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Milí čtenáři, příští vydání
týdeníku Homér
vyjde v pátek 13. ledna 2017.

Velký boj o Senát – hlásí se devět kandidátů!
MOST – Úderem pondělní šestnácté hodiny vypršel čas pro registraci kandidátů do opakovaných voleb
do Senátu. Výsledek je překvapivý – o křeslo senátora se utká celkem devět subjektů.
Kandidovat tentokrát nebude olympionik Otto Zaremba, který kandidoval za DSSS. Nově se na scéně
objevily: Spojení demokraté – Sdružení nezávislých,

Strana zdravého rozumu – peníze našim lidem, důchodcům, handicapovaným, dětem, do zdravotnictví a školství, dále TOP 09 a hnutí ANO bude líp.

Řádné senátní volby na Mostecku zrušil Nejvyšší
správní soud v Brně začátkem listopadu. Vítězem
říjnových voleb se stala Alena Dernerová kandidující pod hlavičkou Severočeši.cz. Zrušené senátní
volby na Mostecku stály daňové poplatníky dva milióny korun. Kandidáty najdete na str. 2.
(nov)
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Detektivka Hra plná záhad
LITVÍNOV – Litvínovská Citadela uvede
v úterý 20. prosince 2016 divadelní psychologickou detektivku „ENIGMATICKÉ VARIACE“. Hru plnou záhad ze života dvou
mužů. Enigmatické variace v podání divadla
J. K. Tyla Plzeň jsou hereckou smrští Martina
Stránského a Jana Maléře.
Vstupné 330,-/300,- Kč. Vstupenky si můžete rezervovat telefonicky nebo online na
webových stránkách www.citadela-litvinov.cz
nebo zakoupit v pokladně Citadely v její otevírací době.

 Ze svých bytů dokázali cikánští neplatiči udělat ruiny, peticí teď žádají více oprav.

Šmoulové z Chanova ve ﬁlmu
Živý betlém v muzeu
MOST - Studenti Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě připravují
ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě
autorské představení „Živý betlém“.
Součástí představení, které se uskuteční 17.
prosince od 14 do 17 hodin v prostorách muzea, budou i tvořivé dílny pro děti. Akce nemá
za úkol pouze zpříjemnit dětem i dospělým
čekání na Ježíška, ale také pomáhat. Příběh
narození Ježíška bude doplněn o zpívání koled, tvořivé dílny a poučení o adventních zvycích. Nakonec bude zařazeno společné rozsvícení vánočního stromečku. Výzdobu prostor,
kde se vše odehraje, budou tvořit soutěžní ozdoby vyrobené žáky základních škol z Mostu
a okolí. Součástí vystoupení bude i jedno malé
studentské překvapení. Celý program bude dílem studentů.

MOSTECKO – Na Mostecku by se měl začít natáčet
nový film – o cikánech z Chanova. Známého scénáristu a producenta Marcela Bystroně totiž zaujala kniha J. M. Siebera Šmoulové z Chanova.
Kniha J. M. Siebera „Šmoulové z Chanova“ vyšla vloni. Pojednává o jeho kamarádovi, v knize
pojmenovaném Martin, který spoustu věcí řeší
jinak než normálně, a tím se dostává do humorných průšvihů. V knize je jednadvacet příběhů,
z nichž každý má svůj život. „Producentem a scénáristou by měl být Marcel Bystroň, který pracoval
například na Kameňáku 4 a 5, a dalších filmech.
Dostal na tuto knihu doporučení od někoho, kdo
ji četl, a když si ji přečetl i on, tak řekl: jdeme do
toho,“ říká k záměru natáčení J. M. Sieber. Pro film

by měla být stěžejní právě poslední kapitola, která
má stejnojmenný název jako celá kniha. „Poslední
kapitola začíná tím, že před pár lety chtělo město
Most zbourat v Chanově průhledný panelák. Neměli na to tenkrát ale potřebné miliony a tak chtěli
panelák prodat za jednu korunu někomu, kdo by si
dům opravil. Když tenkrát panelák nabízeli, chytil
se toho můj kamarád. Chtěl založit firmu RomStav
s.r.o. a požádat o státní dotace na podporu začleňování cikánů do pracovního procesu, dům opravit a pronajímat v něm byty. Já mu navrhoval, že
založím firmu SkinheadSecurity s.r.o., která bude tu
jeho stavební hlídat, aby mu ji nerozkradli jako ten
panelák,“ vypráví základní myšlenku příběhu J. M.
Sieber.
(Pokračování na str. 5)

Kde jsou dárky?
Když jsem o víkendu balila dárky pro mé nejmilejší, vzpomněla jsem si na příhodu mojí kamarádky. Říkejme
íkejme
jí třeba Malvína. Stalo see to
před pár lety. Stejně jako
ko
teď, blížil se čas Vánoc. Na
radostný čas se těšíme o to
víc, když v rodině máme
dítě, nejlépe ještě na Ježíška ortodoxně věřící.
Tak tomu bylo i v rodině Malvíny. Kouzelnou
noc žádostivě očekával její pětiletý Šimon.
V dostatečném předstihu nadiktoval mamince Malvíně dopis pro
Ježíška, spolu s ní ho dopravil za okno a celý večer
napjatě čekal až dopis zmizí. Dočkal se. Druhý den
ráno dopis za oknem nebyl. Příslib věcí příštích hrál
na strunu dětského očekávání v nejvyšších tónech.
Šimon se nemohl dočkat. Nejbližší okolí bombardoval ujištěními o svém vzorném chování a úvahami,
kolik dárků mu asi Ježíšek přinese. Protože byl Šimon skutečně hodný, Ježíšek měl v úmyslu nadělovat štědře. Všechno by proběhlo vánočně, tak, jak
má. Kdyby ovšem na scénu nevstoupila teta Máňa
a její originální nápad. „Co kdybychom Šimonkovi
letos dali dárky pod stromeček rozbalené, ať je hned
všechny vidí a má o to větší radost.“ Jak Máňa řekla, rodina učinila. Přišel den „D“ a Ježíšek zazvonil
na kouzelný zvonek. Šimon vstoupil do pokoje a nevěřícně zíral na hračky pod stromkem. Na otázku,
kterou vzápětí položil, Malvína asi nikdy nezapomene: „Maminko, a kde jsou dárky“?
Klidné a požehnané svátky
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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 Kde jinde vyfotit autora knihy Šmoulové z Chanova J. M. Siebera než na „místě činu“.

