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„Božský“ Karel
Chystají se velkolepé oslavy 

narození Karla čtvrtého. Vý-
ročí většího kalibru v naší 
zemi letos snad není. Český 
a německý král a římský 
císař jistě poznačil naši 
zemi jak málokterý 
z panovníků a jistým 
způsobem ovlivnil i ži-
vot v tehdejším králov-
ském městě Most. Ne-
mám nic proti oslavám. 
Právě naopak. Ostatně, 
jak říká i klasik: „Zába-
va musí být, i kdyby na chleba nebylo.“ Nemám nic 
ani proti vladaři, kterého před jedenácti lety oby-
vatelé naší země dokonce zvolili absolutním favori-
tem ankety „Největší Čech“. Na žebříčku popularity 
za sebou tehdy „božský Karel“ zanechal například 
Masaryka, Amose Komenského, Wericha, Havla, 
Čapka, a dokonce i Jana Husa. Význam a zásluhy 
Karlu čtvrtému, prvnímu skutečnému intelektuálo-
vi na českém trůně, nelze v žádném případě upřít. 
Jenomže nic není jen bílé, natož kontroverzní histo-
rie. Kromě toho, že velký český král údajně neuměl 
nic moc česky, na svém kontě má jeden nepřehléd-
nutelný vroubek. Tedy spíš vrub, o kterém se však 
v učebnicích a chvalozpěvech na otce vlasti příliš 
nepíše a který na území Evropy neměl svou krutostí 
obdoby. Během obrovité morové epidemie v polovi-
ně 14. století vyvolal Karel IV. ze zištných důvodů 
vlnu pogromů na Židy, kteří byli tehdy obviňováni, 
že šíření nemoci zavinili. Důvod krvavé genocidy 
byl prozaický, stejný jako bývá i dnes – obohatit se 
na účet obětí. Znovu zdůrazňuji, že i pro mě zůsta-
ne Karel IV. státníkem nesporných kvalit. Občas je 
ale dobré na některá, byť nepříjemná fakta nezapo-
mínat. Tak tedy slavme! Karel IV. byl bohém, měl 
rád ženy a moc rád se bavil. Oslavy, ať už budou 
jakékoliv, by se mu určitě líbily.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Na nebezpečné silnici 

v Pražské bude brzy nový 

přechod

Most bude pokračovat ve zvyšování 
bezpečnosti na mosteckých přecho-
dech. Chystá se na přechod v Pražské 
ulici. 

2

Bronislav Schwarz 

v horkém křesle

Do  horkého křesla talk show Zná-
-Most usedl poslanec Bronislav 
Schwarz.
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Parkoviště v Bezručovce už 

letos

Nové parkoviště pro čtyřicet aut 
v  Bezručově ulici se začne stavět už 
v dubnu.
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Destinačka láká do 

Krušných hor na horory 

i noční prohlídky

Destinační agentura Krušné hory 
představila ve svém novém působišti 
letošní chystané projekty.

12

MOST – Dvě nové policejní kamery by měly střežit 
výjezdy na hlavních tazích z  města Mostu. Nová 
technika by měla mít vynikající rozlišovací schop-
nosti. Pachatelé trestních činů, kteří budou prchat 
z města v autě, budou na mušce.

Nové kamery budou hlídat výjezdy ve směru 
z Čepiroh na Žatec a také v opačném směru na 
Prahu. „Nové kamerové body budou zaměřovat re-
gistrační značky vozidel a obličeje řidičů. Kamery 
budou schopny i ve vysoké rychlosti rozpoznat tuto 
registrační značku na vozidle, stejně jako podobu 
řidiče,“ upozornila tisková mluvčí Městské poli-
cie v  Mostě Ilona Kozlová. Ta v  této souvislosti 
připomněla i nedávný závažný případ ubodané 
Elišky z  Klášterce nad Ohří. Tehdy by kamery 
mohly pomoci k rychlejšímu dopadení pachatele 
a k tragédii nemuselo vůbec dojít. „V té době jsme 
si žádali peníze na tyto kamerové body. Ale projekt 
nám ministerstvo vnitra nepodpořilo. Ve stejné 
době se pátralo i po únosci mladé dívky z  Obr-
nic, kdy pachatel se měl pohybo-
vat v  těchto směrech. V  té době, 
kdy byla vyhlášena pátrací akce 
po podezřelých, by nám kamery 
velmi pomohly,“ zmínila policejní 
mluvčí a dodala: „Právě při tako-
výchto událostech nebo také v  pří-
padech odcizených vozidel apod., by měly 
kamery zefektivnit práci policejních složek 
a odhalit trestnou činnost.“ Městská policie 
zvolila kamerové body na tyto dva výjezdy z měs-
ta kvůli rizikovým místům a frekventovanosti. 
„Tyto dvě lokality jsou nejschůdnější k tomu, aby 
zde kamerové body mohly být nainstalovány. Po-
stupně bychom ale chtěli kamery umístit i na další 
takové výjezdy z města, kterých je pět,“ prozradila 
ještě Ilona Kozlová s tím, že pokud nám projekt 

schválí, kamerové body budou hlídat bezpečí ješ-
tě v letošním roce. 

Kamery pořídí z projektu 
prevence kriminality

Techniku bude moci Městská policie v  Mostě 
zakoupit díky projektům prevence kriminality, na 
niž žádá prostřednictvím města o dotace. „Letos 
předloží Most do Městského programu prevence 
kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra šest 
projektů. Náklady na ně činí zhruba 1,4 milionu Kč 
s tím, že spoluúčast města zůstává jako v předcho-
zích letech desetiprocentní,“ potvrdil primátor Jan 
Paparega. Mezi schválenými projekty je také Asis-
tent prevence kriminality, Zvýšení pocitu bezpečí 
pro seniory, Výchovně preventivní pobytové ak-
tivity, Kurzy sebeobrany při Městské policii Most 
a Komunikační, informační a vzdělávací kampaň 
pro prevenci kriminality.  (sol)

Gauneři Pozor! 
Most ohlídají další kamery

MOST – Slibované farmářské trhy se budou konat v Mostě i letos. První vypuknou už tuto sobotu na 
mosteckém náměstí a budou ve znamení zabijačkových hodů. Teprve podle návštěvnosti se ale rozhod-
ne, zda se trhy budou konat pravidelně.   

Už vloni vedení města svým občanům slíbilo, 
že chce oživit první mostecké náměstí. Chtělo sem 
vrátit i konání farmářských trhů, které sklízejí vel-
ký ohlas v  okolních městech, jako jsou například 

Litvínov, Teplice, Chomutov či Ústí nad Labem. 
V Mostě je ale problém s návštěvností, a tak město 
zkouší zavádět jen několik akcí tohoto druhu. „Pů-
jde o tak zvané Farmářské slavnosti spojené s něja-

kým tématem a programem a budou jen čtyři trhy 
do roka,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta 
Stará. První Farmářská slavnost se uskuteční už 
tento týden, 20. února od 8 do 12 hodin. Bude spo-
jena se zabijačkovými hody. Chybět nebudou ani 
regionální potraviny a další nabídka. Součástí bude 
také doprovodný program jako cimbálová muzika 
a soutěže pro děti.  (Pokračování na str. 2)

Farmářské trhy se vracejí - už napořád?

Zabijačkové hody v Mostě: 

Krkovičku máme! 

Přijďte 20. 2. na náměstí.
Ilustrační foto: Pavel Skála.
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MOST – S  vybudováním nového přechodu a zároveň se zvýšením 
bezpečnosti se počítá v nejbližší době také v Čepirozích. Město tak 
vyhoví desítkám lidí, kteří v minulosti sepisovali za zřízení přecho-
du petici. 

Čepirožští se konečně dočka-
jí. Radnice vysoutěžila i další 
veřejnou zakázku na vybudová-
ní přechodu, tentokrát v  Čepi-
rozích na velmi frekventované 

silnici I/27. „Předpokládáme, že 
v březnu vyzveme vítěze zakázky 
k  převzetí stanoviště a samotné 
zahájení prací vyjde zhruba na  
duben,“ upřesnil primátor Jan 

Paparega. Přechod by měl být 
vybudován u zdejší autobuso-
vé zastávky, na kterou se lidé 
neměli jak dostat. Žádná zebra 
v  tomto místě nebyla. Upravit 
by se měl zároveň i záliv zastáv-
ky. 

Přechod pro chodce byl pro 
zdejší obyvatele dlouho očeká-
vaný. Hlavní překážkou, která 

vzniku zebry bránila, byl zdejší 
pozemek. Přechod je totiž na 
silnici, která není v majetku měs-
ta Mostu, ale Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. Město proto nejpr-
ve muselo vypořádat majetkové 
vztahy a zařídit povolení vstupu 
na pozemek a chystané úpravy. 
Vybudování přechodu přijde na 
téměř čtyři miliony korun.   (sol)

MOST – Město bude pokračovat ve zvyšování bezpečnosti na mo-
steckých přechodech. Chystá se vybudovat novou zebru v Pražské 
ulici.  Právě tady došlo k vážným dopravním nehodám.     

Město ukončilo veřejnou za-
kázku na vybudování přecho-
du v  Pražské ulici. Vítězem se 
stala mostecká fi rma JMV tech 
s nejnižší nabídkou. Přechod tu 
postaví za zhruba sedm set tisíc 
korun. „Přechod v  ulici Pražská 
je záležitost, kterou jsme řešili už 
v loňském roce. Jsem velmi rád, že 

se konečně podařilo tuto akci vy-
soutěžit, a to za daleko nižší cenu, 
než jsme předpokládali,“ podotkl 
primátor Mostu Jan Paparega. 
Do soutěže se přihlásilo osm 
fi rem. Předpokládaná výše za-
kázky, na kterou vyčlenilo město 
peníze v rozpočtu, se pohybova-
la ve výši zhruba osmi set tisíc 

korun. Město tedy ušetří kolem 
stovky tisíc korun. „Doufám, že 
tento přechod pomůže zkvalitnit 
bezpečnost na této komunikaci. 
Ulice Pražská je velmi frekven-
tovaná a nebezpečná. V  minu-
lých letech se zde stala smrtelná 
dopravní nehoda. Autobus zde 
srazil chodkyni, která si tudy 
zkracovala cestu,“ připomněl 
primátor Paparega. I z toho dů-
vodu se rozhodlo město zvýšit 
bezpečnost při přecházení od 

nedaleké zastávky u bývalé Se-
verografi e. Rekonstrukcí stáva-
jícího přechodu pro chodce se 
úpravou změní na „místo pro 
přecházení“. Přechod se nasvětlí 
a vybudovat by se tu měly i stře-
dové ostrůvky. Součástí projektu 
je úprava chodníkových ploch 
a úpravy zeleně, vodorovného 
a svislého dopravního značení 
a veřejného osvětlení. „Se stav-
bou počítáme hned na jaře,“ ujis-
til první muž města.  (sol)

(Pokračování ze strany 1)
„Myšlenku pravidelných far-

mářských trhů na náměstí jsme 
neopustili. Zástupce Severo-
českých farmářských trhů ale 
preferoval spíše možnost těchto 
tematických akcí během roku. 
Záměrem je na tyto akce naučit 
lidi chodit,“ sdělil náměstek pri-
mátora Marek Hrvol s  tím, že 

teprve podle účasti na těchto 
akcích, by se dalo o pravidel-
ných sobotních trzích uvažovat 

i v  Mostě. „Takovým měřítkem 
účasti bude právě letošní rok. 
Pokud bude dostatečná a bude 
zájem, přistoupila by společ-
nost, která trhy organizuje, na 
možnost, že by byl Most zařa-
zen na seznam do pravidelného 
kalendáře. Farmářské slavnosti 
jsou tedy jakýmsi „promo“ k pří-
padným budoucím klasickým 
farmářským trhům,“ doplnil ná-
městek Hrvol. 

Farmářské slavnosti se vy-
zkoušely na 1. náměstí už v loň-
ském roce. Spojeny byly napří-
klad s  tématem jahod či jablek. 
Nechyběly ani soutěže v  pojí-
dání jahodových knedlíků či 
soutěží v  pečení nejchutnějších 
jablečných štrúdlů. „Tyto akce 
si našly hodně příznivců a Mos-
tečanům se podle návštěvnosti 
a ohlasů líbily,“ doplnila ještě 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.   (sol)

RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění 

přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů
ŘP s k. B + C, platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý 
trestní rejstřík, zodpovědnost, samostatnost, 

ochota pracovat.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: 
kopriva@odpadyracio.cz 

telefonicky na číslech: 
775 654 501 nebo 606 029 702 

Na 1. náměstí se mohou 
obyvatelé Mostu těšit i na 
další kulturní akce. Některé 
jsou již tradiční, jiné budou 
letošní novinkou. Konat se 
zde budou například pro-
menádní koncerty, Majáles, 
oslavy výročí Karla IV., Ni-
ght run, Vánoční trhy a další. 

Farmářské trhy se 
vracejí - už napořád?

Čepirohy: k zastávce po zebře

Konec nebezpečí na silnici v Pražské

MOST - Zemřel dlouholetý člen činohry Městského divadla v Mos-
tě, vynikající herec s nezapomenutelným hlasem, pan Stanislav 
Oubram. 

Herec, režisér a dramatik, 
dlouholetý člen činohry Měst-
ského divadla v  Mostě, zemřel 
ve věku 77 let, 14. února 2016.      
Stanislav Oubram patřil ke ge-
neraci mladých herců, kteří 
přišli počátkem šedesátých let 
20. století do Mostu, aby do-
plnili umělecký soubor Diva-
dla pracujících. Divadlo hrál 
v historické budově a hrál je 
i v provizoriu KS Máj, odkud 
odešel do Městských divadel 
pražských. Po letech byl pozván 
zpět, aby pomohl realizovat 
mosteckou inscenaci Shaff ero-
va dramatu Amadeus tím, že 
jako host vytvoří roli skladatele 
Antonia Salieriho. Do Mostu se 
poté vrátil natrvalo. „Znám ho 
od jeho návratu sem do mos-
teckého divadla. Strávil jsem 
s ním několik desítek inscenací. 
Vždycky jsem ho bral jako svůj 
pracovní a osobní vzor - a jako 
člověka s velkým srdcem, pro 
každou roli a pro divadlo vů-
bec,“ vzpomíná na svého dlou-
holetého kolegu umělecký šéf 
mosteckého městského divadla 
Jiří Rumpík.  O jeho zdravot-

ních potížích poslední doby 
málokdo co věděl. „Když umřít, 
tak na jevišti,“ říkával napůl 
žertem a napůl vážně a málem 
se tak stalo. „Divadlo bylo jeho 
životem a život bez divadla si 
neuměl a ani nechtěl představit. 
Obdařen byl výrazným talen-

tem hereckým, ale i literárním. 
Zcela ho uchvátilo činoherní 
divadlo a on se v něm plně na-
šel a uplatnil. Hrál je s takovou 
mírou uměleckého zaujetí, jež 

mu s přibývajícím věkem nemi-
losrdně ubíralo sil. A protože to 
na sobě nechtěl nechat za žád-
nou cenu znát, tak možná, kdo 
ví, na to i umřel,“ vzpomíná 
divadelní dramaturg Vlastimil 
Novák. Herec miloval svoji 
rodinu a byl pyšný na své děti. 
Syn Pavel se vydal na hereckou 
dráhu, dcera Veronika přivedla 
do rodiny k jeho velké radosti 
dvě vnoučata. „Měl velké ego, 

ale herec bez ega je hercem je-
nom polovičním a tím Stanislav 
Oubram být nechtěl a také ne-
byl!“ uvedl Vlastimil Novák. 

