
  Nové šestinedělí, které se zrekonstruuje díky fi nančnímu daru Vršanské uhelné, by měly maminky využívat ještě letos.
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Facka
Není facka jako facka. 

Jednu pořádnou dostala 
v pondělí odpoledne litví-
novská politická garda. 
Morální, ale přesto. 
Políček jí uštědřili me-
zibořští zastupitelé 
kvůli kauze „chodník“. 
Jak jistě laskavý čtenář 
z předešlých vydání ví, 
Meziboří chce mezi ním 
a Litvínovem vybudo-
vat chodník. Motiv je 
jasný: bezpečí mezibořských i litvínovských chod-
ců, kteří putují mezi oběma městy po neosvětlené 
komunikaci. Na sousední a bohatší Litvínov se 
horské město obrátilo s prosbou, aby dvěma sty 
tisíci přispělo na výstavbu chodníku na části jeho 
území. S tím má ale Litvínov evidentně problém. 
Na „svůj“ díl chodníku přispět nehodlá. Zatvrze-
le tahá z rukávu důvody proč spíš nevyhovět, než 
se snažit sousedovi, se kterým ho mnohé spojuje, 
pomoct. Je to divné. Z několika důvodů. Taky vám 
přijde poněkud zvláštní, proč se jinou optikou hod-
notila stavba chodníků do Lomu a do Louky, kudy 
pěší z Litvínova  pendlují stejně frekventovaně jako 
do horského Meziboří? Pojďme ale raději zpět ke 
zmíněnému morálnímu záhlavci. Mezibořští ho 
litvínovským politikům posílají v podobě dvou-
settisícového daru. Ostuda, že si nechá „bohatší“ 
město svou část chodníku zaplatit od „chudšího“, 
snad Litvínovským rychle dojde. Nemusím mít 
bujnou fantazii, abych si představila, že tahanice o 
„nešťastný“ chodník je oběma městům nepříjemná 
(i když každému z jiného důvodu) a že o politický 
boj ani jedno z měst nestojí. Troufám si však tvrdit, 
že v tomto případě to není Meziboří, kdo by měl do 
ringu vhodit ručník.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

ka. 
la 

ví-
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Protivysedávací vyhlášku 

Most brání

Vedení města Mostu a Městské po-
licie v  Mostě stojí proti snahám om-
budsmanky Anny Šabatové zrušit 
protivysedávací vyhlášku. 

4

U Pilařského rybníka bude 

nové hřiště

V  letošním roce se město Litvínov 
zaměří na park u Pilařského rybníka 
a Pietní park. Vybuduje tu nová hřiště.

7

Každé psí „hovínko“ bude 

mít svůj praporek

Meziboří vyhlásilo boj neukázněným 
pejskařům. Každý neuklizený exkre-
ment hodlá město oznažit výrazným 
praporkem.

8

Děti Kamily Hlaváčikové 

roztančily divadlo

Galavečer na oslavu 25. výročí Taneč-
ního studia Kamily Hlaváčikové měl 
podobu světové šou.

12

MOSTECKO – Mostecko se konečně dočkalo. Bez-
pečnostní rada státu uznala, že Most a Litvínov 
potřebují pro svou bezpečnost čtyřproudovou ko-
munikaci. Po letech, kdy se o zkapacitnění silnice 
jen mluví, je to první jasný signál, že čtyřproudov-
ka přeci jen bude.

Zkapacitnění komunikace I/27 Most – Litvínov 
bylo jedním z  hlavních témat nejen při loňské 
návštěvě Bohuslava Sobotky v  regionu, ale také 
při výjezdním zasedání vlády v  Ústeckém kraji. 
O zkapacitnění této komunikace dlouhodobě usi-
luje vedení Ústeckého kraje. Své úsilí zintenzivni-
lo po loňské havárii v areálu Unipetrolu RPA, kdy 
se jasně prokázalo, že nedostatečná kapacita ko-
munikace ohrožuje práci záchranářů, ale také pří-
padnou evakuaci zaměstnanců z areálu a obyvatel 

okolních měst a obcí. V době havárie byla silnice 
několik dnů uzavřena. Závod byl v okolí jednoho 
kilometru evakuován. To vše po komunikaci, kte-
rá svou kapacitou rozhodně nestačila nasazenému 
úsilí záchranářů. „Vítáme rozhodnutí Bezpečnostní 
rady státu jako další krok, který přiblíží Litvínov 
a Most k čtyřproudové komunikaci. Zkapacitnění 
komunikace mezi Mostem a Litvínovem je pro bez-
pečnostní situaci regionu velmi důležité. Události 
v Unipetrolu ze srpna loňského roku jsou toho ne-
zvratným důkazem. Je nutné do budoucna co nejví-
ce usnadnit práci záchranářům a zvýšit bezpečnost 
spojení mezi Mostem a Litvínovem,“ komentoval 
rozhodnutí krajský radní pro bezpečnost Martin 
Klika. 

(Pokračování na straně 5)

MOST – Společnost Krajská zdravotní vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci oddělení šestinedělí 
v mostecké nemocnici. Celá akce může odstartovat díky fi nanční injekci Vršanské uhelné, která na úpra-
vy darovala tři miliony a dvě stě tisíc korun. 

„Peníze od Vršanské uhelné pomohou zrealizovat 
další investiční akci, která čeká mosteckou nemocni-
ci - částečnou rekonstrukci oddělení šestinedělí. Ta 
se provádí za účelem zvýšení komfortu pro matky 

s dětmi a zároveň pro zkvalitnění poskytované péče 
na tomto oddělení. Za tuto fi nanční pomoc jsme 
velmi rádi a děkujeme za ni,“ uvedl předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní a.s. Jiří Novák. Re-

konstrukce bude zahrnovat vybudování čtyř jed-
nolůžkových nadstandardních pokojů s vlastním 
sociálním zařízením, rekonstrukci tří třílůžkových 
pokojů, které budou bez vlastního sociálního za-
řízení. Plánována je také rekonstrukce centrální 
chodby oddělení, která počítá s výměnou dveřních 
zárubní, úpravou povrchů, včetně nových svítidel, 
a jiné úpravy.  (Pokračování na straně 4)

Soutěž na rekonstrukci šestinedělí odstartovala

Dobrá zpráva: 
Čtyřproudovka Most 

– Litvínov bude!

O čtyřproudovce rozhodla Bezpečnostní rada státu.O čtyřproudovce rozhodla Bezpečnostní rada státu.



komunální politi ka26. únor 20162

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 

MOST – V Městském divadle 
v Mostě se opět udělovaly Ceny 
diváka. Jednoznačně zabodova-
la inscenace Řidič paní Daisy.

V kategoriích nejlepší herec, 
herečka a inscenace za rok 2015 
získali nejvíce hlasů Regina Ra-
zovová, Stanislav Oubram a in-
scenace Řidič paní Daisy v režii 
Jakuba Korčáka. Ten si přijel 
převzít cenu osobně z rukou 
uměleckého šéfa mosteckého 
divadla Jiřího Rumpíka. Slav-

nostní předání cen se usku-
tečnilo před zahájením první 
premiéry sezony 2016 – americ-
kého muzikálu Cabaret. Regině 
Razovové předal cenu loňský 
držitel Ceny diváka Jan Beneš. 
„Stando, na duchy nevěřím, ale 
vím jistě, že Tvůj duch s námi 
v divadle zůstane ještě dlouho,“ 
řekl jednatel divadla Václav Ho-
fmann při předání ceny „im me-
moriam“ nedávno zesnulému 
Stanislavu Oubramovi.  (nov)

MOST - Koncem dubna vypukne 
na letní scéně Benedikt dvou-
denní festival regionálních ka-
pel s vlastní tvorbou. 

Během hudebního festivalu 
na Benediktu dostanou příleži-
tost předvést svou vlastní tvor-
bu mladé místní kapely. Podle 
předběžného programu mezi 

nimi zřejmě budou v  pátek 22. 
4. od 17 do 22 hodin kapely 
Anita, Deviant, Story Time, Go-
thic Castle. V  sobotu 23. 4. od 
14 do 22 hodin PEchi a B&W + 
Brüx Colony + DJ Elbe, Zdarr, 
Genius Loci, Coff eebreak, Noire 
Volters, No Brakes, Another 
False Story a Bez cenzury. (nov)

MOST – Oprýskané a rozbité schodiště u mosteckého Prioru by už 
nemělo dělat ostudu. 

Rozpadající se schodiště na 
jednom z nejfrekventovanějších 
míst je trnem v oku obyvatelům 
už dlouhá léta. 

Schodiště řadu let postrádalo 
jakékoliv opravy a vlivem po-
větrnostních vlivů se postupně 
začalo olamovat a drolit. Zdolat 
tyto schody se proto pro občany 
stávalo „stezkou odvahy“. Tomu 
chce ale radnice udělat rázný 
konec. Zvažovala i jeho zrušení. 
„Schodiště je skutečně už v hava-
rijním stavu. V souvislosti s  tím 
jsme řešili i otázku, zda ho zcela 
nezrušit,“ potvrdil primátor Jan 
Paparega. Nakonec se ale město 
přece jen rozhodlo pro sana-
ci. „Schodiště o něco zmenšíme 
a zbývající část se zrevitalizuje,“ 
prozradil primátor. Zakázka, 
kterou město už ukončilo, řeší 
opravu stávajícího schodiště 
z žulových stupňů, celkové zú-
žení pochozí plochy a zřízení 
okrasné výsadby mezi schodi-
štěm a budovou Prior. Oprava 
by měla začít už teď na jaře. 
„Zakázka je již vysoutěžená. Po-
dařilo se ušetřit zhruba dvě stě 
padesát tisíc korun,“ dodal ještě 
první muž města. 

Opravené schodiště by mělo 
zkulturnit veřejné prostranství 
ve středu města, kterou ale hyz-
dí jeho přilehlé části, zejména 
Prior a jeho okolní prostory. „Je 
otázka, co s Priorem dál. Stálo by 
za zváženou, zda by se nedal ten-
to objekt pojmout podobně, jako 
to udělali v  Chomutově. Měli 
tam stejně nevzhlednou ‚kostku‘, 
kde byl Prior, a udělali z  toho 
pěknou a moderní budovu,“ po-
steskl si primátor. Nabídka slu-

žeb, kterou poskytuje mostecký 

Prior je přitom v posledních le-
tech spíš žalostná. Návštěvnost 
obchodního stánku udržuje 
z valné části zdejší fastfood. Ten 

by se měl ale prý přestěhovat do 
prostor obchodního domu Cen-
tral. (Více informací přineseme 
příště.)  (sol)

MOST – Obyvatelé Mostu, kteří si vyřizují agendu na magistrátu 
a potřebují uhradit poplatky, už nebudou muset pendlovat po ce-
lém úřadu. Město zakoupí nový platební terminál. 

Všechny pokladní operace 
zajišťuje dosud hlavní pokladna 
v přízemí mosteckého magistrá-
tu. Tady mohou lidé zaplatit ho-
tově, ale i platební kartou. Větši-
na úředních agend, včetně těch 
nejnavštěvovanějších, je ale až 
ve třetím patře. Když potřebují 
občané zaplatit poplatky napří-
klad za občanské průkazy, pasy, 
svatební obřad, vozidla a další, 
musí do přízemí. Toto nyní od-
padne. „Budeme moci občanům 
nabídnout služby nového plateb-
ního automatu. Nebudou už mu-
set chodit dolů do pokladny a ne-
budou se ani tvořit fronty, které 
mnohdy zatarasí vstupní pro-
story do magistrátu,“ potvrdil 
primátor Jan Paparega. Nejdříve 
město chtělo vybudovat novou 
přepážku s  okénkem a úřední-

kem. „Úředník za přepážkou by 
představoval sice vznik jednoho 
pracovního místa, ale když jsme 
vše propočítali, vyšlo nám hos-
podárněji pořídit nový platební 
automat, byť to není nijak levná 
záležitost,“ podotkl primátor 
Paparega. Návratnost plateb-

ního terminálu by měla být do 
dvou let. Poplatky za psy, rybář-
ské lístky a další poplatky pak 
budou platit lidé na stávajícím 
místě, tedy v přízemí na hlavní 
pokladně. „Nový automat bude 
ve třetím patře, kde jsou občan-
ské průkazy, cestovní doklady, 
evidence a všechny tyto poplatky 
si uhradí lidé zde. Bude to pro ně 
jednodušší a praktičtější,“ upřes-
nil primátor.  (sol)

MOST - „Jaký chcete majáles mít, takový bude.“ To vzkazuje město 
Mostu místním studentům jako příležitost připravit a uskutečnit 
studentskou slavnost podle jejich představ a přání. 

„Je to tedy čistě na samotných 
studentech, jaký si zvolí program, 
jestli budou preferovat herecká, 
pěvecká, taneční či jiná vystou-
pení, nebo závody, fotokoutky, 
recitaci básní třeba vlastní tvor-
by…, fantazii se zkrátka meze 
nekladou,“ vysvětlila mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková.

