lidické galerii, čítá více než dvacet 
jedna tisíc prací. Kromě dětí z naší školy mají svá 
díla na výstavě také žáci litvínovské, duchcovské 
a postoloprtské základní umělecké školy,“ doplnila 
Romana Pavlíčková. 

(Pokračování na straně 12)

Světové „LIDICE“ dorazily do Mostu

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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ZIMNÍ 
FARMÁŘSKÁ
SLAVNOST 

V MOSTĚ

8-12 hodin
1. náměstí Most

PRODEJ KVALITNÍCH POTRAVIN 
REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ

ZABIJAČKOVÉ HODY
SOUTĚŽE A ZÁBAVA

Doprovodný program
8:00 Zahájení farmářské slavnosti
8:15 – 9:00 Cimbálová muzika Dušana Kotlára (I. vstup)
9:00 Zahájení soutěží
9:15 – 9:45 Divadelní scénka – Zabijačka! Co a jak? 
9:45 – 10:15 Cimbálová muzika Dušana Kotlára (II. vstup)

10:15 – 10:45 Divadelní scénka – Zabijačka! Co a jak? 
11:00  Vyhlášení vítězů soutěží
11:15 – 12:00  Cimbálová muzika Dušana Kotlára (III. vstup)
12:00  Ukončení farmářské slavnosti

ZÚČASTNĚTE SE SOUTĚŽÍ
NEJCHUTNĚJŠÍ MOSTECKÁ JITRNICE

Soutěž začne v 9:00 hodin, vyhodnocení proběhne v 10:45 hodin. Hodnoticí komisí budou sami návštěvníci slavnosti.

NEJSILNĚJŠÍ MOSTEČAN
Soutěž bude probíhat od 9:00 do 10:45 hodin a bude rozdělena do tří kategorií: děti 10–15 let, ženy a muži 15–99 let. 

Soutěžící se zaregistrují na místě konání akce.

Zimní farmářskou slavnost pořádá statutární město Most, Okresní agrární komora Most a Severočeské farmářské trhy. Změna programu vyhrazena.

MOST – Mostecká radnice řešila aktuálně nájemní podmínky svého 
nově nabytého majetku, kulturního domu Repre. Radní se dohodli 
na nájmu budovy a zajištění plesové sezóny i dalších akcí se stejnou 
společností jako doposud. 

Rada města Mostu schválila 
společnosti CASCADE mana-
gement, s.r.o., nájem budovy 
Repre za nájem ve výši 12 500 
korun měsíčně bez DPH. Ná-
jem uzavřelo město s  Cascade 
do konce června 2016. „Chtěli 
jsme co nejdříve uzavřít smluvní 
vztah s  Cascade management, 
která v této budově funguje. Bylo 
několik variant, nakonec jsme se 
rozhodli pro nájemní smlouvy 

a to formou krátkodobého proná-
jmu, aby mohlo být Repre prona-
jato co nejdříve,“ sdělil náměstek 
primátora Marek Hrvol. Město 
mělo s  pronájmem „naspěch“, 
aby byla zajištěna letošní pleso-
vá sezóna. Kvůli tomu, že město 
nemělo vzhledem k rozběhnuté 
plesové sezóně čas se sháněním 
jiných nájemníků, mohl si prý 
stávající nájemce „diktovat“ 
podmínky. Město nemělo příliš 

na vybranou. „Podmínky nájem-
ní smlouvy jsou nastaveny stejně, 
jako je měla společnost Cascade 
management s  Crestylem. To 
byla jejich hlavní podmínka.  Ne-
mohli jsme si proto nijak moc ur-
čovat podmínky, jinak bychom se 
nedohodli,“ potvrdil náměstek. 
Do června chce ale město věc 
znovu  projednat, přičemž prý 
není vyloučeno, že by mohlo 
dojít ke změně. „ Nebráníme se 
ale tomu, že by Cascade zabez-
pečovala provoz až do doby, než 
se začne Repre rekonstruovat,“ 
podotkl ještě Marek Hrvol. 

Promlčené miliony: 
radnice si stojí za 
svým

V souvislosti s kauzou Repre 
se teď čeká na to, jak dopadne 
záležitost kolem majetkoprávní-
ho vyrovnání. CT Crestyl totiž 
zaplatil městu část kupní ceny, 
a to deset milionů korun. Maji-
telem se ale znovu stalo město, 
a to peníze zpět majiteli vracet 
nechce. „Částka je promlčená. 
Obdrželi jsme stanovisko advo-
kátní kanceláře, která zastupuje 
společnost Crestyl, která má jiný 
názor. Nicméně my máme stano-
visko naší právní kanceláře. Po-
kud společnost CT Crestyl bude 
podnikat další právní kroky, bu-
deme na to reagovat. Stanovis-
ko města je v  tomto neměnné,“ 
uvedl primátor Jan Paparega. 
Již před měsícem požádalo 
město Most o zavkladování ma-
jetku do katastru. „Obě strany 
respektují skutečnost, že město 
je vlastníkem budovy. Postupně 
se provádějí úkony na přebírání 
majetku KD Repre,“ doplnil ješ-
tě primátor.  (sol)

MOST – Myšlenku, přestěhovat městskou knihovnu do nově rekon-
struovaného Repre (o které jsme  informovali v  minulém vydání), 
bere město vážně. Na otázku, zda by se tento záměr mohl zrealizo-
vat, odpoví až studie proveditelnosti. 

Studie na využití Repre by 
měla dát městu odpověď, zda se 
do kulturního zařízení bez pro-
blému vejde knihovna se vším, co 
k ní patří. „Myšlenka přestěhovat 
knihovnu do Repre trvá. Její pře-
stěhování se jeví jako reálné, ale 
defi nitivně to vyplyne  ze studie,“ 
potvrdil primátor Jan Paparega. 
Zároveň se ale naskýtá otázka, 
co se by se pak dělo s  budovou 
městské knihovny. Jedná se totiž 

o energeticky velmi náročnou 
budovu, která je na provoz a vy-
tápění nákladná. „Otázky, co bude 
s městskou knihovnou, dostáváme 
často. Je několik variant. Napří-
klad pronajmout ji za nějakým 
účelem soukromému investorovi. 
Je to ale zatím otevřená věc,“ in-
formoval dále primátor. Podle něj 
je prioritní vyřešit budovu a její 
stav v centru města. S tím, že by 
se do Repre měly přemístit i dal-

ší zájmové činnosti. Například 
kino, restaurace a další služby. 
„Vezmeme-li v  potaz náklady na 
rekonstrukci Repre v řádu několik 
desítek milionů korun a proti tomu 
náklady na rekonstrukci knihovny 
– která by vyšla zhruba na 200 mi-
lionů korun, je podle nás efektiv-
nější rekonstruovat jednu budovu, 
umístit sem knihovnu a vytvořit 
z  Repre multikulturní centrum,“ 
je přesvědčen primátor a dodá-
vá: „Až potom se budeme zabývat 
otázkou, jak naložíme s  budovou 
knihovny, která je na tom energe-
ticky velmi špatně. I proto by byla 
částka na opravu astronomická.“

V  rámci zvažované rekon-
strukce Repre by se mohli Moste-
čané také těšit na zajímavé archi-
tektonické nápady. „Vybudovat 
něco na zelené louce, byť zajíma-
vého, je dosti náročné. Každopád-
ně nás architekt seznamoval se 
studií proveditelnosti a ukazoval 
příklady z  jiných měst a států. 
Budova Repre má velký potenciál, 
především jeho  vnitřní část. Jsme 
přesvědčeni, že to tu může být 
pěkné, moderní a vzdušné. Počí-
táme s nějakým ozvláštněním, ale 
nechceme dopředu nic předjímat,“ 
sdělil náměstek primátora Marek 
Hrvol.  (sol)

MOST – Město vyhlásilo sou-
těž o vstupenky na ples měs-
ta Mostu. Stačí se zúčastnit 
soutěže a správně odpovědět 
na otázku: „Kolikátý ročník 
Plesu města Mostu se letos 
koná?“. Odpovědi lze na ma-
gistrát doručit dvěma způso-
by. E-mailem na adresu listy@
mesto-most.cz a do předmětu 
zprávy uvést SOUTĚŽ. Nebo 
vyplnit letáček, který lze najít 
na stránkách města a donést 

ho do Turistického informač-
ního centra (budova magistrá-
tu, vedle obřadní síně). Učinit 
tak lze nejpozději do pátku 19. 
února. Ze správných odpovědí 
bude vylosováno pět šťastlivců, 
kteří od města obdrží dvě vol-
né vstupenky na ples. Výherce 
bude město Most  kontaktovat, 
je proto nezbytné uvést jméno 
a telefon. Jména výherců bu-
dou také zveřejněna v Mostec-
kých listech on-line.  (red)

MOST - Oblastní muzeum 
v Mostě připravilo pro zájemce te-
matickou exkurzi do Valdštejnské 
jízdárny Národní galerie v Praze 
na výstavu Bez hranic – Umění 
v Krušnohoří mezi gotikou a rene-
sancí.  Zájezd se koná dne 12. břez-
na, cena je 250 korun. Vstupné na 
výstavu  a komentovaná prohlídka 
jsou zahrnuty v ceně. Pořadatel si 

vyhrazuje právo exkurzi zrušit 
z důvodu malého počtu přihláše-
ných (méně než 23 osob). Bližší 
informace k výstavě na http://
www.ngprague.cz/exposition-de-
tail/bez-hranic-umeni-v-krusno-
hori-mezi-gotikou-a-renesanci/. 
Organizační pokyny k exkurzi na-
leznete na: www.muzeum-most.
cz. (red)

Zábava v Repre zajištěna

Hledají se nápady pro „kulturák“

Zahrajte si o vstup na ples

S muzeem do Prahy

MOST – Tradiční úterní trhy se 
po přestávce vracejí zpátky k Re-
pre. Trhovci si rozbalí své stánky 
16. února. Zboží budou prodá-
vat na chodnících mezi obchod-
ním domem Prior a magistrátem 
každé úterý až do prosince. 

Na trhy se mohou těšit Mos-
tečané ale i na 1. náměstí. I letos 
se zde připravují farmářské slav-
nosti. První se bude konat Zim-
ní farmářská slavnost spojená se 

zabijačkovými hody. Uskuteční 
se 20. února od 8 do 12 hodin. 
Chybět nebude ani nabídka 
kvalitních regionálních potra-
vin. Pro dobrou náladu zahraje 
cimbálová muzika, připraveny 
budou soutěže o ceny i divadelní 
scénky. Návštěvníci také budou 
moci ochutnat a zakoupit regi-
onální výrobky a potraviny. Far-
mářské slavnosti se připravují 
i na jaro. (sol)

Úterní trhy se vrací

Při rekonstrukci Repre počítá město s architektonicky Při rekonstrukci Repre počítá město s architektonicky 
zajímavými návrhy. Potenciál budovy je totiž velký.zajímavými návrhy. Potenciál budovy je totiž velký.

Plesovou sezónu letos nový vlastník zajistil.Plesovou sezónu letos nový vlastník zajistil.
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MOST - Záměr na využití 
hledá stále město Most pro vy-
bydlené domy v lokalitě 2B, kte-
ré nedávno odkoupilo. Za tímto 
účelem vznikne pracovní sku-
pina. „V uplynulých dnech jsme 
obeslali všechny poslanecké klu-
by, aby nominovaly z řad svých 
zastupitelů zástupce do pracovní 
skupiny. Ta se bude zabývat další 
využitelností těchto tří budov,“ 
informoval primátor Jan Papa-

rega. Návrhy kandidátů do pra-
covní skupiny obdrželo vedení 
od všech klubů. „Na základě 
těchto návrhů pracovní skupinu 
v nejbližších dnech svoláme,“ do-
plnil první muž města. Již před 
časem město avizovalo, že v do-
mech ve 2B by se jim líbil záměr 
bytových jednotek. Jednat by se 
mělo například o bydlení pro 
seniory či startovací byty pro 
lékaře apod.     (sol)

MOST – Pro dlouhá léta prázdný a zničený dům v ulici Táboritů měs-
to našlo zřejmě zajímavé využití. V objektu by po jeho rekonstrukci 
mohlo vzniknout zařízení pro ubytování nemocných s Alzheimero-
vou nemocí. 