Rozloučení se Stanislavem 
Oubramem proběhne 26. února 
2016 v 15 hodin ve Strašnickém 
krematoriu ve Velké obřadní 
síni v Praze. Ve foyer Městské-
ho divadla v Mostě je umístěna 
vzpomínková fotografi e, kam 
lidé nosí květiny a tuto mož-
nost mají všichni i nadále. Před 
budovou divadla je prostor pro 
zapálení svíčky.  (sol)

„Za vedení Městského divadla v Mostě vyjadřujeme hlubokou 
soustrast rodině, kolegům a všem, kdo měli štěstí žít, tvořit a sdílet 
společné chvíle spolu se zesnulým Stanislavem Oubramem. Čest 
jeho památce!“ uvedl jednatel divadla Václav Hofmann. 

ZA MĚSTO MOST VYJADŘUJE HLUBOKOU SOU-
STRAST RODINĚ I BLÍZKÝM PŘÁTELŮM TAKÉ PRIMÁ-
TOR JAN PAPAREGA.

Divadelní prkna opustil 
velký herec s velkým sdrcem

Jednou z posledních Jednou z posledních 
rolí Stanislava rolí Stanislava 

Oubrama, ve které Oubrama, ve které 
exceloval vedle exceloval vedle 

Reginy Razovové, Reginy Razovové, 
je Hoke Coleburn ve je Hoke Coleburn ve 

slavné hře Alfreda slavné hře Alfreda 
Uhryho Řidič paní Uhryho Řidič paní 

Daisy. Daisy. 

Nový přechod v Pražské ulici pomůže zkvalitnit bezpečnost.Nový přechod v Pražské ulici pomůže zkvalitnit bezpečnost.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most

tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOSTECKO – Senioři na Mostecku se dozvěděli důležité rady, které 
se týkají jejich bezpečnosti. Do dvou klubů pro seniory s nimi přišli 
diskutovat policisté s preventisty. 

Policisté zavítali mezi seniory 
do dvou klubů. Nejdříve navští-
vila vedoucí policejní stanice 
Meziboří mezibořský klub, kde 
se setkala s padesáti seniory. Se-
známila je s bezpečnostní situací 
na území jejich města. Hovořila 
o tom, jak se mají starší osoby 
chránit před okradením a pod-
vodným jednáním. „Vedoucí po-
licejní stanice s občany mluvila 
o bezpečnosti v silničním provo-
zu. Zdůraznila jim potřebu no-
šení refl exních prvků za snížené 
viditelnosti. V závěru setkání jim 
předala letáky a brožury s cenný-

mi radami, samolepky na dveře 
a refl exní pásky,“ informovala 
policejní mluvčí mosteckého 
oddělení PČR Ludmila Světlá-
ková. Ta se společně s  policist-
kou dopravního inspektorátu 
vydala v  uplynulých dnech do 
mosteckého seniorského klubu. 
Tam na ně čekala skoro stovka 
důchodců. „Tématem setkání 
byla bezpečnost chodců. Připo-
mněly jsme důchodcům pravi-
dla chování chodců na silnicích, 
upozornily na mýtus o absolutní 
přednosti chodců při přecházení 
a upozornily jsme je také na nut-

nost užívání refl exních materiá-
lů,“ doplnila policejní mluvčí. 
I mostečtí senioři si ze setkání 

odnesli drobné dárky. Mezi ně 
patřily nákupní tašky s refl exní-
mi prvky. (sol)

MOST – Úklid psích exkrementů už nezajišťuje pro město Most sou-
kromá fi rma, jak to bylo v minulosti. Od ledna 2016 sbírají psí výka-
ly Technické služby města Mostu. Na jejich úklid „padnou“ statisíce 
korun.  

Mezi nejznečištěnější oblasti 
v  Mostě patří zejména sídliště. 
Tam je totiž výskyt psů největší 
a zelených ploch, kde by moh-
li psi vykonat svoji potřebu, 
je nedostatek. „Během krátké 
doby, po kterou službu zajišťu-
jeme, se jako nejvíce zaztížené 
oblasti jeví oblasti bloků 500, 
600, 700,“ potvrdil šéf Tech-
nických služeb města Mostu 
Karel Mutinský. Problém psích 
výkalů, které znečišťují město, 
je tradičním nešvarem zvlášť 
ve velkých městech. „Vnímáme 
tyto problémy. Je to o kultuře 
života a konkrétním člověku. 
Službu na sběr máme zajištěnou 
a množství je veliké. Když si ně-
kdo neumí po psu uklidit, je to 

vždy problém a ne vždy to vyřeší 
pokuta od městské policie,“ míní 
primátor Jan Paparega. Pejskaři 
jsou povinni uklízet po svých 
psech všude, a to podle platné 
vyhlášky. Tedy i v  rekreačních 
lokalitách, např. na Hrabáku, 
Šibeníku a dalších takových 
místech, kde to mnohdy lidem 
přijde jako zbytečné. V případě, 
že pejskaři po svém čtyřnohém 
příteli hromádku neuklidí, ris-
kují pokutu až ve výši tisíce 
korun. „Podle našich poznatků 
se situace mezi pejskaři zlepšu-
je. Jsou ale i notoričtí ‚nesběrači‘ 
Nejvíce znečištěné jsou travnaté 
plochy. Chodníky jsou uklízené 
více, ale najdou se i výjimky, kdy 
lidé znečištěný chodník neukli-

dí,“ popisuje zkušenosti s úkli-
dem ředitel technických služeb.  
Psí exkrementy mohou občané 
vyhazovat do klasických kontej-
nerů na smíšený komunální od-
pad. „Stojany se sáčky se nachá-
zejí v parku Šibeník. V ostatních 
částech města je možno odložit 
sebrané exkrementy v sáčku do 
běžných odpadkových košů nebo 
kontejnerů na komunální od-
pad,“ informuje dále Karel Mu-
tinský. Za zhruba necelý měsíc 
sesbírali pracovníci technic-
kých služeb více než tři čtvrtě 
tuny exkrementů. „Tento odpad 
odvážíme k dalšímu zpracování 
na kompostárnu v Bílině,“ dopl-
nil ředitel.   

Vadí vám psí 
„hovínka“ u domu?

Technické služby provádějí 
úklid psích exkrementů pouze 

ručně, a to v pracovní dny od 
7 do 15 hod. „Úklid provádíme 
jednou týdně v sídelních lokali-
tách a to pomocí 4 zaměstnanců 
ve dvojici. Vždy se soustředíme 
na jednu sídlištní lokalitu jed-
nou týdně. V letních měsících 
vyzkoušíme i strojní vysavač, 
ale jeho využití je vhodné spíše 
tam, kde převažují zpevněné po-
vrchy, tedy chodníky, parkoviště 
aj.,“ vyjmenoval ředitel Mutin-
ský.  Pokud se někde ale objeví 
více znečištěné okolí, které vadí 
občanům, mohou se obrátit na 
Zelenou linku. „Samozřejmě se 
občané mohou obrátit na dispe-
čink nebo Zelenou linku TSMM 
(800 44 44 88) a my zajistíme 
mimořádný úklid. Na Zelenou 
linku lze nahlašovat i jiné přípa-
dy nepořádku nebo černých sklá-
dek, jejichž úklid provedeme,“ 
ujišťuje Karel Mutinský.  

(sol)

MOST – Město plánuje vydat novou závaznou vyhlášku, která se 
bude týkat Cenové mapy stavebních pozemků. V  nové cenové 
mapě, v pořadí sedmé, došlo k některým změnám.  

První letošní obecně závaz-
nou vyhláškou, o které budou 
jednat zastupitelé, bude Ceno-
vá mapa stavebních pozemků. 
Na rozdíl od předchozí, dosud 
platné mapy, obsahuje nová ně-
které změny. Došlo například 
ke snížení cenových úrovní, 
a to z 26 na 24. Změnila se také 
cena u stavebních pozemků, 
a to z 50 korun za metr čtve-

reční až na 2 600 korun  za metr 
čtvereční, na ceny od 100 Kč/
m2 do 2 600 Kč/m2. Z nové ce-
nové mapy byly také vyloučeny 
pozemky, které nelze relevantně 
považovat za stavební. „Pozem-
ky, jejichž cena se zvýšila na 
2 600 korun za metr čtverečný, 
jsou převážně pozemky v centru 
města, konkrétně okolo náměstí, 
budovy Repre a pod. Pozemků, 

které se zdražily z  50 na 100 
korun, je více,“ uvedl náměstek 
primátora Marek Hrvol. Ce-
novou mapou se zabývala na 
svém jednání opakovaně i rada 
města. „Radní jednali o cenové 
mapě nejméně čtyřikrát, což ne-
bylo zvykem ani v  předchozím 
období. Podařilo se nám spousty 
pozemků, především okolo byto-
vých domů, zachovat ve stejném 
rozmezí. Ceny se měnily větši-
nou u satelitů, tedy u pozemků, 
které vznikly po okrajích města 
u rodinných domů, kde je po-

ptávka a prodávaly se v  minu-
losti,“ nastínil dále náměstek. 
U těchto pozemků došlo podle 
nové cenové mapy k  nárůstu 
o zhruba deset až dvacet pro-
cent. Jinde se podařilo ceny po-
zemků zachovat. „Snažili jsme 
se, aby ceny pozemků kolem 
bytových domů zůstaly stejné, 
protože je zde mnoho zájemců, 
a to i ze stany sdružení vlastníků 
či bytových družstev na odkup 
těchto pozemků. Nechtěli jsme 
je zbytečně zatěžovat,“ prozradil 
ještě Marek Hrvol.   (sol)

Nepořádní pejskaři - skoro tuna „hovínek“  

Senioři se zajímají o svou bezpečnost

Cenovou mapu pozemků čeká změna

Dříve se o úklid psích výkalů starala Dříve se o úklid psích výkalů starala 
soukromá fi rma. Letos ulice po nepořádných soukromá fi rma. Letos ulice po nepořádných 

páníčcích čistí technické služby.páníčcích čistí technické služby.

Senioři na Mostecku se dozvěděli Senioři na Mostecku se dozvěděli 
důležité rady, které se týkají důležité rady, které se týkají 
jejich bezpečnosti.jejich bezpečnosti.
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MOST – Město Most plánuje zajímavé kulturní akce v  rámci oslav 
700. výročí narození Karla IV. Připojí se tak k celonárodním oslavám. 
Mostečané se mohou těšit na rytířské turnaje, dobové tance a hud-
bu, divadlo a další atrakce.   

Letos v květnu si naše re-
publika připomíná 700. výročí 
narození nejvýznamnějšího 
českého panovníka, císaře Kar-
la IV. Jeho vláda se významně 
projevila i v Mostě, zejména 
prostřednictvím různých privi-
legií. I z toho důvodu se město 
zapojilo do celonárodních oslav 
výročí císařova narození, které 
pořádá spolek Otec vlasti Karel 
IV.  „Plánujeme při této příleži-
tosti několik nejrůznějších akcí 
a oslav. Jednak by se měly konat 
přímo v  centru města na 1. ná-
městí, ale i u kostela. Vše se ještě 
ale dolaďuje. Je možné, že by se 
mohla část oslav přesunout i na 
hrad Hněvín a spojit s akcí, kte-
rou chystá mostecké muzeum,“ 
prozradila náměstkyně primá-
tora pro školství, kulturu a sport 
Markéta Stará. Oslavy by se 
měly konat v polovině května. 

V pá tek 14. května se uskuteč-
ní slavnosti u dě kanského kos-
tela, kde bude připraven hlavní 
program oslav. „Bude zahrnovat 

rytířský turnaj na koních, šer-
mířské vystou pení, dobové tan-
ce a hudbu, pouliční divadlo či 
ukázky so kolnictví. Připraveny 
budou i středověké řemeslné díl-
ny nebo dobové tržiště,“ doplnila 
dále tisková mluvčí mosteckého 

magistrátu Alena Sedláčková. 
Oslavy výročí Karla IV. by ale 
měly probíhat během celého 
roku. „Konat se budou nejrůz-
nější menší akce i mimo květen. 
Například výstava v městské 
knihovně, koncert středověké 
hudby. Městské divadlo pak plá-
nuje zařadit do svého reper toáru 
hru Noc na Karlštejně a podob-
ně,“ vyjmenovala některé z nich 
mluvčí Sedláčková.   (sol)

MARIÁNSKÉ RADČICE – Oslavovat výročí narození Karla IV. budou 
ve velkém stylu v  Mariánských Radčicích. Na oslavy přispějí obci 
i Severočeské doly.  

V Mariánských Radčicích se 
mohou těšit na zajímavé kultur-
ní akce. Největší radost budou 
mít ale děti, a to nejen zdejší, 
ale i ze základních škol na Lit-
vínovsku či Mostecku. „K výročí 
narození Karla IV. se chystá akce 
pro základní školy. Jednat by se 
mělo o třídní výlety v rámci vý-
uky,“ přiblížil chystané novinky 
starosta Mariánských Radčic Ja-
roslav Sikora. Netradiční výuku 
budou moci prožít žáci 4. a 5. 
ročníků základních škol, kde se 

o době Karla IV. učí. Akce se 
uskuteční v  areálu místního 
kostela Panny Marie Bolestné. 
„Chceme přiblížit dětem dobu 
Karla IV. Bude se jednat  o ně-
kolik zastávek. Na nich se děti 
dozvědí zajímavosti z  této doby, 
zahrají tu herci, připraven bude 
například kat, pastevci a po-
dobné atrakce. Na jednotlivých 
stanovištích v  zahradě kostela 
bude připraven dobový program, 
občerstvení apod. Počítáme, že 
se tyto třídní výlety uskuteční 

v  první polovině června,“ plá-
nuje starosta. Na akci musí ale 
obec sehnat peníze. „Žádáme na 
akci peníze z  Fondu Ústeckého 
kraje a věřím, že nám pomohou 
i Severočeské doly. Chceme oslo-
vit i okolní obce, kde mají školy 
a které by se zúčastnily, zda by 
nám také nepřispěly,“ uvedl dále 
Jaroslav Sikora. K  uskutečnění 
zajímavého programu bude po-
třeba podle starosty kolem dvou 
set šedesáti tisíc korun. Tříden-
ní program bude mít omezenou 
kapacitu. Denně by se ho mohlo 
zúčastnit kolem deseti až dva-
nácti tříd. 