2

komunální poli ka

16. prosinec 2016

Tramvajová trať Most – Litvínov
bude rychlejší a bezpečnější
MOSTECKO – Téměř půl miliardy korun bude třeba na projekt rekonstrukce tramvajové trati z Mostu do Litvínova. Projekt bude spolufinancován prostřednictvím nových evropských programů pro roky
2014 – 2020. V současné době se na tuto investiční akci zpracovává
projekt.
Rekonstrukce
tramvajové
trati z Mostu do Litvínova patří mezi priority Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova. Nákladná investiční akce
se bude moci provést díky
dotačním prostředkům, které
bude možné čerpat v rámci tzv.
sdružené investice ITI Ústec-

ko-chomutovské aglomerace.
„V současné době se zpracovává
projektová dokumentace. Zpracování zadal dopravní podnik,“
potvrdil mostecký primátor Jan
Paparega a ještě dodal: „Tato
velká investiční akce je v rámci
prioritní osy vykomunikována.
Alokováno je zde zhruba 480

milionů korun a počítáme s tím,
že by se po všech administrativních peripetiích měla zrealizovat
finální podoba. S touto akcí počítáme najisto.“
Výzva pro získání dotačních
peněz by se podle předpokladů měla vyhlašovat na přelomu
roku 2017/2018. Do té doby
musí být hotový projekt společně se stavebním povolením. Finanční prostředky na modernizaci tramvajové trati z dotačního
programu by měly pokrýt osmdesát pět procent nákladů. Zbý-

Velký boj o Senát – hlásí
se devět kandidátů!
Opakované volby do Senátu
na Mostecku vyhlásil prezident
Miloš Zeman na 27. a 28. ledna
2017. Případné druhé kolo se
tedy bude konat 3. a 4. února
2017. Na předvolební kampaň
tedy kandidátům zbývá necelý
měsíc. V řádných volbách se
o post senátora ucházelo celkem

sedm kandidátů. Ve druhém
kole se rozhodovalo mezi lékařkou Alenou Dernerovou a hokejistou Jiřím Šlégrem. Alena
Dernerová získala ve druhém
kole 6 844 hlasů, Jiří Šlégr 2 821
hlasů. K volebním urnám přišlo
9 739 voličů.
(nov)

Kdo za koho do opakovaných senátních voleb

 Tramvajová trať by se měla kompletně opravit od Stovky až do Litvínova.

vající část by pak hradil dopravce
z vlastních zdrojů. Podmínkou
pro získání peněz je kromě projektové dokumentace a stavebního povolení ale také i dokončený plán udržitelné mobility,
na němž pracují oba akcionáři,
město Litvínov i Most. „Pokud by
vše dobře dopadlo, mohli bychom
zahájit práce v roce 2019. Trať
by měla být dokončena do roku
2020,“ uvedl ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova
Daniel Dunovský.
Rekonstrukce meziměstské
tramvajové trati by měla být
největší investicí v historii dopravního podniku. Rekonstrukce by měla podle plánů začít
v oblasti zhruba pod Stovkou
a končit v Litvínově, v ulici 9.
května. „Tato trať je v provozu
nějakých 35 let, a proto je zapotřebí ji modernizovat. Chceme
zvýšit bezpečnost, ale také rychlost tramvají,“ uvedl k samotné
akci ředitel dopravního podniku Dunovský.
Finanční prostředky, které
bude čerpat dopravní podnik
z ITI, jsou k dispozici pouze
na rekonstrukci trati. Podle vedení města ale není vyloučeno,
že by se odtud nedaly využít
i finanční prostředky na obnovu
vozového parku. „V investici ITI
je samostatná osa, která se týká
i nákupu techniky, včetně nových
tramvají, takže je zde potencionální možnost čerpat peníze i na
obnovu,“ doplnil ještě primátor
Paparega.
(sol)

V Žukovce bude chodník co nevidět
MOST – V příštím roce by si měli obyvatelé Žukovy ulice vyšlapovat
po „chodníku“ a v ulici nově a lépe parkovat. V ulici se tak zvýší bezpečnost především chodců.

ANO bude líp – Roman
Ziegler (ředitel 8. základní
školy v Mostě)

ČSSD – Jiří Šlégr (hokejista, olympijský vítěz)

KSČM – Josef Nétek

ODS – Libuše Hrdinová
(ředitelka 7. základní školy
v Mostě)

Řád národa – Jiří Maria
Sieber (mostecký podnikatel, herec, autor)

Spojení demokraté – Sdružení nezávislých – Alena
Dernerová (dětská lékařka)

Starostové a nezávislí –
Jiří Biolek (primář dětského oddělení)

Strana zdravého rozumu –
Jiří Fiala (lidový advokát)

TOP 09 – Zbyněk Vodák
(stavební inženýr)

Jednosměrný provoz z ulice
V Rokli do ulice Jana Opletala,
vytvoření odděleného prostoru pro chodce a zřízení dvou
parkovacích pruhů. Toto řešení dopravní situace ze čtyř
možných vybrala nadpoloviční
většina obyvatel ulice Maršála
Žukova v anketě, kterou pro ně
uspořádalo město. Občané se
této úpravy dočkají v příštím
roce. „Žukova ulice a opatření
zde by se měly realizovat v roce
2017. Máme finanční prostředky
v rámci rozpočtu, proto jsme zařadili některé drobnější investiční akce do plánu příštího roku,“
informoval náměstek primátora
města Mostu Marek Hrvol.
Občané žádali obnovení
chodníku, který zde byl zrušen

v roce 1995, v petici. Požadovali zároveň také zachování
dostatečného počtu parkovacích míst. Město následně uspořádalo dvě veřejná projednání,
během nichž místním obyvatelům předložilo několik variant řešení. Všechny předpokládaly zavedení jednosměrného
provozu a vytvoření odděleného prostoru pro chodce, lišily se
pouze v tom, zda jednosměrný
provoz povede z ulice V Rokli
nebo z ulice Jana Opletala a kolik bude vytvořeno parkovacích
pruhů.
Jednosměrný provoz a oddělení zóny chodců od parkování vozidel není ale jedinou
změnou, která se v této části na
Zahražanech připravuje. Měs-

to zde plánuje dopravní úpravy
podobné těm, které byly provedeny v roce 2014 na Liščím Vrchu, kde se na vjezdech do sídliště instalovalo dopravní značení
„Obytná zona“ a tím se zavedla
v této lokalitě přednost zprava
a omezila se rychlost na třicet

 V Žukově ulici bude bezpečněji.

kilometrů v hodině. „Dopravní
změny v rámci celých Zahražan, jako jsou například třicítky
a přednosti zprava, které jsou
součástí studie, se chystáme zrealizovat v příštím roce,“ doplnil
ještě náměstek primátora.
(sol)

zpravodajství
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 Hipodrom v Mostě by měl projít zásadními změnami.

Hipodrom plánuje více dostihů
MOST – Na mosteckém hipodromu se plánují pro příští sezónu změny a novinky. Kromě personálních změn ve společnosti se chystá
více dostihů. Ve hře je i otázka změny směru dostihové dráhy.
Už za necelý týden se bude
konat valná hromada akciové
společnosti Hipodrom Most,
kterou z větší části vlastní nový
majitel, Jiří Charvát. Významný
podíl má ve společnosti ale také
město Most. „Plánovaná valná
hromada se bude týkat personálních záležitostí. Ze strany druhého akcionáře budou doplněni
noví zástupci do dozorčí rady,“
informoval na tiskové konferenci

mostecký primátor Jan Paparega.
Mimo jiné prozradil novinky pro
příští dostihovou sezonu. „V příštím roce se na hipodromu uskuteční minimálně šest dostihových
dní. Uvažuje se o osmi, ale nyní
je už šest jistých,“ řekl primátor. Dostihové termíny ale ještě
nejsou naplánované. „Dávají se
teprve dohromady,“ komentoval
primátor. Město chce s hipodromem jednat také o chystaných

avizovaných změnách v dostihovém areálu. „Pokud jde například
o avizované otočení dostihové
dráhy, o tom jsme zatím nejednali. Máme to ale v úmyslu,“ ujistil
Jan Paparega.
Dostihovou dráhu má v plánu změnit nový a zároveň většinový vlastník hipodromu
z toho důvodu, že cílová rovina
závodiště je orientována opačně, než by podle standardů měla
být. „Koně musí dobíhat do cíle
buď po rovině, nebo mírně do
kopce. A v Mostě má cílová rovina velké snížení. Dobíhat do

cíle z kopce je pro koně hodně
špatné,“ je přesvědčen většinový
majitel hipodromu Jiří Charvát.
Ten mimo jiné také prohlásil, že
je jeho cílem změnit mostecký
hipodrom na korektní evropské závodiště, přičemž otočení
směru běhání je jednou z podmínek. V souvislosti se změnou
směru dostihové dráhy by bylo
ale zapotřebí také vybudování
nové tribuny v cíli, rozhodcovské věže a vážnice pro žokeje.
Předpokládané investice by pak
činily kolem patnácti milionů
korun.
(sol)