Blok číslo 60 v ulici Táboritů, 
naproti vybydleným domům 
ve 2B, je již řadu let zakonzer-
vovaný. Pro tento dům zřejmě 
nyní našlo vedení města využití. 
Nabízí se totiž projekt umístit 
do ulice Táboritů klienty z  do-
movů městské správy sociál-
ních služeb, kteří trpí stařeckou 
demencí. „Jednali jsme v  těchto 

dnech se zástupci jedné ostravské 
společnosti, která poskytuje služ-
by postiženým Alzheimerovou 
nemocí. Velmi nás to zaujalo. 
Domluvili jsme se, že si jedno 
z těchto zařízení, které společnost 
provozuje jinde, prohlédneme, 
abychom viděli, jak to funguje,“ 
prozradil mostecký primátor 
Jan Paparega. Radnice má už 

představu, jak by se mohl záměr 
realizovat přímo v  Mostě. „Re-
konstrukci objektu by provedla 
společnost Mostecká bytová. Os-
travská společnost by poté platila 
dlouhodobý nájem,“ mapoval 
Jan Paparega. Po rekonstruk-
ci by do bloku 60 město pře-
stěhovalo lidi postižené touto 
chorobou. „Tyto občany bychom 
z našich zařízení umístili do no-
vého domova. Lůžka, která jsou 
jimi obsazena, by se tak uvolnila 
pro ostatní čekatele. Podle našich 
průzkumů by se sem dalo ihned 

umístit kolem 31 lidí,“ uvedla 
pro představu náměstkyně pri-
mátora Markéta Stará. Dalších 
sedmdesát lidí postižených Alz-
heimerovou nemocí je na če-
kacím seznamu v pořadnících. 
„O tyto lidi se ještě starají rodiny 
doma. Nicméně se vedou v  se-
znamech a v pořadnících,“ doda-
la na vysvětlenou náměstkyně. 
V zrekonstruovaném bloku č. p. 
60 v ulici Táboritů by pak mohlo 
najít nový domov na osmdesát 
až devadesát klientů. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Peticí obyvatel za obnovení přechodu v ulici Svážná se za-
bývalo vedení města Mostu. Zebru ale na místě znova nezřídí. Byla 
totiž nebezpečná.  

Přechod pro chodce u 1. 
Základní školy v  ulici Svážná 
město obnovit nehodlá. A to 
ani na základě petice, kterou 
sepsali obyvatelé této čtvrti. 
Radnice má ke svému zamíta-
vému stanovisku pádný důvod. 
V  souvislosti s  loňskou opra-
vou vozovky se zde odstra-
nily dva zdejší přechody pro 
chodce, přičemž jeden z  nich 
– ve spodní části ulice – byl na 
místě znovu vybudován. Dru-
hý přechod v horní části už tu 
ale město znova nevybudovalo. 
„ Stávající právní úprava neu-
možňuje, aby přechod ústil do 
vjezdu. Proto tam nejde obno-
vit,“ informoval primátor Mos-
tu Jan Paparega. S  tím ale pe-
tenti nesouhlasí. Argumentují, 

že děti z přilehlé základní školy 
přebíhají silnici, a to i v místě, 
kde bývala zebra. Lidé navrho-
vali, aby přechod město necha-
lo nalajnovat o pár metrů níž. 
„Nevím, jestli je to zcela hospo-
dárné, když o třicet metrů níž 
přechod je,“ podotkl Jan Papa-
rega. Mimo jiné také upozor-
nil, že si nechalo město udělat 
průzkum a sčítalo osoby, které 
přechod využívají. „Je to okolo 
sedmdesáti lidí v  ranních hodi-
nách. Zjistili jsme si také, kolik 
osob přechází vozovku mimo 
tento přechod. Zajímavé je, že 
děti spořádaně chodí po přecho-
du. Kolem pěti šesti dospělých si 
cestu krátí v místě, kde přechod 
není,“ konstatoval primátor Pa-
parega. V  době, kdy děti cho-

dí do školy a ze školy, je navíc 
u školy dohledová služba. „Ro-
zumím požadavkům lidí, ale 
jasně vyplynulo, že děti chodí po 
přechodu. Jsem přesvědčen, že 
původní přechod byl pro ně da-
leko nebezpečnější. Děti vyběhly 

ze školy, a aniž by se pořádně 
rozhlédly, tak přebíhaly původní 
problematický přechod, odkud 
nebylo dobře vidět. Zebra byla 
jednak před zatáčkou, a navíc 
ústila do vjezdu školy…“ popsal 
rizika primátor.     (sol)

MOST – V Mostě se budou opravovat autobusové zastávky. První by 
na řadu měly přijít zastávky v ulici Topolová, Pod Lajsníkem a v Ru-
dolické ulici.  

Společnost euroAWK letos 
v  Mostě zrekonstruuje na své 
náklady čtyři čekárny městské 
hromadné dopravy.   Nové bu-
dou  dvě zastávky v  Topolové 
ulici a po jedné v  ulicích Pod 
Lajsníkem a Rudolické. „Měs-
to bude v  ulici Topolová rovněž 
rekonstruovat obě zastávky. 
Budeme zde měnit zálivy. Ty 
by měly být ve vozovkové části 
vybudovány z  panelů,“ doplnil 
náměstek primátora Marek Hr-
vol. Panely by tak měly nahradit 
současný povrch zastávek vy-
budovaný z  dlažebních kostek. 
Střechy zastávek pak zrekon-
struuje společnost euroAWK. 
„Povrch vozovky v Topolové ulici 

se rekonstruoval z části už v loň-
ském roce. Před zastávkami jsme 

ale skončili. Budeme je provádět 
obdobně jako zastávky v  ulici 
Skupy, kde se tyto panely velmi 
osvědčily a navíc se nám i vel-
mi líbí,“ komentoval chystanou 
opravu primátor Jan Paparega. 

S  opravami zastávek chce 
město pokračovat i v následují-
cím roce. „Příští rok by se měla 
rekonstruovat autobusová čekár-
na autobusu u Bati, dvě zastávky 
u Kahanu a čtvrtá v  ulici J. E. 
Purkyně u nemocnice,“ doplnil 
dále náměstek Hrvol. Město 
Most má přitom v plánu obno-
vit zastávky u Kahanu, ostatní 
by měla zrekonstruovat opět 
soukromá společnost. 

Současně by se měly z  ně-
kterých zastávek také odstranit 
novinové stánky, které jsou po-
dle vedení města už za zenitem. 
Navíc zájem nájemců o ně opa-
dá. „Tam, kde nemáme dlouho-
dobé nájemce, novinové stánky 
postupně zmizí. Jedná se o za-
stávky, které bude rekonstruovat 
společnost euroAWK,“ potvrdil 
Marek Hrvol. (sol) 

Co s domy ve 2B?

Nový dům pro nemocné Alzheimerem?

Autobusové zastávky se opraví

Petice: Obnovte přechod u školy!

V nově rekonstruovaném bloku by mohlo V nově rekonstruovaném bloku by mohlo 
najít nový domov až na devadesát klientů.najít nový domov až na devadesát klientů.

U 1. ZŠ přecházejí děti silnici U 1. ZŠ přecházejí děti silnici 
prý spořádaně po přechodu.prý spořádaně po přechodu.

V Topolové ulici budou nové V Topolové ulici budou nové 
zastávky. Už ale bez novin.zastávky. Už ale bez novin.

Odpověď, co s vybydlenými domy, najde pracovní skupina.Odpověď, co s vybydlenými domy, najde pracovní skupina.



zpravodajství12. únor 20164

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka
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HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOST – Mostecké publikum se může už za týden těšit na první di-
vadelní premiéru letošní sezony. Městské divadlo v Mostě zařadilo 
do svého repertoáru slavný americký muzikál Cabaret v režii Pavla 
Ondrucha. Na Velké scéně jej budete moci zhlédnout už 19. února 
od 19.30 hodin. 

Děj muzikálu se odehrává 
v kulturně, sociálně i morálně 
roztříštěném Berlíně. Na pře-
lomu dvacátých a třicátých let 
sem přijíždí začínající americký 
spisovatel Cliff ord Bradshaw 
a brzy je pohlcen neodolatelnou 
atmosférou dekadentní němec-
ké metropole a prožívá ambi-
valentní vztah s anglickou zpě-
vačkou Sally Bowles, toho času 
hvězdou Kit Kat klubu, jež touží 
po kariéře u fi lmu. Téma muzi-
kálu je dodnes živé. 

A co mohou diváci od diva-
delní premiéry očekávat a nač se 
těšit? Mostecký Cabaret se určitě 
nebude podobat fi lmové verzi. 
„Vycházím jednak z  divadelního 
textu a jednak z  toho, že je rok 

2016. Divadelní text se od fi lmo-
vého scénáře logicky značně liší. 
A skutečnost, že je rok 2016 a že 
se děje to, co se děje – například 
akutní problém vzrůstajícího ex-
tremismu – sama o sobě akcentuje 
v díle témata, která jsou ve fi lmu 

třeba jen okrajová,“ přibližuje re-
žisér Pavel Ondruch. Mimo jiné 
podtrhuje, že se jedná o zlomové 
dílo v dějinách muzikálu. „Geni-
alitu tohoto díla dokazuje fakt, že 
je dnes stále – možná ještě více 
než kdy předtím – aktuální,“ je 
přesvědčen Pavel Ondruch. Ca-
baret není příběh o lásce na po-
zadí dějin, ale příběh o dějinách 
uchopených skrze několik in-
dividuálních osudů. V  mostec-
kém zpracování bude divadelní 
hra směsicí dojetí, znechucení, 
i strachu… „Rozhodně bude vířit 
emoce, protože se nebojíme jít za 
hranice očekávatelného. Cabaret 
pro nás zkrátka není líbivá muzi-
kálová show, ale obraz perverzní 
a zvrácené společnosti, která se 
mílovými kroky přibližuje k se-
bezničení. Nepůjde o inscenaci, 
na kterou zapomenete hned, jak 
vyjdete z  divadelní budovy,“ vy-
stihuje nótu svého zpracování 
režisér Ondruch.  (sol)

MOST - Ekologické centrum Most připravilo pro veřejnost publikaci 
nazvanou „Parky města Mostu dříve a nyní“. Díky publikaci můžete 
porovnat mosteckou zeleň dneška s minulostí.

Projekt trval přes rok a praco-
vali na něm zaměstnanci Ekolo-
gického centra Most pro Kruš-
nohoří. Smyslem je přiblížit 
veřejnosti městskou zeleň ve 
starém i novém městě Most, při-
pomenout, kolik a jakých parků 
bylo ve starém městě Most, ja-
kou měly koncepci, jaká zde 
byla vysazována zeleň. „Kolektiv 
autorů publikace ‚Parky měs-
ta Mostu dříve a nyní‘ se snažil 
vyhledat a prostudovat více jak 
rok materiály o městské zeleni 
a především parcích v historic-
kém městě Most. Nalézt některé 
informace nebylo vždy snadné. 
Hledalo se například ve Státním 
oblastním archivu Most, v histo-
rických mapách a na mapových 
portálech, v knihách soukromých 
i z knihoven, fotodokumentacích 
a na internetu. Zaměstnanci 
ECM poctivě mapovali a foto-
grafovali parkové plochy v novém 
Mostě a všímali si zajímavostí na 
těchto lokalitách,“ uvedla Kate-

řina Chabrová, z Ekologického 
centra Most pro Krušnohoří. 

„Publikace je sice hotova, ale 
my doufáme, že téma parků 
historického i současného měs-
ta Mostu občany města Mostu 
(a nejen Mostu) natolik zaujme, 
že nám pomohou publikaci do-
plnit s tím, že budou samozřej-
mě uvedeni jako autoři textů či 
laskaví poskytovatelé fotografi í, 
pohlednic či obrázků,“ dodala 
Kateřina Chabrová. Své pod-
něty mohou lidé zasílat písem-
ně na adresu: Výzkumný ústav 
pro hnědé uhlí a.s.  Ekologické 
centrum Most pro Krušnoho-
ří  tř. Budovatelů 2830/3, 434 
01 Most, elektronicky na e-mai-
lovou adresu ecmost@vuhu.cz, 
nebo lze zavolat na bezplatnou 
Zelenou linku - 800 195 342.

Publikace má osmdesát osm 
stran a zatím existuje pou-
ze  v elektronické verzi (www.
ecmost.cz). Počítá se ale i s její 
tištěnou podobou.  (nov)

MOST – Ve Svážné ulici se plá-
nuje  nový chodník a zábradlí. 
„V ulici Svážná jsou  problémy, 
které bychom rádi vyřešili v příš-
tím roce. Zdejší chodník, který 
tudy vede podél komunikace, je 
úzký a do jeho středu je zabudo-
váno veřejné osvětlení. Máme už 
zadaný projekt, abychom chod-
ník rozšířili,“ vysvětlil primátor 
Jan Paparega. Připustil, že vybu-
dování nového chodníku se zá-
bradlím musí město sladit tak, 
aby se akce nekryla s  opravou 
mostu u nemocnice. Ta se totiž 

také plánuje na příští rok. „Obě 
akce nemohou navzájem koli-
dovat. Při opravě mostu se totiž 
bude využívat jako příjezdová 
cesta pouze tato, v ulici Svážná,“ 
upozornil primátor. Vyřešit by 
se měl v  této lokalitě zároveň 
i výjezd z ulice U Cáchovny na 
hlavní komunkaci. Při odboče-
ní vpravo musí řidiči totiž pře-
konávat ostrý zlom a je tu také 
špatný rozhled. „I výjezd od Cá-
chovny je v řešení. Tyto kompli-
kace tu také odstraníme,“ ujistil 
Jan Paparega. (sol)

LITVÍNOV - Žáci Střední odbor-
né školy z Hamru opět zabodo-
vali na tradiční soutěži Region 
2016 v Plzni. První pozici ob-
sadily mladé aranžéry hned ve 
dvou kategoriích, škola získala 
i jedno třetí a čtvrté místo. 