Pro studentskou slavnost vy-
členilo město termín 22. a 23. 

dubna. Majáles zároveň spojí 
s dvoudenním festivalem regio-
nálních kapel s vlastní tvorbou. 
„Majáles vypukne v pátek 22. 
dubna v  odpoledních hodinách, 
s  největší pravděpodobností ve 
14 hodin shromážděním stu-
dentů v maskách na 1. náměstí. 
Tam se ozdobí a postaví májka 
a slavnostně, za přítomnosti ve-
dení města, se majáles zahájí,“ 
upřesnila mluvčí. Průvodem 

se potom maskovaní účastníci 
(i všichni další zájemci) vydají 
na Benedikt, kde bude na pódiu 
vyhlášen král a královna majá-
lesu, které si zvolí studentská 
porota během průvodu. Na letní 
scéně Benedikt pak následuje 
hudební festival, který potrvá 
v pátek i v sobotu do 22 hodin. 
„Nakolik chytnou studenti příle-
žitost za pačesy a postaví základ 
nové kulturní tradice v  našem 
městě, to je už na nich samot-
ných. Protože se letošní rok nese 
v  duchu oslav sedmistého vý-
ročí narození Karla IV., měl by 

se i majáles, především průvod 
masek, tímto inspirovat,“ dodala 
mluvčí.

Město se bude na akci podílet 
a pomáhat organizačně a tech-
nicky. Až se vyjasní, která ze 
škol se příprav aktivně zhostí 
a kde vznikne přípravný a or-
ganizační štáb, upřesní magist-
rát další informace. Do té doby 
lze čerpat informace na odboru 
školství, kultury a sportu u De-
nisy Malé na telefonním čísle 
476 448  315 nebo u vedení sa-
motných škol.

 (nov)

Festival zdejších kapel

Řidič paní Daisy aneb 
Cena diváka udělena

Schodiště u Prioru: zrušit, nebo opravit?

Automat ušetří námahu

Majáles - šance pro místní studenty

Pokladna je Pokladna je 
otevřena v úřední otevřena v úřední 
dny od 8 do 17 dny od 8 do 17 
hodin, v úterý a hodin, v úterý a 
čtvrtek od 8 do 14 čtvrtek od 8 do 14 
hodin a v pátek od hodin a v pátek od 
8 do 13 hodin.8 do 13 hodin.

...a takto by mohlo vypadat už brzy.

Takto schodiště vypadá teď...

Regina Razovová.Regina Razovová.
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MOST – S novým investorem, 
který má zájem o průmyslovou 
zónou Joseph, jednalo v těchto 
dnech vedení Mostu. 

„Máme zcela nového zájem-
ce. V těchto dnech budou probí-
hat jednání o jejich případném 
zájmu o zónu Joseph,“ potvrdil 
primátor Mostu Jan Paparega. 
Původně se vyskytli jiní dva zá-
jemci, z  nichž jeden, který zde 
chtěl realizovat automotiv, se 
nakonec rozhodl odejít jinam. 
„Nevíme, co bylo hlavním dů-
vodem, že se rozhodli pro jiný 
strategický cíl. Nejspíše to jinde 
bylo pro ně levnější,“ podotkl 
primátor Jan Paparega. Druhý 
investor, kterého nechce blíže 
zatím vedení mostecké radnice 
specifi kovat, prý na svém zá-

jmu trvá. „Tomuto investorovi 
jsme nyní zasílali konkrétní in-
formace včetně návrhů smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní tak, 
aby si to prostudoval. Myslím, že 
v  tomto případě vypadá situace 
nadějně,“ doufá primátor Papa-
rega. Investory by měla přilákat 
v  nejbližší době i nová infra-
struktura. Jednak město začíná 
s  vybudováním přípojky a ko-
munikace do další části zóny. Na 
druhé straně se přivádí k  zóně 
i nová komunikace. „Pracuje 
se stále na budování přemostění 
přes Velemyšleves, jehož základy 
jsou už na pohled patrné. I tato 
stavba by měla mít příznivý vliv 
na příchod nových investorů,“ je 
přesvědčen mostecký primátor. 
 (sol)

MOST – Město chystá opravy dětských hřišť a sportovních plácků. 
Na některých místech se vybudují hřiště úplně nová. 

ČEPIROHY
„Letos se pustíme do vybu-

dování nového hřiště v Čepiro-
zích, které tu chybělo,“ potvrdil 
primátor Jan Paparega. Hřiště 
si vybojovali obyvatelé místní 
čtvrti peticí. Sportovní plácek 
by měl vzniknout na pozemcích 
města v  blízkosti komunika-
ce na Žatecké, v ulici U Hřiště. 
Hřiště bude přizpůsobeno jak 
pro hry pro dospělé, jako je na-
příklad tenis, volejbal, nohejbal 
či basketbal, tak i pro děti. 

VTELNO
Nové místo na hraní by 

měly dostat také děti ve Vtel-
ně. Tady totiž vzniká nová 

oddychová zóna v  místě před 
špejcharem. „Vypadá to tady už 
velmi dobře. Jsem rád, že jsem 
přesvědčil radní k této akci, pro-
tože k tomu byli skeptičtí. Tento 
prostor byl zanedbaný, zarostlý 
keři a úzkokmeny. Teď se to tu 
vyčistilo a je to tu moc pěkné. 
Ještě zbývá prostor osadit dět-
skými prvky a dokončit terén-
ní úpravy, podle klimatických 
podmínek. Už teď máme kladné 
ohlasy od rodičů,“ poznamenal 
primátor. Park lemují mlatové 
chodníčky. Jsou zde umístěny 
také sochařské artefakty z pro-
stranství u vtelenského koste-
la, fundament v centru parku 
a také tři smírčí kříže. Prostor 

bude ještě osvětlen a doplněn 
několika dětskými herními 
prvky. 

MATYLDA
Nové hřiště dostanou lidé i na 

Matyldě. Dětské hřiště s dřevě-
nou lodí a dalšími zajímavými 
atrakcemi tu v  loňském roce 
nově vybudovaly technické 
služby, a to díky daru od Vr-
šanské uhelné. Letos tu vznikne 
ještě hřiště pro dospělé. „Máme 
projektovou dokumentaci na 
nové hřiště na Matyldě. Půjde 
o hřiště na beach volejbal,“ pro-
zradil primátor Paparega. 

BENEDIKT
A PĚTISTOVKY
Oprav se dočkají i hřiště na 

Benediktu. „Chtěli bychom také 

opravit dvě hřiště na Benediktu. 
Na tuto akci žádáme o dotace. 
Uvidíme, jestli se podaří na ně 
dosáhnout,“ zmínil první muž 
města. 

Obnovit by se měl také plá-
cek na hraní v okolí pětistovek, 
nedaleko zdejší čerpací stani-
ce. Tady v  minulosti bylo as-
faltové hřiště, které však mělo 
být zrušeno. O jeho zachování 
přišli žádat rodiče dětí zastu-
pitele. Město se proto rozhod-
lo jim vyhovět a plácek tu za-
chovat. „Mělo by se tu obnovit 
oplocení. Peníze na opravu této 
herní plochy jsou vyčleněné a je 
i zakoupený materiál. Obnovu 
hřiště budou zajišťovat technic-
ké služby,“ doplnil ještě mos-
tecký primátor.  

(sol) 

MOSTECKO – O Senior Pasy, které jejich držitelům zajišťují řadu slev, 
je v Mostě obrovský zájem. Za necelý loňský rok si o ně v Mostě po-
žádalo 2 236 občanů.

Žádosti o vydání Senior Pasů 
v recepci magistrátu přijíma-
jí od počátku února loňského 
roku. Jen během prvních ně-
kolika týdnů je vyplnilo na 750 
seniorů. Senior Pasy jsou urče-
ny zdarma pro všechny občany 

starší 55 let, jejich platnost je ne-
omezená a slevy v rozmezí 5-50 
procent je možné uplatnit v řadě 
soukromých subjektů a organi-
zací zřizovaných kraji i obcemi 
v celé zemi. Kontaktní místa 
jsou po celé České republice. 

„Celkem je 32 kontaktních míst, 
v Ústeckém kraji je 5 kontaktních 
míst a po zapojení našeho magis-
trátu se zapojil i Magistrát měs-
ta Chomutova. Odhadujeme, 
že víc seniorů si chce Senior Pas 
vyzvednout zde na magistrátu. 
Senioři, kteří nejsou z  Mostu, 
preferují poštu,“ uvedla tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.

Slevy nabízejí kulturní insti-
tuce, sportoviště, relaxační či 
zdravotnické služby. Levnější 
služby si držitelé Senior Pasů 
mohou užívat také v lázeňství, 
péči o tělo a wellness přes ces-
tování, stravování, ubytování 
návštěvu muzeí, galerií a pamá-
tek až po literaturu, vzdělávání, 
sport a módu. 

Kam pro Senior Pas 
v Mostě?

O Senior Pas mohou žádat 
zájemci v  recepci magistrátu 
v pondělí a ve středu od 7 do 18 
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7 
do 16 hodin a v pátek od 7 do 
15 hodin, kde vyplní přihlášku. 
„Kartu senioři obdrží do šesti 
týdnů buď poštou na udanou 
adresu, nebo si ji mohou vyzved-
nout osobně opět u nás v recepci. 
O vydání pasu pro konkrétního 
seniora však mohou požádat 
i jeho rodinní příslušníci nebo 
blízcí,“ informovala dále tisková 
mluvčí Alena Sedláčková.  (sol)

MOST - Blíží se Velikonoce 
a s nimi tradiční Velikonoční 
jarmark na 1. náměstí. Město 
Most proto hledá prodejce se za-
jímavou, tematickou nabídkou 
zboží. Zájemci o prodej zejména 
velikonočního zboží se mohou 
přihlásit na odboru školství, 
kultury a sportu mosteckého 
magistrátu. Nabídky s žádostí 
je třeba doplnit fotografi í nabí-
zených produktů a případnými 
referencemi. Mostecký magis-
trát pak z doručených nabídek 
upřednostní trhovce, kteří na-
bízejí občerstvení či řemeslné 

výrobky vztahující se k svátkům 
jara. Nabídky se zasílají na ad-
resu: hana.kalaskova@mesto-
-most.cz do 26. února. Více in-
formací na telefonním čísle: 724 
263 141. (nov)

Senior Pasy táhnou, má 
je už přes dva tisíce lidí

Slevy pro držitele Senior 
Pasů na Mostecku

Místa, kde jsou tyto slevy poskytovány, jsou viditelně ozna-
čena logem a nápisem Senior Pas. V Mostě jde konkrétně o dě-
kanský kostel (za každou zakoupenou vstupenku získá držitel 
průkazu druhou zdarma), hněvínskou hvězdárnu (50% sleva 
na všechny akce pro veřejnost), Boutique Gurmán na třídě 
Budovatelů (10% sleva na sýry), Tornádo Sport (10% sleva na 
různé druhy sportů a cvičení včetně speciálního cvičení pro se-
niory) a Natálie Optik na třídě Budovatelů (10% slevy). Nově 
se seznam poskytovatelů slev rozšířil o Off roadsafari s. r.o., kte-
ré nabízí 10% slevu na veškeré výlety. V Selském dvoře Braňany 
mohou využít senioři 10% slevu na jízdy na koních a 20% slevu 
na ubytování. V  oblasti památek, muzeí a výstav nabízí slevy 
například Podkrušnohorské technické muzeum, a to 10 % na 
vstupné, Oblastní muzeum v Mostě 20 % na vstupné, Městské 
divadlo v  Mostě 30% slevy na vybraná divadelní představení, 
Galerie výtvarného umění v Mostě nabízí 15% slevu na výsta-
vy. Ateliér Michaela – Agentura MaDaMi v Lipové ulici posky-
tuje 20% slevu na všechny kurzy a všechny druhy portrétu a ob-
razu na zakázku a nově také slevu seniorům nabízí Květinka 
U Dvojčat, a to ve výši 15 % na řezané květiny. 

Děti, těšte se - dostanete nová hřiště

Do zóny míří nový investor

Hledají se prodejci 
velikonočního zboží

Termín konání jarmarku: 
25. – 27. března 

od 10 do 18 hodin 
Místo konání: 

1. náměstí v Mostě
Počet prodejních míst: 

35

Prostor před špejcharem „prokoukl“. Bude tu Prostor před špejcharem „prokoukl“. Bude tu 
nová oddechová zóna s herními prvky pro děti.nová oddechová zóna s herními prvky pro děti.
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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

MOST – Vedení města Mostu a stejně tak i Městská policie v Mostě 
stojí proti snahám ombudsmanky Anny Šabatové zrušit „protivy-
sedávací“ vyhlášku. Město Most by tak přišlo účinný nástroj proti 
narušitelům veřejného pořádku.