Problémy v průmyslové
zóně Joseph se budou řešit
MOST – V rozvojové zóně bude město pokračovat s budováním sítí
tak, aby sem mohli přicházet noví investoři. Vedení města slibuje, že
v příštím roce by se měly vyřešit vleklé problémy nejen se sítěmi, ale
i s vodou, což jsou jediné překážky v rozvoji pracovních příležitostí
v Josephu.
Rozpočet na rok 2017 počítá
s nemalými investicemi v rozvojové zóně Joseph. Město tu
chce vyřešit hned několik zádrhelů, kvůli kterým sem nemohou přicházet noví zájemci.
V letošním roce se například
v části zóny buduje páteřní komunikace. „Tato stavba by měla
být ukončena v příštím roce,“
konstatoval náměstek primátora Marek Hrvol a doplnil:

„Problém je v zóně s tím, že jsme
zde prodali už některé pozemky
a zavázali jsme se, že vybudujeme sítě, ať už komunikace či
další. Akce, které nyní podnikáme, nejsou tedy jen pro nové
investory, ale i pro ty, co tu jsou
krátce.“ Komunikace je jednou
z klíčových věcí, která umožní
přístup k dalším pozemkům
v zóně. Přístupu do zóny Joseph
pomohlo také otevření nového

V současné době působí v Rozvojové zóně Joseph
tito investoři: Nemak Czech
Republic s.r.o., STARCAM
s.r.o., AFSI Europe s.r.o., RAI
MOST s.r.o., Yankee Candle
s.r.o.
Pozemek v zóně zakoupili a svůj investiční záměr
připravují: AccuMetal s.r.o.,
Feintool Sytem Parts Most
s.r.o.
S dalšími investory o jejich
umístění město jedná.
přemostění přes Velemyšleves. „Dalším problémem v zóně
je voda. Jednak pitná, ale také
užitková a dešťová. Pro rozšíření
kapacity užitkové vody plánujeme vybudování retenční nádrže
a požádali jsme v souvislosti
s tím už i o dotaci,“ vyjmenoval
další plánovanou akci v zóně
náměstek. Rozšířit by se měla
i kapacita pro pitnou vodu.
Město vyjednalo podmínky se
Severočeskými vodovody a kanalizacemi (informovali jsme
podrobně v minulém čísle).
Město zakoupí nové čerpadlo,
které by mělo vodovod s pitnou
vodou zkapacitnit. „Zájem nových investorů je stále enormní.
My se proto snažíme vytvořit
podmínky takové, abychom je
mohli v zóně umisťovat. Věříme,
že se veškeré komplikace podaří vyřešit už začátkem příštího
roku,“ věří náměstek Marek Hrvol.
(sol)
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Všem přátelům
obchodního centra
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přejeme
veselé Vánoce
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srpna, v chemičce. Tehdy jsem
kvůli tomu několik dnů nespal.
Byly to okamžiky, kdy pochopíte, že s funkcí primátora je
spjata obrovská zodpovědnost
a rozhodnutí, které při takovéto mimořádné situaci uděláte
může poznamenat mnoho lidí.
Musím ale pochválit za práci
a souhru všech integrovaných
složek při této mimořádné situaci. Druhou je pak asi před
půldruhým měsícem nález letecké pumy na Resslu. To bylo
také nepříjemné překvapení,
i když ve srovnání s chemičkou
to až tak velké drama nebylo.
Doufám, že co se týče mimořádných událostí, máme už vybráno.
Jeden z vašich předchůdců
primátorů jezdil po městě na
kole. Říkal, že při tom vidí víc
věcí. Vy zase rád běháte. Stíháte se přitom také víc rozhlížet?
Co vidíte?
Je fakt, že v tomto roce jsem
začal více běhat a jezdit na kole.
Mám tedy více příležitostí si
město projet na kole, proběhnout ho. A stihnu toho hodně.
Pozitivní efekt to určitě má. Už
mockrát se mi stalo, že jsem
někde viděl něco v nepořádku, zvedl telefon - nejčastěji na
technické služby - a bylo to do

Vybral byste si k bydlení
a žití jiné město než Most,
nebo jste tu spokojený?
Ani náhodou. Narodil jsem se
tu a jsem tu moc rád. Je hezké se
jet podívat občas někam jinam,
ale to, co máme tady, málokde
najdete.
Podle čínského horoskopu
byl rok 2016 rokem „Ohnivé
opice“, která mimo jiné přeje financím. Byl rok 2016 pro
město Most z pohledu financí
příznivý?
Byl to skutečně příznivý rok
a dařilo se. Přebytek hospodaření byl k poslednímu říjnu
zhruba čtvrt miliardy. Očekáváme, že letošní rok dopadne minimálně stejně dobře jako rok
2015 a budeme výrazně v plusu.
Rozpočet plánujeme konzervativně. Čekají nás do konce volebního období velké investiční
akce, například Repre, most
u nemocnice a další.
Stihl jste nakoupit všechny
vánoční dárky?
Máme nakoupené dárky pro
dceru a pro rodiče. Ostatní ještě
pokoupím, i když není moc času
na shánění. Smyslem Vánoc podle mě není bezhlavě nakupovat
a utrácet za dárky. Ty pro mne
nejsou zase tak důležité. Důleži-

Primátor Jan Paparega:
„Představoval jsem si to trochu jinak...“
MOST – Mostecký primátor Jan Paparega stojí v čele města přesně polovinu volebního období. Konec roku se nezadržitelně blíží
a s ním i čas bilancování a nových předsevzetí. Požádali jsme pana
primátora o rozhovor. Co se za jeho vládnutí všechno povedlo, s čím
je spokojen a s čím ne? A samozřejmě jak hodlá strávit vánoční svátky... To a mnohem víc vám nabízíme v následujícím povídání.
Na začátku roku 2016 jste
Mostečanům v novoroční
zdravici popřál, aby jejich
město vzkvétalo a byli v něm
spokojení. Za pár dnů rok
2016 skončí. Myslíte, že se vaše
zdravice naplnila?
Řekl bych, že se zdravice naplnila a je vidět, že se městu daří.
Povedla se realizovat spousta
investičních akcí, které jsme si
naplánovali, podařilo se získat
zajímavé dotační tituly a pokračovali jsme v trendu, který jsme
nastavili a deklarovali v rámci
našeho volebního programu.

Když se ohlédnete za téměř
uplynulým rokem - které věci
se plánovaly, ale nepodařily se
vyřešit?
Je to záležitost, v kterou jsme
hodně doufali. Týká se dotace
na park Střed. Jeho revitalizace
je jeden z našich programových
bodů. Nejde o to, že by projekt
nebyl úspěšný. Spíš na něj chyběly potřebné finance v dané dotační sféře. Není to tedy naší vinou.
Věřím však, že se prostředky do
této prioritní osy přesunou a pokud ne, tak vyřešíme financování
projektu nějak jinak.