Na letošním jubilejním dva-
cátém ročníku soutěže předsta-
vili své dovednosti a zkušenosti 
žáci oborů aranžér, prodavač 
a umělecké obory středních 
škol. Soutěž provázelo zastřešu-
jící téma Čtvero ročních období. 
Aranžérka Ivana Štejnarová byla 
oceněna jako nejlepší aranžérka 
vitríny. V duchu tématu Léto 
budiž pochváleno vytvořila 
originální tematickou vitrínu 
plnou barev. Vítězka se nedr-
žela běžného zboží a dekorací 
charakterizujících letní měsíce, 
ale odvážně vsadila na prezen-
taci kreslících potřeb s heslem 
Namaluj si léto. „Samotné re-
alizaci předcházela pečlivá pří-
prava. Snažila jsem se k tématu 
přistoupit netradičně, aby vitrína 
působila zajímavě a byla snadno 
zapamatovatelná,“ popisuje au-
torka. 

První místo získala také aran-
žérka Simona Vávrová, která 

porotu zaujala maketou výklad-
ní skříně věnovanou Dni matek. 
Propracovaný návrh výkladní 
skříně obsahoval i zmenšené 
makety zboží. Vávrová se zamě-
řila na nejoblíbenější dámský 
módní doplněk – kabelky.  

Úspěšnou účast školy završilo 
pomyslné bronzové místo, které 
za plakát Den stromů vybojo-
vala žákyně Bára Vošahlíková. 
Čtvrté místo ve špendlení na 
živý model obsadila Šárka Fiše-
rová. Na modelce Nikole Karš-
ňákové vytvořila fantazijní mo-
del Zimní královna. „Naši školu 
reprezentovalo celkem sedm žáků 
z oboru aranžér. Všichni podali 
maximální výkon,“ říká učitelka 
odborného výcviku Ivana Cha-
ramzová. 

Střední odborná škola v Ha-
mru se pravidelně zúčastňuje 
regionálních i celostátních sou-
těží a umisťuje se na předních 
pozicích. „Velmi mě těší klad-
né výsledky našich žáků. Vedle 
oboru aranžér jsou na soutěžích 
úspěšní i žáci dalších oborů, jako 
jsou například krejčí, umělečtí 
truhláři nebo grafi čtí designéři,“ 
popisuje ředitelka školy Jitka 
Francírková. (sol)

Bezpečnější chodník

Hamerští aranžéři 
zabodovali

První premiéra sezony - 
- slavný muzikál Cabaret

Nepůjde o inscenaci, na kterou zapomenete 
hned, jak vyjdete z divadelní budovy

Víte něco o parcích? Pište a volejte!

Na Broadwayi se Caba-
ret poprvé objevil v roce 
1966 a ihned si získal znač-
nou popularitu. Známé je 
rovněž fi lmové zpracová-
ní režiséra Boba Fosseho 
z roku 1972, v němž hlavní 
role ztvárnili Liza Minnelli 
a Michael York. 

Režisér Pavel Ondruch 
v roce 2005 úspěšně ukončil 
studium činoherního herec-
tví na brněnské JAMU. Pak 
pokračoval studiem režie 
na pražské DAMU. V Měst-
ském divadle v Mostě uspěl 
v anketě 2014 s inscenací 
Zpívání v dešti a je také reži-
sérem úspěšného muzikálu 
Balada pro banditu. 

Kdo v hlavních rolích
V  muzikálu se představí 

devítičlenný Kit Kat band 
vedený Františkem Krtič-
kou, scéna Michala Syro-
vého a choreografi e Jana 
Veselého. V hlavních rolích 
si zahrají William Valeri-
án jako Cliff ord Bradshaw, 
Lucie Jagerčíková jako Sally 
Bowles a Jakub Dostál jako 
Kabaretiér. V dalších rolích 
uvidíte Víta Herzinu, Jakuba 
Koudelu, Karolínu Herzi-
novou, Reginu Razovovou 
a mnoho jiných. „Jako hosta 
přivítáme absolventku muzi-
kálového herectví na brněn-
ské JAMU, půvabnou Kate-
řinu Sedlákovou,“ prozradila 
k hereckému obsazení Tere-
za Braumová z  Městského 
divadla v Mostě. 

První místo získala První místo získala 
aranžérka Simona Vávrová, aranžérka Simona Vávrová, 

která porotu zaujala která porotu zaujala 
maketou výkladní skříně maketou výkladní skříně 

věnovanou Dni matek.věnovanou Dni matek.

Dnešní podoba parku Střed za sportovní halou.Dnešní podoba parku Střed za sportovní halou.

Obrodou prošel v minulých letech i park na Skupovce.Obrodou prošel v minulých letech i park na Skupovce.

Lucie Jagerčíková Lucie Jagerčíková 
alias Sally.alias Sally.Slavný muzikál v režii Pavla Ondrucha rozvíří emoce.Slavný muzikál v režii Pavla Ondrucha rozvíří emoce.



zpravodajství 12. únor 2016 5

Z jiného světa

Jeho život byl plný slunce, 
šťastný a spokojený. Jako dítě 
byl spíše uzavřený, měl málo 
přátel, v kolektivu platil za sla-
bocha. To se ale změnilo, když 
poznal Elišku. Nádhernou dív-
ku, o kterou stáli všichni kluci. 
Ona si ale vybrala jeho. Říkala 
mu, že jí imponuje 
jeho slušnost a las-
kavost. Eliščin otec 
byl hrubec, který 
mlátil svou ženu 
i dceru. Eliška hle-
dala někoho, kde 
byl otcův protipól. 
Vedle Elišky se mu 
zvýšilo sebevědo-
mí. Po maturitě 
začal chodit do 
práce, Eliška ještě 
studovala vysokou 
školu. Už spolu ale 
žili. On vydělával dost, aby si 
mohli dovolit malý byt a občas 
divadlo, kino nebo jinou zá-
bavu. Cítil se silný, pohnul by 
celým světem. Dokázal Elišku 
udržet na škole, uživil jejich 
malou rodinu. Eliška ho milo-
vala a on ji. Po studiu si Eliš-
ka našla dobrou práci, měli se 
lépe. Mohli si dovolit výlety, 
dovolené, koupili si auto. Pak 
se rozhodli mít dítě. Netrvalo 
dlouho a Eliška otěhotněla. 
Těšili se na malého, přestěho-
vali se do většího bytu, připra-
vovali dětský pokoj. Všechno 
bylo skvělé. Narodil se malý 
Filípek. Byl Elišce neskonale 
vděčný za její lásku, za dítě, 
které mu dala. Eliška si upra-
vila pracovní dobu, nepřestala 
chodit do práce, ale jen na pár 
hodin v týdnu. Starala se o Fi-
lípka až do jeho dvou let. Pak 
začala opět chodit do práce na 
plný úvazek. Vydělávala víc 
peněz, než on. Peníze potřebo-
vali. A tak práci na poloviční 
úvazek omezil on a o Filípka 
se staral většinu dne. Nejvíc 
ale miloval, když se Eliška ve-
čer uložila do postele, malý 
usnul vedle ní. Vydržel by se 
na ně dívat do rána. Filípek za-
čal chodit do školy a on mohl 
zase začít pracovat naplno. 
Eliška chodila z  fi rmy pozdě-
ji, Filipa vyzvedával ve školce 
on. Když začala Eliška chodit 
stále později, někdy ani Filípka 
nestihla, než usnul, rozhodl se, 
že se musí něco změnit. Vždy 
se s  Eliškou na všem domlu-
vili v  klidu. Chtěl si s  ní jen 
promluvit, ale Eliška hned vy-
buchla. Nenechá se jím omezo-
vat, párkrát přišla domů pozdě 
a on z  toho dělá událost. Ne-
chápal, proč se Eliška tak zlobí. 
Od toho dne panovala mezi 
nimi chladná nálada. Snažil 
se to změnit, Eliška se od něj 
ale odtahovala. Ztrácel jistotu. 
Potřeboval Elišky lásku, aby 
mohl žít. Jako rána z  čistého 
nebe zapůsobilo, když mu Eliš-
ka oznámila, že se i s Filípkem 
stěhuje. Nechápal, co se stalo. 
Eliška si ale našla jiného muže. 
Jeho pravý opak. Bezohledné-
ho, tvrdého, bohatého lumpa, 
kterého se bálo celé město. 
Bydlel ve velkém domě, kam 
si Elišku i s  Filipem nastěho-
val. Byl šílený, když si o Eliš-
čině novém partnerovi zjistil 
všechny podrobnosti. Střídal 
ženy, vybíral výpalné, prodával 
drogy. Měl kolem sebe partu 
primitivů s  obrovskými svaly, 
kteří byli ochotni na mrknutí 
oka rozdávat rány. Eliška se 
začala chovat jako královna. 
Jezdila drahým autem, které by 
si nikdy dřív nemohli dovolit. 
Odmítala se s ním bavit, Filipa 
mu ale dávala bez problémů. 
Vždy, když ji viděl, tak se sna-

žil ji přemluvit. Říkal jí, co je 
její nový chlap zač. Připomí-
nal jí, jak se choval její otec. 
Nechtěla ho poslouchat. Tak 
šel na policii. Chtěl, aby toho 
chlapa zavřeli. Není možné, 
aby ohrožoval lidi, prodával 

drogy a nic se mu 
nestalo. Policis-
té si ho vyslechli 
a poslali ho domů. 
Druhý den u jeho 
dveří zazvonil 
Eliščin partner se 
dvěma gorilami. 
Vešli do bytu, aniž 
by je zval. Měl 
z  nich strach. Dva 
chlapi si ho začali 
podávat. Dostal 
neskutečnou na-
kládačku. Nemohl 

dýchat, z nosu mu crčela krev. 
Měl roztržený ret a pravděpo-
dobně zlomené žebro. Když 
zůstal klečet na zemi a kryl 
si rukama hlavu, přistoupil 
k němu Eliščin chlap. S chlad-
ným úsměvem mu oznámil, že 
ví, co navykládal policii. Klid-
ným hlasem mu řekl, že už se 
to nikdy nesmí opakovat. Byl 
k němu laskavý jen kvůli Eliš-
ce. Už ale nikdy nesmí dělat 
žádné problémy. Také Elišce 
nebude vykládat všechny ty 
své bláboly. Převezme si klu-
ka a vypadne. Bude dělat vše 
proto, aby byla Eliška spoko-
jená. Všechno mu odkýval. 
Měl strach, celé tělo ho bolelo 
a cítil se strašně ponížený. Jeho 
sebevědomí už bylo opět na 
nule. Připadal si jako tenkrát. 
Jako malý odstrkovaný kluk, 
který nikoho nemá a nikoho 
nezajímá. Jako v  době, než si 
ho všimla Eliška. Teď o ni při-
šel. Jeho život ztrácel smysl. 
Měl všechno a teď už nemá 
nic. Nemůže bojovat s  Elišči-
ným novým partnerem. Nemá 
na něj. Nemá svaly, tvrdou 
povahu, nevypadá jako chlap 
a neumí se tak chovat, nemá 
peníze, nemá vliv a nemá ko-
lem sebe partu chlapů, kteří by 
za něj řešili problémy. Elišku 
už nikdy nezíská zpátky. Když 
útočníci odešli, zůstal klečet na 
zemi. Teprve po dlouhé době 
se odplížil do koupelny, aby 
ze sebe smyl krev. Už věděl, co 
udělá. Věděl, jak Elišce ublížit, 
co udělá, aby na něj do smrti 
nezapomněla. Ani ona, ani ten 
její frajer. Byl zoufalý, už mu 
na ničem nezáleželo. V pátek si 
podle domluvy vyzvedl Filípka 
ze školky. Odvezl si ho domů. 
Užíval si jeho přítomnosti, 
připadal si šťastný, jako kdysi. 
Filipa měl odevzdat v  neděli 
večer. Eliška čekala, až jí býva-
lý partner přiveze syna. Vědě-
la, že se nezachovala správně, 
ale nemohla si pomoci. Ten 
správný poklidný život vedle 
Filipova otce jí lezl na nervy. 
Už to dál nedávala. Potřebova-
la vzrušení, potřebovala vedle 
sebe tvrdého chlapa, kterého 
by mohla obdivovat. Konečně 
se ozval zvonek. Šla ke dveřím. 
Když otevřela, zastavilo se jí 
na okamžik srdce. Pak se bez 
hlesu zhroutila v  bezvědomí 
k zemi. Tak ji našel její přítel. 
Elišku v  mdlobách a vedle ní 
malé tělíčko bez hlavy. Byl to 
otrlý chlap zvyklý na ledacos. 
Když ale uviděl oddělenou hla-
vu Eliščina malého syna ležet 
pod schody, zůstal v šoku stát 
i on. Policie vrazila do bytu Fi-
lipova otce jen chvíli po tom, 
co jim Eliščin přítel po hroz-
ném nálezu zavolal. V  bytě 
našli mrtvého muže s podřeza-
nými žílami.  (pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ  KRAJ – Ochránkyně práv Anna Šabatová se obrátila na 
Ústavní soud s požadavkem zrušení vyhlášek, které v některých 
městech zakazují sezení na zídkách a jiných stavebních prvcích. 
Podle ombudsmanky tato města porušují svobodu pohybu. Proti 
tomu se ale ostře ohradili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček a radní pro sociální problematiku a bezpečnost Martin Klika. 