(sol) 

MOST – Potravinová sbírka Azylového domu v Mostě skončila. Spl-
nila svůj účel. Kromě potravin přinášeli lidé do azylového domu 
i oblečení. Toho je už ale přehršel.  

Tradiční zimní potravino-
vá sbírka na pomoc klientům 
Diakonie ČCE - Střediska soci-
ální pomoci v  Mostě také letos 
oslovila stovky dárců. Díky nim 
se v  průběhu prosince a led-
na podařilo získat dostatečné 
množství dětské výživy, sunarů, 
piškotů, ale i mouky, cukru, těs-
tovin, masových konzerv, trvan-
livého mléka a dalších potravin.  
„Dary jsou určeny ženám a dě-
tem z Azylového domu v Mostě 
a také klientům zapojeným do 

programu Sociální práce v ohro-
žených rodinách. Maminkám, 
které potřebují překlenout něja-
kou krizovou situaci a podobně.“ 
uvedl vedoucí Azylového domu 
v  Mostě Jan Panocha a dodal: 
„Nashromážděné zásoby pokry-
jí celoroční provoz azylového 
domu.“ 

Lidé v rámci sbírky darovali 
potřebným také velký objem ob-
lečení. Sklad materiální pomoci 
tím byl zcela přeplněn. „Středis-
ko proto v tuto chvíli vyhlásilo na 

příjem oblečení stop stav. Všem, 
kteří se sbírky jakoukoli formou 
zúčastnili, patří za jejich opako-
vanou podporu upřímné podě-
kování,“ vzkazuje účastníkům 
sbírky Jan Panocha.  

Každoročně se ke sbírce při-
pojují také mostečtí středo-
školáci. Letos to byli studenti 
i pedagogové SŠ InterDact, 
Podkrušnohorského gymnázia 
a VOŠ sociálně právní v Mostě. 
Nově sbírku podpořili společně 
i žáci a učitelé ZŠ Hamr. Těm 
všem se podařilo nashromáždit 
trvanlivé potraviny a další po-
třeby za tisíce korun.  

(sol)

Sbírka potravin se naplnila

Most oslaví narození Karla IV. 

Karel a Most
Se jménem Karla IV. je 

spjato celkem dvanáct více 
či méně významných privi-
legií a výsad, která Mostu 
během své 32 let trvající 
sa mostatné vlády udělil. Ta 
nejvýznamnější z nich spa-
dá do sedmdesátých let 14. 
století a byla tak vydána na 
samém sklonku Karlovy 
vlády. „Mezi nejdůležitější se 
řadí právo odúmrti a svobod-
ného nakládání s majetkem, 
viničná práva na ochranu 
vinohradů a zákaz provo-
zování vybraných řemesel 
v okolí města,“ uvedla Alena 
Sedláčková. 

V rámci celonárodních oslav by měla vzniknout na příklad 
rozsáhlá encyklope die či celovečerní fi lm. Chystá se i výstava 
korunovačních klenotů pro veřejnost zdarma. Aktu ální infor-
mace o celostátním projektu pak najdete na webových strán-
kách www.carolusquartus.eu. 

Otec vlasti i v Radčicích

Oslavy výročí panovníka se budou odehrávat v radčickém Oslavy výročí panovníka se budou odehrávat v radčickém 
kostele Panny Marie Bolestné a jeho okolí.kostele Panny Marie Bolestné a jeho okolí.

Soutěž o vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové
Jmenujte 3 fi lmy, kde si zahrála Helena Vondráčková

Odpovědi zasílejte na 737 261 941 nebo inzerce@homerlive.cz - uzávěrka 15. 3. 2016
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Tajemství 
horského jezera

Justina byla jeho úplně nej-
lepší kamarádka už od školky. 
Byli sousedé, a tak veškerý vol-
ný čas trávili spolu. Stačilo jen 
otevřít branku. Na základní ško-
le seděli spolu v  lavici. Chránil 
ji před ostatními kluky, které 
lákaly Justininy 
plavé copy, za které 
ji toužili tahat. Po 
základní škole se 
rozdělili. Justina se 
vyučila prodavač-
kou, on pokračoval 
na gymnáziu. Jen 
na malou chvilku 
ji ztratil ze zřetele. 
Prožil několik krát-
kých lásek, v  hlavě 
měl ale stále obraz 
té malé copaté hol-
čičky ze sousedství. 
Kdykoliv měl příležitost, tak 
se s  Justinou setkal. Povídali si 
o všem. O jeho holkách, o ní 
a její nové lásce. Zamilovala se 
do staršího muže. Její lásku ne-
schvaloval. Justinin partner byl 
divný morous se silně zakoře-
něnou vírou v  Boha. Justinu 
v  tomto směru hodně ovlivňo-
val. Stále častěji se přeli, Justina 
se ho snažila přesvědčit, že vše 
v jejich životech řídí vyšší moc. 
On byl ale pragmatik a s  Jus-
tininou vírou nechtěl mít nic 
společného. Tak se odcizili. Stu-
doval vysokou školu už pátým 
rokem, když se s  Justinou opět 
potkal. Překvapilo ho, jak se ta 
holčička změnila. Stala se z  ní 
vážná, krásná žena s tváří jakoby 
zastřenou zvláštním smutkem. 
Okamžitě se mu opět drápkem 
zatnula do srdce. Pozval ji na 
skleničku, povídali si dlouho 
do noci. Justina se mu svěřila 
se svým trápením. Vdala se za 
Ernesta, muže, který ji obrátil 
na víru a z  jejího života udělal 
peklo. Byla spoutaná nařízení-
mi svého muže, vše, co dělala, 
posuzoval z  pohledu své víry. 
Nesměla prakticky nic. Byla 
jeho domácí otrokyní. Plakala 
a on ji utěšoval. Srdce ho bolelo 
k puknutí. Ten večer se s  Justi-
nou, svou láskou z  dětství, po-
prvé miloval. Zatímco ona spala 
s hlavou na jeho rameni, on pře-
mýšlel. Rozhodl se, že Justinu 
od jejího despotického manžela 
odvede. Rozvede se, odstěhují se 
do jiného města. Jemu zbývalo 
jen pár měsíců studia, pak si 
najde práci a Justinu si vezme za 
ženu. Usnul až k ránu, spokoje-
ný a zamilovaný. Když se probu-
dil, byla už Justina pryč. Na pol-
štáři našel jen lísteček, na který 
mu napsala, že ho miluje. Čekal 
celý den, až se Justina ozve. Pak 
druhý a třetí. Potom ji začal hle-
dat. Věděl, kde se svým manže-
lem bydlí. Dva dny prostál před 
domem, čekal, až se Justina 
objeví. Pak se odvážil zazvonit. 
Otevřel mu Justinin manžel. 
Odmítl se s ním bavit, zavřel mu 
dveře před nosem. Další týden 
obcházel kolem domu, pak se 
svěřil svému kamarádovi, který 
pracoval jako policista. Zprá-
vě, kterou mu kamarád přinesl, 
nemohl uvěřit. Justinin manžel 
ohlásil na policii, že jeho žena 
odešla z domova a už se nevrá-
tila. Policie po ní marně pátrá 
už více než týden. Byl přesvěd-
čený, že je Justina v  nebezpečí. 
Její despotický manžel jí určitě 
ublížil. Justina se nenašla ani 
po několika měsících. Všichni 
kolem něj byli přesvědčeni, že 
už je mrtvá. On ale pátral sám 
na vlastní pěst. Tak uběhl další 
rok. Rozhodl se sledovat Er-
nesta. Několikrát týdně Ernest 
v podvečer odjížděl z města do 
blízkých hor. Když to zjistil, jel 

kus za ním. Další den čekal na 
místě, kde prvně Ernesta ztra-
til. Se zhasnutými světly jel za 
Ernestem tmou, dokud ho opět 
neztratil. Přes den pátral v úse-
ku silnice, až našel odbočku do 
lesa, kam musel Ernest zajet. Vy-

dal se po lesní ces-
tě. Hledal dlouho, 
vracel se po cestě, 
propátrával men-
ší odbočky a lesní 
stezky. Konečně 
našel malou chatu 
ukrytou v  lesích. 
Cesta k ní byla pro-
jetá. Chata byla za-
mčená, okna zajiš-
těná okenicemi. Byl 
si ale jistý, že právě 
sem Ernest jezdí. 
Napadlo ho, že tady 

ukryl Justinino tělo. Musí ho 
najít, aby měl důkaz o Ernesto-
vě zločinu. Vrátil se k autu, kde 
měl nářadí a jel teď už najisto 
k chatě. Cesta pěšky k autu a au-
tem zpět mu trvala dlouho. Už 
se stmívalo, když k  chatě dojel. 
Schoval auto za domem, aby 
nebylo vidět z  příjezdové cesty. 
Podařilo se mu vylomit okenici 
u okna na zadní straně chaty. 
Vlezl dovnitř. Všude bylo ti-
cho, prázdno. Napadlo ho, že 
Justinino tělo může být někde 
v okolí chaty. Pak si všiml pada-
cích dvířek do sklepení. Posvítil 
si mobilem, který bez signálu 
nebyl k ničemu jinému. Dvířka 
byla zajištěna petlicí se zámkem. 
Urazil ho a otevřel si tmavý ot-
vor. Ze sklepení se na něj vy-
valil zatuchlý pach. Opatrně se 
vsoukal po úzkých schodech do 
sklepa pod chatou. Překvapilo 
ho, jak je sklepení prostorné. 
Byl tu malý pokoj se stolem, 
židlí a postelí. Na posteli ležela 
Justina. Přiskočil blíž a sevřel 
svou lásku do náručí. Nemohl 
uvěřit, že ji našel. Justina byla 
slabá, ale živá. Plakala a tiskla se 
k  němu. V  pase měla kovovou 
obruč s řetězem, který vedl do 
železného oka zapuštěného do 
zdi sklepení. Vylíčila mu, že ji 
do sklepa zavřel Ernest. Tenkrát 
svému manželovi řekla, že se 
chce rozvést, že miluje někoho 
jiného. Odvezl ji na chatu, o kte-
ré dřív neměla ani zdání. Kdysi 
patřila Ernestovu strýci. Zbil ji 
a ve sklepě řetězem připoutal 
ke zdi. Pak jí postupně sklepe-
ní vybavil stolem, židlí, postelí. 
Třikrát týdně jí vozil jídlo a pití 
a vynášel kýbl s  výkaly. Také jí 
dával vodu, aby se mohla umýt. 
Jednou týdně ji pouštěl ven na 
světlo. Ve svém žaláři měla Bibli 
a svíčku, která jí vždy stačila jen 
několik hodin. Pak čekala na Er-
nesta ve tmě. V zimě jí dal spa-
cák, který ji jen trochu chránil 
před mrazy. Řekl jí, že je pro svět 
mrtvá. Patří jen Ernestovi a jeho 
Bohu. Ujistil Justinu, že je konec 
jejímu trápení. Odveze ji odtud 
a na Ernesta pošlou policii. Jen 
chvilku musí počkat, vyleze na-
horu a přinese nářadí, kterým 
by ji zbavil okovů. Pospíchal. 
Venku už byla tma. Vylezl ok-
nem před chatu a rozběhl se ke 
svému autu. Neviděl Ernesta, 
který na něj čekal schovaný za 
hromadou dřeva. Neviděl, jak se 
rozpřáhl sekerou. Ucítil jen ránu 
a na malou chvilku mu rozsek-
nutou hlavou projela bolest. Pak 
zemřel. Ernest se vrátil do chaty, 
aniž by slezl do sklepení za Jus-
tinou, zavřel a znovu zamkl dve-
ře. Pak naložil svou oběť do auta 
a odvezl na okraj hlubokého 
horského jezera. Stačilo jen od-
brzdit a poslat auto do hlubiny. 
Nad vozem i mrtvým mužem se 
zavřela hladina.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST/PRAHA - Zástupci SBD Krušnohor se v Praze sešli s  premié-
rem Bohuslavem Sobotkou. Tématen setkání byly rostoucí problé-
my s cikánskou komunitou v severočeských městech a především 
na litvínovském sídlišti Janov. 

Ředitel SBD Krušnohor 
František Ryba a zastupitelka 
Litvínova Hana Žihlová na kon-
krétních případech seznámili 
premiéra se situací a navrhli 
jako jediné možné řešení ná-
sledovat postup starosty nizo-
zemského Amsterdamu. Ten 
pro cikány, kteří nechtějí spo-
lupracovat, vytvořil „vesnici pro 
lůzu“. 

V  rámci jednání probrali 
i konkrétní případy zneužívání 

sociálních dávek. Zástupci SBD 
požádali premiéra o pomoc při 
prosazování legislativních změn 
týkajících se dlužníků. „Je nut-
no zastavit zneužívání dávek 
na bydlení vlastníky jednotek, 
kteří byty pronajímají za část-
ku výrazně přesahující nájemné 
v místě obvyklém a sami potom 
společenství vlastníků neplatí vů-
bec nic,“ informoval ředitel SBD 
Krušnohor František Ryba. Do-
dal, že Krušnohor provádí kont-

roly a takové případy oznamuje 
fi nančnímu úřadu a na policii 
podává trestní oznámení. 

Řeč se točila také kolem in-
solvencí. Jejich důsledky totiž 
dopadají na poctivé bydlící. 
Ti  za sousedy s  vyhlášeným 
osobním bankrotem zaplatí 
nejméně sedmdesát procent je-
jich dluhů za bydlení. Součástí 
insolvencí by neměly být plat-
by za bydlení. „Požádali jsme 
premiéra, aby legislativní změ-
ny umožnily vyvlastnit vlastní-
ka, jenž se dlouhodobě nestará 
o svůj byt a který je součástí vy-
bydleného domu. Takový dům 
by potom mohl být zbourán 

za využití dotace státu,“ sdělil 
František Ryba.

„Premiér na závěr oznámil, že 
vzniká materiál určený k projed-
nání ve vládě. Jeho obsah vychází 
z jednání pořádaných v  Mostě 
mezi Úřadem vlády ČR a SBD 
Krušnohor. Těchto jednání se 
účastní ředitel Agentury pro so-
ciální začleňování Radek Jiránek 
a náměstkyně pro řízení Sekce 
pro lidská práva Úřadu vlády ČR 
Martina Štěpánková. Předmě-
tem zájmu jednajících stran jsou 
všechny zásadní problémy nega-
tivně ovlivňující kvalitu bydlení 
(slušných) občanů,“ řekl Franti-
šek Ryba.  (red)

MOST – Neziskové organizace, které chtějí realizovat veřejně pro-
spěšný projekt, ale nemají k dispozici pracovní sílu a peníze, se mo-
hou obrátit na komořanskou teplárnu. United Energy totiž vyhlašu-
je další projekt fi remního dobrovolnictví.  