Představoval jste si „primátorování“ jinak?
Je pravda, že jsem si to představoval trochu jinak. Člověk
úplně na začátku neví, do čeho
vlastně vstupuje - je to krok do
neznáma. Je to časově velmi náročná práce. Občas i psychicky.

Které věci se naopak povedly?
Pokračujeme úspěšně v zateplování našich zařízení pod

To by mělo zvýšit kredit města. Povedlo se také vykoupit tři
bytové domy ve 2B a zabránit
degradaci této lokality. I tady
budeme realizovat potřebné
a městu užitečné záměry. Nastartovali jsme technické vzdělávání. Lákáme investory do
naší průmyslové zóny a to se
daří. Jen v roce 2016 se tu zatím podařilo vytvořit díky nově
příchozím investorům na 550
pracovních míst a snížit nezaměstnanost.
Je v Mostě nějaký těžko řešitelný (letitý) problém, který
byste chtěl začít řešit a změnit
situaci?
Je jich určitě více. Máme tu
smůlu, že jsme oblastí, kde jsou
levné nemovitosti a to za stávajícího systému poskytování sociálních dávek napomáhá spoustě
spekulantů, aby skupovali zdejší nemovitosti a stěhovali sem
méně přizpůsobivé, kteří dělají

Které rozhodnutí podle vás
bylo pro Most nejdůležitější?
Řekl bych, že jedno (nikoliv z nejdůležitějších, ale důležitých) bylo, že jsme získali
zpátky Repre do městského
majetku. Repre považujeme za
jeden ze symbolů města, kterého se v minulosti město „zbavilo“. Jsme rádi, že ho máme
zpátky a připravujeme záměry
na jeho rekonstrukci. Myslím,
že Most si zaslouží mít svůj
důstojný reprezentační dům
v centru.
Kdybyste mohl některé letošní rozhodnutí změnit, nebo
ho neudělat, našlo by se takové?
Nenašlo. Pokud jednou nějaké rozhodnutí člověk udělá, tak
by si za ním měl stát. Jestli byla
má rozhodnutí špatná, nebo
dobrá, to ať hodnotí někdo jiný.
Za všemi, ať jsem je udělal já,
rada města nebo zastupitelstvo,
si stojím.

Městskou správou sociálních
služeb. Populace stárne a je potřeba vytvářet podmínky, aby
měli starší lidé komfortní
i zbytek života. Navázali jsme
spolupráci se společností Alzheimer a zrealizujeme domov
pro osoby s tímto postižením.

vrásky mnoha lidem i vedení
města. Je to problém, který ale
my na lokální úrovni nevyřešíme. Intenzivně proto spolupracujeme s jednotlivými ministerstvy, aby se změnil systém
poskytování dávek. Pokud se to
aspoň trochu povede, naše měs-

to bude vypadat líp a občané to
budou vnímat.

druhého dne vyřešeno. Doporučuji to každému politikovi.

Ne vždy se vám v zastupitelstvu daří najít společnou řeč.
Některé rozbroje jsou stranické, některé i na osobní úrovni.
Jak vnímáte současné politické
klima v našem městě?

Které místo v Mostě máte
nejraději a proč?
Nejvíce Matyldu a Ressl. Jednak to mám blízko ke svému bydlišti a v těchto místech si, byť
aktivně, ale nejvíce odpočinu.

„Chtěl bych popřát všem lidem, nejen
v našem městě, aby si užili svátky
v klidu a míru, nikam nepospíchali
a udělali si je podle svých představ.
Pokud možno, aby nepracovali
a nebyli ve stresu.“
Zastupitelstvo se koná jednou
za dva měsíce. Zastupitelé koaliční, ale i opoziční chtějí vyjádřit své názory. Mělo by to být ale
klima, které bude konstruktivní.
Podněty od opozice vnímám
někdy jako obstrukční, některé
ale mají své opodstatnění. Myslím, že je to standardní postup,
který je vidět i v Poslanecké sněmovně. Nejsme v tomto smyslu
žádná anomálie. Ve srovnání
s minulým volebním obdobím
byla zastupitelstva sice mnohem
kratší, opozice tu ale téměř neexistovala.
Na co jste jako primátor našeho města letos nejvíc pyšný?
Především na Most jako takový a také, že je vnímán čím dál
lépe – jako pěkné a čisté město.
Objevují nás lidé, kteří nejsou
jen z okolí Mostu, ale z celé ČR
a jezdí sem i ze zahraničí. Lidé,
kteří navštíví naše sportovní
nebo kulturní akce, jsou mnohdy mile překvapeni, jak to tu
máme pěkné a máme co nabídnout… Nejen Hněvín, Matyldu,
autodrom, hipodrom, Benedikt
a další. Na image města ale musíme zapracovat ještě více.
Co vás nejvíc překvapilo - ať
už pozitivně, nebo negativně?
Vzpomenu si na dvě negativní věci. Jedna je už z loňského

Rád tu běhám a jezdím na kole.
Je tu úžasný klid a je to balzám
na duši - i na hlavu.

tější je, že nezvoní telefon, pokud
není něco mimořádného, mám
kolem se rodinu, všichni jsou
v pohodě a sejdou se pospolu ve
zdraví.
Jak se chystáte prožít vánoční svátky?
Od 23. prosince máme
s úředníky volno a od toho dne
si je plánuji užít v klidu a s rodinou. Na Štědrý den se ještě proběhnu na vánočním běhu a pak
už společně v rodinném kruhu.
Kdybyste měl kouzelný prsten, co byste si z pozice primátora nejvíc přál?
Myslím, že bych změnil systém poskytování sociálních dávek, aby měli lidi chuť pracovat,
protože to, co tady odevzdají,
tak regionu zůstane a to je potřeba.
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Statutární město Most pořádá

31. prosince 2016 na 1. náměstí v Mostě

NEBE
18:00 PAVEL CALLTA
19:00gƶİg
g
17:00

Po ohňostroji roztančíme náměstí
DJ a moderátor Petr Říbal
20:30 ukončení akce
PF 2017
Přejeme všem krásný a úspěšný nový rok…
Stánkový prodej zajištěn / Velkoplošná projekce / Změna programu vyhrazena

zpravodajství

16. prosinec 2016

Na divadelní prkna se
vrací Charleyova teta
MOST - Městské divadlo v Mostě uvede tento pátek 16. prosincev v 19.30 hodin premiéru jedné z nejlepších komedií všech dob,
milované herci i diváky - Charleyova teta.
Od své britské premiéry tato
výjimečná komedie rychle dobývala celý svět a těšila se vždy mimořádnému diváckému zájmu!
Její první londýnská inscenace se
hrála denně až do prosince 1896,
čímž dosáhla celkem 1466 repríz
a na celé čtvrtstoletí tak vytvořila britský rekord v počtu repríz
jedné inscenace. Rovněž na americké Broadwayi se jako kasovní
trhák hrála plné čtyři roky (1893

až 1897). Brzy se dostala také do
Německa, Španělska, Dánska,
Švédska, Norska, Itálie, Řecka,
Francie, Kanady a dalších zemí.
Charleyova teta se tedy stala
světově proslulou záhy po své
premiéře a zájem o ni nekončí.
Byla přeložena do více než třiceti
světových jazyků, mimo jiné i do
gaelštiny, čínštiny, jazyka zulu
či esperanta. Pochopitelně se
dočkala i filmových, televizních

a hudebních adaptací. Poprvé
byla zfilmována už v roce 1915
a filmů bylo podle ní natočeno
celkem 18, televizních inscenací přibližně 25. Zfilmován byl
také muzikál Kdo je Charley?
(1952), který v Americe napsali
Frank Loessera a George Abott
(1948). Role Fancourta Babberleyho poskytla velkou hereckou
příležitost mnoha (nejen) renomovaným hercům, z nichž
jmenujme kupříkladu Olivera
Hardyho, Syda Chaplina, Emila
Janningse, Rexe Harrisona nebo
Gustafa Gründgense. Na česká