Na stížnost ombudsmanky 
u Ústavního soudu zareagoval 
hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček otevřeným 
dopisem. Upozornil v něm om-
budsmanku, že vyhláška platí ve 
více městech Ústeckého kraje 
a významně napomáhá zvýšit 
bezpečnost ve městech. „Dovo-
lím si proti vašemu pohledu na 
předmětné vyhlášky vznést ná-
zor, že bez místní znalosti není 
kritika vyhlášek akceptovatelná. 
Vyhlášky chrání práva spořá-
dané většiny před nepořádnou 
menšinou, tedy pomáhá udržet 
pořádek ve městě. Vyhlášky vzni-
kaly na základě četných podnětů 
obyvatel měst a nejsou obráce-
ny proti nikomu, kdo přirozeně 
respektuje a dodržuje pravidla 
slušného chování. Smyslem vy-
hlášek je předcházet narušování 
veřejného pořádku. Podle prak-
tických zkušeností jsou vyhlášky 
účinné vůči opilcům, drogově zá-
vislým a lidem, kteří jsou nepa-
třičně hluční,“ píše hejtman ve-
řejné ochránkyni práv. Vyhlášky 
považuje za důležité také radní 
Martin Klika. „Vyhlášku jsme 

zaváděli v Litvínově v době, kdy 
jsme neustále každodenně řešili 
problémy s  nepřizpůsobivými 
lidmi v Janově. Narušovali svým 
chováním sousedské vztahy, sluš-
ní občané si opakovaně stěžovali 
a chtěli od města pomoc a řeše-
ní. Skupiny lidí posedávaly na 
schodech a na zídkách, chovaly 
se hlučně, obtěžovaly slušné lidi. 
V  některých, zejména starších 
občanech svým hrubým chová-
ním vzbuzovali tito lidé strach. 
Nebylo výjimkou, že se před 
vchodem do domu povalovali 
opilci, kterým se museli lidé při 
cestě z práce domů vyhýbat,“ říká 
Martin Klika. Podle něj vyhláš-
ka tento problém velmi účinně 
potlačila. „Nemáme v  Litvínově  
jedinou negativní reakci od sluš-
ných občanů. To, že vyhláška vadí 
opilci, kterého strážníci zvednou 
ze schodů před školou, nebo sku-
pině Romů, kteří celý den sedí na 
schodech před domem, pokřikují 
na ostatní lidi a nenechají v klidu 
nikoho projít, není důvod, proč 
tyto vyhlášky rušit. Chceme jimi 
především chránit slušné občany 
měst a zajistit jim klidné soužití 

s ostatními sousedy. Pokud nikdo 
ve městě se sociálními problémy 
a sociálně vyloučenými lokalita-

mi nežije, nemůže zodpovědně 
posuzovat význam těchto vyhlá-
šek a jejich dopad na bezpečnost-
ní situaci ve městě,“ komentuje 
dusno kolem vyhlášek Martin 
Klika. Všechny vyhlášky měst 
v Ústeckém kraji, které zakazu-
jí sezení na stavebních prvcích 
jsou v  současné době platné 
a Ministerstvo vnitra ČR v nich 
neshledalo problém. Mimo jiné 
je uplatňují v Litvínově, Mostě, 
Bílině, Duchcově a dalších měs-
tech. „Pokud budou na základě 
vašeho podnětu vyhlášky znova 
posuzovány, věřím, že převlád-
ne racionální názor a potvrdí se 
jejich smysl v podpoře slušných 
lidí,“ uzavřel v  dopise Anně 
Šaba tové Oldřich Bubeníček.
 (pur)

Dusno kolem „vysedávací“ vyhlášky 
Hejtman se postavil ombudsmance

Vyhláška zakazující sezení na stavebních prvcích byla 
jako první schválena v Litvínově v rámci nulové tolerance, 
a to už před více než pěti lety. Jak se tato vyhláška městu 
osvědčila, jsme se zeptali velitele Městské policie Litvínov 
Zdeňka Urbana.

„Je to jeden z  významných nástrojů, který městské poli-
cii pomáhá v zabezpečování klidu a pořádku na území města 
Litvínova. Za pět let její existence byla už několikrát kritizová-
na ze strany veřejného ochránce práv a podrobena zkoumání 
a kontrole Ministerstvem vnitra České republiky. Nikdy na ní 
ale nebylo shledáno nic protiprávního a ministerstvo její znění 
schválilo bez výhrad. Dříve, než se kdokoliv začne nad aplikací 
vyhlášky v praxi rozhořčovat, měl by vědět, co předcházelo její-
mu vzniku. Po podobné vyhlášce volali lidé z Litvínova v době, 
kdy se město potýkalo se sociálními problémy s nepřizpůsobi-
vými obyvateli sociálně vyloučené lokality. Vyhláška není ploš-
ná a neplatí pro celý Litvínov, pouze v jeho částech. Především 
tam, kde se s konkrétními problémy setkávali strážníci nejčastě-
ji. Tedy sezení na stavebních prvcích, které k tomu nejsou urče-
ny, platí zejména v Janově. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti pak 
v místech, kde opilci popíjeli alkohol před večerkami a obtěžo-
vali tím okolo bydlící občany, většinou v centru města. Vyhláška 
nemá represivní charakter, je výchovná. To znamená, že stráž-
níci nikoho zbytečně neperzekuují, neudělují pokuty za každé 
posezení na zídce, ale upozorňují, vysvětlují, domlouvají. Také 
tvrzení, že si už ani děti nesednou na obrubník pískoviště, je 
scestné. Vyhláška přesně říká, že zakazuje sezení na stavebních 
prvcích, které k tomu nejsou určeny. Což pískoviště je. Strážníci 
umí vyhodnotit, kdy je vyhláška porušována a kdy si například 
na zídku na chvíli sedl unavený senior. V takových případech 
naopak nabízí svou pomoc. Díky vyhlášce se situace v Litvínově 
významně zlepšila a její kritika rozhodně není na místě.“ 

Anna ŠabatováOldřich Bubeníček Martin Klika

Sezení na dětských hřištích je Sezení na dětských hřištích je 
zcela v souladu s vyhláškou.zcela v souladu s vyhláškou.
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Veřejné informace
MOST – V loňském roce bylo 

na mostecký magistrát podáno 
40 písemných žádostí o poskyt-
nutí informací podle zákona. 
Magistrát žádosti odmítl deseti 
z nich. Proti tomuto rozhodnu-
tí bylo podáno devět odvolání. 
Jedna žádost byla zpoplatněna. 
„Na postup při vyřizování žá-
dosti o informace nebyla podána 
žádná stížnost. Od účinnosti zá-
kona, tedy od roku 2000 do kon-
ce loňského roku, bylo na mostec-
ký magistrát podáno celkem 628 
žádostí,“ informovala tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. 

Dar Mostečánkovi
MOST – I letošní první Moste-

čánek, kterým je Adam Botoš, do-

stane dar od města. Radní schvá-
lili fi nanční dar ve výši 20 tisíc Kč 
jeho matce Nikole Tokárové. 

Nejštědřejší těžaři
MOST – Město Most přijalo 

v loňském roce devět fi nančních 
darů v celkové hodnotě 9,5 mi-
lionu Kč. Nejštědřejší k  městu 
byla společnost Vršanská uhel-
ná, která Mostu darovala 6,5 
milionu Kč. Dvěma miliony pak 
přispěly Severočeské doly. 

Prevence za milion
MOST – Do Městského pro-

gramu prevence kriminality 
vyhlášeného Ministerstvem 
vnitra předloží město Most 
šest projektů, a to za zhruba 1,4 
milionu Kč. Spoluúčast města 
zůstává jako v  předchozích le-

tech desetiprocentní. Navrženy 
a radou schváleny jsou projek-
ty: Městský kamerový dohle-
dový systém, Asistent preven-
ce kriminality, Zvýšení pocitu 
bezpečí pro seniory, Výchovně 
preventivní pobytové aktivity, 
Kurzy sebeobrany při Městské 
policii Most a Komunikační, in-
formační a vzdělávací kampaň 
pro prevenci kriminality. Které 
z  uvedených projektů budou 
ministerstvem podpořeny, bu-
deme informovat. 

Oprava výtahu
MOST – Radní schválili na-

bídku Jiřího Hasmana na rekon-
strukci výtahu v objektu domo-
va pro seniory v Barvířské ulici 
za nabídkovou cenu 1  140  800 
Kč včetně DPH.  (sol)

MOST - Policisté na mosteckých přechodech rozdávali refl exní prv-
ky a chodce upozorňovali na důležitost být vidět. Bezpečnost chod-
ců má zvýšit senátem schválená novela o provozu na pozemních 
komunikacích. Mezi nové a nejzásadnější změny patří povinnost 
chodců nosit na vozovce mimo obec při snížené viditelnosti refl exní 
prvky.

Prvek musí mít chodec na 
sobě umístěn tak, aby byl viditel-
ný pro ostatní účastníky silniční-
ho provozu. „Ročně zemře na sil-
nicích zhruba sto chodců. Z toho 
v noci kolem šedesáti, z nich pak 
padesát mimo obec. Jakýkoliv 

refl exní prvek může zachránit 
nemalý počet životů. Chodcům 
novela nařizuje pořízení jaké-
hokoliv refl exního oděvního do-
plňku při pohybu mimo obec za 
snížené viditelnosti. Pokud již 
oblečení prvek má, je to dostaču-

jící,“ vysvětluje ministr dopra-
vy Dan Ťok. Na chodce se také 
zaměřili mostečtí policisté při 
poslední dopravně bezpečnostní 
akci. „Kontrolovali i to, zda ři-
diči dávají chodcům u přechodů 
přednost. Jeden chodec v centru 
města přebíhal mezi dvěma pře-
chody vozovku a byl pokutován. 
V podvečerních hodinách policisté 
chodce opětovně upozorňovali na 
nutnost užívání refl exních prvků 
zejména při snížené viditelnosti 
a občanům tyto refl exní materi-

ály předávali,“ doplnila policejní 
mluvčí Ludmila Světláková.  

Dopravní hlídky sledova-
ly také řidiče. V odpoledních 
hodinách v Mostě a jeho okolí 
zkontrolovaly celkem 34 aut 
a odhalily 25 přestupků. Za 18 
z nich muži v uniformách uloži-
li řidičům pokuty ve výši 4 500 
korun. Sedm přestupků postou-
pili do správního řízení. Sedm 
osob nebylo připoutáno, u pěti 
vozidel policisté zjistili nevyho-
vující technický stav.  (pur)

MOST – Zastupitelé budou už tento měsíc hlasovat o úpravě jedna-
cího řádu. Radní změnu navrhli kvůli  „svízelným“ situacím a slovíč-
kaření, kterými se často prodlužuje zasedání zastupitelstva.

V  říjnu 2015 musel primátor 
na žádost opozice zrušit zasedání 
zastupitelstva, a to kvůli pozdní-
mu dodání materiálů některým 
městským poslancům. To už by 
se ale nemělo opakovat.  Napří-
klad materiály se budou distri-
buovat nejen v elektronické apli-
kaci, ale i prostřednictvím USB 
fl ash disku, který bude členům 
zastupitelstva vkládán nejpoz-
ději 6 dnů před zasedáním do 
schránek v informační recepci 
magistrátu. Hlavním důvodem 
předávání i touto formou je za-
jištění přístupu k materiálům 
v případě neočekávané technic-
ké závady elektronické aplikace. 