Proti snahám ombudsmanky, 
která se obrátila na Ústavní soud 
s požadavkem zrušení vyhlášek 
s tím, že města, která danou vy-
hlášku uplatňují, porušují svo-
bodu pohybu, se ohradil nedáv-
no otevřeným dopisem hejtman 
Oldřich Bubeníček (informovali 
jsme v minulých vydáních). Na 
stranu vedení kraje a krajských 
radních se přidávají i zástupci 
města Mostu. „S názorem paní 
ombudsmanky Šabatové nemo-
hu souhlasit, jelikož se vyhláška 
pomalu začíná osvědčovat i bez 
toho, že by docházelo k výrazné-
mu vybírání pokut za porušení 
této vyhlášky,“ říká šéf Městské 
policie v  Mostě Jaroslav Hrvol. 
Vyhláška podle ředitele stráž-
níků funguje výchovně a pre-
ventivně. „Pozorujeme výrazný 
pokles počtu případů vysedává-
ní na inkriminovaných místech. 
Každý strážník má místní zna-
lost a dokáže vyhodnotit, zda 
si např. na schody před domem 
sedl unavený senior, nebo zde 

vysedává pravidelně skupina 
problémových obyvatel. Odmí-
tám názor, že dojde k šikaně 
slušných občanů města Mostu,“ 
brání se „nařčení“ ochránkyně 
práv Jaroslav Hrvol. Podnět om-
budsmanky negativně hodnotí 
i mostecký primátor. „Podnět 
ombudsmanky jednoznačně 
musí vycházet z neznalosti míst-
ních poměrů. Kdyby je totiž zna-
la, tak se naprosto ztotožní s tím, 
co už zaznělo z  úst hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka a také rad-
ního pro bezpečnost a sociální 
politiku Martina Kliky, který je 
iniciátorem vyhlášky v  Litvíno-
vě,“ je přesvědčen primátor Jan 
Paparega. Vedení města spo-
lečně s  ředitelem městské poli-
cie se totiž shodují, že strážníci 
mají v  ruce nástroj, jak mohou 
nepřizpůsobivé, kteří ztrpčují 
život slušným občanům jed-
nak postihnout, ale hlavně je 
z  místa vykázat. To předtím 
nebylo možné. „Účinnost vy-
hlášky můžeme vyhodnotit až po 

letních měsících, kdy se s tímto 
problémem setkáváme nejčastě-
ji. Pokud by se vyhláška musela 
zrušit, pro městskou policii by 
to znamenalo ztrátu jednoho 
z mála účinných mechanismů 
proti boji s nepřizpůsobivými ob-
čany a především ztrátu možnos-
ti efektní pomoci všem slušným 
občanům města Mostu,“ dodává 
ředitel městské policie. První 
muž města ale věří, že ke zruše-
ní vyhlášek nedojde. „Doufám, 
že Ústavní soud posoudí věc cit-
livě, byť se jedná o zcela jinou 
instituci, než je ministerstvo 
vnitra, které vyhlášku posvětilo – 
a vyhlášky zůstanou zachovány,“ 
věří Jan Paparega. 

Zákaz neplatí všude
Vyhláška o zákazu vysedává-

ní na stavebních prvcích, kte-
ré k  tomu nejsou určeny, platí 
v Mostě jen v některých – pro-
blematických lokalitách. „Jsou 
to lokality, kde platí i zákaz al-
koholu. Je jich ve městě kolem 
jedenácti,“ říká primátor. Jedná 
se zejména o problematickou 
Stovku, střed města – nedaleko 
hotelu Domino směrem ke Sku-
povce a další místa. (sol) 

(Pokračování ze strany 1)
„Celá akce by měla být hoto-

va do prvního pololetí letošního 
roku,“ prozradil dále Jiří Novák.

Rekonstrukce šestinedělí tak 
naváže na komplexní rekonstruk-
ci gynekologicko – porodnického 
oddělení, která se uskutečnila 
koncem loňského roku. I zde díky 
daru Vršanské uhelné prošlo od-
dělení po čtyřiceti letech zásadní 

rekonstrukcí. Při rekonstrukci 
porodnice se například vybudo-
val zcela nový porodní sál, ob-

měnilo se osvětlení a vyměnily 
se veškeré podlahy. V porodních 

boxech i novorozeneckém boxu, 
ale i na operačním sále jsou nové 
antistatické podlahy, které splňují 
náročné hygienické normy a pod-
mínky. Vršanská uhelná a.s. vě-
novala na realizaci čtyři miliony 
a dvě stě tisíc korun. 

Mostecká porodnice je sice už 
zrekonstruovaná, ale maminky 
i zdravotnický personál stále 
ještě využívají náhradní prosto-

ry. „Při kolaudačním řízení se 
zjistilo, že by na oddělení porod-
nice měly být zabudovány hlavní 
vchodové protipožární dveře. Na 
tom se celá věc zpozdila. Dveře 
na míru jsou už ale vyrobeny 
a během března by se maminky 
mohly na nové oddělení přestě-
hovat,“ doplnil ještě předseda 
představenstva Krajské zdravot-
ní.  (sol)

Most brání protivysedávací vyhlášku
Co na to občané 

Mostu?

A. Šáhlecká
Bydlím ve Stovce. Pro nás 

je to určitě dobře, proto-
že jsme se v  noci nevyspali 
a ráno musíme do práce. Na-
rozdíl, od těch, co tu do noci 
vyřvávali a pak si spokojeně 
dopoledne vylehávají. Město 
udělalo hodně dobře.

Martin K. 
Já to vítám, jako starší 

občan mi bylo nepříjemné, 
když se na jednom mís-
tě shlukovalo tolik cikánů 
a dělali nepořádek. Říkáte, 
že se proti tomu ohrazu-
je ombudsmanka? A co ji 
k  tomu vede? Má ochraňo-
vat práva většiny. Nás, kteří 
s tím souhlasíme, většina je. 
Náš názor a naše zkušenosti 
a trápení paní ochránkyni 
nezajímají? 

Marie Krupičková
Mně vadí, že z některých 

míst zmizely lavičky. Na 
druhou stranu chápu, že 
se lidé, kteří pracují, chtějí 
v  klidu vyspat. Měla by se 
vymyslet i jiná opatření, jak 
tato individua potrestat, aby 
nedělala nepořádek a hluk 
a pak by lavičky mohly být 
zpátky tam, kam patří. 

Jiří Fröhlich
Já bydlím v  místě, kde 

nic takového neplatí, a tyto 
problémy u nás nevnímáme. 
Ale lidé, kteří se chovají nor-
málně a ohleduplně, by měli 
mít zastání. Pokud si to oni 
sami přejí a nevadí jim to, 
a taková vyhláška je pro ně 
pomocí, tak proč ne.

V mostecké porodnici se za 
uplynulých 40 let narodilo 

na 40 000 dětí.

Soutěž na rekonstrukci šestinedělí...

Po rekonstrukci porodnice by mělo Po rekonstrukci porodnice by mělo 
přijít na řadu oddělení šestinedělí.přijít na řadu oddělení šestinedělí.

Vyhláška pomohla zklidnit situaci v Vyhláška pomohla zklidnit situaci v 
problematické lokalitě u Stovky. problematické lokalitě u Stovky. 
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Víno s příběhem

S  Pavlem vyrůstali v  jedné 
vesnici na jihu Moravy. Jejich 
rodiny se spolu přátelily, on 
ale v  Pavlovi kamaráda nevi-
děl. Doma často slýchal, jak 
je Pavel dobrý v tom či onom 
a že by si z  něj měl brát pří-
klad. Ve škole měl Pavel lepší 
známky, ve fotbale 
ho trenér častě-
ji stavěl. Holka, 
která se mu líbi-
la, začala chodit 
s  Pavlem. Vlastně 
ho spíš nesná-
šel. I když spo-
lu trávili hodně 
času. Na základní 
škole byli spolu, 
na gymnázium 
jezdili také spo-
lečně do blízkého 
většího města. 
Prázdniny trávili na společ-
ných rodinných dovolených. 
Jejich rodiče se navštěvovali 
a setkávali i během víkendu. 
Teprve po maturitě se Pavla 
zbavil. Pavel šel studovat na 
vysokou školu do Prahy, on 
zůstal doma. Další studium už 
nebylo pro něj. Pustil se s dě-
dou do pěstování vinné révy 
a výroby vína. Úplně ho to 
pohltilo. Rozšířil dědovy vini-
ce, zaangažoval celou rodinu. 
Vylepšil starý dědův sklípek. 
Věnoval vínu každou minu-
tu svého času. Během krátké 
doby vyráběl své vlastní víno, 
děda mu už neradil. Jeho 
víno se vyrovnalo ostatním 
z  okolí. Dokonce bylo i lepší 
než většina. Ve vínu se našel. 
Bylo to něco, co chtěl dělat po 
zbytek života, co uměl a měl 
rád. Uplynulo dalších pár let 
a jeho víno si získalo mezi 
vinaři na Moravě své jméno. 
Dodával do několika menších 
vinných sklepů v  okolních 
městech, do jeho sklípku jez-
dili milovníci dobrého vína ze 
širokého okolí. Věděl, že na 
vínu nemůže zbohatnout, ale 
dařilo se mu uživit sebe i ro-
dinu. Byl spokojený. Pak se do 
vesnice vrátil Pavel. Dávno ho 
pustil z  hlavy. Jen občas sly-
šel od rodičů, jak je Pavel ve 
studiu úspěšný. Že už má titul 
a pokračuje ve sbírání zku-
šeností ve Francii. Nezajímal 
se o něj. Měl svůj svět. Pavel 
se ale stejně jako on věnoval 
vínu. Vystudoval školu, která 
ho naučila obchodovat, věděl, 
jak vést fi rmu a co vše obná-
ší marketing. Na zkušenou 
jel do Francie k  významné 
světové vinařské společnosti. 
Zamiloval se do dcery majite-
le fi rmy a oženil se s ní. Tchá-
novi se Pavlova podnikavost, 
nápady a obchodní zdatnost 
líbily. Vsadil na něj a půjčil 
mu peníze, aby mohl inves-
tovat do vinařství na Moravě. 
Pavel se vrátil plný nápadů, 
které mohl realizovat. Měl na 
to. Začal kupovat hrozny od 
vinařů z  okolí, postavil nové 
vinařství, pořádal akce pro 
stovky lidí. Nechal si vyrobit 
etikety od předních grafi c-
kých návrhářů. Jeho víno bylo 
stejně dobré, možná lepší než 
to Pavlovo. Peníze a promy-
šlený marketing ale udělaly 
své. Pavlovo víno se začalo 
prodávat. Lidé chtěli víno 
s příběhem moravského kluka 
a jeho francouzské lásky. Víno 
začaly brát restaurace, získa-
lo několik ocenění. Nemohl 
se s  tím smířit. Proč si Pavel 
nevybral jiný obor. Proč nezů-
stal ve Francii. Přišel a během 
krátké chvíle úplně zastínil 
všechno, co za roky jeho ne-
přítomnosti dokázal vlastní-

mi silami vybudovat. Nikdo 
nemluvil o ničem jiném, než 
o Pavlovu vínu. Jeho vinařství 
zaměstnávalo lidi z  vesnice, 
dávalo jim obživu. Navíc byli 
Pavel i jeho žena mezi lidmi 
oblíbení. Žralo ho to. Nená-

viděl Pavla za jeho 
úspěch, který ho 
provázel od dět-
ství. Všechno, na 
co on vždy dřel, 
získával Pavel leh-
ce a jen tak mimo-
chodem. Provozo-
val dál svůj malý 
sklípek, vyráběl 
víno, ale už ho 
to netěšilo. Svůj 
úspěch poměřoval 
Pavlovým. Závi-
děl mu a žárlil na 

něj.  Chtěl mu uškodit. Dostat 
ho alespoň jednou na kolena. 
Pavlova žena trávila většinu 
času ve Francii, Pavel býval 
ve svém vinařství často sám. 
Ve vesnici se povídalo o tom, 
že má Pavel rád ženy, že své 
Francouzce není věrný. To 
byla jeho příležitost. Získá dů-
kaz o Pavlově nevěře, pošle ho 
jeho ženě. Ta se s ním rozve-
de, tchán ho přestane podpo-
rovat. Pavel přijde o všechno. 
Byl tím přímo posedlý. Večer 
nechodil domů, číhal kolem 
Pavlova domu, čekal, až ho 
nachytá s milenkou. Ten večer 
měl konečně štěstí. Pavel si 
přivezl domů ženu. Sledoval, 
jak auto zastavilo na příjez-
dové cestě. Viděl dvě siluety, 
jak se k  sobě naklání a dlou-
ze líbají. Pak Pavel vystoupil 
z auta, obešel ho a otevřel ženě 
dveře. Když se žena postavila, 
dopadlo na ni světlo lampy. 
V té chvíli se mu zhroutil svět. 
Poznal svou vlastní manželku. 
Jel domů, otevřel si lahev vína 
a přemýšlel o svém životě. Už 
měl všeho dost. Pavel mu ni-
čil život, vzal mu první lásku, 
teď i manželku. Vzal mu jeho 
úspěch. Nenáviděl ho a musí 
za to zaplatit. Najednou byl 
klidný. Věděl, co chce udělat 
a na ničem jiném mu nezá-
leželo. Druhý den mu Pavel 
zavolal. Pozval ho do vinařství 
a choval se k němu přátelsky. 
Přijel za ním večer, když už ve 
vinařství nikdo nebyl. Když 
mu Pavel řekl, že ví, že se mu 
příliš nedaří a že mu chce po-
moct, nechápal, kde se v něm 
bere ta drzost. Pavel mu na-
bídl, že od něj bude kupovat 
hrozny a že ho zaměstná ve 
vinařství. Vlastně ho jeho 
nabídka ani neurazila. Jen se 
usmíval. Nechal se provést po 
vinařství. Pavel mluvil a mlu-
vil. Šel za ním a poslouchal. 
Pavlův hlas se změnil v  sou-
vislý šum. Když míjeli čerstvě 
nalahvované víno, vzal jednu 
lahev do ruky a uhodil Pavla 
do hlavy. Omráčeného muže 
dotáhl do skladu, kde stály 
sudy s vínem. Jeden sud ote-
vřel a omráčeného Pavla strčil 
do jeho vína. Pak sud zavřel. 
Byl spokojený. Odešel domů 
za svou ženou. Zapálil svíčky, 
otevřel lahev a nalil dvě skle-
ničky. Manželce řekl, že s  ní 
končí. Ví o tom, jak ho pod-
váděla s tím zmetkem. Už s ní 
nechce nic mít. Smála se. Co 
prý s  tím chce dělat. Pavel je 
fešák, bohatý a schopný. Ne-
sahá mu ani po kotníky. Pa-
vel jí slíbil, že se o ni postará. 
Svého muže už nepotřebuje. 
Pak odešla a práskla za sebou 
dveřmi. V  klidu dopil víno, 
teprve pak zavolal na policii. 