Osoby a obsazení:
Jack Chesney
Vít Herzina
Brasset
Jakub Dostál
Charles Wykeham
Ondřej Dvořák
Lord Fancourt Babberley řečený Babbs
Jiří Kraus
Kitty Verdunová
Karolína Herzinová
Amy Spettiguová
Lilian Sarah Fischerová
Plukovník Sir Francis
Chesney
Jiří Rumpík
Stephen Spettigue
Otto Liška
Dona Lucia D´Alvadorez
Ivana Zajáčková
Ela Delahayová
Zita Benešová
První repríza se uskuteční
21. prosince 2016 v 19 hodin
a druhá pak 5. ledna 2017
v 19 hodin.

 V roli Babbse se představí Jiří Kraus (uprostřed). Na prknech mosteckého divadla je to jeho jubilejní stá role.

jeviště pronikla Charleyova teta
již na konci 19. století – poprvé
byla uvedena v Národním divadle roku 1894 v hlavní roli s Jindřichem Mošnou. Babbs patřil
k nejúspěšnějším rolím Vlasty
Buriana (1932), Lubomíra Lipského (1964), Jozefa Krónera
(1964) nebo Jana Hrušínského
(1996).
Na jevišti Městského divadla v Mostě je poprvé v jeho
poválečných dějinách uvedena
Charleyova teta a to v režii Milana Schejbala s Patrikem Jílkem
v roli lorda Babberleyho. (nov)

Šmoulové z Chanova ve ﬁlmu
(Pokračování ze strany 1)
V knize svému příteli radí,
jakožto dlouholetý majitel realitky, negativními a humornými zkušenostmi s pronájmem
bytů cikánům, aby dům nekupoval a všechno neskončilo
velkým průšvihem. „Právě tahle myšlenka filmaře zaujala.
Chtějí, aby byl film humorný
a zároveň také pravdivý,“ říká
ke scénáři autor knihy. Sám
by si chtěl ve filmu zahrát, ale
ne sám sebe, prý jen nějakou
vedlejší roli. Ačkoliv se v pří-

běhu jedná o průhledný panelák z Chanova, který mezitím
už třetí v pořadí padl k zemi
shodou okolností právě nedávno, s natáčecími exteriéry
a lokacemi by neměl být prý
žádný problém. „Příběhy lidí
se budou odehrávat především
v realitní kanceláři, případně
ve zničených bytech, takže není
potřeba shánět průhledný panelák. Zničených bytů je dost třeba
v Obrnicích, v Janově,“ podotýká J. M. Sieber. Autor má v plánu napsat i další reálnou knihu

z nechvalně proslulého prostředí. Tentokrát prý ale půjde

o Rasovou válku v Janově.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Jiří Maria Sieber (57 let). Pracuje v realitách a bytech už 26 let.
Kandidát do Senátu 2016 a 2017 na Mostecku, za politické hnutí
Řád národa. Žil v Litvínově, nyní v Mostě. Ženatý, čtyři děti a jeden vnuk. Je majitelem Válečného muzea Sudety v Mostě. Má
recesistickou největší sbírku na světě, 180 historických klystýrů.
Jiří Maria Sieber vystudoval lidovou konzervatoř v oborech divadelní režie, dramaturgie a herectví. Posledních 17 let se živí
filmovým herectvím, kde hraje většinou drsoně, diváci si ho pamatují jako Luba z Combacku nebo jako vězně v Kameňáku 4.
Zahrál si v Menzlově komedii Donšajni.