„Chtěli jsme do budoucna zajistit, 
aby nedocházelo k pochybnostem 
o doručení materiálu. V progra-
mu, který město využívá, jsme 
měli technické problémy,“ připus-
til primátor Jan Paparega a na 
vysvětlenou dodal: „Tisknout tyto 
materiály není z hlediska časové-
ho, ale ani hospodárného zrovna 
dvakrát vhodné.“ Nejedná se 
ale o jediné změny, které rad-
ní v  jednacím řádu navrhují. 
Radnice se snažila sladit jedna-
cí řád města Mostu s  jednacím 
řádem, který má Ústecký kraj. 
„Oba jsme porovnali a vyladili. 
Tak, abychom se vyvarovali sáho-
dlouhým diskusím a invektivám 

v  závislosti na ukončení diskuse. 
Každý zastupitel ale bude mít 
prostor tak, aby se mohl vyjádřit 
ke každému projednávanému 
bodu,“ ujistil primátor. Mimo 
jiné se v  jednacím řádu objeví 
také určení osoby předkladatele 
jednotlivých materiálů. Zapojit 
do jednání chce vedení města 
také vedoucí odborů. Ti by se 
měli ke slovu dostat mnohem 
častěji. Obdobnou praxi využí-
vá například i sousední město 
Litvínov, kde dotazy a vysvětlení 
k  nejrůznějším dotazům obsta-
rávají právě vedoucí příslušných 
odborů městského úřadu. „Do 
budoucnosti plánujeme více za-
pojit vedoucí odborů, kteří budou 
odpovídat daleko častěji na otáz-
ky jednotlivých zastupitelů,“ pro-
zradil ještě primátor. (sol)

z Rady města Mostu

Nemáš v mlze na sobě odrazky? Chyba!

Konec dlouhému handrkování

ÚSTECKÝ  KRAJ – Čtenářská an-
keta Osobnost roku Ústeckého 
kraje 2015 je u konce a má už své 
vítěze. V pátém ročníku uspěli 
i kandidáti Krajské zdravotní, 
a.s., a zvláštní cenu si odvezli 
i hokejisté litvínovské Vervy. 

V krajské soutěži, o jejichž 
vítězích rozhodují i občané, zís-
kal ocenění Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravot-
ní, a. s., pod jehož vedením se 
největšímu zaměstnavateli v Ús-
teckém kraji daří zvyšovat kvali-
tu zdravotní péče a měnit image 
společnosti u veřejnosti. 

Vítězem kategorie manage-
ment a podnikání se stal před-
seda představenstva společnosti 
AGC Flat Glass Czech Teplice 
a viceprezident evropské skupi-
ny Asahi Glass Pavel Šedlbauer. 
Hlasující čtenáři i porota ocenili 
jeho dlouhodobý osobní přínos 
ve sklářském průmyslu, podpo-
ře a rozvoji technického školství 
a mládežnického sportu. 

Osobností roku Ústeckého 
kraje 2015 v kategorii veřejná 
správa je Petr Pípal, starosta 
města Dubí, vítězem kategorie 
kultura Vladimír Šavel junior, 
ve sportu patří prvenství Ště-
pánu Vachouškovi, kapitánu 
FK Teplice a kategorie dobrý 
skutek má rovněž dvě vítěz-
ky.  Staly se jimi Lenka Černá, 
předsedkyně Dobrovolnického 
centra Ústí nad Labem, a Ve-
ronika Kašáková, předsedkyně 
nadace Nadání a dovednosti, 
určená dětem z dětských do-
movů. „Porota navíc udělila 
zvláštní ceny Janu Schramlovi 
za rozvoj robotického centra 
chirurgie, která patří ke špič-
kám v tomto oboru v rámci 
ČR, týmu HC Verva Litvínov 
a v neposlední řadě Kateřině 
Skokanové a Martině Chvojko-
vé za záchranu lidského života,“ 
informovala Lucie Dosedělová 
z kanceláře hejtmana Ústecké-
ho kraje. (sol)

V Osobnostech roku 
sklář i Krajská zdravotní

Ocenění Jiřímu Novákovi z Krajské zdravotní předal generální Ocenění Jiřímu Novákovi z Krajské zdravotní předal generální 
ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček.   Foto Daniel Šeinerředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček.   Foto Daniel Šeiner

Policisté v Mostě rozdávali refl exní prvky.Policisté v Mostě rozdávali refl exní prvky.

 

   
Spole nost je držitelem certifikát  systému ízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 

 MHD; P ím stská doprava, Nepravidelná doprava; Oprava a údržba silni ních motorových vozidel a ostatních dopravních prost edk  v . karoserií, 
elektrických a elektrotechnických za ízení a p íslušenství; Provozování dopravy ran ných, nemocných a rodi ek; Autoškola 

 
Výb rové ízení 

 
Funkce:  Samostatný odborný ekonom - ú etní 
 
Útvar:   Ekonomicko-obchodní útvar / Finance a ú etnictví – úsek  
Pracovišt :  Finan ní ú tárna – odd lení (Most) 
 
Nabízíme:  - týden dovolené nad rámec zákona 
   - p ísp vek na penzijní p ipojišt ní 
   - další zam stnanecké benefity 
    
Požadavky:  - minimáln  st ední vzd lání zakon ené maturitní zkouškou 

- znalost podvojného ú etnictví podnikatel   
- zkušenosti zejména v oblasti dlouhodobého majetku (ú etních a    
  da ových odpis ), cestovních náhrad a daní 
- znalost práce v MS Excel a Word 
- zodpov dnost, d slednost, flexibilita 

 
K hlavním úkol m zam stnance ve výše uvedené funkci bude pat it zejména: 

- ú tování a evidence dlouhodobého majetku spole nosti 
 - ú tování a evidence cestovních náhrad  

- ú tování a evidence p ijatých a vydaných faktur 
- ú tování bankovních výpis , pokladních doklad  

                              - zpracování statistických výkaz  za spole nost 
- zpracování ekonomických informací za spole nost v MS Excel a Word 
 

Termín nástupu: dohodou (ihned)   
 
Bližší informace: Ing. Petra Jarošová – Ekonomicko obchodní nám stek, tel. 476 769 006 

Eva Emingerová – Personální manažer, tel. 476 769 065 
 
Písemné p ihlášky lze podat osobn  nebo prost ednictvím eské pošty na adresu : 
DOPRAVNÍ PODNIK m st Mostu a Litvínova, a.s., sekretariát editele spole nosti, 
t .Budovatel  1395/23, 434 01 Most v ozna ené obálce „Výb rové ízení – SOE ú etní“ 
 
P ihláška do výb rového ízení musí obsahovat: motiva ní dopis, strukturovaný profesní 
životopis s kontaktem, reference, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání a souhlas se 
zpracováním osobních údaj  pro ú ely tohoto výb rového ízení ve smyslu zákona .101/2000 
Sb. o ochran  osobních údaj  ve zn ní pozd jších p edpis ,   
  
P ihlásit se m žete do:  25. února 2016 do 12:00 hodin 
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

Pivo chtěl krást 
v termotašce

Netradiční způsob ke kráde-
ži piva zvolil zloděj z  Teplicka, 
který se vypravil pro alkohol do 
Mostu. „V jednom supermarketu 
si v polední době vzal z regálu 
termotašku, pak zamířil do od-
dělení s nápoji, téměř třicet láhví 
s pivem otevřel, pivo nalil do ter-
motašky, prázdné láhve dal do 

přepravek a poté vyjel z prodejny 
s tvrzením, že hledá lahvomat. 
Nakonec láhve i s přepravkami 
odevzdal ve výkupním automa-
tu. Získal necelé tři stovky, způ-
sobil škodu za téměř šest set ko-
run,“ popsala kuriozní krádež 
policejní mluvčí Ludmila Svět-
láková. Kradl už v minulosti 
a byl za to potrestán, trest vyko-
nal loni v listopadu. Policisté mu 
minulý týden sdělili podezření 
ze spáchání přečinu krádeže.  

Těžký zločin
Obvinění ze zvlášť těžkého 

zločinu loupeže čelí žena z obce 
na Litvínovsku. V herně si žena 
vytipovala muže, kterého pře-
padla a oloupila. „Na ulici šla za 
ním a nejprve ho požádala o za-
půjčení fi nanční hotovosti. Muž 
to však odmítl a pokračoval ke 
svému bydlišti. Neznámá šla za 
ním a poté, co byl k ní otočený 
zády, do něj silou strčila tak, že 
muž upadl na zem. Žena se mu 
snažila z kapsy odcizit peněžen-
ku, muž se bránil. Nakonec se jí 
to podařilo s pomocí svého part-
nera, který byl s ní v herně a na 
místě se náhle objevil. Společně 
muži odcizili fi nanční hotovost ve 
výši 8 500 korun, osobní dokla-
dy a platební kartu. Poté z místa 
utekli,“ popsala událost policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. Poli-
cie následně začala okamžitě po 
oznámení po dvojici pátrat a po-
dezřelou ženu objevila po chvíli 
v jiné herně. U sebe měla jen pár 
stovek, zbytek zůstal u muže, po 
kterém policie nyní stále pátrá. 
Obviněná je stíhána na svobodě.

Hledají se papoušci
O dva papoušky přišel chova-

tel z  Litvínova. Koncem ledna 

mu je někdo odcizil z  voliéry 
na oploceném pozemku rodin-
ného domu. „Šlo o Amazoňany 
velké (Amazoňan oratrix). Jsou 
velké asi 35 – 38 cm, celkově  
zeleně zabarvení, mají z části 
žluté hlavy, světlý zobák barvy 
slonové kosti, ramena křídel čer-
vená, konce per na křídlech čer-
vené. Na pravé noze mají pevné 
uzavřené kroužky s číslem CZ 
135097 a CZ 135098. Poškozený 
chovatel vyčíslil škodu na částku 
40 000 korun,“ pospala ukrade-
né papoušky policejní mluvčí 
Ludmila Světláková.  Policie po 
odcizených papoušcích pátrá 
a přijme jakoukoliv informaci 
na lince tísňového volání 158 
nebo na telefonu litvínovské po-
licie 974 435 300.

Vyhrožoval a kradl
Loupež se nevyplatila mladí-

kovi z Mostu. Policie ho po činu 
dopadla a Okresní soud v Mostě 
poslal do vazby. „Muž v  centru 
Mostu na zastávce MHD oslo-
vil jiného mladíka a vyzval ho, 
aby ho následoval na parkoviště, 
což mladík z obavy o zdraví uči-
nil. Tam ho donutil, aby vyndal 
obsah kapes a vyhrožoval mu 
násilím. Chlapec přišel o mobil-
ní telefon, sluchátka, nabíječku 
a také o fi nanční hotovost, kte-
rou měl v pouzdru mobilu. Poté 
muž z místa odešel. Ke zranění 
poškozeného nedošlo,“ uvedla 
policejní mluvčí Ludmila Světá-
ková. Policisté na základě míst-
ní a osobní znalosti podezřelého 
muže zadrželi časně ráno v uli-
cích Mostu. Vyšetřovatel podal 
státnímu zástupci podnět k va-
zebnímu stíhání. Odcizené věci 
nebyly zajištěny, po mobilu kri-
minalisté pátrají.  (pur)

MOST – Mostecký autodrom otevírá kroužek pro budoucí automo-
bilové závodníky. Je určený pro chlapce i dívky od 10 do 18 let. Před-
pokladem je jejich blízký vztah k motorsportu a zájem o něj. 

Projekt Th e Most RACING 
ACADEMY se zaměří na vý-
chovu, podporu a hledání ta-
lentů v oblasti motorsportu. 
„Zájem dětí a mládeže o spor-
tovní vyžití v posledních letech 
rapidně klesá, což se projevuje 
i u motoristických disciplín. Jed-
nou z možností, jak na tento ne-
příznivý vývoj reagovat, jsou cí-
lené programy. Patří k nim i náš 
projekt, jehož ambicí je změnit 
postoj v myšlení mladých lidí, 
a nenásilně tak formovat jejich 
osobnost,“ vysvětlil duchovní 
otec akademie a obchodní ma-
nažer společnosti AUTODROM 
MOST Jiří Horčic.  

Kroužek obsahuje teore-
tickou i praktickou výuku. 
Chlapci a děvčata jej budou 
navštěvovat jedenkrát týdně 
ve dvou teoretických vyučova-
cích blocích po 45 minutách. 
Praktická část se pak uskuteč-
ní na simulátoru, na plochách 
motokárové dráhy, přilehlého 
polygonu a v  závěrečné fázi 
i na závodním okruhu. Cílem 
kroužku je vychovat talenty re-
prezentující nejen motorsport, 
ale také značku Autodrom 
Most a zároveň obnovit chybě-
jící generaci fanoušků. „Chceme 

také nabídnout dětem a mládeži 
ze severních Čech či Prahy jiné, 
smysluplné trávení volného času 

a pracovat na zlepšení jejich 
mentální a fyzické zdatnosti,“ 
doplnil Jiří Horčic.