(pur)

SOUDNIČKA
MOST – V Mostě budou sloužit asistenti prevence kriminality i v le-
tošním roce. Dohlížet na pořádek a bezpečnost budou moci díky 
dotačním penězům, o které žádá město z projektů prevence krimi-
nality prostřednictvím městské policie. 

 Asistenti jsou prodlouženou 
rukou strážníků, i když nemají 
pravomoc jako městští policis-
té. „Jsou uniformovaní a pracu-
jící pod městskou policií. Jejich 
hlavní náplní je monitorovat celé 
město, ale nasazováni jsou pře-
devším v rizikových lokalitách. 
Upozorňují občany, zjišťují, zda 
se něco v okolí děje. Pokud ano, 
volají na 156 a poté na místo 
přijede naše hlídka. Jsou nám 
velmi nápomocni,“  uvedla tis-
ková mluvčí mostecké městské 
policie Ilona Kozlová s tím, že 
například  toto pondělí asistenti 
volali hlídku, když zjistili u blo-
ku 93 bezvládně ležícího muže. 
V poskytnutí první pomoci jim 
bránil rozzuřený pes, který je 
k  majiteli nepustil. Psa odchy-
tili přivolaní strážníci, kteří ho 
předali do útulku pro opuštěná 
zvířata. Osmapadesátiletý muž 
byl sanitkou převezen do ne-
mocnice.

Na asistenty se podle mluvčí 
také často obracejí obyvatelé, 
pokud potřebují s  něčím pora-
dit, pomoci. „Kromě toho také 
sbírají použité injekční stříkačky, 
což je pro nás také velká pomoc. 
Když nemáme tolik hlídek v uli-
cích, tak to řeší právě asistenti. 
Jsou k tomu speciálně proškoleni. 
Ušetří se pak výjezdy hlídek, které 

mohou být využity na závažněj-
ší případy,“ podotýká policejní 
mluvčí. V současné době pracu-
jí pro Městskou policii v Mostě 
čtyři asistenti. Jejich mzdy hradí 
úřad práce. Jen ale do září. Aby 
mohli policisté tyto pomocní-
ky využívat i po zbytek roku, 

žádají na jejich mzdy peníze 
z projektů prevence kriminality. 
„Soustředíme se na to, abychom 
dostali do terénu co nejvíce asis-
tentů prevence kriminality, proto 
žádáme i úřad práce o dotace na 
další, abychom mohli navýšit je-

jich počet. Jejich práci hodnotíme 
pozitivně, zejména v  problémo-
vých lokalitách,“ zdůraznil pri-
mátor Jan Paparega. Pokud úřad 
práce na výzvu města „uslyší“, 
mohli by řady asistentů rozšířit 
další tři. Ti by pak monitorovali 
zejména Chanov.  

Kde je potkáte 
Asistenti procházejí celé 

město. Soustředí se zejména 
na oblast v  centru, kolem Pri-

oru, parku na Skupovce, par-
ku Střed, jsou i na sídlištích. 
„V  centru města se shromažďují 
stížnosti, v poslední době napří-
klad v  ulici Dobnera. Asistenti 
také zajišťují problematické ulice 
Růžová a pětistovky, kde se sro-

cuje problémová mládež, která 
dělá nepořádek v  podchodech 
a znečišťuje veřejná prostranství. 
Lidé si stěžují, že kopou balonem 
do omítek apod.,“ vyjmenovala 
okruh výskytu asistentů Ilona 
Kozlová. Rizikovou oblastí je 
také Šibeník. Ten mají ale na 
starosti hlídky strážníků.   

Mohou se stát 
strážníky?

Pokud se asistenti osvědčí, 
nekončí zpátky na úřadu práce. 
„Pro práci asistenta vybíráme 
uchazeče, v součinnosti s úřadem 
práce. Nemáme žádné speciální 
požadavky, ani co se týče vzdělá-
ní. Pro nás je důležité, že je tento 
člověk komunikativní a má čistý 
trestní rejstřík,“ podotkla poli-
cejní mluvčí. V  současné době 
se stali asistenty bývalí studenti. 
„Studovali bezpečnostně práv-
ní obory, takže o této práci něco 
vědí a to nejdůležitější se naučí 
v praxi. My jejich činností po-
známe, jací asistenti jsou, jak 
pracují. Je to pro nás zpětná vaz-
ba,“ říká Ilona Kozlová. Ti, co se 
osvědčí, mohou u policie získat 
i stálé zaměstnání. Základním 
požadavkem pro práci strážníka 
je maturita a také minimální věk 
21 let. „Tyto požadavky už někte-
ří splňují, a pokud bude volné 
tabulkové místo a oni se osvědčí, 
tak se mohou o tuto práci uchá-
zet,“ doplnila dále mluvčí. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

(Pokračování ze strany 1)
Krajská bezpečnostní rada se 

sejde 26. února, jedním z bodů 
jednání bude právě komunika-
ce mezi Mostem a Litvínovem. 
„Jsme rádi, že i Bezpečnostní rada 
státu zhodnotila rozšíření komu-
nikace mezi těmito městy jako 
velmi potřebné. Nedávná havárie 
v průmyslovém areálu nám jen 
dokázala, že je potřeba myslet ne-
jen na podobné situace v budouc-
nosti, ale i například na dopravní 
nehody, které mohou zablokovat 

oba jízdní pruhy, a tím tak pohyb 
záchranných složek dost zkompli-
kovat,“ popsal stav silnice hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. „Je to pozitivní zpráva 
a chci věřit, že když stát investu-
je do projektové přípravy, že také 
v rozumném čase zajistí i realiza-
ci rozšíření silnice mezi Mostem 
a Litvínovem, protože je to otáz-
ka nejen dopravní, ale především 
bezpečnostní,“ komentuje situaci 
primátor Mostu Jan Paparega. 
„Je to skvělá zpráva nejen pro Lit-

vínov, ale také pro všechny obce 
v našem správním obvodu. Jsem 
ráda, že se vláda konečně začíná 
chovat k Litvínovsku zodpověd-
ně“ komentovala rozhodnutí 
Bezpečnostní rady státu starost-
ka Litvínova Kamila Bláhová. 
.Zkapacitnění komunikace mezi 
Mostem a Litvínovem je rovněž 
dlouhodobým tématem Hospo-
dářské a sociální rady Ústeckého 
kraje. „Nesouhlasíme se zamíta-
vým stanoviskem ministerstva 
dopravy, které je zdůvodněno 

pouze hodnocením ekonomické 
výhodnosti. Bezpečnost provozu 
a dostupnost složek integrované-
ho záchranného systému se těžko 
vměstnává do tabulek, zvlášť když 
jde o tak mimořádný případ. Jsem 
velmi ráda, že Bezpečnostní rada 
státu vnímala naše argumenty,“ 
říká k rozhodnutí Gabriela Ne-
kolová, předsedkyně HSR-ÚK. 
Souhlas se zkapacitněním již 
dříve vyjádřil ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek (ČSSD). 
 (pur)

Prodloužená ruka strážníků pokračuje

Z jednání Bezpečnostní rady 
státu: Bezpečnostní rada státu 
se na svém jednání zabývala 
návrhem řešení problematiky 
zkapacitnění dopravního úse-
ku I/27 Most – Litvínov a ulo-
žila ministrovi dopravy upravit 
projekční návrh pro zkapacit-
nění I/27 ve formě čtyřpruho-
vé komunikace tak, aby odpo-
vídal dnes platným normám 
a požadavkům na bezpečnost 
silničního provozu. 

Dobrá zpráva: Čtyřproudovka 
Most – Litvínov bude!

U Městské policie v Mostě nyní slouží U Městské policie v Mostě nyní slouží 
čtyři asistenti prevence kriminality.čtyři asistenti prevence kriminality.

Čtyřproudovka má po letech zelenou.Čtyřproudovka má po letech zelenou.
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MOST – V Oblastním muzeu 
v Mostě je od tohoto úterý 
k vidění nová výstava nazvaná 
„Zaměstnanecké kolonie 1900-
1938 – sociální bydlení v sever-
ních Čechách“. 

Na bezmála třiceti panelech 
je zachycen vývoj zaměstnanec-
kého bydlení od poloviny 19. 
století. Největší pozornost je 
věnována meziválečné výstavbě 
a snahám o řešení bytové krize. 
Právě v silně industrializované 
oblasti Mostecké uhelné pánve 
a jejím nejbližším okolí vznikly 
v první třetině 20. století vysoce 
kvalitní ukázky architektury za-
městnaneckého bydlení. Ať už je 
to kolonie domků železničních 
zaměstnanců v Lounech od Jana 
Kotěry, nebo sídliště závodů 
Weinmann ve Světci navržené 
Rudolphem Otto Salvisbergem. 
Výstavu doplňuje soubor prosto-
rových modelů obytných kolonií 
v  Lounech, Kopistech a Louce 
u Litvínova. Prezentovány jsou 

také předměty denní potřeby 
z  hornických domácností nebo 
ukázky domovních řádů.

Autory výstavy jsou pracov-
níci ústeckého pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu 
Mgr. Marta Pavlíková, Mgr. Jiří 
Bureš a Mgr. Alena Sellnerová. 
Výstava potrvá do 29. května. 

V době konání výstavy se 
uskuteční přednášky:

8. 3. Fenomén kolonie – ar-
chitektura a každodennost 
(Mgr. Jiří Bureš)

12. 4. Státní hornické kolonie 
1918 – 1938 (Mgr. Marta Pavlí-
ková)

Přednášky začínají v 17 ho-
din, vstupné 20 Kč. Otevírací 
doba muzea: úterý – pátek od 12 
do 18 hodin, v sobotu a v neděli 
od 10 do 18 hodin. Skupiny nad 
10 osob také úterý – pátek od 
8 do 12 hodin, po předchozím 
objednání (tel. 476 442 111), 
vstupné 30 Kč. (red)

Ještě jednou 
Masaryk 

„Hrozně to letí“, v březnu bu-
deme mít oba zase svátek a ty 
dokonce narozeniny…“ pomyslel 
jsem si, když jsme s manželkou 
před časem míjeli znovuobno-
venou sochu T. G. Masaryka 
v  Mostě. A skoro nahlas jsem 
řekl: „Tomáši, že mi to odpus-
tíš?“

Před několika lety jsem totiž 
napsal článek, ve kterém se kri-
ticky vyjadřuji k  postavení so-
chy našeho prvního prezidenta 
a především k peněžní sbírce, 
a to ve světle důležitějších cílů 
fi nancí v našem městě (alespoň 
podle mě). Ale budiž – socha je 
zdařilá, prezidentovi to sluší. 
Chvíli jsme před sochou postá-
li a manželka se mě najednou 
zeptala: „Proč pod jménem na 
podstavci není napsáno, koho ta 
socha představuje? Myslím, že 
by si to víc než zasloužila právě 

tato.“ Souhlasil jsem, ale něko-
likrát jsem sochu obešel, abych 
se ujistil, že to nikde není. Ano, 
NENÍ! Považuji to za pochybení, 
za nedostatek úcty právě k  této 
osobě našich novodobých dějin, 
za informační vakuum; a ko-
nečně - za přeceňování znalostí 
našeho národa. Nevím, kolik 
lidí ze sta náhodně vybraných 
by vědělo, nejen kdo to přesně je 
a v kterých letech žil, ale co na-
příklad znamenají písmena T. 
G. Rád bych se mýlil, ale některé 
podobné ankety občas vyznívají 
pesimisticky. Trochu odbočím 
- snad se autoři a organizátoři 
stavby sochy nezhlédli v ano-
nymitě reklam na zdravé zuby, 
přihlouplé úsměvy, oblečení, 
dokonalé postavy apod., které 
při posunování koleček, čtverců 
a trojúhelníčků předvádějí naše 
celebrity (včetně herců) na TV 
obrazovce. Taky by tam slušel 
alespoň jejich podpis – bylo by 
dobré znát jména i těch méně 

známých, či ne? Anonymita jim 
nesluší, a to ani těm, kteří no-
toricky známí jsou. Možná to 
srovnání trochu „kulhá“, ale štve 
mě to stejně. 

Většina Mostečanů zřejmě ví, 
že nedaleko sochy T. G. Masary-
ka je busta mosteckého rodáka 
Floriana Leopolda Gassmanna 
(skladatel a dirigent 18. století). 
Tam základní informace o něm 
je – ALE! „Zlaté“ písmo je po 
letech značně omšelé, a tím těž-
ko čitelné. Omšelostí začíná po-
malu trpět i nápis T. G. M. Kdo 
vlastně „vymyslí“, že na světlém 
podstavci je světlý nápis, možná 
skutečně zlatý (?), ale pro mě to 
je umělecky, výtvarně i technicky 
amatérské. Jsou to vyhozené pe-
níze. Takže - tady jste se, autoři, 
skutečně „vyznamenali“, a tak 
vám připomenu jedno rčení: 
„Maličkosti korunují dílo“. My-
slím si, že by zodpovědní měli 
s oběma nápisy něco udělat, a to 
snad i bez peněžní sbírky. Dopo-

ručuji méně zlata i „zlata“ a více 
obyčejného rozumu!