Díky projektu, který se popr-
vé rozeběhl v roce 2009, mohou 
zájemci a žadatelé „vyfasovat“ 
od teplárny zaměstnance. Ti 
mohou s  realizací záměrů ne-
ziskových organizací pomo-
ci. „I letos je společnost United 
Energy připravena, v rámci 
projektu fi remního dobrovolnic-
tví, poskytnout své zaměstnance 
některé z organizací, působících 
nebo vykonávajících svou čin-
nost na Mostecku a Litvínovsku,“ 
potvrdila tisková mluvčí United 
Energy Miloslava Kučerová. Pro 
zájemce to znamená jediné: vy-
plnit žádost. Ta je k dispozici na 
webových stránkách www.te-
pelnapohoda.cz, pod záložkou 

Dobrovolnictví. „Je potřeba toto 
učinit nejpozději do 25. března 
2016,“ upozornila mluvčí spo-
lečnosti. Ze zaslaných žádostí se 
následně vybere jedna organi-
zace, kterou teplárna v letošním 
roce podpoří. 

United Energy organizuje 
projekt fi remního dobrovol-
nictví s názvem Energický den 
již poosmé. „Je to forma fi rem-
ního dárcovství, kdy místo pe-
něz věnuje společnost čas, práci 
a schopnosti svých zaměstnanců 
na podporu veřejně prospěšného 
projektu. Pro mnohé neziskové 
organizace je pomoc fi remních 
dobrovolníků klíčová,“ vysvět-
luje Miloslava Kučerová. Bě-

hem Energického dne, jak se 
fi remnímu dobrovolnictví říká, 
zaměstnanci teplárny naposle-
dy pomohli Dětskému domovu 
ve Vysoké Peci zvelebit zahra-
du a zprovoznit letní bazén. 
V  předchozích ročnících zase 

vybudovat a opravit plot v  Ko-
jeneckém ústavu v Mostě. Jindy 
zase zvelebovali zahrady handi-
capovaným v Meziboří, Dětské-
mu domovu v Hoře Svaté Kate-
řiny nebo Mateřskému centru 
Klubíčko apod.  (sol)

Teplárna nabízí své zaměstnance

Bytové družstvo Krušnohor jednalo 
s premiérem o „vesnici pro lůzu“

Tématen setkání zástupců Krušnohoru s Tématen setkání zástupců Krušnohoru s 
premiérem byly rostoucí problémy s cikány.premiérem byly rostoucí problémy s cikány.

Pro mnohé neziskové organizace je Pro mnohé neziskové organizace je 
pomoc fi remních dobrovolníků klíčová.pomoc fi remních dobrovolníků klíčová.
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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 

LITVÍNOV- Ubytovna ve Vodní ulici, kterou v posledním měsíci loň-
ského roku Unipetrol RPA ve spolupráci s městem urychleně vyklidil 
a hodlal ji rekonstruovat, se opět plní lidmi. Vrací se sem původní 
nájemníci. Od bydlení je neodradil ani katastrofální stav zařízení. 
Provozovatel ubytovny, společnost Nivicolus, totiž nerespektuje 
rozhodnutí majitele ubytovnu vyprázdnit a lidem tu dál nabízí uby-
tování.

Vylidnit ubytovnu těsně před 
koncem roku dalo pracovní-
kům sociálního odboru v  Lit-
vínově notně zabrat. Město ale 
vyšlo vstříc majiteli ubytovny, 
který chtěl objekt rekonstru-
ovat, a o lidi v  sociální tísni se 
postaralo. Jen co se ale ubytov-
na vyprázdnila, vložil se do hry 
provozovatel, společnost Ni-
vicolus, která disponuje až do 
konce letošního roku na uby-
tovnu věcným břemenem a má 
právo ji užívat. A to i navzdory 
jejímu velmi špatnému tech-
nickému stavu. Původní ná-
jemníky nemusel nikdo dlouho 
přemlouvat, aby se nastěhovali 
zpět. Nevadí jim nevyhovující 
hygienické podmínky, nebez-
pečné rozvody bez platných re-
vizí, zatékající střecha. Pro ně je 
důležité, že na ubytovně mohou 
pobývat i pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek, což 
na ostatních podobných zaří-
zeních není možné. „Snažili 
jsme se co nejrychleji všechny 
nájemníky umístit  jinam. Vyšel 
jim vstříc i úřad práce, který za 
ně jako dávku okamžité mimo-
řádné pomoci uhradil kauce na 
nájmy. Ti lidé ale chtějí opět do 
Vodní. Nejprve psali petice, teď, 
když jim dal provozovatel tu 
možnost, se stěhují zpět,“ potvr-
dila místostarostka města Erika 
Sedláčková s tím, že na ubytov-
ně je už zhruba dvacet nájemní-
ků. Důvod, proč chtějí lidé zpět, 

a proč se jim v  zařízení tolik 
líbí, je jednoduchý. „Můžeme tu 
pít alkohol, nikdo se o nás nesta-
rá. Jsme dobrá parta, můžeme se 
scházet na chodbách, povídat si, 
popít. Každému je jedno, co tu 
děláme. Na jiných ubytovnách 
to takhle nejde. Všude jsou něja-
ká nařízení, omezení, ubytovací 
řády,“ prozradil důvod oblíbe-
nosti ubytovny ve Vodní ulici 

jeden z  jejích obyvatel. Celá 
prosincová námaha sociálních 
pracovníků tak měla jediný 
efekt. Nájemníci z  Vodní ulice 
roznesli do ostatních ubytoven 
štěnice a vrátili se zpět. 

Unipetrol o stěhování roz-
hodl v  závěru loňského roku, 
protože další pobyt na ubytovně 
odporoval zákonným nařízením 
a přímo ohrožoval zdraví oby-
vatel. Objekt má mimo jiné vad-
nou elektroinstalaci bez řádné 
revize, střecha hrozí propadnu-
tím, hygienické podmínky jsou 
zcela nedostatečné.  „Trváme na 
tom, že s  ohledem na technický 
stav budovy je jakýkoliv další 
pobyt osob v  budově rizikem. 

Nadále se snažíme ve spoluprá-
ci s  úřady města   komunikovat 
s osobami přítomnými v budově 
a vysvětlovat jim rizika spojená 
s  pobytem. Vystěhování osob je 
pro nás prioritou s  ohledem na 
jejich bezpečnost. Tím, že společ-
nost Nivicolus, a.s. vyzývá osoby 
k setrvání v ubytovně, vystavuje 
tyto osoby bezpečnostním a zdra-
votním rizikům, které vyplýva-
jí z  havarijního stavu budovy. 
Ubytované informujeme o tom, 
že podnikneme veškeré právní 
kroky, aby byla ubytovna co nej-
dříve vyklizena. Jsme proto v pří-
padě nutnosti připraveni obrátit 
se i na soud,“ sdělil mluvčí Uni-
petrolu Mikuláš Duda.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé budou rozhodovat, zda město vy-
hlásí architektonickou soutěž na bazén a most na Podkrušnohorské 
ulici. Město by mohlo mít dva architektonické skvosty. Významně by 
se ale prodloužila doba, než by most a bazén začaly sloužit veřejnosti. 

Litvínov se připravuje na dvě 
velmi významné investice, kte-
ré ovlivní tvář města na desít-
ky let. Stavět se má nový bazén 
a most na Podkrušnohorské 
ulici. Oběma akcím se už věno-
valo bývalé vedení města. Úřed-
níci na přípravě obou investic 
pilně pracovali a výsledkem je 
v případě plavecké haly projekt 
k  územnímu řízení, v  případě 
mostu projektová dokumenta-
ce a platné prováděcí i stavební 

povolení. Nyní ale vedení města 
stojí před rozhodnutím, zda dál 
pokračovat podle připravených 
projektů, nebo se přiklonit k ar-
chitektonické soutěži. „Záleží 
na rozhodnutí zastupitelů. Kaž-
dý má na věc jiný názor. Někdo 
chce pokračovat v započaté práci, 
jiní prosazují architektonickou 
soutěž. Obě varianty mají své 
pro a proti,“ uvedla místosta-
rostka města Erika Sedláčko-
vá. Pokud zastupitelé nakonec 

zvednou ruku pro architekto-
nickou soutěž, pak si může měs-
to práci úředníků a projekty za 
celkem dva milióny korun str-
čit do skříně. Doba realizace se 
prodlouží, ale lidé budou moci 
svými názory přispět ke koneč-
né podobě obou staveb.  Možné 
jsou prý také úspory v  koneč-
ném provedení.  (pur)

LOM - Severočeská vodárenská společnost zahájila v Lomu rekon-
strukci čistírny odpadních vod a přilehlého provozního objektu. 
Čistírna a provozní objekt už byly v havarijním stavu a hrozilo, že 
přestanou fungovat.

Kanalizační systém města 
Lom je zakončený na místní 
mechanicko-biologické čistír-
ně odpadních vod s  kapacitou 
2 750 obyvatel. „Na čistírně od-
padních vod jsou dva přítoky. 
Gravitační a výtlak zavedený 
před provozní objekt. Na gravi-
tačním přítoku jsou umístěny 
venkovní střední česle. V provoz-
ním objektu jsou jemné strojně 
stíratelné česle, vertikální lapák 
písku a čerpací stanice. Odpadní 
vody pokračují na biologickou 

linku, tvořenou dvojicí denitri-
fi kačních nádrží, nitrifi kačních 
nádrží, separátorů kalu a jed-
ním kalojemem se zahušťovačem 
kalu. Vzhledem k havarijnímu 
technickému stavu provozního 
objektu a nevyhovujícímu hru-
bému předčištění SVS rozhodla 
o částečné rekonstrukci čistírny 
odpadních vod při zachování její 
kapacity,“ uvedl mluvčí společ-
nosti Jiří Hladík. V  rámci in-
vestice dojde k výstavbě lapáku 
štěrku a bude vybudován nový 

provozní objekt a demolován 
objekt starý. Nový objekt bude 
obsahovat jak místnost obslu-
hy s rozvaděči, tak dmychárnu 
pro výrobu tlakového vzduchu. 
„Využita bude podzemní část 
původního provozního objektu 
se žlabem, lapákem písku včetně 
pračky a čerpací stanicí. Původní 
blok biologické linky a kalového 
hospodářství zůstane zachován. 
Využit bude také žlab původních 
česlí po doplnění obtoku a zakry-
tí česlí včetně kontejneru,“ dopl-
nil Jiří Hladík.  Stavební práce 
začnou v následujících dnech 
a mají být podle schváleného 
harmonogramu dokončeny do 
30. září 2016.   (pur)

Z kamaráda zloděj
MOST – Mostecká policie še-

tří případ krádeže starožitných 
mincí. K tomu mělo dojít minu-
lý týden v  jednom mosteckém 
bytě. Tam si mladý muž pozval 
na návštěvu svého kamaráda. 
Ten v  nestřeženém okamžiku 
odcizil pět volně odložených 
starožitných mincí. „Krádež po-
škozený odhalil záhy a obrátil se 
na kamaráda. Ten mu  tři min-
ce vrátil. Zbývající dvě byly již 
v  bazaru,“ informovala mluvčí 
mostecké státní policie Ludmila 
Světláková. Policisté do vyšet-
řování přibrali znalce k ocenění 
mincí. Poškozený škodu odhadl 
na částku 3  500 korun. Čtyřia-
dvacetiletý muž z Mostu si pře-
vzal záznam o sdělení podezře-
ní ze spáchání přečinu krádeže. 
Už v minulosti kradl a byl za to 
odsouzen. Odcizené mince byly 
vráceny zpět majiteli.

Další jízdu zakázali
MOST – Při kontrole řidiče 

osobního vozidla Škoda policis-
té narazili na řidiče, u kterého 
zjistili, že má zákaz řízení až do 
jara letošního roku. „Policisté 
Mostečanovi další jízdu zaká-
zali. Na policejním oddělení si 
pak 48letý muž převzal záznam 
o sdělení podezření ze spáchání 
přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. Věc je še-
třena ve zkráceném přípravném 
řízení. Muž měl navíc pozitivní 
dechovou zkoušku na alkohol, 
když nadýchal 0,4 promile al-
koholu,“ informovala policejní 
mluvčí Ludmila Světláková.

Zloděj vůní
MOST – Pachatele dvou 

krádeží v  prodejnách droge-
rie odhalili mostečtí policisté. 
Jednalo se o 21letého Moste-
čana, který v prodejnách odci-
zil přípravky na vlasy, které si 
uložil do batohu a pak z  pro-
dejny odešel, aniž by za zboží 
zaplatil. V  druhém případě si 
do kapsy oděvu uschoval tři 
parfémy. Poškozené fi rmě způ-
sobil škodu za 3  800 korun. 
„Za krádeže byl v minulosti po-
trestán, z vězení se vrátil domů 
loni. Koncem roku ho policie ob-
vinila za krádež, když v jednom 
supermarketu vnikl do prostoru 
výkupu lahví a tam měl odcizit 
několik kusů prázdných přepra-
vek,“ upřesnila Ludmila Světlá-
ková.

Za „bývalkou“ 
oknem

OBRNICE – Porušování 
domovní svobody se dopustil 
30letý muž z Mostu. Ten v Obr-
nicích na Mostecku ve večerních 
hodinách vniknul do rodinného 
domu oknem, do kterého vylezl 
pomocí žebříku. Okno  rozbil. 
Dostal se do domu a poté uvnitř 
čekal, až přijde bývalá přítelky-
ně. „Z místa ho odvezla policej-
ní hlídka. S ohledem na drobné 
poranění ruky byl převezen na 
ošetření k lékaři a následně skon-
čil v policejní cele,“ informovala 
mluvčí Světláková. Muž měl po-
zitivní dechovou zkoušku na al-
kohol. Na okně způsobil škodu 
ve výši 1 000 korun. (sol)

Ubytovna ve Vodní se znovu plní lidmi

V Lomu zahájili rekonstrukci 
čistírny odpadních vod

O mostu a bazénu 
rozhodnou zastupitelé

Ani havarijní stav ubytovny Ani havarijní stav ubytovny 
neodradil lidi, aby se do ní vraceli.neodradil lidi, aby se do ní vraceli.