Motivací účastníků Th e Most 
RACING ACADEMY je podle 

Jiřího Horčice záruka perfektní 
přípravy na kariéru závodníka. 
Ti nejlepší se pak mohou kvali-
fi kovat do fi nále soutěže Junior 
Star pro mladé talentové jezd-
ce ve věku 14 – 25 let, jejímž 
promotérem je Automotoklub 
Most ve spolupráci s  dalšími 
partnery. „Budou tak připraveni 
důstojně obstát v konkurenčním 
boji v  sériích motoristických zá-
vodů. Komu účast unikne, tomu 
kariéru v motosportu pomůžeme 
nastartovat. Jedná se o celoroční 
aktivitu akademie, která nám 
umožní nadále kariéru našich 
absolventů sledovat a podílet se 
na ní a pomůže také prohloubit 
spolupráci s  Autoklubem ČR,“ 
upřesnil. (nov)

porušené paragrafy

Autodrom otevírá kroužek 
pro budoucí závodníky

Informace včetně podrob-
ného programu a ceny 
kroužku na telefonním čísle 
702 182 516, nebo e-mailo-
vé adrese novakova@auto-
drom-most.cz.

ÚSTECKÝ  KRAJ - Ve všech pěti 
nemocnicích Krajské zdravotní, 
a.s. v Ústeckém kraji platí zákaz 
návštěv. Ten se zatím vztahuje 
na všechny jednotky resuscitač-
ní a intenzivní péče. 

Na základě informací z Kraj-
ské hygienické stanice Ústecké-
ho kraje k současné situaci ve 

výskytu nárůstu respiračních 
onemocnění a na základě meto-
dického pokynu MUDr. Jiřího 
Mrázka, MHA, náměstka pro 
zdravotní péči Krajské zdra-
votní, a. s., dochází k zákazu 
návštěv a to na odděleních ane-
steziologicko - resuscitačních 
(ARO), jednotkách intenzivní 

péče (JIP) Krajské zdravotní, 
a. s. a to s okamžitou platností 
do odvolání. Na ostatních od-
děleních je doporučena zvýšená 
kontrola u návštěv s možným 
respiračním onemocněním. 

Toto opatření je platné pro 
nemocnice společnosti: 
• Krajská zdravotní, a.s. – Ne-

mocnice Děčín, o.z. 
• Krajská zdravotní, a.s. – Ma-

sarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o.z 

• Krajská zdravotní, a.s. – Ne-
mocnice Teplice, o.z. 

• Krajská zdravotní, a.s. – Ne-
mocnice Most, o.z. 

• Krajská zdravotní, a.s. – Ne-
mocnice Chomutov, o.z.  (sol)

V nemocnicích zákaz návštěv
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ÚSTECKÝ KRAJ – Také v letošním roce mohou rodiny s dětmi i senioři 
získat výrazné slevy při svých aktivitách díky Senior pasům a Rodin-
ným pasům. V Mostě a Litvínově mohou senioři a rodiny získat  na 
některých místech i stoprocentní slevu.

Letos pokračuje projekt Seni-
or pas a Rodinný pas, a to nejen 
v Ústeckém kraji, ale po celé re-
publice. Projekt má za sebou již 
dlouhou historii. „V roce 2008 se 
rada Ústeckého kraje rozhodla, 
že se zúčastní projektu Rodin-
né pasy. V následné době vznikl 
systém uživatelů i poskytovatelů 
služeb, kteří poskytují držitelům 
pasů různé výhody. Od ledna 
2014 projekt  spadá do odboru 
sociálních věcí. A hlavně byl do-
plněný o projekt Senior pasů,“ 
pospala historii slevových pasů 
v  Ústeckém kraji vedoucí soci-
álního odboru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje Petra Lafk ová. 
V letech 2014 a 2015 projekt 
pokračoval náborem uživatelů 
i poskytovatelů. „V září loňského 
roku byl vydán katalog poskyto-
vatelů Ústeckého kraje v nákladu 
šest tisíc kusů. Je v něm uveden se-
znam poskytovatelů seřazený po-
dle oborů činnosti a úroveň slev, 
jaké poskytují držitelům Senior 
pasů,“ doplnila Petra Lafk ová. 
V databázi je v současnosti na 
2 800 poskytovatelů v celé České 
republice. V Ústeckém kraji pak 
130. Od různých kulturních in-
stitucí, sportovišť, relaxačních či 
zdravotnických služeb a mnohé 

další. Slevy se pohybují od pěti 
do 50 procent. V Mostě a Litví-
nově mohou držitelé rodinných 
pasů najít dokonce místa se sto-
procentní slevou. Je to například 
Radniční sklípek v  Litvínově, 
kde stoprocentní slevu získá 
dítě, stejně tak stoprocentní sle-
vu na dítě poskytuje i Podkruš-
nohorské technické muzeum 
nebo Oblastní muzeum Most. 
Místa, kde se slevy poskytují, 
jsou označena speciálním lo-
gem. Seznam všech poskytova-
telů lze najít i na internetových 
stránkách projektu www.senio-
rpasy.cz a www. rodinnepasy.cz. 
„Mezi seniory je o vydávání pasů 
mimořádný zájem a vzhledem 
ke stále rozšiřujícímu se počtu 
poskytovatelů služeb, se očeká-
vá ještě větší. Na konci loňského 

roku bylo v regionu téměř 10 
tisíc držitelů Senior pasů,“ řekl 
krajský radní pro sociální pro-
blematiku Martin Klika. V celé 
České republice 205 tisíc. Více 
než polovina z Jihomoravského 
kraje, kde je také největší počet 
poskytovatelů slev. Kdo se chce 
zaregistrovat, může to udělat 
buď za pomoci internetu, e-mai-
lem, telefonem, poštou nebo za-
jít na jedno ze tří registračních 
míst. V Ústeckém kraji jde o ús-
tecké informační středisko nebo 
knihovnu. Posledním místem je 
mostecký magistrát. Senior pas 
pak žadatel dostane do šesti týd-
nů. „Nové registrační místo od le-
tošního roku připravuje také sídlo 
Destinační agentury Krušné hory 
v zámku Valdštejnů v Litvínově,“ 
doplnila Petra Lafk ová.  (pur)

MOSTECKO – Také letos mohou společnosti i města žádat o podporu 
z Fondu malých projektů. Prvních šestnáct už prochází schvalova-
cím procesem. Další šanci mají žadatelé koncem května. 

Euroregion Krušné hory je 
prvním euroregionem, kte-
rému se podařilo nastartovat 
Fond malých projektů v novém 
období. Aktuálně je podaných 
šestnáct projektů. Společ-
ný projekt podala například 
města Meziboří a Sayda, a to 
na společné aktivity partner-
ství v  letošním roce. Nechybí 
tradiční projekt Pohádková 
Lesná, kulturní akce pro děti 
z  obou stran hranic. Projekt 

Česko – saské partnerství bez 
bariér – sledge hokej podalo 
Sportovní sdružení vozíčká-
řů v  Mostě. Cílem projektu je 
sestavení společného sledge 
hokejového teamu, společná 
příprava, trénink a účast v sou-
těži. Z Fondu malých projektů 
by se měly také zaplatit oslavy 
10 let spolupráce mezi spolky 
Bergknappschaft  Maienberg 
a Spolkem severočeských haví-
řů Most a oslavy 20 let Spolku 

severočeských havířů Most. 
Rada euroregionu letos rozšíří 
svou členskou základnu. „No-
vým členem Euroregionu Kruš-
nohoří byla zvolena obec Lkáč, 
která je v euroregionu ostatně 
známa uspořádáním soutě-
že mladých hasičů v minulém 
programovém období,“ uvedl 
jednatel euroregionu Franti-
šek Bína.  Jednání rady se po-
prvé zúčastnil její nový člen, 
starosta Brandova Jiří Mooz. 
Jako host se jednání zúčastnila 
ředitelka Destinační agentury 
Krušné hory, o.p.s. Eva Ma-
říková a představila činnost 

agentury a připravované pro-
jekty pro letošní rok. 

O projektech z Fondu malých 
projektů se v letošním roce bude 
rozhodovat ještě 25. května ve 
Freibergu, 7. 9. v Mostě a 30. 11. 
opět ve Freibergu. „V  letošním 
roce může na české straně roz-
dělit Euroregion Krušnohoří do 
projektů ve Fondu malých pro-
jektů 300 tisíc euro. O přidělení 
dotace rozhoduje česko – saský 
společný Lokální řídící výbor 
s celkovým počtem 16 hlasujících 
členů a 7 členů s hlasem porad-
ním,“ dodal jednatel euroregio-
nu.  (pur)

HORNÍ JIŘETÍN – Litvínovští strážníci dohlíží na pořádek a bezpeč-
nost v Horním Jiřetíně. Jedním ze zásadních problémů města jsou  
černé skládky.

„Černé skládky byly opravdu 
velkým problém Horního Jiřetí-
na. Po otevření sběrného dvora 
jich ale hodně ubylo. Stále ale 
jsou místa, kde se odpad uklá-
dá ‚na černo‘. Strážníci taková 
místa monitorují. Především jde 
o lokality, kam nedohlédnou ka-
mery,“ uvedl zástupce velitele 
Městské policie Litvínov Karel 
Šefl . V případě, že strážníci zjis-
tí původce černé skládky, musí 
ji dotyčný nejen uklidit, ale také 
zaplatí pokutu. „Není to výjim-
ka, že zjistíme, kdo odpad odložil 
mimo sběrný dvůr. Horní Jiřetín 
je malé město, kde se většina lidí 
zná. Stačí se poptat a zjistíme, 
komu dříve věci z  černé skládky 
patřily,“ upozorňuje Karel Šefl . 

Strážníci podle jeho slov pravi-
delně kontrolují místa, kde se 
dříve černé skládky objevovaly. 
„Hodně nám pomáhá, když nás 
občané sami upozorní, že se něco 
podobného v  jejich okolí děje. 
Strážníci nemohou být u všeho 
a všímavost občanů je pro nás 
důležitá,“ doplnil zástupce ve-
litele. Řešení černých skládek, 
které strážníci odhalí a vyšetří 
i původce, je na přestupkové 
komisi. Při práci strážníkům 
v  Horním Jiřetíně také hod-
ně pomáhá kamerový systém. 
„V Horním Jiřetíně je umístě-
no pět kamer. Je to křižovatka 
u zrcadla, křižovatka u hasičské 
zbrojnice, křižovatka na Čer-
nice, u Pošt a u bývalé Jednoty. 

Kamery monitorují především 
dopravní situaci ve městě, dětská 
hřiště a exponovaná místa, kde 
docházelo nejčastěji k výtržnictví 
a vandalismu, nebo kde se schá-
zela omladina a tropila lumpár-
ny. Při umisťování kamer vychá-
zíme také z  požadavků vedení 

města, které stanovuje priority. 
Kamerový systém v  Horním Ji-
řetíně je upraven vnitřní směrni-
cí, která výslovně zakazuje moni-
torování neveřejných částí města, 
jako jsou například zahrady ro-
dinných domů,“ ujistil Karel Šefl . 
 (pur)

Horní Jiřetín pálí černé skládky

Užijte si lákavé slevy díky Senior pasům 
a Rodinným pasům v celém kraji

Na projekty je připraveno 300 000 euro

Senioři si díky Senior pasům užívají aktivity se slevami.Senioři si díky Senior pasům užívají aktivity se slevami.

Litvínovští strážníci Litvínovští strážníci 
dohlíží na pořádek a dohlíží na pořádek a 
bezpečnost v Horním bezpečnost v Horním 
Jiřetíně.Jiřetíně.
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LITVÍNOV – Společnou akci ke svátku svatého Valentýna naplánova-
lo město Litvínov s Destinační agenturou Krušné hory. V den zami-
lovaných se otevřou brány zámku i ve večer. Zamilovaní si mohou na 
zámku pořídit památeční foto a absolvovat řadu mimořádných akcí 
určených právě pro ně.

Na svátek zamilovaných je 
v  zámku Valdštejnů připrave-
no několik akcí šitých párům 
přímo na míru. Akce se konají 
během víkendu 13. a 14. února. 
„Kromě stávajících expozic bu-
dou moci návštěvníci zhlédnout 
v  obřadním sále výstavu sva-
tebních šatů mosteckého salónu 
Delta,  nebude chybět promítání 
na historické fi lmové technice 
a ke vstupence káva zdarma. 
Návštěvníci si budou moci vy-
robit originální ‚Valentýnku‘ na 

základě dřevorytu výtvarníka 
Michala Cihláře nebo zam-
knout zámeček na mříž lásky,“ 
popsala zámeckého Valentýna 
Dáša Wohanková z  propagace 
města. 