Teplo z Komořan
Rádi vás zahřejeme i v novém roce

www.setep.cz

www.ue.cz

Jako pohled do
zrcadla
S Lucií se potkal na jednom večírku u přátel. Taková zvláštní jiná dívka. Zdálo
se mu, že se dívá přímo do
jeho duše. Zamiloval se téměř okamžitě. Než skončil
večírek, věděl, že právě tuhle
dívku musí mít.
Domů
odešli
spolu. V posteli se jen utvrdil
v tom, že s Lucií
byli stvořeni pro
sebe. Několik následujících týdnů prožil jako ve
snu. Velmi rychle
a velmi vášnivě.
S Lucií zapomněl
na všechno, co
dělal dřív. Na
kumpány, se kterými občas trochu kradli. Na
jiné, se kterými občas trochu
prodával drogy. Na holky,
které střídal každou noc,
protože ho žádná na delší
dobu nezaujala. Když se mu
ozval chlap, pro kterého čas
od času dělal špinavou práci, napřed nechtěl ani slyšet.
Měl Lucii, měl jiný život. Zakázka ale byla velmi lákavá
a klient neodbytný. Stačilo
jen počkat si na jednoho
nažehleného tatíka, který
zapomněl včas vrátit peníze,
které si půjčil a už vůbec se
neměl k placení úroků. Jeho
podíl by byl více než slušný za pár ran pěstí a jednu
zlomenou ruku. Mohl by
vzít Lucii na romantický víkend k horským jezerům,
o kterých básnila. Nakonec
kývl. A to byl ten okamžik,
kdy Lucii ztratil. Večer se
s Lucií rozloučil, řekl jí, že
si jde jen něco zařídit a brzy
bude zpět. Když odcházel,
všechno bylo v naprostém
pořádku. Lucie se usmívala a on se těšil, až bude mít
práci za sebou a bude opět
doma. Pak se něco pokazilo.
Lucie se rozhodla, že zatím
zajde pro pizzu. Vyběhla
z domu, sedla do auta a jela
k nedaleké restauraci. Stála
na červenou, když si všimla
svého kluka, jak mluví s nějakým člověkem. Dívala se,
jak chytá toho muže v podpaždí a odvádí ho do vchodu
domu. Zastavila u krajnice.
Čekala, až se znovu ukáže.
Vyšel z domu, nepodíval se
směrem k ní a rychle odcházel. Už se chtěla rozjet
za ním, když se z domu vypotácel ten muž. Obličej od
krve, držel si zraněnou ruku.
Jakoby se jí otevřely oči. Uvědomila si, že nezná muže, se
kterým posledních pár týdnů
žije. Stačilo se poptat a věděla
všechno. Gauner, dealer a vymahač dluhů. Rváč a násilník. S takovým nechtěla mít
nic společného. Druhý den
se sbalila a odešla. Byla to pro
něj rána z čistého nebe. Byl si
tak jistý, že Lucie je stvořená
jen pro něj. Snažil se jí přesvědčit, ale odmítala s ním
mluvit. Pak se odstěhovala
a zmizela mu z očí. Myslel na
ni stále několik následujících
let. Už žádnou tak nemiloval. Snad proto, že se nedal
vyrušovat láskou, všechno
jiné se mu dařilo. Otevřel si
podnik, který byl mezi lidmi
oblíbený. Už nemusel krást
a mlátit lidi. Teď si vydělával
legálně. Lucie se v jeho životě
znovu vynořila náhle. Žil si
dobře, a tak si pořídil také
pěkný a drahý byt. Lucii potkal v sousedství. Najednou
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proti němu šla a byla stejně
nádherná jako před lety. Naráz bylo vše zpátky. Za ruku
vedla dítě. Kluka. Jakoby se
díval do zrcadla. Rychle počítal. Byl si jistý, že ten kluk je
jeho syn. Jeho a Luciin. Sledoval Lucii až ke
školce, kde chlapce nechala. Teprve pak ji oslovil.
Dívala se na něj
cizím pohledem.
Už to nebyl ten
pohled, kterým
kdysi
nahlédla do jeho duše.
Pak ho pozdravila, prohodila pár
zdvořilých slov
a chtěla odejít.
Chytil ji za ruku.
Řekl jí, že poznal svého syna.
Chce ho také pro sebe. Chce,
aby kluk poznal tátu. Aby
se k němu Lucie i s dítětem
vrátila. Lucie ho ale odmítla.
Chlapec prý není jeho. Vzala
si za manžela jeho otce. Kluka, se kterým začala chodit
krátce po jejich rozchodu.
Řekla mu, ať už ji nikdy nekontaktuje. Zůstal před školkou a čekal. Pozoroval děti,
jak si hrají na zahradě. Pozoroval Luciina chlapce. Byl si
stále jistější. Kluk mu byl tak
podobný. Jakoby viděl sám
sebe na fotografiích z dětství.
Chodil ke školce každý den.
Do svého syna se zamiloval.
Chtěl ho mít pro sebe, ať už
si Lucie myslí cokoliv. Znovu
ji zkusil kontaktovat, ale už
s ním nechtěla mluvit. Snažil
se ji přesvědčit, ale odmítala
ho. Byl vytrvalý. Jednou na
okénko jeho auta, které stálo
před školkou jako každý den,
zaklepal cizí muž. Stáhl okénko a vzhlédl. Měl pocit, že se
dívá sám na sebe. Ten chlap
mu byl neuvěřitelně podobný. Říkal mu, ať přestane obtěžovat jeho ženu. Nevnímal
příliš, co ten člověk chce.
Jen si uvědomil, že Lucie si
za něj našla náhradu. Jeho
dokonalou kopii. Bylo jasné, že se nebude hrnout i se
synem do jeho náruče. Musí
se zbavit toho chlapa a pak
bude Lucie volná. Úspěšného
podnikatele ze sebe setřásl
během okamžiku, ve kterém
se vrátil do kůže grázlíka
a násilníka. Přesně věděl, co
udělá. Aby nevzbudil pozornost, vyklidil v tichosti pole.
Musí se připravit. Zjistil si
o tom chlapovi všechno. Kde
bydlí, už věděl. Sledoval ho,
dozvěděl se, kde pracuje, jaké
má zvyky. Byl v tom dobrý.
Stále to v sobě měl. Počkal si
na něj, když se vracel večer
domů. Napadlo ho, že na něj
Lucie určitě netrpělivě čeká.
Už se nedočká. Vlastně to
byl první člověk, kterého zabil. Vždycky před tím lidem
jen ubližoval. Lucii viděl
hned druhý den. Jako vždy
čekal před školkou. Řekl jí,
že je připraven starat se o ni
i kluka. Manžel, který ho měl
nahradit, už překážet nebude. Rodina bude kompletní.
Nevšímal si policistů, kteří
se objevili kolem něj. Přivedla je ona, když jí došlo, kdo
zabil jejího muže. Nevnímal,
když ho zatýkali. Visel očima v Luciině obličeji. Než
ho odtáhli do auta, ještě na
něj promluvila. Řekla mu, že
chlapec vypadá starší, než je
ve skutečnosti. Narodil se až
rok a půl po jejich rozchodu.
(pur)

6

Napsali jste nám
Vážená redakce
Patřím mezi velmi časté návštěvníky zdejšího Aquadromu.
Využívám většinu nabídek, které jsou k mání. A takových jsou
nás stovky. Statistika návštěvnosti by nejspíš mluvila o tisících. S naprostou samozřejmostí vstupujeme do Aquadromu,
se stejnou samozřejmostí využíváme nabízený servis. Nikoho
z návštěvníků snad už ani nenapadne si povšimnout bohaté
škály nabízených možností vyžití. Takový návštěvník jde třeba na masáž, solárko, do sauny,
jde si zaplavat či jen tak se nechat masírovat proudem vody,
adrenalin při jízdě v toboganu
zažívají děti. Atd., atd. Jsou i tací
návštěvníci, kteří toto všechno
vidí komplexně a uvědomují si
úroveň komfortu, který je tady
nabízen. Doslova pýchu pociťu-
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ji, když do Aquadromu zavedu
někoho, kdo je z jiného města.
Záhy začne srovnávat. Všimne
si čistoty, u toboganu se nemůže
vynadívat na úžasné kresby ryb,
vstřícnost personálu mu učaruje.. Schválně, uvědomujeme si,
že zdejší zaměstnanci pracují
denně po celý rok, svátek nesvátek? Zaměstnanci aquadromu
vám řeknou, že drtivá většina
návštěvníků je slušná. Jsou ale
i tací, kteří práci personálu ztěžují, a tak píšou černou kaňku
na čistý štít Aquadromu. Naštěstí problémových návštěvníků je drtivá menšina.
Jednu nepěknost však musím
zmínit. Někdy se stává, že čip ač
řádně nabitý vás nepustí ze sauny do bazénu a naopak.
Děkuji personálu mosteckého
aquadromu, že nám s nimi bylo
v roce 2016 fajn.
Jaroslav Šíma

Mostecko pohledem
dětí, aneb Pošli to dál...
MOSTECKO – Společnost United Energy představila další ze svých
vydařených kalendářů, tentokrát pro rok 2017.
Po pěti letech se v něm společnost opět věnuje našemu regionu z pohledu výtvarného dění.
Tentokrát se v kalendáři představují tak trochu zvláštní umělci

a to žáci umělecké školy v Litvínově. Děti pod vedením grafičky
Lenky Fischerové kreslily krajinu, která byla kdysi městem,
posléze krajinou zpustošenou

těžbou uhlí a dnes je obnovena
přírodou. V tomto příběhu energie přímo proudí. Inspiraci malí
umělci našli v plenéru Mostecka.
Jednotlivé výtvory v kalendáři
jsou zároveň koncipovány jako
pohlednice, které je možné komukoliv poslat.