Most už dlouho nevydrží.Most už dlouho nevydrží.
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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

MOST – Návštěvníci mostecké knihovny mohli po delší odmlce zno-
vu navštívit oblíbenou talk show Zná-Most. Do „horkého“ křesla 
usedl tentokrát poslanec parlamentu a uvolněný ředitel Městské 
policie v  Mostě Bronislav Schwarz. Bývalý voják, policista je dnes 
politikem na plný úvazek. Bronislava Schwarze mnozí znají jako člo-
věka, který neváhá pojmenovat problémy otevřeně.  Letos v říjnu 
mu bude 50 let. Bydlí v Lomu, ale v Mostě pracuje už deset let. Od 
roku 2008 je zastupitelem Ústeckého kraje, od roku 2010 radním 
města Lomu, v říjnu 2013 byl zvolen na kandidátku ANO do Parla-
mentu ČR. Od února 2014 je předsedou hnutí Severočeši.cz. 

S poslancem rozmlouval ředi-
tel knihovny Tomáš Ondrášek. 
Ptát se mohli ale tradičně i ob-
čané a návštěvníci pořadu. Co 
na sebe a svou práci Bronislav 
Schwarz prozradil…? Vybrali 
jsme nejzajímavější postřehy 
a reakce. 

Vaše nejmilejší místo v Mos-
tě?

Budete se asi divit, ale je to 
budova městské policie. Tam 
jsem zažil v  Mostě ta nejlepší 
léta. V této budově jsem byl na 
obvodním oddělení policie stát-
ní... Tam mi bylo dobře. 

Co nesnášíte, v  čem si na-
opak libujete?

Vadí mi, když lidi lžou a neří-
kají pravdu. A v čem si libuji? Že 
dnes můžu naplno říkat pravdu 
a nemusím si dávat pozor na 
pusu, protože by mě pak vyho-
dili. Jako policista jsem si to to-
tiž dovolit nemohl. Dnes se mi 
ale většinou někteří lidé vyhý-
bají, protože na ně hodně vím...

Váš oblíbený spisovatel, 
fi lm, muzikant…

Mám rád cestopisy. Hanzel-
ku a Zikmunda a jejich knížky 
o Africe, o Heyerdahlovi a jeho 
plavbě na voru přes Atlantik 
apod. 

Jakou sportovní událost jste 
naposledy navštívil jako běžný 
občan?

Chodím na sportovní akce 
vždy jako řadový divák. Chodím 
na hokej do Litvínova, protože 
sám jsem hrával v  Lovosicích 

hokej, když jsem tu vyrůstal.  

Slavíte raději Valentýna 
nebo Svátek práce?

Mám přísnou manželku, tak-
že musím slavit Valentýna. Mně 
nevadil starý režim, některé věci 
se mi v něm líbily. Lidi táhli za 
jeden provaz. Uznávám oba 
svátky, ale víc asi Svátek práce 
a také MDŽ. 

Existuje Bůh?
Neexistuje.

Kolik máte dětí a manželek, 
kolik času věnujete rodině, pří-
buzným…

Mám třetí manželku a celkem 
5 dětí. Čtyři vlastní a jedno jsem 
vyženil a vychoval. 

Kolik týdně vykouříte ciga-
ret a vypijete alkoholu?

Nekouřím a alkohol vůbec 
nepiji. A to ani ve sněmovně, 
i když se tam může. 

Používáte sociální sítě face-
book, twitter a podobně? 

Ne, vůbec. Nezajímám se o to.  

Raději pečenou krkovičku, 
nebo zeleninový salát?

Raději krkovičku, ale dnes už 
musím jíst spíš ten zeleninový 
salát. 

Jak vysoký je Hněvín?
Myslím něco kolem 400 met-

rů. Pamatuji si to jako letec. 

Co je pro obyvatele Mostu 
lepší? Získávat energii z  ato-
mu, nebo z uhlí?

Jedno vím určitě. Na tento 
region se poněkud zapomnělo. 
Máme tu hodně cikánů, hod-
ně nezaměstnaných a málokdo 
sem pošle peníze. Když by vláda 
vymyslela něco, jak zaměstnat 
lidi - ne ovšem v  montovacích 
halách na auta nebo na televi-
ze, ale nějaký program, aby se 
tu lidi uživili a dělali svoji práci 
rádi, tak ať se klidně přestane 
těžit. Ale zatím vidím uhlí jako 
jediné, kde lidé práci neztratí. 
Proto budu vždycky podporovat 
uhlí. Nic lepšího zatím neznám. 

Je Most bezpečné město?
Já myslím, že bývalé vedení 

města, i to, co bylo předtím, ale 
i současné vedení dávalo a dává 
do bezpečnosti hodně peněz. 
Máme dobrou městskou policii. 
Máme hlídky, kamery… Může 
se vždycky stát cokoliv, ale ne-
jsme žádný Bronx.  Strážníci se 
snaží a nemají to jednoduché. 
Radnice ale v posledních letech 
dotuje za své peníze, které patří 
občanům, bezpečnost za stát. Je 
to smutné. Stát vymýšlí mnohé 
nesmysly. Pravomoci přeha-
zuje na samosprávy, radnice…
peníze na to už jim ale nepošle 
a neřeší to.  

Jsou ve městě zóny bezpečné 
a méně bezpečné?

Ano, to jistě. Ale co je pro 
mě bezpečné a mně nevadí, je 
například pro člověka staršího 
a fyzicky nezdatného už nebez-
pečné. Každý bezpečnost vnímá 
jinak.

Kdo v  Mostě představuje 
největší nebezpečí?

 Máme tady největší procen-
to trestné činnosti páchanou 
cikány. Dále je to také skupina 
mladších lidí kolem 18 – 20 
let, zejména jsou to loupeže. Je 
to i tím, že nemusejí chodit do 
práce. Zrušila se veřejná služba, 
kterou jsme alespoň trochu nu-
tili mladé pracovat. Bohužel to 
ani já nezměním. Když jsem ve 

sněmovně řekl, že bych byl pro 
znovuobnovení veřejné služby, 
tak si mysleli, že si z nich dělám 
srandu. A připomínám, že to 
byli koaliční partneři. 

O cikánech mluvíte bez ser-
vítků, a přesto jste byl napří-
klad v Chanově respektován…

Já se jich nebojím a můžu si to 
dovolit, na rozdíl od některých 
lidí, kteří o tom jen mluví. Za-
městnávám totiž cikány osobně, 
jako radní Lomu mám na sta-
rosti technické služby. Chodím 
sem s nimi do práce řezat stro-
my, jezdím s  traktorem…Mám 
tu asi 35 cikánů, a když jim řek-
nu, že když budou makat, dosta-
nou, co si zaslouží, tak to udě-
lají. Můžu si dovolit být na ně 
přísný. Vědí, že dodržím slovo. 

Co se z hlediska bezpečnosti 
snažíte do Mostu protlačit?

Doporučil jsem novému ře-
diteli policie vynikající novin-
ku. Jedná se o speciální barvu, 
kterou si necháte postříkat to, 
co je vám blízké – kolo, vozidlo, 
rybářské pruty, veškerý maje-
tek. Tato barva v sobě obsahuje 
identifi kátory, které umějí na-
číst speciální přístroje – čtečky, 
které budou mít policisté. Pak 
stačí jen, abyste projeli okolo 
a technika kradenou věc pozná. 

To byste tady měli mít už v nej-
bližší době, zdarma. Obdobně 
se v  minulosti realizovaly čipy 
do kol. Už se ale tuto věc nepo-
vedlo rozšířit do celé republiky. 
Tato novinka je ale malé zaříze-
ní, které funguje v celé Evropě. 

Kam myslíte, že dnes směřu-
je Česko? Je orientace Hradu 
na Rusko a Čínu perspektivní?

Nemyslím si, že je perspek-
tivní. Myslím si, že prezident 
Zeman tak nějak vše, co se děje 
v naší zemi, vyrovnává. Nejsem 
velkým příznivcem ani Ruska, 
ani Ameriky. Myslím, že by-
chom měli být větší diplomati. 
Rusové tady byli dlouho. Po 
revoluci jsme šli zase hodně 
na druhou stranu. Přijde mi, 
že se moc „kýváme“. Bral bych 
politiku více diplomatickou na 
všechny stany. Z  Ruska potře-
bujeme dobré věci, z Číny mů-
žeme mít dobré věci, jsme ale 
také blízko Německu, Itálie... 
Musíme si najít svou cestu, kte-
rou chceme jít, a měli bychom 
se více vyhranit. 

Hlásíte se nahlas k  tomu, 
že jste voják, policista a míň 
k tomu, že jste poslanec a že to 
už nechcete dělat? Proč se této 
práci věnujete?

Mně do politiky přivedl Jiří 
Zelenka. Představil mě Františ-
ku Rybovi a začali jsme se vě-
novat politice. Já jsem tehdy nic 
moc neznal. Pak jsem se stal ře-
ditelem městské policie a začali 
jsme s komunální politikou a ta 
mě baví. Měl jsem v ní vždycky 
štěstí, a to jak za bývalého ve-
dení, tak za současného vedení. 
Vždycky to tak nějak „odsejpa-
lo“. Něco se dohodlo a během 
chvilky to už bylo v praxi. To 
ale v Praze není. Tolik hodin, co 
trávím ve sněmovně, jsem ni-
kdy na městské policii netrávil. 
Na obcích se může udělat pro 
občany mnohem víc. Kdyby se 
tady hádali jako v  parlamentu, 
tak bychom měli ještě mlíko ve 
fl aškách. 

Bude se vám po vaší práci ve 
sněmovně stýskat? Kam byste 
se potom chtěl vrátit? 

Až skončím ve sněmovně, 
bude mi líto jen jedné věci. Jí-
delny. Ta mi tam totiž připomí-
ná mé mládí. Po tom jediném 
se mi bude stýskat. Po ničem 
jiném. Byla to pro mě ale životní 
zkušenost. Po skončení se chys-
tám tam, kde jsem končil vojen-
skou kariéru - k  letectvu. 

 
Co se vám v politice nepoda-

řilo uskutečnit?

Nepodařilo se mi prosadit 
v  Mostě záchytku. Jsme jeden 
z mála krajů, který ji nemá a bo-
hužel se to nepovedlo, nikdo mě 
nepodpořil, i když to bylo roz-
jeté.   

Kde nastal zvrat, že v našem 
městě vznikla v politické sféře 
taková nenávist. Proč došlo 
k  takové nevraživosti, kterou 
si tu v historii vůbec nepama-
tujeme…? (dotaz z  publika, 
pozn. red.)

Nemám nenávist k  nikomu. 
Jsem jen naštvaný, že to tak do-
padlo. Lidé, kterým jsem věřil, 
mě jednoho dne vyhodili z po-
rady a řekli mi, že když se kama-
rádím se Zelenkou, nemám sem 
už chodit. Řekl jsem si, dobře 
a zavřel jsem za tím dveře. Tím 
to pro mě skončilo. Držím se 
celý život jednoho hesla - loa-
jalita nade vše, kromě cti. Svoji 
čest nikdy nevyměním. Dnes je 
to spíše politický boj. Uvidíme 
příští volby, třeba se to změ-
ní. Mě mrzí, že to tak dopadlo. 
Kdyby tomu tak nebylo, mohli 
jsme se všichni Mosťáci mít líp. 
Tohle k ničemu nepřispělo. Zase 
jsme na začátku. Jako tenkrát, 
když Šulc zastavil přísun peněz 
sem do Mostu a Most je na tom 
jenom bitej. 

Nedávno jste řekl, že Seve-
ročeši mají  do krajských voleb 
tři lídry. Prozradíte, kdo to je?

Severočeši mají několik líd-
rů. Kandidátem na hejtmana 
může být jen ale ten, kdo by to 
opravdu zvládl a nebál se toho. 
Může to být Vozka, Dernero-
vá, Zelenka, Schwarz, Pípal, 
Štembera…Sám za sebe ale 
říkám, že to dělat nechci. Po-
slancováním chci odejít z poli-
tiky a chci se věnovat něčemu 
jinému. Můžete se podívat, co 
po mně zůstane. Pracoval jsem 
na několika pozměňovacích 
návrzích a je vidět kam směřu-
ju. Když se mi povede změnit 
zákon o městské policii…tak 
budu moc rád.  

Padlo tu už téma o rozkolu 
nejsilnějších mosteckých poli-
tických subjektů. Myslíte si, že 
se zase mohou někdy nazpátek 
sbratřit?

Nikdy neříkej nikdy. Myslím 
si, že může dojít ke sbratření. 
Je třeba si věci vysvětlit. Nikdo 
neví, jak na tomhle světě může 
být dlouho. Proto si to myslím 
a osobně bych si to i přál, proto-
že pro Most by to nebylo špatný 
a mohl by pak odněkud někam 
směřovat. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Bronislav Schwarz 
„Kdyby se tady hádali jako v parlamentu, 
tak bychom měli ještě mlíko ve fl aškách“ 

Bronislav Schwarz přišel Bronislav Schwarz přišel 
diskutovat s občany do diskutovat s občany do 
mostecké knihovny. Stal mostecké knihovny. Stal 
se šestým hostem pořadu se šestým hostem pořadu 
Zná-Most.Zná-Most.
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Chcete se naučit kavárenskou činnost?
Chcete být samostatnější a aktivněji se zapojit 

do běžného života?
Máte zájem o získání pracovních dovedností?

Domovy sociálních služeb Litvínov Vám nabízejí službu 
sociálně terapeutické dílny!

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Pro koho je služba sociálně terapeutické dílny určena:

Osoby s různým stupněm mentálního postižení a osoby s mentálním posti-
žením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením od 18 do 64 let 
věku, kteří nejsou z důvodu zdravotního postižení umístitelní na otevřeném 
ani chráněném trhu práce.

Hlavní cíle sociálně terapeutické dílny:

• podpora a vedení klientů k samostatnosti a ke zvyšování jejich sebe-
vědomí,

• podpora klientů při vytváření přirozených vazeb s okolím a vrstevníky,
• individuální podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních 

návyků klientů,
• podpora rozvoje manuální zručnosti a nácvik nových manuálních do-

vedností.

Místa poskytované služby:

• Kavárna Jitřenka, Domov pro Seniory, Křížatecká 16, Litvínov – Janov
• Kavárna La Ponto, Husova 104, Litvínov

Jak nás můžete kontaktovat?

Zavolejte na tel. číslo 476 765 109 
nebo napište e-mail na kolackova@dsslitvinov.cz.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.dsslitvinov.cz.

LITVÍNOV – Nejen zamilovaní 
si vyšli minulý víkend do zám-
ku Valdštejnů na valentýnskou 
akci. Zámek je přivítal romantic-
ky osvětleným nádvořím a pro-
gramem šitým svatému Valen-
týnu na míru.