Mimořádně při příležitos-
ti svátku svatého Valentýna se 
budou konat také večerní pro-
hlídky. „Večerní prohlídky budou 
obohaceny o vyzdobené nádvoří 
loučemi a možnost vyfotografo-
vání profesionálním fotografem 
v  bráně lásky nebo u graffi  ti 

stěny v  expozici Srdceráj.  Srd-
cekrám v  informačním centru 
nabízí mnoho dárkových před-
mětů s  motivem nebo ve tvaru 
srdce i zámečky lásky,“ přiblí-
žila atmosféru nadcházejícího 
víkendu vedoucí destinačního 
infocentra Kateřina Pourová. 
Promítání v  rámci výstavy his-
torické fi lmové techniky bude 
také zaměřeno na lásku. His-
torické „mašinky“ promítnou 
takové lahůdky pro zamilova-
né, jako je Svatba v korálovém 
moři, česká kreslená groteska 
z roku 1944, nebo Árie prérie, 
český loutkový western v režii 
Jiřího Trnky.  K oslavám svatého 
Valentýna se připojily také fi r-
my v Litvínově.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Na sociální služby dostane kraj letos od státu přes 
807 miliónů korun. Požadavky na zajištění sociálních služeb v kraji 
byly ale v loňském roce téměř dvě miliardy korun.

V  Ústeckém kraji se během 
tří let změnila koncepce soci-
álních služeb. Na malé projekty 
kraj přidal pět miliónů korun. 
Vznikla také dlouhodobá strate-
gie sociálních služeb. V  sociál-
ních službách se kraj hodlá sou-
středit také na protidrogovou 
problematiku. „Je to nechtěné 
dítě. Politici rádi zvednou ruku 
pro dětské hřiště, ale tyto služby 
neradi platí. Naštěstí se nám po-
dařilo vypracovat a schválit kon-
cepci protidrogové problematiky 
a bude zajištěné fi nancování.  
Problém drog je v Ústeckém kra-
ji veliký a nemůžeme před ním 
zavírat oči. Když se na to neda-
jí peníze, problém nezmizí, ale 

brzy se projeví jinak. Vzrostou 
krádeže, budou se šířit nemo-
ci a další věci,“ varoval Martin 
Klika. Další peníze v  kraji po-
plynou na prorodinné aktivity. 

Před třemi lety, kdy se systém 
sociálních služeb v  kraji začal 
měnit, byl odbor sociálních slu-
žeb spojený s odborem zdravot-
nictví. Kraj, který má největší 
sociální problémy v celé repub-
lice a největší počet obyvatel 
žijících v  sociálně vyloučených 
lokalitách, stejně jako dlouho-
době nejvyšší nezaměstnanost, 
neměl samostatný sociální od-
bor. „To nebylo vhodné řešení, 
protože agenda značně narost-
la. Proto jsme odbory rozdělili 

a začali pracovat na koncepčních 
věcech. Zaměřili jsme se i na do-
tace. Před třemi lety bylo na malé 
dotační tituly vypisované krajem 
8 milionů korun. Dnes je to 13,5 
milionu. Pouštíme tak do soci-
ální oblasti více peněz, protože 
je to potřeba,“ vysvětlil změnu 
krajský radní pro sociální pro-
blematiku Martin Klika. 

Peníze kraj rozděluje do pro-
rodinných aktivit, sociálních 
služeb a drogové prevence. 
Vznikla také nová strategie so-
ciálních služeb, ve které se kraj 
zaměřuje především na jejich 
kvalitu.  „Koncepce i střednědo-
bý plán sociálních služeb pama-
tuje na to, aby byl kraj pokrytý 
sociálnímu službami. Není to 
tak, že to vše bude zajišťovat 
kraj.  Byl bych rád, aby kraj za-
jišťoval služby toho náročnějšího 
charakteru. Města by pak mohla 
mít klasické domovy pro seniory 
nebo byty s pečovatelskou služ-
bou,“ doplnil Martin Klika. Ne 
všechna města ale sdílejí stejný 
názor na zajišťování sociálních 
služeb s  krajem. „To je vždy 
o tom, jak se jednotlivé repre-
zentace měst k seniorům staví. 
Někteří starostové řeknou, to nás 
nezajímá, ať se postará stát. A že 
na to nemají prostředky. Jinde je 
tomu naopak. V Ústeckém kraji 
navíc začíná být obrovský pro-
blém s tím, že lidé mají nízké dů-
chody. Dnes už máme v zaříze-
ních asi polovinu seniorů, kteří 
mají tak nízké důchody, že kraj 
za ně musí doplácet,“ prozradil 
radní.  (pur)

Svatého Valentýna 
můžete oslavit na zámku

„Problém drog je v Ústeckém 
kraji veliký, nemůžeme 

před ním zavírat oči“

Ilustrační foto.Ilustrační foto.

V domovech sociálních služeb fungují i V domovech sociálních služeb fungují i 
terapeutické dílny, například kavárna.terapeutické dílny, například kavárna.
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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 hezkou zachovalou 

ložnici rok 1935, ořech, třídílná 
skříň, prádelník, 2 noční stolky, to-
aleta s třídílným zrcadlem, k tomu 
daruji ručně háčkovaný přehoz. 
10 000 Kč. Telefon: 774 449 292

 ■ Prodám dlouhé plesové šaty 
vyrobené v Německu na štíhlou 
postavu, vysokou 165 cm, velikost 
38-40, kvalita. Telefon: 604 103 
485 po 19. hodině

 ■ Prodám časopis pro maminky 
Betynka – rok 2005 číslo 9, 10, 11, 
12, rok 2006 – číslo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, rok 2007 – celý ročník, 
rok 2008 – číslo 1, 3, 4. Cena 100 
Kč. Telefon: 412 152 444

 ■ Prodám 5 ks sešitů Malování 
jehlou 2005 – číslo 3, 8, 12, 2006 – 

číslo 3 a 2013 – číslo 5/6 + zdarma 
předlohy, cena 60 Kč. Telefon: 412 
152 444

 ■ Prodám 10 ks sešitů na vyší-
vání, rok 1980-1990, cena 100 Kč. 
Telefon: 412 152 444

 ■ Prodám časopisy Receptář od 
roku 2004 – číslo 10, 2005 – 5 čísel, 
2006 až 2014 – celé ročníky, 2015 
– do září, cena 200 Kč. Telefon: 412 
152 444

 ■ Prodám mlýnek na maso, vel-
ký, pohon 380 V, na pracovním 
stole, včetně převodovky. Telefon: 
728 102 013

 ■ 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. 

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

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

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám družstevní 2+KK v 

ulici J. Ševčíka, blok 705 za VZP, 6. 
p., jih, výhled do parku, parková-
ní před domem. Velmi zachovalý 
stav, bezpečnostní dveře a zámky, 
plovoucí podlaha, koberce, skříň, 
věšák na prádlo, satelit. držák, 
sklep, komora, slušný tichý dům, 
volný od 3/2016. Cena 176 000 Kč. 
Telefon: 721 819 050

 ■ 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

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
12. 2. od 8.30 hodin ČERVENÁ KARKULKA - LITTLE RED RIDING HOOD (pro školy)
Little Red Riding Hood (Červená karkulka) je pohádkový příběh, který v českém znění 
známe v mnohých prozaických i dramatických podobách. Neexistuje dítě, které by pří-
běh o Červené karkulce, vlkovi a babičce neznalo. Proto i v anglické verzi této pohádky, 
jakmile žáci něco přeslechnou, dokážou se bez problémů zapojit do děje. Zpracování v 
hravé, nápadité a moderní podobě, s jemnou dávkou mravního ponaučení, je podpořené 
veselými písničkami. Tento příběh začíná netradičně - Červené karkulce se nechce jít do 
školy, protože právě dnes píšou tu nejtěžší písemku. Vymyslí si, že musí jít na návštevu 
k nemocné babičce. O tom, kolik starostí přinese jedna hloupá, zbytečná lež, a o tom, že 
za školu se opravdu chodit nemá, se dozvíme v našem příběhu. Vstupné za žáka 80 Kč. 
Délka představení 60 minut.
14. 2. od 19 hodin V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
Režie: JEAN BARBIER. Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství 
sympatického venkovana. Uvádí: Agentura Harlekýn, Praha. Vstupné: 330 a 300 Kč. 
Délka představení s přestávkou je 120 minut. 
15. 2. od 19 hodin TŘI SESTRY
Autor: ANTON PAVLOVIČ ČECHOV. Režie: Pavel Khek. „Každou chvíli může začít sněžit, a 
k tomu poslouchat takové řeči...“ Tajemná, radostná i posmutnělá hra o lidech, kteří uvízli 
ve vlastním životě, ve vzpomínkách i snech. Tři sestry patří mezi nejzásadnější texty 
světové dramatické literatury. Mostecká inscenace v režii Pavla Kheka slibuje vynikající 
divadelní zážitek. Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč. Délka představení: 180 minut 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
13. 2. od 10 hodin SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (volné)
Pohádka o krásné Sněhurce, zlé královně - maceše, kouzelném zrcadle, otráveném jablku 
a sedmi malých človíčcích, kteří se o Sněhurku starají. Délka představení 60 min. Pro 
děti od tří let.

CITADELA LITVÍNOV
21. 2. od 16 hodin OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Pohádka „Obušku, z pytle ven!“ je klasická pohádka v nové úpravě Divadla Ve Tři. Potulný 
a chudý muzikant se po dlouhých cestách po světě vrací zpět za svou početnou rodinou. 
Je před ním ale ještě velký kus cesty, a protože už několik dní nejedl, vydá se do hostince 
„U Paní Krkovičkové“. Paní hostinská je však duše nedobrá – chudého muzikanta, který 
nemá žádné peníze, jí vůbec není líto, a navíc si z něj ještě „vystřelí“.
Účinkují: Michaela Marková a Vlasta Vébr. Začátek od 16.00 hod. na Malé scéně.  Vstup-
né 70 Kč. Délka představení: 45 minut.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
13. 2. 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 ale pro strach uděláno, 
a tak čertům v pekle pořádně zatápí. . . Naštěstí tu je je ještě ovčák Jíra. Napsala Jana 
Galinová. Vstupné 80 Kč.  

V+V ROCK BAR
19. 2. od 21 hodin CUMBAL - Hard Rock - Most,SANDRA A JEJÍ WEMBLOUDI - Rock - Most 
„Přátelé, tohle je další z již tradičních koncertů skupiny Cumbal, dříve Kutloch, dříve Frmol. 
Podíval sem se do historie klubu a první koncert v podstatě pro kámoše se udál v roce 
1996. To z nynější sestavy už pamatuje jen Polda. Takže se těšíme na Lolitky, Majkla a 
další nesmrtelný pecky těhle starejch mosteckejch psů! Další kapelu večera znáte, kultov-
ní mostecká Sandra, 26 let na scéně, s hity, který se zpívaj po celý republice.“

Horoskop na zítřejší den: Zítra vás budou všichni jenom chválit, budou vás na rukou nosit a zahrnovat květinami. (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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Počasí přeje golfu

Už druhý turnaj uspořá-
dají letos mostečtí golfi sté. 
Předpověď počasí je příznivá 
i pro druhou únorovou so-
botu a tak 13. 2. od 10 hodin 
bude patřit ŠESTÉ VEN-
KOVNÍ RUNDĚ 2016. 

Opět nepůjde o lámání re-
kordů, ale spíše o rozehrání 
se před zahájením řádné se-
zóny, připomenutím si „jak 
na to“, strávení dne v pří-
jemném prostředí, s přáteli 
i dobrým jídlem. Pro hráče 
je připraveno i jedno příjem-
né překvapení, které samo-
zřejmě není možné prozradit 
předem, protože potom by 
to již překvapením nebylo. 
Rovněž budou známá jména 
dalších dvou hráčů postupu-
jících letošního roku do Tur-
naje vítězů turnajů 2016.

Most hraje v sobotu 
s Havířovem

Prvoligový HC Most se 
znovu představí na domácím 
ledě v  souboji s  Havířovem. 
Stane se tak sobotu 13. úno-
ra. Začátek zápasu je již tra-
diční, v 17.30 hodin. 

Fotbalisté mají 
v plánu dva zápasy
Hráči třetiligového FK 

Baník Most 1909 by o ví-
kendu měli sehrát hned dvě 
přípravná utkání. V  sobotu 
13. února od 11.00 hodin na 
umělé trávě ve Velebudicích 
s Chomutovem, v neděli 14. 
února pak v  Plzni s  junior-
kou FC Viktorie. 

Litvínov v přípravě 
nestačil na juniorku
V přípravném utkání, kte-

ré se hrálo na umělé trávě 
v  Litvínově na Lomské, ne-
stačil domácí účastník divize 
FK Litvínov na juniorku FK 
Teplice. Té nakonec podlehl 
vysoko 0:7, po poločase 0:2. 