Patronkou kalendáře, který byl
slavnostně pokřtěn za přítomnosti v Městském divadle v Mostě, je
nová posila Černých andělů Barbora Buchnerová. Tu bude v příštím roce společnost United Energy v jejích sportovních výkonech
finančně podporovat.
(ina)

 ZEPTALI JSTE SE...
Na dotazy odpovídá zástupce ředitele Technických služeb města
Mostu Pavel Jelínek
Dobrý den,
nemůžete prosím zjistit,
proč se letos neodklízí v Mostě
spadané listí? Takový nepořádek, jako je letos na podzim,
nepamatuji za poslední desetiletí. V létě se sekala tráva,
která ještě nestačila ani vyrůst
a na podzim se brodí obyvatelé
města ve spadaném listí. Možná, že to bylo ve volebním programu vítězného seskupení,
nebo jenom nemají pro samé
hádání a soudní procesy čas
a síly na svoji práci.
Zdravím Petr Indra Most
„Děkujeme za všechny podněty, ať kladné či záporné, které se týkají pořádku ve městě.
Ne všechny jsou ale oprávněné
a určené k řešení přímo na naši
společnost.
V současné době je největší
nápor na odstraňování spadaProsím, podívejte se do
Moskevské ulice, bloky 409,
410, 411 a blízké okolí - jsou
zde často vyhozené gauče a nábytek jako ve Stovkách. Most
již brzy bude celý Chanov. Co
s tím udělat?
Obyvatel města Mostu
„Pokud se týká odloženého
nábytku a gaučů, asi to není
otázka na nás. Hlavně by se
tím měl zabývat ten, který to
tam odhodí a již ho to nezajímá
a je mu jedno, v čem kde žije.

ného listí ve městě. Všechny dostupné kapacity společnosti se
v současné době na tomto úklidu podílejí. Není ale v našich
silách mít celé město vyčištěné
podle představ některých občanů. Část listí je stále ještě na
stromech a tak nezbývá, než se
vracet a práci opakovat. Potom
to vypadá, že se tato služba neprovádí. Je to příroda, kterou
nejsme schopni ovlivnit a musíme počkat, až listí spadne. Nedisponujeme takovým potenciálem lidí, abychom vše provedli
hned a všude najednou. Podle
našeho názoru není situace nijak kritická a stále ještě probíhá.
Město Most má velké množství
vzrostlých stromů a tomu také
odpovídá i množství spadaného listí. Pokud by těchto stromů
tady nebylo tolik, jistě by Most
nevypadal tak hezky, jak vypadá.“
Pokud se ale tyto případy stávají, zaměstnanci technických
služeb odpad naloží a odvezou.
Tedy pokud to je na pozemcích města. Úklid soukromých
pozemků nám nenáleží. Z naší
strany v poslední době nebyly
zaznamenány případy odhození
nábytku v jiných lokalitách než
„Stovkách“ a na „tradičních“
místech černých skládek v okolí
města. Nepořádek v tomto směru závisí na vychovanosti a svědomí občanů.“
(sol)

Stolní kalendář
o mosteckém kostele
vánočním dárkem
MOST - Stolní kalendář na příští
rok, který právě vydalo město
Most, je věnovaný významnému výročí kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě. Přesunutý
kostel totiž v roce 2017 oslaví
500 let od položení základního
kamene.
„Kalendář, který se může stát
pěkným a vítaným vánočním
dárkem, bude ke koupi od druhé poloviny týdne v Turistickém
informačním centru,“ uvedla
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Informační
centrum se nachází v budově
magistrátu( vstup zvenku vedle
venkovního vstupu do obřadní
síně) a je otevřeno každý všední

den od 9 do 17 hodin kromě 23.
a 30. prosince a vánočních a novoročních svátků. Prodejní cena
kalendáře bude do 60 korun.
O zahájení prodeje bude město
občany informovat prostřednictvím webu a facebooku. (nov)

Kalendář se slavnostně pokřtil v divadle.

Autor kresby: Denisa Ptáčková

Obyvatelé Vtelna si budou brzy
vyšlapovat po novém chodníku
MOST – Ulevit by se konečně mělo Vtelenským. Dlouho slibovaný
chodník poblíž autobusu se konečně dostal do priorit investičních
akcí příštího roku.
Chodník by měl vést ulicí
Vtelenskou, tedy směrem od
Benediktu - východ, a dále ulicí
Mosteckou. „V příštím roce bude
vybudován chodník v těchto dvou
ulicích. Měl by zkvalitnit spojení
Vtelna s městem a zajistit snadnější, rychlejší a bezpečnější pohyb místních obyvatel, zejména
pak těch, kteří mají omezenou
možnost pohybu nebo jsou jinak
zdravotně znevýhodněni,“ ujistil
primátor města Jan Paparega.
Přesně vymezený bude chodník

od křižovatky ulic Vtelenská
a V Luhu až do Vtelna k autobusové zastávce před místní
restaurací. Součástí projektu je
i výstavba přechodů pro chodce,
rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování nových zastávkových pruhů pro MHD, ale také
úprava zeleně. „V prvních měsících příštího roku by mělo proběhnout výběrové řízení, z něhož
vzejde společnost, která následně
na jaře a v létě chodník postaví.
Kolaudace by měla podle předpo-

kladů proběhnout v září a předpokládaná cena činí zhruba 12,5
milionu Kč. Vše ale bude záviset
na průběhu a výsledcích výběrového řízení a následné stavby,“
informovala mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Většina výdajů bude hrazena
z evropské dotace.

Stihne se i nová
zastávka
Ve Vtelně by se lidé mohli
dočkat také slibované autobusové zastávky. Město Most už
totiž požádalo Státní pozemkový úřad o bezplatné převede-

ní pozemku v ulici Na Gruntě
ve Vtelně. V příštím roce po
schválení samotného převodu
pozemku bude možné, aby se
v této ulici vybudovala točna
a zastávka autobusu. Nová točna
a zastávka umožní prodloužení
autobusového spoje až k novým
rodinným domům ve Vtelně.
„Těší nás, že budeme moci vyjít
vtelenským obyvatelům vstříc
a vybudovat v této části města
druhou zastávku městské hromadné dopravy, která mnohým
z nich zkrátí cestu a možná i přispěje k tomu, že místo auta využijí ekologičtější dopravu,“ věří
primátor Jan Paparega.
(sol)

Krušné horory znají vítěze
KRUŠNÉ HORY - Soutěž pro turisty v Krušných horách „Krušné horory“ už má vítěze. Soutěž připravila Destinační agentura Krušné
hory. Turisté hledali v Krušných horách místa s tajemnou minulostí,
na kterých byla schována keška. Kešky jsou už od září zalogovány
na oficiálním webu Geocaching.com. Dobrodružství tak pokračuje.
Nápad umístit soubor keší
v Krušných horách se zrodil
vloni na jaře. Na deseti místech
vznikl krátký film s příběhem
tajemným až hrůzostrašným,
který se ke konkrétnímu místu váže. Deset příběhů, deset
keší láká nyní turisty na deset
zajímavých míst v Krušnohoří.
Všechny keše najdou hledači kešek na Geocaching.com.
Všech deset příběhů je soustředěno na webových stránkách
Krusnehorory.cz. „Nápad se lí-

bil i v sousedním Karlovarském
kraji. Proto jsme se rozhodli
rozšířit ve spolupráci s Karlovarským krajem okruh o dalších deset příběhů z jiné části
Krušných hor,“ uvedla ředitelka
Destinační agentury Krušné
hory Eva Maříková. Prvních
několik měsíců existence kešek
byl okruh přístupný nejen skalním kešerům, kteří mají s lovem keší své zkušenosti a web
Geocaching.com jim není pojmem neznámým. Souřadnic

míst s ukrytou keškou byly
zveřejněny také na webových
stránkách Krušných hororů.
Kdo navštívil všech deset míst
a orazítkoval si svůj turistický
pas, mohl se zapojit do soutěže
s Destinační agenturou Krušné hory. Kdo navíc odpověděl
na deset otázek, mohl soutěžit
i s oficiálním partnerem projektu Severní energetickou, a.s.
Projekt dále podpořil Skiareál
Klínovec, který věnoval cenu
pro vítěze. „Nejprve se ozývali turisté, kteří nemohli dobře
schované kešky najít a domnívali se, že je někdo ukradl. Pak ale
do destinační agentury začaly
proudit vyplněné pasy. Překvapilo nás, že jsme je nakonec po-

čítali na stovky. Vylosovali jsme
pět výherců, kterým gratulujeme,“ uvedla dále Eva Maříková.
První místo a dvě permanentky
na vleky v Skiareál Klínovec
získal Jan Vlach z Duchcova.
Druhé místo a Uhelné safari
patří Pavlu Runtovi z Března, kalendář Krásy Krušných
hor a turistický balíček za třetí místo získal Leoš Krupka ze
Mstišova. O čtvrté a páté místo
se dělí Soňa Mézlová z Teplic
a Eva Kotvaldová ze Zelené,
i jim patří turistický balíček.
Výhry jsou k dispozici v Destinační agentuře Krušné hory,
tel. 724808070.