Během valentýnského víken-
du navštívily zámek Valdštejnů 
stovky lidí. Přilákal je speciální 
program. Na nádvoří je přiví-
tala srdce ze svíček. V zámku je 
pak čekala výstava svatebních 
šatů, originální romantické fo-
cení s kulisami výstavy Srdceráj. 
V  expozici historické fi lmové 
techniky se promítaly staré fi l-
my s  tématikou lásky. „Byl to 
velmi úspěšný víkend. Návštěv-
níky bavil speciální program, 
prohlédli si zámek a výstavy, 
užili si kávu zdarma v infocentru 
a hlavně večerní prohlídky, které 
se na zámku konají výjimečně. 
Slavnostně osvětlené nádvoří 
svíčkami a loučemi dávalo celé 
akci mimořádnou atmosféru,“ 
zhodnotila uplynulý víkend ve-
doucí infocentra Kateřina Pou-
rová, která na akci s  propagací 
města spolupracovala. Další ori-
ginální akci chystají na zámku 
Valdštejnů už během Velikonoc. 

(pur)

LITVÍNOV – Nové parkoviště pro čtyřicet aut v Bezručově ulici bude 
už v letošním roce. S výstavbou se začne v dubnu a hotovo má být 
do třech měsíců. 

Výstavba parkoviště v  Bez-
ručově ulici se několikrát od-
kládala. Teď už má ale město 
jasno. Začít by se mělo do dvou 

měsíců, hned, jak to počasí do-
volí. Záměr vybudovat v  ulici 
parkoviště provázela bouřlivá 
diskuze tamních obyvatel. Ti 

se rozdělili na dva tábory. Část 
parkoviště chtěla, druhá prosa-
zovala zachování zelené plochy 
pro dětské hry. „Tlak na město 
byl obrovský. V  ulici došlo ke 
značnému úbytku parkovacích 
míst. Dříve auta stála na chodní-
cích, na plochách pro hasičskou 

techniku. Problém měli i rodiče, 
kteří vozí děti do mateřské školy 
v Bezručově ulici. Bylo nutné si-
tuaci co nejdříve vyřešit,“ uvedla 
místostarostka. Záměr vybu-
dovat parkoviště nad dětským 
hřištěm u garáží ale narazil na 
odpor skupiny obyvatel sídliš-
tě. „Poukazovali na to, že si tam 
hrají děti, v zimě na svahu sáň-
kují,“ doplnila místostarostka. 
Nakonec potřeba parkovacích 
míst zvítězila a parkoviště se 
stavět bude. „Lhůta pro výstav-
bu parkoviště je tříměsíční, tedy 
delší, než je obvyklé. V  místě je 
nutné dosypat náspy, materiál 
se musí pečlivě zpevnit. Dáváme 
delší termín, aby nedošlo z  dů-
vodu spěchu k nekvalitní práci,“ 
uvedla vedoucí odboru investic 
Hana Nováková. Předpokláda-
ná cena parkoviště pro čtyřicet 
aut je 4,2 milióny korun. Město 
ale věří, že vysoutěží cenu niž-
ší. „V rámci výstavby parkoviště 
také zrekonstruujeme přilehlé 
dětské hřiště. Sáňkování přesu-
neme do nedalekého pietního 
parku, kde jsou také svahy a na-
víc nehrozí, že děti při dojezdu 
vjedou pod auto,“ uzavřela Hana 
Nováková.  (pur) 

Nepořádek kolem 
Světa

Vloni poslali občané na úřad 
šestnáct stížností. Lidé si stěžo-
vali na nepořádek v okolí bý-
valého kina Svět, na omezený 
provoz kanceláře evidence oby-
vatel v době rekonstrukce budo-
vy Radnice, na neinformování 
veřejnosti o výbuchu v Unipet-
rolu, podávání alkoholu mladist-
vým na ZS IH Litvínov, zamořo-
vání okolí MŠ Ladova dehtovými 
zplodinami či na činnost strážní-
ků městské policie. Čtyři stíž-
nosti vyhodnotili úředníci jako 
odůvodněné, tři jako částečně 
odůvodněné. Loni přišly také 
dvě petice. V první obyvatelé 
žádali zřízení zpomalovacích re-
tardérů v ulici Valdštejnská. Ve 
druhé  zachování ubytovny ve 
Vodní ulici. V roce 2015 poslali 

občané 37 žádostí o informace. 
Týkaly se investičních plánů, 
počtu zaměstnanců, opravy ko-
munikace v ulici Bezručova, či 
parkování v ulici Kostelní, Sme-
tanova a nám. Masaryka. 

Nový šéf
Odbor investic a regionální-

ho rozvoje má nového vedou-
cího - Pavla Andrta z Litvínova.  
Výběrové řízení na funkci  bylo 
vyhlášeno 7. ledna 2016. Přihlá-
sili  se tři uchazeči, kteří splnili 
podmínky. Současná vedoucí 
odboru Hana Nováková od-
chází z  úřadu na vlastní přání. 
„V době, kdy Hana Nováková 
nastupovala do úřadu, jsem byl 
starostou města. Byl jsem rád, 
že jsme získali takového člověka, 
který v Litvínově žije, záleží mu 
na městě a svou prací dýchá. Vy-
brali jsme tehdy velmi dobře. Da-

řilo se získávat dotace, úspěšně 
dokončovat projekty. Velmi dě-
kuji Haně Novákové za její práci 
pro město,“ poděkoval odcháze-
jící vedoucí odboru místosta-
rosta Milan Šťovíček. Poděková-
ní vyjádřila také místostarostka 
Erika Sedláčková. 

Město žádá peníze 
Odbor sociálních věcí a škol-

ství Městského úřadu Litvínov 
žádá o peníze na zaměstnance 
v  rámci Koordinovaného pří-
stupu k sociálně vyloučeným lo-
kalitám. Z  dotací hodlá pokrýt 
poskytování sociálních služeb, 
programy prevence kriminality, 
asistenty prevence kriminality 
a asistenční, motivační progra-
my na podporu rodičovských 
kompetencí. Prioritou projek-
tu je podle vedení města snaha 
o zajištění fungování asistentů 

prevence kriminality a zajištění 
dostatečné kapacity registrova-
ných sociálních služeb, zejména 
v sociálně vyloučené lokalitě Ja-
nov. Na tři roky může město ma-
ximálně získat více než patnáct 
miliónů korun. V rámci projek-
tu hodlá město realizovat pro-
střednictvím společnosti První 
krok Litvínov terénní sociální 
programy a sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s  dětmi, 
prostřednictvím Městské poli-
cie Litvínov asistenty prevence 
kriminality a samostatně Klub 
pro rodiče s  dětmi.  V případě 
sociálních služeb se v roce 2016 
jedná o 3 pracovníky, v období 
od ledna 2017 o 5 pracovníků 
celkem. Asistentů prevence kri-
minality požaduje město 12 a 1 
pracovníka pro Klub pro rodiče 
s dětmi zabezpečujícího činnost 
klubu.  (pur)

z Rady města Litvínova

Parkoviště v Bezručovce už letos

Valentýnská akce přilákala stovky lidí

V Bezručově ulici se V Bezručově ulici se 
začne stavět v dubnu.začne stavět v dubnu.

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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LITVÍNOV – V Litvínově se stále nerozhodli, zda podpoří vybudová-
ní chodníku na Meziboří. Radní doporučují zastupitelům další pro-
jekt, jinak město do spolupráce s Mezibořím nepůjde.

Přestože po posledním jedná-
ní litvínovských zastupitelů, na 
kterém vystoupil starosta Me-
ziboří Petr Červenka, se zdálo 
být už vše jasné, Litvínov opět 
váhá, zda se připojit k projektu 
výstavby chodníku z  Litvínova 
na Meziboří. Litvínov by měl 
podat žádost o dotaci na část 
chodníku, který vede na jeho 
katastru. Spoluúčast města by 
byla 300 tisíc korun. Podle ve-
dení města má ale Litvínov jiné 
priority a do stavby chodníku se 

mu příliš nechce. A tak si klade 
podmínky. „Chceme, aby sou-
částí projektu výstavby chodníku 
byla také rekonstrukce zastávek 
na Mezibořské ulici a řešení pře-
chodů u Partyzána. Pokud by se 
toto do žádosti dostalo, pak jsme 
ochotni s Mezibořím do projektu 
jít. Pokud ne, máme jiné priority, 
jiné chodníky a přechody, do kte-
rých chceme investovat,“ uvedla 
místostarostka města Erika Sed-
láčková. Oba projekty by bylo 
možné podle vedoucí odboru 

investic Hany Novákové oddělit 
a podat je odděleně. O chodník 
usiluje město Meziboří, aby vy-
šlo vstříc svým i litvínovským 
občanům, kteří chodí po silnici 
mezi oběma městy pěšky. Žá-
dost Meziboří, aby se Litvínov se 
svou částí chodníku k  projektu 
připojil, podpořila celá opozice. 
Na posledním jednání litvínov-
ských zastupitelů Petr Červenka 
připomněl Litvínovským, v čem 
všem vychází Meziboří Litvíno-
vu vstříc. „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. Znovu o chodní-
ku budou zastupitelé hlasovat 
na únorovém jednání.  (pur)

MŠ má výjimku
Mezibořští radní schválili vý-

jimku pro počet dětí MŠ Míro-
va, MŠ Žižkova a v ZŠ Meziboří, 
a to na dobu neurčitou.. Podle 
školského zákona může být 
počet dětí ve třídě navýšen až 
o 4 děti. Mateřská škola Žižkova 
splňuje hygienické podmínky 
pro toto navýšení.

Zákaz podomního 
prodeje

Rada města vydala nařízení 
Tržní řád, kterým se zakazuje 
podomní prodej. „Hlavními dů-
vody jsou ochrana občanů města 
před nekalými praktikami pro-

dejců a prevence kriminální čin-
nosti na území města,“ vysvětlil 
starosta Petr Červenka. 

Přípravy na 
chodník

Meziboří pracuje na pří-
pravách k  projektu budování 
chodníku mezi městy Mezi-
boří a Litvínov. Radní města 
schválili smlouvu mezi městem 
a správou a údržbou silnic Ús-
teckého kraje o provedení stav-
by. Stavba by měla být zahájena 
do jednoho roku od podpisu 
smlouvy. Radní dále doporučili 
zastupitelstvu schválit smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, a to z důvodu zřízení kabelu 

nízkého napětí pro přechod pro 
chodce na této komunikaci pro 
pěší.

Lidé se zajímají 
Lidé chtějí svobodné infor-

mace. Vloni se nejvíce zají-
mali o investiční plán města. 
Ve dvou případech žadatelům 
město nevyhovělo. Vyhledávání 
požadovaných informací bylo 
mimořádné rozsáhlé a žadatel 
nezaplatil předepsanou úhradu. 
V  ostatních případech město 
vyhovělo. Informace se týkaly 
počtu evidovaných dlužníků, 
voleb do zastupitelstva města 
a využívání informačního systé-
mu CODEXIS. 

(pur)

LITVÍNOV – Za výroky litvínovského právníka Jana Puldy stojí ta-
jemník města Josef Skalický. Nesouhlasí s tím, že by právník uvedl 
litvínovské zastupitele v omyl svým výkladem, že trestně právní 
odpovědnost za rozhodnutí o udělení smluvní pokuty stavebním 
fi rmám leží výhradně na radě města. 

Právní radu si vyžádalo vedení 
města při projednávání udělení 
smluvních pokut stavebním fi r-
mám, které nedodržely termín, 
na loňském jednání litvínovských 
zastupitelů. S právním výkladem, 
podle kterého zastupitelstvo ne-
nese odpovědnost za snížení 
smluvní pokuty, ale výhradně jen 
rada města,  nesouhlasila zastu-

pitelka Hana Žihlová. Ta ho na 
prosincovém jednání označila za 
nekorektní a žádala písemné vy-
světlení od tajemníka města Jo-
sefa Skalického. Tajemník ale za 
výroky svého podřízeného stojí. 
„Nevidím žádný rozpor mezi tím, 
co bylo sděleno Janem Puldou ve 
vztahu k odpovědnosti a pravo-
mocím zastupitelstva města. Před-

mětem jednání zastupitelstva bylo 
mimo jiné projednání a hlasování 
o uplatnění smluvních pokut. Zde 
je třeba konstatovat, že povinnost 
naplnění podmínek smluvních 
vztahů je vždy na odpovědnosti 
výkonného orgánu obce, tedy rady 
města. Zastupitelstvo města je 
oprávněno se k této konkrétní věci 
vyjádřit a může hlasovat, případ-
ně schválit prominutí dluhu vyšší-
ho než dvacet tisíc korun. Návrh 
na takové usnesení ale nebyl z řad 
zastupitelů navržen,“ vysvětlil 
tajemník města Josef Skalický. 
 (pur)

LITVÍNOV – Občanský průkaz či pas si nyní můžete v Litvínově ne-
chat udělat také v úterý a ve čtvrtek. Městský úřad Litvínov totiž od 
1. března rozšířil úřední hodiny odboru správních evidencí.  

Rozšířením úředních hodin 
v dalších dvou dnech si městský 
úřad slibuje plynulejší odba-
vování občanů a zároveň tímto 
krokem vyjde vstříc požadavku 
veřejnosti. „Chceme tím čás-
tečně uvolnit odpolední hodiny 
v  pondělí a ve středu,“ doplnil 
tajemník Josef Skalický. Podle 
jeho slov sice úředních hodin 
přibyde, ale počet úředníků se 
nijak nenavýší. Agendu budou 

muset zvládnout ve stávajícím 
počtu. K vyřízení občanského 

průkazu a cestovního pasu se 
lze objednat přes elektronický 
objednávkový systém. „Objed-
návkový systém je často občany 
využíván,“ potvrdil tajemník 
a představil další novinku, kte-
rou město vychází občanům 
vstříc. „Stav vyřízených žádostí 
o doklady je možné sledovat na 
webové adrese města Litvínova 
pod odkazem » Stav žádostí OP 
a CD. Tam lidé zjistí, že jejich 
občanský průkaz nebo cestovní 
doklad už je připravený a mohou 
si ho vyzvednout,“ vysvětlil Josef 
Skalický.  (pur)

Na úřad můžete častěji

Kontroverzní cesta na 
Meziboří: stále není jasno

„Právník města nepochybil“

z Rady města Meziboří

Úřední dny od 1. 3. v oddělení občanských 

průkazů a cestovních dokladů: 

Pondělí 8-11.30 hod. a 12.30-17 hod. 

Úterý 8-11.30 hod. 

Středa 8-11.30 a 12.30-17 hod. 

Čtvrtek 8-11.30 hod.