Házenkářky míří do 
Prešova

K dalšímu kolu interligy 
žen míří házenkářky týmu 
DHK Baník Most na východ-
ní Slovensko. V  sobotu 13. 
února se představí na palu-
bovce Bemaco Prešov. Doma 
budou hrát až 27. února pro-
ti Slavii Partizánské. 

Spěšný převzal cenu 
fair play

Mladý hráč HC Litvínov, 
brankář Patrik Spěšný, pře-
vzal evropskou cenu FLA-
ME, která je určena mladé-
mu sportovci za mimořádně 
příkladný čin. Uděluje ji Ev-
ropské hnutí fair play. Cenu 
mu předala za asistence ge-
nerálního manažera klubu 
Robeta Kysely předsedkyně 
Českého klubu fair play Čes-
kého olympijského výboru 
Květa Pecková. Patrik Spěšný 
byl v září 2014 před zápasem 
kontaktován protihráčem, 
aby pomohl ovlivnit zápas 
s  Českými Budějovicemi, 
na který si právě onen hráč 
vsadil. Byl mu nabídnut 
i fi nanční podíl z výhry. Pa-
trik však nepřipustil, aby 
se o výsledku rozhodovalo 
jinak, než sportovním výko-
nem na hřišti.  (jak)

46. kolo TELH

pátek 

19. února
2016

17:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!

Petr Chaloupka

HC VERVA
Litvínov

BK MLADÁ 
BOLESLAV

MOST – Pár týdnů před startem jarní části ČFL hlásí FK Baník Most 
1909 změny. Mění se majitel, trenéři A mužstva i šéftrenér mládeže. 

Novým majitelem klubu je 
Anton Stehlík mladší. „Pode-
psali jsme smlouvu o odkoupe-
ní 100procentního podílu v FK 
Baník Most 1909, a.s., kterým 
jsem se stal majitelem,“ říká 
Anton Stehlík mladší na klu-
bovém webu s  tím, že Baník 
je pro něj srdeční záležitost. 
„Není mi lhostejná současná 
situace A mužstva a potažmo 
celého klubu. Je jasné, že mos-
tecký fotbal potřebuje význam-
ného partnera. Mohu prozradit, 
že probíhají jednání s akcionáři 
jedné loterijní společnosti o je-

jich případném vstupu do klubu. 
V nejbližších týdnech se ukáže, 
jaká forma vstupu to bude, zda 
bude spojená také s majetko-
vou účastí v klubu, případně 
podporou v podobě generálního 
sponzorství. Věřím, že vše dob-
ře dopadne. V každém případě 
zde panuje shoda o snaze udržet 
mužstvo dospělých v ČFL a za-
stavit probíhající pád A muž-
stva,“ prozradil nový majitel 
klubu.

S platností od pondělí 8. úno-
ra končí u mužstva dosavadní 
trenér Robert Vágner. K muž-

stvu přichází osvědčený kouč 
Stanislav Hofmann, který muž-
stvo povede spolu s vybranými 
asistenty. Vágnerovi byla nabíd-
nuta pozice trenéra u kategorie 
U17, kterou přijal.

Další změnou v klubu je 
ukončení spolupráce s dosa-
vadním šéft renérem mládeže 
Raszykem. Toho nahradí Ro-
bert Žák, který bude zároveň 
trenérem kategorie U19 spolu 
s Rostislavem Broumem. Klub 
zřídí radu, která bude mít za 
úkol řešit případné sportovní 
otázky, které se týkají přestupů, 
skautingu, metodiky a podobně. 
Rada bude podle Stehlíka pěti-
členná.  (jak)

LITOMĚŘICE - Během uplynulé-
ho víkendu litvínovští plavci bo-
jovali o medaile na 18. ročníku 
Litoměřického kalichu. A dařilo 
se jim výborně. Celkem přivezli 
6 zlatých, 5 stříbrných a 2 bron-
zové medaile. 

V kategorii žaček dosáhla nej-
většího úspěchu Kamila Javor-
ková, když v  kategorii ročníku 
2004 vybojovala 4 zlaté medaile 
na tratích 50 m a 100 m prsa, 50 
m motýl a 100 m volný způsob. 
Na trati 100 m znak, která byla 
pro dvanáctileté žactvo vyhláše-
na jako fi nálová, se probojovala 
do fi nále na druhém místě a pro 
stříbrný kalich si ve fi nále i do-
plavala. I v  posledním závodě 
na 50 m znak získala stříbrnou 
medaili. 

Mezi žáky byl nejvýraznější 
postavou Adam Novák, kte-
rý získal dvě zlaté medaile na 
tratích 50 m a 100 m prsa. Pro 

čtrnáctileté žactvo byla trať 100 
m prsa vyhlášena jako fi nálová 
a Novák zvítězil jak v  rozplav-
bách, tak ve fi nále a právem si 
převzal zlatých kalich na této 
trati. Svou sbírku doplnil o dvě 
stříbrné medaile na tratích 50 m 
a 100 m motýl a bronz na 50 m 
volný způsob. 

Anna Haselbergerová se stala 
medailistkou v  kategorii žaček 
ročníku 2002, když na trati 100 
m znak dohmátla na stříbrné 
pozici a Josef Jupa v  kategorii 
žáků ročníku 2003 vybojoval 
bronzovou příčku na trati 50 m 
motýl. 

Celkově v součtu bodovaných 
umístění od 1. do 6. místa obsa-
dili litvínovští plavci vynikající 
osmé místo z  třiadvaceti pla-
veckých klubů, přestože v počtu 
pouhých šesti členů výpravy to 
byl opravdu těžký úkol. 

(has, jak)

MOST - Krajské přebory pořá-
dané domácím klubem stolního 
tenisu SKST Baník Most ve spor-
tovní hale v Mostě přinesly po-
řádajícímu klubu tři cenné kovy. 

Nejlépe si vedl Josef Lukaš-
čuk, který si vybojoval 3. místo 
v  jednotlivcích z  celkových 32 
nejlepších nominovaných hrá-
čů kraje. Vybojoval tak postup 
a možnost účasti na mistrovství 
České republiky mužů a žen, 
které se bude konat 18. – 20. 
března v Jablonci nad Nisou. 

Ještě lépe si vedl se svým 
spoluhráčem Dominikem Ma-
tuškou ve čtyřhře, kde se pro-

bojovali až do fi nále. Zde ale na-
razili na velmi těžkého soupeře 
v podobě dvojice Jakub Seibert 
- Pavel Zajíček. Této zkušené 
dvojici pak podlehli 0:3. Třetím 
úspěchem je 3. místo Heleny 
Houdkové v soutěži žen.

Umístění ostatních zástupců 
SKST Baník Most: ze základ-
ních skupin nepostoupil Pavel 
Srp, Luboš Klouček, Vondráček 
Filip, Macháček Jiří, Ladislav 
Bencs a Tomáš Žielinský. Do-
minik Matuška postoupil jako 
druhý z tabulky a v prvním kole 
fi nálové soutěže vypadl. 

(hou, jak)

MOST – Hokejisté prvoligového 
HC Most se rozjeli. V posledních 
zápasech začali sbírat body 
a vykročili k  vylepšení své po-
zice v  tabulce WSM ligy. Tým 
si připsal tři výhry v  řadě a je 
v  současnosti na předposled-
ním místě, když přeskočil Šum-
perk.

Mužstvo zabralo už v Kadani, 
kde zvítězilo 5:1. Následoval do-
mácí zápas s Třebíčí, který Most 
vyhrál 3:2, a další domácí vy-
stoupení proti favorizovanému 
Motoru České Budějovice, které 
Mostečtí zvládli a zaslouženě 
vyhráli 4:2. 

Ve středu hráli v Jihlavě, proti 
třetímu celku tabulky. Do kon-

ce základní části jim tak zbývají 
ještě dva zápasy.  (jak)  

Litvínovští plavci 
vylovili z litoměřického 
bazénu třináct medailí

Hráči SKST Baník Most 
vybojovali tři medaile

Fotbalový Baník hlásí změny!

LITVÍNOV – Úřadující mistr konečně našel formu. V posledních třech 
zápasech bodoval, když dokázal dvakrát uspět na domácím ledě 
a v jednom případě naplno bodoval venku. 

Sérii začal Litvínov doma 
s Hradcem Králové, kdy zvítězil 
5:1. 

„Poslední čtyři zápasy hrajeme 
agresivní hokej, který hrát chce-
me. První třetina nebyla z naší 
strany ideální, dost na můj vkus 
opatrná. Řekli jsme si pak v ka-
bině, že se musíme víc tlačit do 
brány a výsledek se v podobě gólů 
dostavil. Ve druhé třetině jsme 
hráli dobře. Když tam padnou 
góly, tak se hráčům trošku rozvá-
žou nohy a ruce. Začali jsme hrát 
takový lehčí hokej, který vypadal 
hezky. Dali jsme konečně nějaké 
góly z přesilovek, což rozhodlo,“ 
řekl po utkání asistent trenéra 
Jiří Šlégr. 

Následovalo vítězství na ledě 
brněnské Komety, po kterém 
domácí kouč Hadamczik nabídl 
svou rezignaci. Verva porazila 
Komety 6:1. 

„Zápas nám vyšel, dali jsme 
rychlý gól, kterým jsme soupeři 
vzali iniciativu. Hodně nám po-
mohla i druhá branka a hlavně 
pak dva rychlé góly v úvodu dru-
hé třetiny. Ovšem právě ve druhé 

třetině měli domácí hodně šancí, 
které neproměnili. Skvěle nám 
zachytal brankář Petrásek, který 
nás v rozhodujících chvílích po-
držel a má velký podíl na našem 
dnešním úspěchu,“ komentoval 
zápas trenér Radim Rulík.

Do třetice Ropáci uspěli 
doma v  duelu se Škodou Pl-
zeň 3:1. V  zápase diváci viděli 
množství šarvátek a dvě bitky. 
V  obou byl hlavním aktérem 
z domácí strany kapitán Michal 

Trávníček. Na straně hostí nej-
dříve Johnson a potom známý 
bijec Hollweg. Ten však proti 
domácímu Trávníčkovi neuspěl. 
Dostal naložíno, a navíc prohrál 
i proto, že mu kapitán Vervy do-
kázal přetáhnout dres přes hla-
vu a srazil jej na led. 

„Začali jsme opatrně, měli 
jsme myslím zbytečný respekt ze 
soupeře, který hrál kvalitní, jed-
noduchý hokej. V kabině jsme si 
řekli, že to musíme změnit a ve 
druhé třetině se to stalo. Začali 
jsme hrát hokej, co hrajeme už 
šestý zápas, vycházející z agresi-
vity a zodpovědné obrany. Padly 
nám tak góly, pak přišlo pra-
ní a potyčky. To k tomu patří 
a divák to má rád. Soupeř, když 
prohrává, tak to zkusí touhle for-
mou, to je logické. Ale nenechali 
jsme se úplně do toho vtáhnout, 
poprali jsme se a šli od toho. Vý-
kon našeho brankáře je vynika-
jící, to bych chtěl zmínit, protože 
už je to dlouhodobé. Jsme rádi, 
že jsme vyhráli, protože chceme 
získávat co nejvíce bodů do kon-
ce základní části. Rvačka? Nebyla 
bůvhvíjak dlouhá, důležité je, že 
se kapitán za mužstvo postavil,“ 
řekl o střetnutí asistent trenéra 
Jiří Šlégr.  (jak)

Verva začala sbírat body
Kapitán Trávníček „vypoklonkoval“ rváče Hollwega

Mostečtí hokejisté zabrali 
a přeskočili Šumperk
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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(Pokračování ze strany1)
Mostecká ZUŠka je jednou 

z  nejúspěšnějších uměleckých 
škol v  celé republice. Čestné 
uznání získalo devět žáků mos-
tecké ZUŠky, nejvyšší ocenění 
Lidická růže získaly osmile-
tá Kristýna Žilková za malbu 
a patnáctiletá Eliška Píšová za 
fotografi i. Medaili škole přines-
li za kolekci keramiky Kryštof 
Fiala, Lucie Kolaříková, Kamila 
Podhorná a Eliška Schmiedo-
vá. Tématem čtyřicátého třetí-

ho ročníku bylo Světlo. „Téma 
vyhlašuje Česká komise pro 
UNESCO. Tentokrát to bylo na 
počest roku 2015, který byl vy-

hlášen Rokem světla,“ doplnila 
Romana Pavlíčková a dodala, že 
zve všechny základní školy k ná-
vštěvě výstavy.  (pur)

Světové „LIDICE“ 
dorazily do Mostu

Mezinárodní 

dětská výtvarná 

výstava Lidice (MDVV Lidice) 

byla založena v roce 1967 k uctění 

památky dětských obětí z české obce 

Lidice, zavražděných německými 

nacisty, a všech dalších dětí, 

které zahynuly ve válečných 

konfl iktech.