Tom Zálešák, Most

P. S. Abych nezapomněl: Ještě 
víc by našemu prvnímu prezi-
dentovi slušela informační ta-
bulka, a to i v cizích jazycích. 
Určitě si to zaslouží…

MOST/HAVRAŇ – Z  průmyslové 
zóny Joseph se line zápach. Na 
něj si stěžují obyvatelé z přileh-
lé Havraně. Příčinou je kanali-
zace.

Zástupci města Mostu se sešli 
v předchozích dnech se zástupci 
obce Havraň, Nemaku i Severo-
českých vodovodů a kanalizací, 
aby společně řešili problém se 
zápachem, na který si stěžují 
obyvatelé Havraně. „Řešili jsme 
harmonogram prací a opatře-
ní, která by se měla v budoucnu 
realizovat, s  Nemakem i obcí 
Havraň. Finální řešení je na 

straně Nemaku. Jejich mateřská 
společnost by měla na začátku 
března vybrat vhodnou varian-
tu,“ informoval primátor Mos-
tu Jan Paparega. Zápach uniká 
z kanalizace v průmyslové zóně. 
„Vyskytly se tu v kanalizaci něja-
ké problémy. Proto jsme věc řešili 
na místě i se zástupci SČVaKu. 
Nejednalo se o nic dramatického. 
Abychom ale eliminovali zápach, 
na odstranění jsme se domluvi-
li,“ dodal ještě primátor s tím, že 
Havranští mohou zůstat klidní, 
protože jejich problémy město 
přehlížet nehodlá.  (sol)

Zápach z Josephu 
ruší obyvatele

napsali jste nám...

Kolonie pro horníky

MOST – Finanční dar handicapované devítileté dívce z Mostu a její 
opatrovnici, kterou je její babička, předali zástupci zahraniční spo-
lečnosti pro|offi  ce, jejíž pobočka působí v Mostě v Čepirozích.    

K předání daru a setkání ba-
bičky a její vnučky se zástupci 
společnosti pro|offi  ce došlo tento 
týden v kanceláři senátorky Ale-
ny Dernerové. Společnost chtěla 
peníze vybrané mezi zaměstnan-
ci věnovat někomu potřebnému, 
a proto kontaktovala mosteckou 
senátorku a zároveň také dětskou 
lékařku. „Zástupci společnosti 
mne kontaktovali, protože vědí, 
že mám svou ordinaci a ptali se 
mě, zda bych nevěděla o někom, 
kdo by potřeboval fi nanční vý-
pomoc. Já jsem si vzpomněla na 
paní Lžíčařovou, která je strašně 
hodná a s velkou péčí a láskou se 
stará o devítiletou dívenku už od 
jejího narození. Nemají to vůbec 
lehké a každá koruna jim pomů-
že,“ prozradila senátorka Alena 
Dernerová. Devítiletá dívenka 
přišla o svou matku brzy po na-
rození a od té doby ji vychovává 
její babička. Dívenka, která sou-
časně navštěvuje speciální školu 
v Mostě, má navíc od narození 
handicap a opožděný vývoj. Má 
psychické problémy, hůře se ori-
entuje v prostoru, velkým pro-

blémem je pro ni i sociální kon-
takt. Babička svou vnučku proto 
doprovází všude, vodí ji do školy 
a svědomitě se o ni stará a pečuje 
o ni. Spoří jí peníze ze sirotčí-
ho důchodu. „Jsme za tento dar 
velmi rádi a udělal nám radost. 
Snažíme se, aby naše Monika byla 
vždy slušně a čistě oblečená. Není 
to pro nás dnes jednoduché. Man-
žel pracuje mimo Most a dojíždí, 
a i to je náročné po fi nanční strán-
ce. Kdyby přišel o práci, tak si to 

vůbec neumím představit. Mám 
více dětí, ale ty jsou už velké a jsou 
z domu. Proto jsme rádi za každou 
korunu,“ popisuje svou tíživou 
životní situaci paní Lžíčařová, 
která kromě dívenky vychovala 
ještě několik svých dětí. Ty jsou 
ale už dospělé. „Jsem ráda, když 
občas za mnou přijdou mé děti 
a vezmou nás třeba někam na vý-
let,“ popisuje dále. Finanční dar, 
ve výši patnácti tisíc korun, který 
převzali z rukou zástupců spo-
lečnosti pro|offi  ce, si proto chtějí 
užít i formou relaxačního pobytu 
a výletu. „Naši zaměstnanci fi -
nančně pomáhají při povodních, 

podporujeme zdejší kojenecký 
ústav a podařilo se nám nashro-
máždit další peníze. Snažíme se 
pomoci potřebným v našem okolí 
a cítíme to i jako naši povinnost. 
Věřím, že vám tyto prostředky po-
mohou ve vaší těžké životní situ-
aci a budeme rádi, když se občas 
budeme moci potkat. Pokud byste 
potřebovali naši další podporu, 
jsem přesvědčen, že to nebude pro 
nás žádný problém,“ sdělil proku-
rista společnosti pro|offi  ce Pavel 
Červenka a spolu se svou kole-
gyní Lenkou Bartákovou předa-
li Mostečance fi nanční obnos. 
 (sol)

Pro|offi  ce pomůže nemocné dívce

Finanční obnos předali paní Lžíčařové a její Finanční obnos předali paní Lžíčařové a její 
vnučce Monice zástupci společnosti pro|offi  ce vnučce Monice zástupci společnosti pro|offi  ce 

Pavel Červenka a Lenka Bartáková (vlevo).  Pavel Červenka a Lenka Bartáková (vlevo).  

Rozmary počasí trápí řidiče. Jízdu nezvládl řidič tento týden 
na kluzké vozovce u litvínovské chemičky a převrátil vůz do ko-
lejiště. Foto: Jan Závada 

POST
ŘEH
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ÚSTECKÝ KRAJ – Masarykova nemocnice má novou počítačovou to-
mografi i (CT). Nový přístroj pořídila do nemocnice Krajská zdravot-
ní, a.s. z evropských peněz. Stál více než třináct a půl milionu korun. 

Traumatologické centrum 
v  ústecké nemocnici se může 
chlubit nejmodernějším vyba-
vením, a tím i kvalitnější a kom-
fortnější péčí. „To jistě ocení jak 
pacienti, tak i zdravotníci nejen 
z radiodiagnostického oddělení, 
ale i všichni jejich kolegové, pra-
cující s výsledky vyšetření tohoto 
pracoviště,“ uvedl generální ředi-
tel Krajské zdravotní Petr Fiala. 

Nové CT přineslo zdravotní-
kům oproti starší verzi z roku 
2009 několik novinek. „Přede-
vším je možné vyšetřit najednou 
celého pacienta až do výšky 190 
centimetrů. To je vhodné zejmé-
na u těžkých polytraumat, kdy 
po vyšetření CT je možné oka-
mžitě řešit jak poranění hlavy, 
hrudníku a břicha, tak i konče-
tin. Nové CT nám také umož-

ňuje vyšetřit objemné pacienty 
se stále zachovalou výbornou 
kvalitou zobrazení,“ pochvalo-
val nejvýraznější novinky ředi-
tel zdravotní péče Masarykovy 
nemocnice Josef Liehne. CT 
disponuje ještě další novinkou, 
a tou je program CT skiaskopie, 
který umožňuje v reálném čase 
sledovat ve vyšetřovně pohyb 
jehly či drenu v těle pacienta při 
různých intervenčních zákro-
cích. „Výkony jsou přesně cílené 
a snižuje se možnost poranění 
okolních orgánů. Hodnocení 
pro lékaře je pak zjednoduše-
no portálovým systémem, kde 
je již jedním kliknutím možno 
oddělit cévy od ostatních orgánů 
a v trojrozměrných rekonstruk-
cích je pak podrobně studovat,“ 
uvedl primář Radiodiagnos-
tického oddělení Masarykovy 
nemocnice Milouš Derner. 
V budoucnu se navíc uvažuje 
i o rozšíření tohoto portálové-
ho systému na více stanic a také 
o možnosti připojení ke vzdále-
ným počítačům, tabletům nebo 
i mobilním telefonům pro mož-
nost lékařských konzultací. 

(sol)

Nový tomograf zvládne 
i objemné pacienty

MOST – V Klubu národnostních menšin bylo v pondělí rušno. Za-
vítali do něj dva zajímaví hosté – předseda Židovské obce Teplice 
Oldřich Látal a předseda  krajské organizace Svazu Maďarů žijících 
v českých zemích Ferenz Kulina.  

Mostěčtí Maďaři se scházejí 
pravidelně a jsou ze všech zdej-
ších menšin nejaktivnější. Ferenz 
Kulina představil veškeré aktivi-
ty, kterými se zabývají. Členo-
vé maďarské menšiny pořádají 
přednášky a besedy s maďarský-
mi spisovateli, vědci a novináři. 
Povídají si o maďarských tradi-
cích, zvycích, pořádají zájezdy 
do spřátelených klubů. Velmi 
oblíbené jsou kulturní akce 
s maďarskou muzikou a gastro-
nomie plné maďarských dobrot. 
Druhá část besedy byla věnova-
ná židovské komunitě, kterou 
sdružuje Židovská obec v Tepli-
cích. Oldřich Látal vyprávěl, jak 
se obec stará o své členy, kteří 
přežili holocaust, o besedách 
pro studenty, při kterých i ti nej-
hlučnější posluchači ani nedutají 

a podobně. Pro zpestření besedy 
přivezl také dokument o židov-
ských památkách v Ústeckém 
kraji. Připomněl, že také v Mos-

tě se nachází zajímavá památka 
a to židovský hřbitov Souši. Jeho 
správní budova byla rekonstru-
ovaná a v současné době slouží 
pro společensko-kulturní akce, 
přednášky a podobně. Oldřich 
Látal v závěru svého vystoupení 
pozval přítomné na oplátku na 
návštěvu do Teplic.  (nov)

Židovská obec v klubu menšin

MOST – Magistrát bude znovu reprezentativní. Dočkal se totiž 
oprav dlažby a stříšky nad obřadní síní. V plánu je ještě oprava stře-
chy a výměna koberce, po kterém si kráčí říct manželské „ano“ ženi-
chové a nevěsty. 

Město se pustilo do nezbyt-
ných oprav magistrátní budovy 
a okolí. Nejprve se vyměnila sta-
rá dlažba vedle hlavního vchodu 
za novou. „Původní dlažba byla 
značně poškozená a místy do-
konce zcela rozpadlá,“ informo-

vala Alena Sedláčková, tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu. 
Opravy se dočkalo také zastřeše-
ní vstupu do obřadní síně, které 
bylo v tristním stavu. Součástí 
oprav byla jednak výměna pod-
hledu a nového osvětlení, ale 

také instalace nové střešní kryti-
ny a nátěr konstrukce. „Dodělala 
se stříška před obřadní síní, kam 
zatékalo. Je i nově natřená a vy-
padá to tu hned mnohem lépe. 
Ještě chceme něco udělat s  ko-
bercem, po kterém se procházejí 
svatebčané. Je už ošuntělý a ne-
vzhledný, necháme ho v nejbližší 
době také vyměnit, abychom měli 
reprezentativní prostory se vším 
všudy,“ slíbil primátor Jan Papa-
rega. Oprava dlažby si vyžádala 
zhruba dvě stě padesát tisíc ko-
run a zajistil ji pro město Mi-
chal Hanzlíček. Za rekonstrukci 
zastřešení zaplatilo město spo-
lečnosti Ruba Most přes tři sta 
tisíc korun. Další na řadě bude 
oprava části střechy na budově. 
Konkrétně by se měl opravit 
střešní plášť jižní části budovy 
v pátém patře. „Je to v části, kde 
je počítačová učebna. Nejde o nic 
zásadního, jedná se o běžnou pro-
vozní opravu,“ doplnil primátor 
Paparega. Veřejná zakázka na 
opravu střechy byla vyhlášena 
tento měsíc.  (sol)

Svatebčané po novém koberci

Magistrát se dočkal nové stříšky nad Magistrát se dočkal nové stříšky nad 
obřadní síní, schází vyměnit už jen koberec.obřadní síní, schází vyměnit už jen koberec.

V klubu národnostních menšin se sešli V klubu národnostních menšin se sešli 
(zleva) Ferenz Kulina, náměstkyně (zleva) Ferenz Kulina, náměstkyně 
primátora Markéta Stará a Oldřich Látal.primátora Markéta Stará a Oldřich Látal.

V Masarykově nemocnici V Masarykově nemocnici 
vyšetřují na novém tomografu.vyšetřují na novém tomografu.
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MEZIBOŘÍ – Boj proti neukázněným pejskařům, kteří neuklízí po 
svých psech exkrementy, vyhlásilo Meziboří. Technické služby hro-
mádky výkalů uklízí několikrát týdně, přesto je v  Meziboří velká 
pravděpodobnost, že si především na trávě „našlápnete“.