Chodník už jednou obhajoval Chodník už jednou obhajoval 
starosta Meziboří Petr starosta Meziboří Petr 
Červenka před litvínovskými Červenka před litvínovskými 
zastupiteli.zastupiteli.
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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 autosedačku po 1 

dítěti, 3-10 kg, s papíry, modrá, 
jemný vzorek. 500 Kč. Telefon: 607 
454 139

 ■ Prodám hezkou zachovalou 
ložnici rok 1935, ořech, třídílná 
skříň, prádelník, 2 noční stolky, 
toaleta 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. 
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-

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

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 
260 000. 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
 ■ 31 let, se dvěma dětmi nzl., 

hledá maminku a dobrou ženu do 
45 let, na vzhledu nezáleží, ale na 
dobrém srdci ano. Jestli tu někde 
jsi, ozvi se prosím. TČ ve VT, neva-
dí? Info: redakce

 ■ Svobodný 40/168, hledá dív-
ku, které by nevadilo žít na vesnici. 
Jsem hodný a ženy nebiji. Mám 
svůj byt. Můžeš mít i dítě. Jsem 
tolerantní a upřímný. Litvínov a 
okolí. Jen SMS. Telefon: 721 179 
984. Buď také tolerantní, já nejsem 
zlý. Jsi tu? Chtěl bych tě hýčkat. Pa 
Jaroslav

 ■ 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
19. 2. od 19.30 hodin CABARET (premiéra)
Autor: JOE MASTEROFF - JOHN KANDER - FRED EBB. Režie: Pavel Ondruch. Slavný 
americký muzikál. Sugestivní příběh z předválečného berlínského cabaretu, nad nímž se 
stahují černá mračna dějin. Skvělou hudbu Johna Kandera živě zahraje devítičlenný Kit-
-Kat Band. Nevhodné pro děti do 15 let. Vstupné na premiéru: 220 a 250 Kč. 

22. 2. od 19 hodin MMMM - SLAVNÁ DOBA VÍDEŇSKÉ OPERETY 
Johan Strauss jr. a jeho melodie ze známých operet: Cikánský baron, Netopýr, Noc v 
Benátkách a Vídeňská krev, zazní známé árie, dueta a sbory. Doprovází a spoluúčinkuje 
Festivalový orchestr Petra Macka. Uvádí Koncertní agentura MMMM. Vstupné: 300 Kč. 
Vstupenky není možno rezervovat on line, ale pouze zamluvit, či zakoupit v pokladně 
divadla.

23. 2. od 18.30 hodin TANEČNÍ GALAVEČER TSKH
Hostem galavečera bude kubánská tanečnice Doris Martinez. Vstupné: 180 Kč.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
20. 2. od 10 hodin DRAKOPOHÁDKY (volné)
Dračírna pro malé i velké draky aneb na světě by špatně nebylo, kdyby se více tančilo. Hu-
debně divadelní revue o dracích a malém kosmonautovi, který přistane na jejich planetě. 
Tam se problémy neřeší jinak než tancem. Ojedinělé zážitkové představení pro nejmenší 
až největší diváky spojené s koncertem opravdové dračí kapely, při kterém nevydržíte 
sedět na svých místech. Pro děti od tří let.

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.

22. 2. od 19 hodin KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ
Režie: Petr Svojtka. Hrají: Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Veronika Kubařová, Viktor 
Dvořák. Děj nás zavede na soukromý večírek dvou manželských párů působících na malé 
americké univerzitě. Hra boří mýtus o tzv. americkém snu, poklidný dialog se tu záhy změ-
ní v řadu vzájemných urážek, jízlivostí a „praní špinavého prádla“, které ukazuje na vnitřní 
prázdnotu všech zúčastněných, jejich traumata a také povrchnost a dutost vzájemných 
vztahů. Vstupné 310 – 350 Kč.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
20. 2. od 16 hodin TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
Jedná se o jednu z nejslavnějších pohádek Anglie, která se stala předlohou pro nové 
zpracování veselého příběhu tří prasátek. Jejich spor o materiál na domečku a následná 
konfrontace se zlým vlkem se končí pohádkově – dobro vítězí. „Z čeho je domek nejlepší? 
Ze slámy? Z větviček? Nebo z kamene?“ Hraje Divadlo rozmanitostí. Vstupné 80 kč. 

V+V ROCK BAR
19. 2. od 21 hodin CUMBAL - Hard Rock - Most,SANDRA A JEJÍ WEMBLOUDI - Rock - Most 
Další z již tradičních koncertů skupiny Cumbal, dříve Kutloch, dříve Frmol. Kultovní mos-
tecká Sandra, 26 let na scéně s hity, které se zpívají po celé republice.

Přijde poslanec do restaurace a povídá vrchnímu: „Pane vrchní, dejte mi něco, co v parlamentu nemáme!“ „(TAJENKA)?“

Přijmeme 
UKLÍZEČKUUKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110
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Ručinský vítězem 
ankety sportovec 

okresu

Dnes již bývalý hokejový 
útočník HC Verva Litvínov 
Martin Ručinský se stal ví-
těze ankety Nejúspěšnější 
sportovec okresu Most za 
rok 2015. Mezi kolektivy zví-
tězil mistrovský HC Verva 
Litvínov před házenkářkami 
DHK Baník Most. Kategorii 
jednotlivců mládež vyhrála 
Sophie Kučabová a kolek-
tiv mládeže vyhrál Plavecký 
klub Litvínov. 

Reichel a Havelka na 
turnaji

Mladíci z Litvínova, Kris-
tian Reichel a Martin Ha-
velka, startovali na turnaji 
pěti zemí hráčů do 18 let ve 
Finsku. Náš národní tým 
v  generálce na blížící se MS 
neuspěl a skončil v  turnaji 
poslední. Havelka si v  po-
sledním utkání připsal bod 
za asistenci. 

V neděli na fotbal na 
Lomskou

Areál v Litvínově na Lom-
ské bude v  neděli 21. února 
hostit dva zajímavé fotba-
lové duely. Nejdříve se zde 
od 11.00 hodin představí 
juniorka FK Teplice proti 
Plzni a od 15.00 hodin se zde 
odehraje přípravné derby FK 
Litvínov – FK Baník Most 
1909. 

Stolní tenisté byli 
doma úspěšní

Na domácích stolech si 
v  dalších kolech III. ligy 
skupiny B vedli velice dobře 
hráči SKST Baník Most. Ti 
dokázali oba domácí zápa-
sy vyhrát. Nejdříve porazili 
Sokol Roztoky A 10:1 a pak 
přehráli TTC Litoměřice B 
10:4. 

V neděli hostí ženy 
Tachov

V dalším domácím utkání 
se představí hokejistky HC 
Litvínov. Ty v zápase 18. kola 
přivítají na svém ledě Ta-
chov. Zápas začíná ve 14.00 
hodin. 

Krasobruslařky 
startovaly 

v Kralupech
Závodnice krasobruslař-

ského oddílu Mostu star-
tovaly na závodech v  Kra-
lupech. Tereza Frélichová 
vyhrála kategorii Adult B. 
Lucie Vaňková a Saša Vitma-
yerová skončily čtvrté  a Ma-
rie Marková byla devátá. 

Výběr hraje na turnaji 
v Kanadě

Na turnaj do Kanady od-
letěl tým složený z  hráčů 
Ústeckého kraje kategorie 
7. tříd. Nechybí v  něm také 
celá řada hráčů HC Litvínov. 
Mladíci před startem turnaje 
absolvovali několik příprav-
ných zápasů.  (jak)

46. kolo TELH

pátek 

19. února
2016

17:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!

Tomáš Pavelka

HC VERVA
Litvínov

BK MLADÁ 
BOLESLAV

Po Mistrovství ČR veteránů 
v  silovém trojboji, se v  Jihlavě 
dne 6. února konalo Mistrovství 
ČR dorostu, juniorů a veteránů 
v benchpressu. Ani na těchto zá-
vodech nemohli chybět zástupci 
SKST Litvínov, Petr Zamazal 
a Radim Kopal.

Petr Zamazal je důkazem 
toho, že jednou úspěšně zved-
nutá činka stačí na to, aby se 
na konci soutěže postavil na 
stupně vítězů. Petr úvodním 
pokusem zdolal činku o váze  
145 kg, čímž si zajistil stříbrnou 
pozici, a nic mu tudíž nebrá-
nilo si nahlásit pokus o osobní 
rekord 165 kg. Tato váha však 
Petrovi zatím odolala a to jak ve 
druhém, tak i ve třetím pokuse. 
Přesto si Petr Zamazal ve věko-
vé kategorii M3 (60 – 69 let) do 
120 kg odvezl za svůj úvodní 

pokus 145 kg stříbrnou medaili 
a dokázal, že patří mezi nejsil-
nější závodníky republiky, ve 
své věkové kategorii.

V kategorii do 93 kg M1(40 
– 49 let) si o něco lépe vedl, při 
svých pokusech, Radim Kopal, 
který svou soutěž zahájil na 
úspěšných 185 kg. Druhým po-
kusem zvládl i 195 kg a na zá-
věrečný pokus si Radim nechal 
na činku naložit 205 kg, což by 
znamenalo vylepšení osobní-
ho rekordu v  benchpressu. Ale 
Radimovi se během pokusu 
naklonila činka na pravou stra-
nu a poté už činku nedotlačil. 
Pokus byl tedy neplatný, ale za 
výkon 195 kg, vybojoval stejně 
jako Petr Zamazal 2. místo. Ra-
dost ze stříbrných medailí měl 
i trenér Dušan Švarcbach. 

Text a foto  Petra Steinerová

Litvínov veze další medaile

Foto zleva: Petr Zamazal, trenér Foto zleva: Petr Zamazal, trenér 
Dušan Švarcbach a Radim Kopal Dušan Švarcbach a Radim Kopal 
s dcerou Nelinkou na Mistrovství s dcerou Nelinkou na Mistrovství 
ČR v benchpressu dorostu, ČR v benchpressu dorostu, 
juniorů a veteránů.juniorů a veteránů.

MOST - Talentovaný čtrnáctiletý jezdec mostecké HKC Akademie 
motorsportu Marek Boris Machulda byl vybrán Autoklubem České 
republiky jako jediný z přihlášených zájemců, aby reprezentoval 
Českou republiku v prestižním světovém seriálu CIK - FIA Academy 
Trophy 2016. Bude startovat na závodech v Portugalsku, Francii 
a Švédsku. 

„Hodlám tuto příležitost, jak se 
říká, chytit za pačesy, v mém pří-
padě spíš za volant,“ říká s nad-
šením Marek. „Šance poměřit se 
s nejlepšími na světě je pro mne 
velkou příležitostí a doufám, že 
ji využiji co nejlépe. Rád bych 
poděkoval Ivanovi Houzákovi, 
jeho týmu HKC Racing i HKC 
Akademii za to, že mě už od 
prvních krůčků na této cestě 
provázeli, učili a posouvali dál. 
HKC Akademie byla u nás první 
podobnou školou a s odstupem 
času si troufám říct, že nenahra-
ditelnou. Prostě tady není nikdo 
jiný se stejnými výsledky a já jsem 
opravdu rád, že jsem k tomu také 
mohl přispět“ dodal Marek.

Academy Trophy je seriál zá-
vodů, který vypisuje CIK - FIA, 
tedy Mezinárodní automobilová 

federace, respektive její Mezi-
národní motokárová komise. 
Závod je určen jezdcům ve věku 
13 až 15 let. Jezdci startují na 
identických motokárách se stej-
ným výkonem motoru a zastu-
pují jednotlivé země. Vzhledem 
k tomu, že se tyto závody jedou 
současně s individuálními kar-
tingovými šampionáty, věnuje 
se jim veliká mediální pozornost 
a představují tak ideální příleži-
tost ke zviditelnění pilotů, stájí 
i regionů, ze kterých pochází. 
„Je to něco jako Davisův pohár 
v tenisu. Po celou sezónu bojují 
tenisté za sebe na turnajích, ale 
v Davisově poháru reprezentují 
svoji zemi. Jsem z toho opravdu 
nadšený, že jsem tento rok byl vy-
brán právě já,“ řekl Marek.

HKC Akademie tak v krátké 

době zaznamenala další velký 
úspěch poté, co si její frekven-
tant Valter Vlk svými výsledky 
v prvním sezóně českého šam-
pionátu řekl o místo v junior-
ském továrním týmu předního 
výrobce motokár Praga a v šesti 
letech se stal nejmladším továr-
ním jezdcem na světě. Navá-
zal tak na předchozí výsledky 
Marka Borise Machuldy, který 
se v minulých letech stal ev-
ropským vítězem třídy Easy 60, 
mistrem ČR ve třídách Mini 60 
a Kadet 60 a je úřadujícím více-
mistrem ČR ve třídě KF Junior.

„Marek jde cílevědomě krů-
ček po krůčku za svým cílem. 
Ve sportu obecně, a v motoris-
mu zvlášť, platí, že nějaké hurá 
projekty, které slibují okamžité 
výsledky, jsou nesmysl. Chybějící 
zkušenosti nelze ničím nahradit. 
Jsem rád, že jezdci HKC Akade-
mie během dvaceti let naší exis-
tence prokazují, že náš poctivý 
a hlavně individuální přístup má 
větší smysl než komerční projek-
ty. Ty bývají pořádány možná 

subjekty schopnými pořádat zá-
vody, ale s nulovou zkušeností 
ve vzdělávání závodníků. Jejich 
cílem je většinou fi nanční zisk 
organizátorů. My jdeme jinou 
cestou a podporu se snažíme zís-
kávat jinde, například od města, 

které může podpořit přímo míst-
ní talenty a zviditelnit náš regi-
on i v zahraničí na konkrétním 
osobním příběhu,“ řekl šéf HKC 

Ivan Houzák. Mezi absolventy 
mostecké HKC Akademie mo-
torsportu patří mimo jiné Aleš 
Kohout, mistr ČR Easykart 125 
Shift er, vítěz fi nále B Internati-
onal Easykart Heavy 125 (Itálie) 
a 2. vicemistr ČR formule D3, 
nebo vítěz fi nále B International 
Easykart 100 (Itálie) Jiří Topin-
ka.

HKC Akademie je podle 
Ivana Houzáka otevřená všem, 
kteří mají chuť se zdokonalo-
vat. „Rozhodující je pro nás pří-
stupnost našich projektů. Proto 
jsme jako první před lety přišli 
s projektem Formulové školy 
a úspěšně tento koncept rozvíjí-
me. Cílem je přiblížit zájemcům 
svět motoristického okruhového 
sportu a seznámit je se základy 
sportovní jízdy. To posléze vede 
i k celkovému zvýšení bezpečnos-
ti silničního provozu,“dodal Ivan 
Houzák. „Ale základem pro for-
mule jsou vždy motokáry, proto 
úspěchy, kterých v motokárách 
dokazujeme, těší dvojnásob,“ 
uzavřel.  (dům, jak)

Jezdec mostecké HKC Akademie bude hájit české barvy

CHOMUTOV - O uplynulém víkendu se konal již 6. ročník Turnaje fa-
noušků, který letos podruhé v řadě pořádal nedaleký Chomutov. Na 
turnaji litvínovskou fanouškovskou obec tradičně zastupoval tým 
HC Cheza Litvínov, dříve nazývaný HC Cheza’s Brothers, který star-
toval na podobném turnaji již popáté, když chyběl pouze na prvním 
ročníku. 