Za přestupek čeká na pejska-
ře pokuta. Ani tato hrozba ale 
nemá žádoucí výchovný efekt. 
Město se proto rozhodlo pro-
jednou hromádky neuklidit, ale 
naopak na ně upozornit. „Chce-
me v  jedné lokalitě ve městě ke 
každému neuklizenému exkre-
mentu umístit výraznou šipku. 
Aby lidé viděli, jak dokážou 
neukáznění pejskaři se svými 
psy znečistit město. Mělo by je 
to motivovat, aby uklízeli,“ pro-
zradil vedoucí Technických slu-
žeb Meziboří Pavel Esop. Šipky 
plánuje Pavel Esop ve výrazné 
fosforové žluté nebo oranžo-
vé barvě a ve velikosti, kterou 
nelze přehlédnout. Spoléhá na 
slušnost lidí, kteří by si mohli 
uvědomit, jak jejich psi omezují 
ostatní obyatele města, pokud 
po nich neuklidí. A možnost 
k úklidu mají Mezibořští mno-
hem lepší než v jiných městech. 
Vedení města totiž na pohodlí 
pejskařů dbá. Majitelé psů evi-
dovaných v  Meziboří dostávají 
od města sáčky na psí exkre-

menty. „Nově jsme začali rozdá-
vat sáčky větší velikosti pro velká 
plemena,“ doplnil Pavel Esop. 

V Meziboří jsou také umístěny 
koše na psí exkrementy. Cel-
kem je ve městě patnáct košů. 
„Nově jsme po městě rozmístili 
šest košů,“ prozradil Pavel Esop. 
Technické služby také suplují 
práci majitelů psů. „Několikrát 
týdně vysáváme psí exkrementy 

speciálním vysavačem, ale stále 
to nestačí. Lidé po svých psech 
neuklízí, přestože jim proto měs-
to připravuje podmínky. Nej-
horší situace bývá v  zimě, když 
roztaje sníh. To trvá týden, než 
město od exkrementů uklidíme,“ 
uzavřel Pavel Esop.  (pur)

SAYDA – České děti mají šanci vzdělávání v Německu. Se všemi mož-
nostmi se mohou seznámit v rámci prezentace podnikatelů v Saydě, 
která je partnerským městem Meziboří.

Německé fi rmy se budou 
prezentovat v  Saydě 16. dubna. 
„Jedním z cílů akce je, aby se žáci 
a dospělí seznámili s  perspekti-
vami vzdělávání a šancemi na 
pracovním trhu ve městě Sayda 
a jeho regionu. Z  důvodu blíz-
kosti České republiky a živého 

partnerství mezi městy Sayda 
a Meziboří se zaměřuje tato na-
bídka výslovně i na české žáky, 
kteří se nacházejí před ukonče-
ním školní docházky a před vý-
běrem svého dalšího vzdělávání. 
Na základě ustanovení Evropské 
unie se mohou mladí lidé z  ČR 

vyučit povolání i v  Německu. 
Podmínkou je úspěšné ukončení 
školy a znalost němčiny. Týká se 
to i toho času nezaměstnaných,“ 
vysvětlil předseda Stadverein 
Sayda Volkmar Herklotz. V Say-
dě se budou prezentovat fi rmy 
z oborů pozemní stavitelství, 
výroba nábytku, hoteliérství 
a gastronomie, pečovatelské 
služby, elektroservis, maloob-
chod, tesařství/dřevovýroba, 

hračkářství, pokrývač, instalace 
sanitárních zařízení a topení. 

Návštěva prezentace je mož-
ná i bez přihlášky. Pro skupiny 
je požadováno z  důvodu kva-
litní přípravy podání přihlášky 
v  turistické kanceláři a v  kan-
celáři pro občany města Saydy, 
tel. č. +49 37365 972 22, mail: 
touristinfo@sayda.de nebo na 
tel. +46 170 5 24 25 54, stadtve-
rein@sayda.de.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Letošní zima byla opět mírná, a tak v  kasách zůstala 
většina peněz určená na zimní údržbu. Levná byla zima i pro horské 
město Meziboří. 

Mírná zima letošního roku 
pomohla městské zeleni v  Me-
ziboří, ale nejen díky úsporám. 
„Měli jsme čas na prořezávku 
stromů, které už vadily obyvate-
lům města. Stromy jsme upravi-
li a nemusíme je kácet. Období 

na prořezávání je příliš krátké, 
a když je tuhá zima, nemůžeme 
prořezávku stihnout,“ vysvětlil 
vedoucí Technických služeb Pa-
vel Esop. Díky mírné zimě byla 
zimní údržba pro město lacinější. 
Méně technické služby utratily 

za pohonné hmoty i posypový 
materiál. „Ušetřili jsme také na 
pracovních silách. Poslední tuhá 
zima byla v roce 2012. Nemůžeme 
se ale spoléhat na to, že bude zima 
mírná a do rozpočtu musíme na-
plánovat údržbu pro celé zimní 
období. Díky tomu nám zbývají 
peníze, které vložíme do městské 
zeleně. Nakoupíme nové stromy 
a keře. Poslední dva roky jsme keře 

vysazovali po celém Meziboří, ale 
už je jich jen polovina. Zhruba 
deset procent se nechytlo, ale zby-
tek lidé ukradli,“ prozradil Pavel 
Esop. Pro novou sezónu chystá 
Meziboří také novou květinovou 
výzdobu. „Chceme nakoupit truh-
líky, které se dají umístit na stožá-
ry veřejného osvětlení a dostat tak 
květiny nenechavcům z  dosahu,“ 
uzavřel Pavel Esop.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Tanec, hudba, zábava, to provázelo oslavy výročí mezi-
bořského klubu seniorů. Založen byl před pětapadesáti lety ještě 
jako klub důchodců. Oslavy se konaly v litvínovském Rudém domě. 
Sál zaplnilo 140 seniorů z Meziboří, ale také z Braňan. 

Braňanští senioři patří 
k  dlouholetým přátelům svých 
vrstevníků z  Meziboří. Schá-
zí se na zábavách pravidelně, 
většinou ale v  Braňanech, pro-
tože v  Meziboří chybí vhodný 
taneční sál. „Pozvali jsme své 
přátele z  Braňan, protože oni 
nás vždy na své zábavy zvou. 
Chtěli jsme jim jejich laskavost 
oplatit,“ vysvětlila předsedky-
ně klubu Jana Bothová. Zábavu 
zahájily gymnastky z  Horního 
Jiřetína, které si pro seniory při-
pravily tři taneční vystoupení. 
„Po celý večer budeme promítat 
prezentaci aktivit klubu seniorů. 
Máme fotografi e z  významných 
událostí, oslav životních jubileí, 
otevření nového klubu seniorů 
v  roce 2010, nebo fotografi e ze 
společných dovolených a výletů,“ 
doplnila Jana Bothová. Seniory 
přivítal také starosta města Petr 
Červenka. „Všem, kteří se podí-

lejí na činnosti klubu, patří naše 
velké poděkování,“ prohlásil 
starosta a popřál seniorům pří-
jemnou zábavu. Mezibořským 
seniorům poděkovala také zá-

stupkyně braňanského klubu 
Anna Liptáková: „Děkujeme za 
pozvání. Máme vás všechny rádi, 
přejeme vám dalších pětapadesát 
let fungování.“  (pur)

Každé psí „hovínko“ bude mít praporek

Mezibořský klub seniorů slavil výročí

Zima v Meziboří byla levná

České děti mohou studovat v Německu

V Meziboří mají psi svůj pisoár, koše na V Meziboří mají psi svůj pisoár, koše na 
exkrementy a teď budou mít i vlastní praporky.exkrementy a teď budou mít i vlastní praporky.

Pětapadesáté výročí Pětapadesáté výročí 
oslavili mezibořští senioři oslavili mezibořští senioři 

v Litvínově v Rudém domě.v Litvínově v Rudém domě.

Senioři plesali v Lomu

LOM – První ples seniorů v Lomu se vydařil. Více než sto pade-
sát hostů z řad nejen lomských seniorů, ale také z klubů seniorů 
okolních měst a obcí se výborně bavilo. Nálada byla skvělá, a tak 
se už všichni těší na příští rok, kdy by se měl ples seniorů opa-
kovat. V Lomu totiž ze seniorského plesu plánují udělat tradici. 
 (pur)
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 Docela velké divadlo Litvínov 
uvádí komedii 

 

 

  

Francouzka Jacqueline, manželka britského velvyslance, nenávidí samotu, venkov a všednost. 
Lambert, který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu o svůj maják, naopak 

samotu, venkov a všednost miluje. Co se stane, když se dva naprosto rozdílní lidé setkají a jsou 
nuceni spolu strávit noc a den, prozradí tato detektivní komedie. 

 

ANI ZA MILION 

ve středu 16. března 2016 v 19,00 hodin 
v Docela velkém divadle Litvínov 

vstupné 250,-/220,- a 200,- Kč, senioři a studenti 50% sleva 
objednávky vstupenek na  778 094 093 a 777 000 933  

nebo e-mailem na docelavelkedivadlo@volny.cz a docelavelkedivadlo@seznam.cz o@volny.cz 

 

Michaela Kuklovává 

Marcel Vašinka 

LITVÍNOV – V parku u Pilařského rybníka má vzniknout nové dětské 
hřiště. Město s  tím počítá v  nové schválené Koncepci rozvoje dět-
ských hřišť v Litvínově. Pozornost letos město zaměří také na Pietní 
park. 

Pozornost v  letošním roce 
věnuje město Pietnímu parku 
v ulici Žižkova, který je od-
dychovou zónou s parkovým 
mobiliářem a sochařskou vý-
zdobou. Park plánuje město 
doplnit zelení, případně revi-
talizovat trávníky a rekonstru-
ovat kapli Valdštejnů, která je 
prohlášena za kulturní památ-
ku. „Letos se město zaměří na 
komplexní řešení lokality u Pi-

lařského rybníka, která slouží 
pro potřeby městské rekreace, 
zejména jako oddychová zóna 
pro procházky. V parku zůstá-
vá nedořešený vztah mezi měs-
tem Litvínovem a soukromým 
vlastníkem vodní plochy, kte-
rý s městem jedná o možném 
odkupu. Dořešení stavu vodní 
nádrže považuje vedení města 
za klíčové, neboť vodní plocha 
tvoří dominantu parku a je his-

toricky jeho nedílnou součástí,“ 
doplnila místostarostka měs-
ta Erika Sedláčková. Město 
chce také rozhodnout o další 
existenci skateparku případně 
o jeho přesunu do jiné lokality. 
Skatepark je v  současné době 
v areálu pronajatý Fotbalové-
mu klubu Litvínov. Není však 
v provozu vzhledem k proble-
matickému technickému stavu. 
Ještě letos také hodlá město na-
plánovat vhodný systém kon-
troly hřišť u základních škol, 
aby mohla být zpřístupněna 
také veřejnosti bez obav, že je 
vandalové zlikvidují. 

Během posledních dvou let 
bylo zrušeno 8 nevyhovujících 
hřišť a vznikla nová v ul. Čapko-
va, Tylova, rozšířena byla v ul. 
Mánesova o altán a Na Skalce 
a u Koldomu o herní prvky, 
vzniklo nové minihřiště v Ha-
mru. Z dotačních projektů byl 
podpořen park u ZŠ s rozšíře-
nou výukou jazyků včetně ven-
kovní učebny, u ZŠ Janov - velké 
multifunkční hřiště a doplněny 
herní prvky na hřišti B. Něm-
cové. Došlo také k posílení vy-
bavení herními prvky v lokalitě 
Nové Záluží pro věkovou kate-
gorii dospělý a senior. (pur)

...poslance parlamentu a starostu Nové Vsi v Horách Davida 
Kádnera

Mezi lidmi se povídá, že 
v  Nové Vsi v  Horách připra-
vujete tábor pro běžence. Je to 
pravda?

Naopak! Má iniciativa je úpl-
ně jiná. Velmi se snažím, aby 
nejen v  Krušných horách, ale 
v  celém Ústeckém kraji nebylo 
jediné zařízení pro uprchlíky. 
Vše ale nejvíce záleží na posto-
ji vedení Ústeckého kraje. Kraj 
musí dát vládě jasně najevo, že 
zařízení pro uprchlíky u nás 
nejsou žádoucí, a to i vzhledem 
k obtížné sociální situaci. I bez 
uprchlických táborů má region 
svých problémů více než jiné 
kraje v  republice, a není mož-
né tyto problémy ještě prohlu-
bovat. V  tomto smyslu by měli 
všichni poslanci Ústeckého 
kraje spolupracovat s  vedením 
kraje a společně by měli vytvá-
řet tlak na vládu. V  regionu se 
starostům Svazku obcí v  regio-
nu Krušných hor, jehož členem 
je i Nová Ves v  Horách, i díky 
práci radního Martina Kliky po-
dařilo získat slib ministra vnitra 
Milana Chovance, že tu žádný 
tábor pro uprchlíky zřízen ne-
bude. Je ale potřeba dál vysílat 
vládě jasné signály, že tu uprch-
líky nechceme. Na problemati-
ku uprchlické krize zaměříme 
i své veřejné debaty, které od-
startujeme v  rámci předvolební 
kampaně. Diskutovat s  lidmi 
chceme nejen o uprchlické krizi, 
která je pro nás nejaktuálnějším 

problémem, ale také o dalších 
otázkách, které trápí obyvatele 
konkrétních regionů. Na besedy 
chceme přizvat také odborníky, 
nejen znašeho kraje, kteří doká-
žou lidem odpovídat na jejich 
otázky pravdivě bez zkreslují-
cích informací, se kterými se 
setkáváme zejména v  případě 
uprchlické krize. Na besedy tak 
přizveme například deislamizá-
tora Martina Konvičku. Chceme 
lidem vysvětlit nepravdy, které 
se v  souvislosti s  uprchlickou 
krizí běžně uvádějí, vysvětlit 
jim hrozby, které pro Českou 
republiku příliv uprchlíků z  is-
lámských zemí znamená. O to 
větší, že v průběhu několika mě-
síců zcela zkolabuje systém 
v  Německu a krize se přesune 
k nám, coby sousednímu státu. 
Problém je mnohem větší, než 
média uvádějí.  (pur)

U Pilařského rybníka bude nové hřiště

LITVÍNOV – Litvínov letos plánuje třicet osm projektů za čtyřicet mi-
liónů korun v rámci Programu rozvoje města. Soustředit se chce pře-
devším na podporu zaměstnanosti a na zlepšení image Litvínova.

Největším problémem Litví-
nova je především nedostatek 
pracovních příležitostí pro oby-
vatele města a negativní image 
města, vyvolaná vyloučenou 
lokalitou sídliště Janov. To vše 
odlouhodobě posiluje nevyře-
šená problematika zachování, či 

prolomení územních limitů těž-
by hnědého uhlí a postupně za-
starávající občanská vybavenost 
města. V  letošním roce chce 
město k řešení těchto problémů 
realizovat třicet osm projektů. 
„Do akčního plánu byly zane-
seny nejen projekty, které bude 

Litvínov přímo realizovat, ale 
také projekty jiných společností. 
Mimo jiné se například budou 
řešit dlouhodobé problémy s hyd-
roizolací v  ZŠ Šafaříkova, soci-
ální zařízení na jazykové škole 
nebo v  MŠ Gorkého. V  Janově 
plánujeme oplocení školní dru-
žiny. Vše dohromady za čtyřicet 
miliónů korun,“ uvedla vedoucí 
odboru investic Hana Nováko-
vá. (pur)

MEZIBOŘÍ - V loňském roce dokončilo město investiční akce za více 
než dvanáct miliónů korun. Nejvíce vloni město investovalo do sní-
žení energetické náročnosti budovy městského kulturního zařízení.

 Na akci získalo město do-
taci ve výši 2,7 miliónu korun. 
Celkem tak rekonstrukce ob-
vodového pláště, oken, dveří 
a zateplení střechy vyšla na 
více než šest miliónů korun. 

Další významnou investicí 
loňského roku byla rekon-
strukce prostoru na náměstí 
8. května v  Meziboří. Nákla-
dy na akci celkem dosáhly 3,6 
miliónu korun. Za více než 

jeden milión město zřídilo 
parkoviště v  Hornické ulici, 
za milión a půl manipulační 
plochu v  Májové ulici. Dále 
město investovalo například 
do projektových dokumentací 
na rekonstrukci školní jídel-
ny, decentralizaci tepelného 
hospodářství, nebo do oprav 
místních komunikací.  (pur)

Meziboří investovalo 
do úspor energie

Na akční plán vydá 
město desítky miliónů

  OTÁZKA PRO...

Pilařský park čeká proměna.Pilařský park čeká proměna.

Akční plán představily místostarostka Erika Sedláčková Akční plán představily místostarostka Erika Sedláčková 
(vlevo) a vedoucí odboru investic Hana Nováková.(vlevo) a vedoucí odboru investic Hana Nováková.
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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
 ■ Nabízím pěkný jarní kabát, 

tříčtvrteční, černý, téméř nový, ve-
likost 54, 100 Kč. Telefon: 737 586 
243

 ■ Prodám v Mostě mrazák, znač-
ka Perfekt, 7 šuplíků – 3 000 Kč, 2 
lednice s mrazákem značka Pri-
vileg a Siemens – 3 000 Kč/ks, 2 
sporáky na PB – 2 500 Kč/ks, vše 
použité, pěkné. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ V Mostě prodám dětskou dře-
věnou postýlku s matrací 1 200 Kč, 
jídelní plastovou vysokou židličku 
700 Kč, dřevěnou vysokou židličku 
– je rozkládací - 450 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Koupím DVD přehrávač po-
dobný jako Technika (jednodu-

chý), jsem důchodce. ZN: kontakt 
v redakci

 ■ Prodám čtyřšuplíkový mra-
zák, starší typ, 143 litrů, v-105, 
š-55, h-60 cm, za 300 Kč. Telefon: 
606 373 153

 ■ 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. 

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 
Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)

Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina, 
plastová okna, rozvody vody, podlahy. 
Dům má novou střechu, je odizolován 
a zateplen. V bezprostřední blízkosti 

obchod, MHD, sportovní hala, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

Tel.: 728 346 927
 ■ Prodám pro sběratele malé ko-

šíčky různých tvarů, ozdobné por-
celánové vázičky. Tel.: 728 346 927

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám družstevní 2+KK v 

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

 ■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hut-
nická ul. 4. p. s výtahem, v bytě 
nová kuch. linka, plastová okna, 
jinak v původním stavu. Dům 
zateplen. Realitky nevolat. Cena 
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
 ■ 60letá, hledá zdravého muže, 

nekuřáka, 60-63 let s vlastním by-
tem z Mostu, pro trvalý vztah, kte-
rý je také sám. Ráda vařím. Volat: 
607 517 534

 ■ 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

AUTO, MOTO
 ■ Koupím nebo pronajmu garáž 

v Mostě a okolí za rozumnou cenu. 
Telefon: 774 277 770

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
26. 2. od 10 hodin HABAĎŮRA (pro školy)
Autor: Michael Cooney. Režie: Milan Schejbal. Co se všechno vyvine z jednoho malého 
podfuku - habaďůra, která hlavnímu hrdinovi přinese spoustu problémů a divákům příle-
žitost pořádně se zasmát. Vstupné pro žáky na dopolední představení je 80 Kč. Délka 
představení: 150 minut
27. 2. od 17 hodin HRÁTKY S ČERTEM
Autor: Jan Drda. Režie: Jiří Kraus. Martin Kabát, Sarka Farka, Školastykus, Káča a mno-
ho dalších známých v komedii o setkání s pekelnými živly. MORDHADRYHIMLLAUDÓN! 
Vstupné na reprízy: 150 Kč, děti 80 Kč. Délka představení je 120 minut.
29. 2. od 19 hodin CABARET
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: 220 a 250 Kč. 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
27. 2. od 10 hodin TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI (volné)
Autor: Pavel Polák. Režie a dramaturgie: Pavel Polák. Jedná se o jednu z nejslavnějších 
pohádek Anglie, která se stala předlohou pro nové zpracování veselého příběhu tří prasá-
tek. 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?...“

CITADELA LITVÍNOV
28. 2. od 16 hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE  SÓLISTÉ MOSTEČANKY
Taneční zábava na společenském sále, k tanci a poslechu Vám zahrají  sólisté Mostečan-
ky. Vstupné 50 Kč.
29. 2. od 17 hodin SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ ZNOVUOBJEVENÉ MOZAIKY ZDEŇKA SÝKORY
Město Litvínov, společnost SPORTaS, s. r. o., kulturně společenské centrum Citadela a 
Lenka Sýkorová zvou na slavnostní odhalení znovuobjevené mozaiky Zdeňka Sýkory.
17.50 – vestibul – odhalení mozaiky, 19.00 – café bar – promítání fi lmů: Zdeněk Sýkora 
(2001), hodinový rozhovor s autorem, dokument ČT z cyklu Evropané, scénář a režie 
Jaroslav Brabec; Letná XL (2009), krátký dokument ČT natočený ke 40. výročí vzniku 
Sýkorovy unikátní realizace v architektuře, spolupráce Galerie Zdeněk Sklenář, režie Mar-
tin Dostál. Mozaika Zdeňka Sýkory bude po odhalení přístupna v provozní době Citadely, 
a to pondělí až pátek 13–21 hodin, sobota a neděle 14–21 hodin.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
27. 2. od 16 hodin O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pohádka na motivy Josefa Čapka, v níž spolu pejsek s kočičkou hospodaří, myjí podlahu, 
vaří dort, zašívají kalhoty,  a dělají spoustu dalších věcí. Dramatizace Jana Galinová. Režie 
Jana a Jurij Galinovi. Vstupné 80 Kč. 
27. 2. od 20 hodin 15. DOCELA VELKÝ DIVADELNÍ PLES
Tradiční divadelní ples plný překvapení se koná opět na jevišti divadla. Účinkují členové 
DVD. K poslechu a tanci zahraje skupina Kozí bobky Josefa Náhlovského, jako host zazpí-
vá Iva Boušová. Vstupné 270 Kč k sezení a 200 Kč k stání. 

V+V ROCK BAR
26. 2. od 21 hodin BEZ CENZURY - RockPop - Most
„A je tady další, v pořadí již miliontý, ples našeho rokáče „Pro mladý a nejen pro ně“. 
Vlastní tvorba Bez Cenzury! Fraky si brát nemusíte, dyť sme v rokáči!“

Víte, k čemu slouží kroužek na klíče? Funguje to tak. Musíte spojit například klíče od bytu a od auta. Poté tento důmyslný vynález umožňuje (TAJENKA).

Přijmeme 
UKLÍZEČKUUKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110
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Golfi sté probudí 
hřiště

Letošní mírná zima přeje 
golfi stům. Díky relativnímu 
teplu se mostecké golfo-
vé hřiště začne  probouzet 
s mírným předstihem. Stane 
se tak v sobotu 27. února 
stejnojmenným turnajem 
PROBOUZENÍ HŘIŠTĚ, 
který od 10 hodin nabíd-
ne všem hráčům možnost 
vyzkoušet, co přes zimu za-
pomněli a bude příležitostí 
probudit po zimním leno-
šení i sebe. Kromě hry čeká 
golfi sty  i snídaně a poturna-
jový oběd, skvělá atmosféra, 
parta přátel, ceny pro vítěze, 
pro nejlepší postup do Tur-
naje vítězů turnajů a podle 
meteorologů i příjemné gol-
fové počasí.

Most začíná sérii 
zápasů s Třebíčí

Sérii tří domácích zápasů 
v  boji o záchranu ve WSM 
lize začne HC Most duelem 
s  Třebíčí. Hraje se v  sobotu 
27. února na zimním stadio-
ně v Mostě od 17.30 hodin. 

Černí andělé vyzvou 
Partizánske

V sobotu 27. února čeká 
házenkářky DHK Baník 
Most další domácí vystou-
pení v  rámci WHIL. Na 
palubovku sportovní haly 
v  Mostě přijede slovenské 
Partizánske. Střetnutí začíná 
tradičně v 18.00 hodin. 

Král byl v Maďarsku 
dvakrát pátý

Mostecký badmintoni-
sta Ondřej Král startoval 
na turnaji 6th Multi Alarm 
Hungarian Junior 2016. Po 
výrazně lepších výkonech 
než na posledních turnajích 
skončil v singlu i deblu na 5. 
místě, když v obou disciplí-
nách podlehl pozdějším ví-
tězům z Th ajska. Jednalo se 
o předposlední mezinárodní 
turnaj před ME U 17, které 
se uskuteční o Velikonocích 
v Polsku. 

Hokejistky doma 
rozstřílely Tachov
S debaklem 10:1 odjely 

z  litvínovského ledu ho-
kejistky Tachova, které se 
utkaly s  domácím týmem 
v dalším kole nejvyšší hoke-
jové soutěže žen. Branky Lit-
vínova: Bublová 2, Šrámková 
2, Pátková Kr., Pátková Kat., 
Chmelová, Kunstová, Horá-
ková, Brotánková. 

V neděli začíná jaro 
regionální ligy

Jarní část společné regi-
onální ligy mladších žákyň 
v  házené odstartuje turnaj 
na mostecké  palubovce. Ten 
se hraje v neděli 28. února od 
8 hodin. Představí se v něm 
celkem pět týmů. 

  Mostečtí 
krasobruslaři získali 

čtyři medaile
Čtyři medaile vybojovali 

reprezentanti mosteckého 
krasobruslení na mladobo-
leslavském poháru. Zlato 
vybojovali František Kordík, 
Sophie Kučabová a Štěpánka 
Maříková. Stříbro pak Eva 
Blahoutová. (jak)

50. kolo TELH

neděle 

28. února
2016

15:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!

Tomáš Frolo

HC VERVA
Litvínov

HC Energie 
KARLOVY VARY

VESELÍ  NAD  MORAVOU – V  dalším kole interligy házené žen se 
představil tým mosteckých Černých andělů ve Veselí nad Moravou. 
Domácí hráčky v  utkání s  favoritem schytaly výprask. Svěřenkyně 
trenéra Radima Pernického doma podlehly Baníku 15:35 a v inter-
lize zůstaly deváté.

Střelecky se především dařilo 
hostující křídelnici Súkenní-
kové, která se do sítě bývalého 
klubu trefi la sedmkrát. Proti 
mateřskému oddílu se chtěla 
vytáhnout i Tereza Chmelařová. 
Odchovankyně Veselí skórovala 
pouze jednou. Dařilo i  Szarko-

vé, Jeřábkové nebo Schererové. 
„Na utkání jsme se poctivě 

a intenzivně připravovali, jelikož 
stoupající tendence hry Veselí 
nad Moravou a zápas s Porubou 
nás trochu vystrašily,“ prohlásil 
hostující trenér Peter Dávid.