Na letošním turnaji se před-
stavilo celkem deset mužstev, 
a to: pořádající Chomutov, 
Brno, Sparta, České Budějovice, 
Plzeň, Pardubice, Karlovy Vary, 
Litvínov a nováčci Kadaň a Mla-
dá Boleslav. 

Litvínovští měli před tur-
najem úspěšnou bilanci, kdy 
pokaždé skončili na stupních 
vítězů. Letos se jim opět dařilo.
Postoupili bez prohry z prvního 
místa skupiny B do čtvrtfi nále, 
ve kterém vyřadili Spartu Praha. 
Stopku a jedinou prohru jim na 
turnaji v semifi nále vystavil až 
tým rivalů z Chomutova ve vel-
mi vyhroceném utkání. Tím jim 

tak vrátil porážku ze skupiny 
a sny o fi nále se tak rozplynuly. 

V utkání o bronz s Karlovými 
Vary došlo k velkému dramatu 
a musely rozhodnout až samo-
statné nájezdy, ve kterých byli 
naši příznivci úspěšnější. HC 
Cheza Litvínov tak přidal dal-
ší medailové umístění do své 
sbírky, když ke zlatu a stříbru 
připojil již třetí cenné bronzo-
vé umístění. Dalšího ocenění se 
dočkal i brankář týmu HC Che-
za Litvínov Jakub Seidler, který 
byl vyhlášen nejlepší brankařem 
turnaje! Další ročník se odehra-
je v prosinci v Brně. Poděkování 
za skvělý víkend a přátelskou 

atmosféru patří zejména všem 
týmům. 

Sestava HC Cheza Litvínov: 
Jakub Seidler, Ondřej Vlk – Jiří 
Truhlář, Daniel Durin, Dušan 
Hrdý, Josef Klečka, Tomáš Kunz, 
David Rejlek – Radek Vever-
ka, Václav Materna, Jan Vrána, 
Patrik Goltsch, Stanislav Švarc, 
Marek Šulc, Václav Matějovič, 
David Dolák, Michal Král. Vý-
sledky ve skupině B: Litvínov – 
Pardubice 4:2, Litvínov – Mladá 
Boleslav 16:0, Litvínov – Cho-
mutov 3:0, Litvínov – Karlovy 
Vary 4:4. Play off : Litvínov – 
Sparta 4:1 (čtvrtfi nále), Litvínov 
– Chomutov 1:3 (semifi nále), 
Litvínov – Karlovy Vary 1:0sn 
(o třetí místo). Konečné pořadí 
turnaje: 1. Brno, 2. Chomutov, 
3. Litvínov, 4. Karlovy Vary, 5. 
České Budějovice, 6. Plzeň, 7. 
Sparta, 8. Pardubice, 9. Kadaň, 
10. Mladá Boleslav.  (jak)

PRAHA - V přetlakové hale v Praze na Strahově se uskutečnilo další 
z vyvrcholení krajské halové termínové listiny atletů. Dostaveníčko 
si zde dali tentokráte nejlepší starší žáci a žákyně Ústeckého kraje. 

Právě věková kategorie star-
šího žactva byla po mnoho let 
výsledkovou výkladní skříní 
Atletického klubu Most. V  po-
sledních letech však i tato stále 
velmi úspěšná věková kategorie 
i v Mostě poněkud řídne zmen-
šující se účastí atletů do 15. roku 
věku. Výjimkou v tomto trendu 
se nestal ani letošní krajský pře-
bor v hale, kterého se zúčastnilo 
v dresu mostecké královny spor-

tů celkem sedm adeptů atletiky. 
Převahu měli tentokráte 

chlapci, kterých se v  hlavním 
městě představilo pět. Výsled-
kově hráli chlapci prim také se 
ziskem 2 zlatých a 1 stříbrné 
medaile. Dívky do kroniky mos-
tecké atletiky přispěly jednou 
bronzovou medailí.

Nyní již před atlety stojí ná-
rodní vrcholy termínové listiny 
v podobě národních šampioná-

tů vícebojařů a poté jednotli-
vých věkových kategorií. 

Výsledky staršího žactva AK 
Most na Krajském přeboru v hale 
2016: 60 m – 7. Hrstka 8,07; 22. 
Rostáš 8,86; 31. Blažek 9,82. 150 
m – 5. Hrstka 19,12; 23. Petr 
21,53; Rostáš diskvalifi kován. 300 
m – 6. Hrstka 41,89. 60 m př. – 2. 
Suchopárek 9,70; 5. Petr 11,13. 
Výška – 1. Suchopárek 170; 5. Petr 
140. Koule /4/ - 1. Suchopárek 
13,02; 6. Blažek 10,69; 9. Rostáš 
9,17. Výška – 3. Škaloudová/02/ 
135. Koule /3/ - 5. Škaloudová 
9,02; 8. Kubínová 7,80.  (pe, jak)

Litvínov třetí na Turnaji 
fanoušků v Chomutově

Starší žáci AK Most byli úspěšní na 
halovém krajském přeboru v Praze
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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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LITVÍNOVSKO – Destinační agentura Krušné hory představila ve 
svém novém působišti opraveného litvínovského zámku Valdštejnů 
letošní chystané projekty, ale i do těchto prostor přestěhované info-
centrum a jeho služby. 

Křtily se tu také dvě čerstvě 
vzniklé turistické publikace - 
Do Krušných hor bez bariér 
a Města Podkrušnohoří. Na je-
jich vzniku se podílela i společ-
nost Media Live. 

Destinační agentura má v ru-
kávu i další lákavé novinky. Tu-
ristické mapy i zfi lmované pří-
běhy k  méně známým místům 
opředeným tajemstvím, fotogra-
fi cké soutěže a spoustu dalších 
akcí. „Na prázdniny připravu-
jeme projekt Tajemné příběhy 
Krušných hor aneb 
Krušné horory. Jedná 
se o ucelený okruh 
geocachingu v Kruš-
ných horách na 
místech s  tajem-
ným, hrůzostraš-
ným či strašidel-
ným příběhem. 
Ke každému 
místu a jeho 
příběhu bude 
natočen krát-
ký maximál-
ně sedmimi-
nutový fi lm. Krušným hororům 
připravujeme web a facebook. 
Projekt bude spuštěn v  červnu 
2016. V seznamu akcí budou také 
noční prohlídky památek, např. 
ve sklepích zámku Valdštejnů 
s  promítáním Krušných hororů. 
Návštěvníci se mohou těšit na-
příklad na tajemný příběh o Kra-

vatovi. K projektu chceme vydat 
turistické pasy ke sběru razítek, 
které lidi baví a mají velké ohlasy 
i jinde. Turisté jsou sběrači, chtějí 
sbírat pověsti, příběhy a horory,“ 
prozradila chystané akce z „ku-
chyně“ Destinační agentury 
Krušných hor její ředitelka Eva 
Maříková a ještě podotkla: „Tu-
ristická sezóna bude slavnostně 
zahájena 14. a 15. května na 
Lesné vyjížďkou po Krušnohor-
ské magistrále s bohatým dopro-
vodným programem.“ Turisté se 

mohou 
také těšit 
na Rok mu-
zeí nebo ukáz-
ky a představení 
tradičních kruš-
nohorských řemesel. Všechny 

projekty mají jedno společné, 
přitáhnout pozornost tu-
ristů z  blízkého i vzdále-
nějšího okolí a vzbudit 
v  nich touhu po po-
znání zajímavých míst 
a památek dříve opo-

míjených Krušných 
hor. Kromě toho 

agentura pře-
vzala činnost 

informač-
ního tu-

ristic-
k é h o 

centra, 
které  sídlí 

v  zámku Vald-
štejnů. Návštěvníci 

by zde měli najít vše, co by 
je ve vztahu k turistice v Kruš-

ných horách zajímalo. „Jsme 
velmi rádi, že destinační agen-
tura sídlí v  zámku. Byl to velmi 
dobrý nápad. Děkujeme všem, co 
se podíleli na přípravě veškerých 
propagačních materiálů. Vkládá-
me sem velké naděje a věříme, že 
i díky tomu se do Litvínova dosta-
ne více turistů, kterým zde máme 
určitě co nabídnout,“ uvedla 
místostarostka Litvínova Erika 
Sedláčková. Rozvoj aktivit Desti-
nační agentury přivítal i předse-
da správní rady Destinační agen-
tury Krušné hory Martin Klika. 
„Chtěl bych poděkovat všem part-
nerům, kteří podpořili zajímavé 
projekty Destinační agentury, 
zejména pak Ústecký kraj, kte-
rý je největším donátorem. Bez 
nich by něco takového nemohlo 
vzniknout,“ uvedl Martin Klika 

a ještě dodal: „Myslím si, že tu-
risty by mohly Krušné hory ještě 
více přilákat. Je tu krásná příro-
da, srovnatelná s  jinými horami. 
Je tu nová cyklomagistrála, více se 
rozvíjí infrastruktura…“ 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

PROJEKTY 
NA ROK 2016

  Města Podkrušnohoří 
Turistický materiál po-

pisující města v destinaci 
Krušné hory 

  Krušné hory bez bariér 
Turistický materiál urče-

ný pro hendikepované turis-
ty, seniory a rodiny s malý-
mi dětmi. Materiál vznikl ve 
spolupráci se Svazkem obcí 
v regionu Krušných hor.  

  Tajemná místa Kruš-
ných hor, aneb Krušné ho-
rory 

Ucelený okruh geoca-
chingu v Krušných horách 
na místech s tajemným, 
hrůzostrašným či strašidel-
ným příběhem. Ke každému 
místu a jeho příběhu bude 
natočen krátký maximálně 
sedmiminutový fi lm. Kruš-
ným hororům se připravuje 
web a facebook. Zveřejnění 
v červnu. K projektu se vydá 
turistický pas na sběr razítek 
uschovaných na místě ca-
sche. Ukázka prvního dílu 
Kravatova jeskyně v info-
centru.  

  Fotografi cká soutěž pro 
děti

Města a hory očima dětí 
doprovázená závěrečnou 
výstavou.  

  Nočním Krušnohořím 
Prázdninová akce, noční 

prohlídky památek spojené 
s promítání Krušných horo-
rů, noční pochody a výpravy 
vše pod společnou propagací.  

  Turistická mapa Kruš-
ných hor – česká a německá 
strana hor  

  Výstava Krásy Kruš-
ných hor 

Výstava amatérských fo-
tografi í z Krušných hor pro-
vázená propagačním fi lmem 
o Krušných horách a pod-
hůří. Výstava bude putovní.  

  Živá krušnohorská ře-
mesla 

Společný projekt Partner-
ského spolku Litvínov a De-
stinační agentury Krušné 
hory. Katalog živých kruš-
nohorských řemesel a výsta-
va řemeslných výrobků.  

  Krušnohorská cyklistic-
ká jízda  

Zahájení sezóny víkendo-
vým maratonem pro zdatné 
cyklisty i rodiny s dětmi po 
Krušnohorské magistrále 
14. – 15. května. V sobotu 
14. května zahájí akci Fé-
rová snídaně ve městech, 
odkud pojedou turisté do 
hor. K Férové snídani se 
jako první přihlásil Litvínov. 
Start cyklistické jízdy bude 
v areálu Lesná. Z některých 
měst v destinaci vypraví 
DAKH nebo samotná města 
cyklobusy. V sobotu na Les-
né bude doprovodný pro-
gram, prodej regionálních 
výrobků, vernisáž výstavy 
Krásy Krušných hor, kon-
cert skupiny Nebe, výstava 
turistického vybavení, vý-
uka a ukázky nordic walking 
s možností půjčení vybave-
ní, půjčovna kol, večerní tá-
borák. Cyklistické vyjížďky 
možné po šesti navržených 
trasách ve dvou směrech. 
Akce bude spojená s Kruš-
nohorským půlmaratonem, 
který se koná v neděli 15. 
května na Moldavě.  

  Rok muzeí zase předsta-
ví jednotlivá muzea působící 
v Krušnohoří. 

Partneři projektů v  roce 
2016 -  Severní energetická, 
Severočeské doly, Vršanská 
uhelná, United Energy. 

Destinační agentura 
Krušné hory vznikla už 
v  roce 2010. Jejím hlav-
ním cílem je změna image 
a ochrana přírodního 
a kulturního dědictví regi-
onu, pozitivní prezentace 
Krušných hor včetně pub-
likační, veletržní a výstavní 
činnosti, podpora turis-
tických služeb a projektů 
s  pozitivním dopadem na 
životní prostřed, ochrana 
cestovního ruchu, vytvoře-
ní sítě turistických center 
na vrcholcích Krušných 
hor, katalog ubytování 
s tipy na výlety apod.  

Zakládajícími členy jsou  
Ústecký kraj, Svazek obcí 
v  regionu Krušných hor, 
obec Klíny, HSRM, Eme-
ran Klíny, Nadační fond 
Obnova Krušnohoří, Klí-
novecko o.s.

„Destinačka“ láká do Krušných 
hor na horory i noční prohlídky

Ředitelka Destinační agentury Krušné hory (DA KH) Eva Ředitelka Destinační agentury Krušné hory (DA KH) Eva 
Maříková představila novinky nejen novinářům, ale také Maříková představila novinky nejen novinářům, ale také 

partnerům, kteří nové projekty fi nančně podpořili. Na partnerům, kteří nové projekty fi nančně podpořili. Na 
snímku s ředitelkou pro regionální komunikaci Vršanské snímku s ředitelkou pro regionální komunikaci Vršanské 

uhelné Liběnou Novotnou (vpravo). uhelné Liběnou Novotnou (vpravo). 

Vedoucí Informačního turistického centra v Litvínově Vedoucí Informačního turistického centra v Litvínově 
Kateřina Pourová vám ochotně poradí a pomůže se Kateřina Pourová vám ochotně poradí a pomůže se 

vším, co se týká turistiky na Litvínovsku. vším, co se týká turistiky na Litvínovsku. 

Poslanec a starosta Nové Vsi v Horách Poslanec a starosta Nové Vsi v Horách 
David Kádner se kochal novinkami v David Kádner se kochal novinkami v 
přestěhovaném litvínovském „íčku“.přestěhovaném litvínovském „íčku“.

Na slavnostní Na slavnostní 
akci nechyběl ani akci nechyběl ani 
předseda správní předseda správní 
rady DA KH Martin rady DA KH Martin 
Klika. Klika. 

Flájská přehrada, jeden z atraktivních turistických cílů Krušných hor. Flájská přehrada, jeden z atraktivních turistických cílů Krušných hor. 

Gabriela Sáričková, Gabriela Sáričková, 
mluvčí Severní mluvčí Severní 
energetické, podporující energetické, podporující 
projekty agentury.projekty agentury.