SHK Veselí nad Moravou – 

DHK Baník Most 15:35 (8:14). 
Nejvíce branek: Šustková 4/1, 
Vargová a Lukšíková 3 – Súken-
níková 7, Schererová a Jeřábko-
vá 6. Rozhodčí: Králíček, Letev. 
Sedmimetrové hody: 4/2 – 2/1. 
Vyloučení: 2/5. Diváci: 450.

Sestava DHK Baník Most: 
Bezpalcová, Müllnerová – Ma-
toušková 4, Dvořáková 1, Miči-
níková 1, Gakidová 1, Jeřábková 
6, Martinková 1, Chmelařová 
1. Szarková 5/1, Súkenníková 7, 
Schererová 6, Růčková 2.  (jak)

QUEBEC – Reprezentační hokejový výběr Ústeckého kraje vyhrál 
turnaj Pee – Wee v kanadském Quebecku, kde vystupoval pod ná-
zvem Nord Bohemia Stars. Před odletem ještě mladí šampioni stihli 
zhlédnout trénink Montrealu Canadiens a setkat se s hvězdami NHL 
Tomášem Plekancem a Tomášem Fleischmanem. Pro všechny to byl 
nezapomenutelný zážitek. 

Tým kraje ve fi nále porazil 3:1 
celek Cyklon SSF, který jej jako 
jediný dokázal porazit v základ-
ní skupině. 

V  semifi nále krajský výběr 
porazil Typhon SSF 4:3 (1:0, 
1:1,2:2), když branky zajistila 
výhradně první lajna. Na 1:0 
Skuhrovec, 2:1 Slavík ( Vopat), 
3:2 Vopat, 4:2 Vopat (Slavík). 
Vydřené vítězství, celkem ne 
úplně vydařený výkon, ale ubo-
jované fi nále a to bylo důležité. 
Druhé semifi nále vyhrál Cy-
klon SSF 3:1nad Lac St. Jean 
Esporis. Na turnaji startovaly 

týmy z  Německa, USA, Fran-
cie, Maďarska, České republiky, 

Švýcarska a domácí Kanady. Se-
stava Nord Bohemia Stars: Kli-
ka, Prchlík, Hocelík, Němeček, 
Tomšík, Buberl, Matas, Průša, 
Dej, Lhota, Horák, Nedoma, 
Drbout, Sluka, Skuhrovec, Mar-
tinek, Eremiáš, Brouček, Slavík, 
Vopat. Trenéři: Zdeněk Zíma, 
Vladimír Dráb.  (jak)

MOST - Ve věku nedožitých 72 
let zemřel v  neděli ráno 21. 2. 
2016 po těžké nemoci býva-
lý vynikající fotbalista Baníku 
Most Josef Chaloupka. 

Rodák z nedalekých Třebušic, 
vytříbený obounohý technik 
a gólový útočník, přišel do teh-
dejšího kvalitního třetiligového 
týmu Baníku Most z  nedaleké-
ho Litvínova ve 20 letech v po-
lovině šedesátých let minulého 
století. Hned se stal miláčkem 
mosteckých fanoušků, kteří si 
atraktivní a nápaditou hru to-
hoto talentovaného fotbalisty 
rychle oblíbili. Měl několikrát 
nabídku přestoupit do klubů 
hrajících vyšší soutěže, ale Pepa 
měl ke spoluhráčům, klubu 
i fanouškům pevné pouto, a tak 
zůstal dresu milovaného Baníku 
Most věrný až téměř do konce 
své fotbalové kariéry. Až v jejím 
úplném závěru přišel rozdávat 
radost opět mosteckým fanouš-
kům,   tentokrát do klubu Baní-
ku Souš, kde se stal rychle opět 
jejich oblíbeným hráčem a zís-
kal si jejich fotbalové srdce!

Po fotbalové kariéře se stal 
jedním ze zakládajících členů 

družstva staré gardy Baníku 
Most, v jejímž dresu si pak ještě 
o několik let prodloužil fotbalo-
vou kariéru a svým nesporným 
fotbalovým uměním rozdá-
val i nadále radost fotbalovým 
fajnšmekrům, kterým dokázal 
vždy svými fotbalovými fi nesa-
mi udělat radost a pohladit fot-
balové srdíčko!

Pepo, hodně úspěchů ve fot-
balovém nebi Ti přejí kamarádi 
ze staré gardy Baníku Most! Ni-
kdy na Tebe nezapomeneme!

Čest jeho památce!
Poslední rozloučení s Josefem 

Chaloupkou je dnes, tedy v pá-
tek 26. února, od 12.30 hodin 
v obřadní síni Kostelního hřbi-
tova v Mostě.  (jš)

LITVÍNOV – V úterní derby utkání Tipsport extraligy nestačil úřadu-
jící mistr, tým HC Verva Litvínov, na svého soupeře, kterým byli Pi-
ráti Chomutov a prohrál v normální hrací době 2:3. Porážka Litvínov 
defi nitivně odsoudila k tomu, že po loňské mistrovské euforii bude 
letos hrát ve skupině o záchranu. 

„Do utkání jsme vstoupili dob-
ře a prvních deset minut jsme 
měli navrch. Ale pak jsme dali 
soupeři přesilovky a zápas se za-
čal otáčet. Dali jsme si prakticky 
sami dva góly. Jeden byl vlastní 
a pak jsme měli kotouč na holi 
a nedokázali jsme s ním vybrus-
lit. Ve druhé třetině jsme měli 

navrch, vyrovnali jsme a mohli 
jsme zápas otočit, ale bohužel se 
to nepovedlo. Nevím, co se sta-
lo ve třetí třetině. Přestali jsme 
bruslit, měli jsme snad jednu 
nebo dvě střely, to je málo a ne-
omluvitelné. Hokej se hraje na 
góly a bez toho nemůžete vyhrát. 
Svým způsobem jsme si zápas 

prohráli sami, protože jsme se 
nechali vyloučit do tří a soupeř 
toho využil.“ Ohlížel se za utká-
ní asistent trenéra Jiří Šlégr.

HC Verva Litvínov – Piráti 
Chomutov 2:3 (0:2, 2:0, 0:1). 
Branky a nahrávky: 27. Gerhát 
(Hübl), 33. Piroš (Reichel) – 16. 
Sklenář, 19. Šidlík (Ölvecký), 52. 
Červenka (Rutta). Rozhodčí: 
Hribik a Mrkva. Vyloučení: 5:7. 
Využití: 1:1. Zásahy: Janus 33 - 
Kristan 36 Diváci: 4 765. 

HC Verva Litvínov: Janus – 
Kubát, Pavlík – Pavelka, Gula – 
Frolo, Chaloupka - Gerhát, Hübl, 
Lukeš – Martynek, Šimeček, 
Trávníček - Duda, K. Reichel, Pi-
roš – Jurčík, Válek, Doležal - Stří-
brný. Připraveni Řehoř a Sklenič-
ka. Trenéři Rulík a Šlégr. 

Piráti Chomutov: Strmeň - 
Rutta, Skinner - Valach, Tejnor 
- Šidlík, Pereťjagin - Mrázek 
- Pospíšil, Červenka, Tomica - 
Květoň, Kämpf, Hřebejk - Öl-
vecký, Dušek, Sklenář - Kaše, 
Chlouba, Račuk. Připraveni 
Kristan a Mrázek. Trenéři Rů-
žička, Šťastný, Kopřiva.  (jak)

PRAHA – V přetlakové hale 
v  Praze na Strahově proběhl 
další z vrcholů krajské termíno-
vé listiny atletů Ústeckého kra-
je. Na větrné hůrce si tentokrá-
te dali dostaveníčko nejmladší 
adepti královny sportů. Konal 
se zde krajský přebor mladšího 
žactva. 

Směr hlavní město nabrala 
tentokráte velice početná výpra-
va Atletického klubu Most. Na 
startu svých disciplín se v dresu 
mostecké královny sportů před-
stavilo celkem 17 nadějí, dívek 
závodilo devět a chlapců osm. 
Výsledkově si vedli dle počtu 
medailí chlapci i dívky stejně. 
Výsledky mladých nadějí atleti-
ky dávají jistotu, že budoucnost 
mostecké královny sportů se 
vůbec nejeví v černých barvách, 
naopak se může opět přiblížit 
velice významným úspěchům 
majícím trvání již více než 30 
let!

Výsledky mladšího žactva 
AK Most na Krajském přeboru 
v hale 2016:

60 m – 3. Gregor/04!/ 8,64; 
6. Bertlík 9,04/R-8,98/; 8.V. 

Musil/04!/ 9,17; 16. Trilč/04!/ 
9,86; 17. Pavlíček/04!/ 9,89; 
21. Schuller 11,05. 150 m – 2. 
Gregor 21,86; 3. Bertlík 22,33; 
11.J. Musil/04!/ 24,16; 13. Pavlí-
ček 24,45; 16. Trilč 25,20; 20. 
Schuller 28,15. 800 m – 1.V. 
Musil 2:32,41; 9. Trilč 3:05,23. 
60 m př. – 4. Ďurčo /04!/ 12,42; 
7.J. Musil 12,97. Dálka – 2. Gre-
gor 455; 7. Bertlík 423.

60 m – 1. Zahrádková 8,52; 
12. Větrovcová 9,18; 15. Mráč-
ková/04!/ 9,31; 19. Libová/04!/ 
9,59; 26. Kryndlerová/04!/ 9,73; 
36. Gremlicová 10,35. 150 m – 
1. Zahrádková 20,84; 2. Jurin-
cová 21,24; 9. Větrovcová 22,54; 
12. Libová 23,06; 13. Mráčková 
23,08; 18. Vohnoutová 23,47; 24. 
Kryndlerová 24,16; 25. Kneblo-
vá/04!/ 24,38; 32. Gremlicová 
25,35. 800m – 1. Zahrádková 
2:29,61; 10. Kneblová 3:09,28; 
12. Vohnoutová 3:16,83. 1  500 
m – 8. Gremlicová 7:03,49. 60 
m př. – 6. Vohnoutová 12,56; 
7. Jurincová 12,59. Dálka – 5. 
Jurincová 407; 10. Větrovcová 
375; 14. Libová 346. Koule /2/ - 
2. Mráčková 10,36.  (pe, jak)

Černí andělé uštědřili domácímu 
Veselí vysokou porážku

Za Josefem Chaloupkou

Deset medailí mladšího 
žactva AK Most

Mladíci z Ústeckého kraje 
vyhráli turnaj v Kanadě

Verva neuspěla v derby 
s Piráty a čeká ji boj o záchranu
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MOST – V  Městském divadle 
v Mostě předvedly děti z Taneč-
ního studia Kamily Hlaváčikové 
šou téměř světovou. Několika-
hodinovým vystoupením uká-
zali tanečníci a tanečnice vše, co 
se od Kamily Hlaváčikové nauči-
li. Galavečer se konal k  příleži-
tosti 25. výročí Tanečního studia 
Kamily Hlaváčikové.

Hlediště divadla zaplnili rodi-
če tanečníků a přátelé tanečního 
studia do posledního místečka. 
Vystoupení si užili dospělí i děti. 
Během večera se na jevišti ode-
hrálo hned několik silných oka-
mžiků. Nejvíce emotivní bylo 
vystoupení hendikepovaných 
dětí, kterým se Kamila Hlaváči-
ková věnuje už řadu let. Za svou 
práci zejména pro hendikepova-
né děti byla v minulosti dvakrát 
navržena na Cenu města Mostu. 
Na umění malých tanečníků se 
přišla podívat také náměstkyně 
primátora Markéta Stará, která 
neskrývala dojetí. Mladí taneč-
níci svým uměním ukázali, že se 
mohou směle měřit se světový-
mi špičkami ve své kategorii. Ta-
neční studio Kamily Hlaváčiko-
vé totiž sbírá ocenění a medaile 
i na prestižních mezinárodních 
soutěžích. Největší šou ale přeci 
jen rozehráli tanečníci doma, na 
prknech mosteckého divadla. 
 (pur)

Děti Kamily Hlaváčikové roztančily divadlo

Šmoulí tanec, to byl „mazec“.Šmoulí tanec, to byl „mazec“.

A tohle byl také odvaz!A tohle byl také odvaz!

TSKH: Tak to jsme my, kompletní a v celé kráse.TSKH: Tak to jsme my, kompletní a v celé kráse.

Vystoupení hendikepované mládeže (vpravo Vystoupení hendikepované mládeže (vpravo 
se svou instruktorkou) vhánělo slzy do očí.se svou instruktorkou) vhánělo slzy do očí.

Exotická učitelka Exotická učitelka 
tance Doris.tance Doris.

Zpověď Zpověď 
moderátora.moderátora.

Byla to přehlídka nejen Byla to přehlídka nejen 
tance, ale i kostýmů. tance, ale i kostýmů. 

Vystoupení „maminek“ na píseň „Boky jako skříň“ v čele s Vystoupení „maminek“ na píseň „Boky jako skříň“ v čele s 
Kamilou Hlaváčikovou alias Ewou Farnou bylo učiněná šou.Kamilou Hlaváčikovou alias Ewou Farnou bylo učiněná šou.

I náměstkyně byla dojatá.I náměstkyně byla dojatá.

Tak si hrají koťata.Tak si hrají koťata.

Na pódium přiťapkala roztomilost.Na pódium přiťapkala roztomilost.

Mažoretky jako vždyna výbornou.Mažoretky jako vždyna výbornou.