Dárci krve obdrželi zlaté plakety
ÚSTECKÝ KRAJ – Hematologicko-transfuzní oddělení chomutovské
nemocnice ve spolupráci s Českým červeným křížem ocenila zlatou
plaketou prof. Janského za 40 bezplatných odběrů krve 26 dobrovolných dárců krve.
Další dárce pak obdržel zlatý
kříž 2. třídy za 120 odběrů. Ocenění převzali ti, kteří pravidelně
darují svou krev v chomutovské
nemocnici a nemají v Chomutově či Jirkově trvalé bydliště.
Po slavnostním předání zlatých
plaket dárci absolvovali malou

exkurzi do prostor transfuzní
stanice. Mohli se tak podívat do
míst, kam běžně přístup nemají.
Michal Marek, jeden z oceněných dárců, který krev odevzdává zhruba jednou za dva až tři
měsíce, si prohlídku oddělení
pochvaloval. „Všechny informa-

ce byly pro mě nové. Člověk si
myslí, že mu tady krev odeberou
a hned pošlou dál. Ale ona se
musí ještě zpracovávat, jak nám
paní primářka podrobně ukázala,“ uvedl Michal Marek.
„Většina krevních přípravků, jakou jsou červené krvinky
a plazma, se spotřebuje v nemocnicích v Chomutově a Mostě.
Zhruba polovinu červených krvinek posíláme do Fakultní nemocnice v Motole pro onkologicky

nemocné děti. Plazma se posílá
dál ke frakcionizaci,“ vysvětlila
Vladimíra Kašková, primářka
hematologicko-transfuzního
oddělení chomutovské nemocnice, které je kromě Chomutovska spádové také pro Mostecko.
K 31. 12. 2015 byl počet evidovaných dobrovolných dárců
krve z oblasti Chomutovska
a Mostecka krve 6 729, z nichž
v samotném okrese Chomutov
jich vedli v registru 3403. (sol)

zpravodajství
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 Se seniory diskutoval také starosta Petr Červenka.

Mezibořští senioři to
umějí pořádně rozbalit
MEZIBOŘÍ – Senioři oslavili Mikuláše při tanci a zpěvu na zábavě
v mezibořské radnici. Zbyl čas i na hodnocení roku. Připili si hlavně
na to, že jejich klub je třetím nejaktivnějším v Ústeckém kraji.
Mezibořští senioři při Mikulášské besídce zaplnili sál
mezibořské radnice. K tanci
a poslechu jim zahrála Pichlovanka. „Všem přeji krásné
prožití vánočních svátků a věřím, že i v příštím roce budeme
stejně aktivní jako v tom roce
letošním,“ popřála všem předsedkyně klubu Jana Bothová

a připomněla hezké chvíle, které senioři tento rok společně ve
svém klubu strávili. „Tento rok
jsme byli aktivní. Máme za sebou celou řadu výletů, společné
zájezdy na dovolenou k moři,
sportovní hry a soutěže v umělecké tvorbě. Scházíme se se svými přáteli z klubů ze sousedních
měst, zejména z Louky u Litví-

nova. Rok jsme si užili ve zdraví
a zábavě. Přeji nám všem, aby
i další rok byl pro seniory stejně aktivní a příjemný, jako byl
ten rok letošní,“ doplnila Jana
Bothová, která při svém proslovu nezapomněla poděk ovat
městu a hlavně starostovi Petru
Červenkovi za přízeň a podporu. Seniorům krásné svátky
přišel starosta Meziboří Petr
Červenka popřát také a s ním
i zástupci města z řad úředníků.
(pur)

Na nový bazén si Litvínov
počká ještě tři roky
LITVÍNOV – Další krok na cestě k novému bazénu udělalo město Litvínov. Už má vybraného zhotovitele projektové dokumentace na
novou plaveckou halu na Koldomu.
Projektovou
dokumentaci
nové plavecké haly bude pro Litvínov zpracovávat jiná firma, než
která před časem udělala projektovou dokumentaci pro umístění
stavby a studie, které představil
ředitel SPORTaSu Miroslav Otcovský zastupitelům. Zastupitelé
také odmítali architektonickou
soutěž pro bazén hlavně kvůli
času, který Litvínov tlačí. „Stávající bazén je v hrozném stavu.
Opravdu nás velmi tlačí čas. Architektonická soutěž by znamenala až dva roky zdržení, což si
nemůžeme dovolit. Návrh nového

bazénu máme a je kvalitní. Jednání se vedla velmi vehementně.
Museli jsme si ujasnit, co od nového bazénu očekáváme. Nechtěli jsme aquapark, ale bazén pro
kondiční plavání. A takový máme
navržený. Navíc je tam saunový
svět, masážní bazén, sauna s venkovním ochlazováním a dětský
bazén. Cenu navyšuje parkoviště
a zázemí pro venkovní koupaliště.
Reálně se tento bazén dá postavit
za 120 miliónů korun,“ ujistil
zastupitele na květnovém jednání Miroslav Otcovský. Architektonická soutěž na bazén sice

nebyla, ale bude se dělat nová
projektová dokumentace stavby
i technologické části. Rada města vzala na vědomí posouzení
a hodnocení nabídek a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky z devíti zájemců na realizaci
akce. Veřejnou zakázku získala
pražská společnost h-projekt,
s. r. o., s nabídkovou cenou za
bezmála 3,2 mil. korun včetně
DPH, a s cenou za 1 hodinu autorského dozoru ve výši 605 korun včetně DPH. Projektová dokumentace pro umístění stavby
byla již zpracována společností
ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o. Podle vedení města
se se stavbou bazénu nezačne
dřív než v roce 2019.
(pur)

Do roku 2017 Litvínov se
schodkovým rozpočtem
LITVÍNOV – Litvínov plánuje v roce 2017 hospodařit se schodkovým
rozpočtem. Rozhodnou o něm zastupitelé města na jednání 15. prosince.
„Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města
v roce 2016 a z očekávaných
trendů makroekonomických indikátorů zejména v oblasti daňových příjmů. Návrh rozpočtu
na rok 2017 byl projednáván
s vedoucími jednotlivých odborů a s vedením města. Následně
byl předložen do jednání pracovního zastupitelstva, projednala ho rada města, projedná

jej finanční výbor a nakonec
zastupitelé na veřejném jednání
15. prosince,“ říká k sestavování rozpočtu vedoucí finančního odboru městského úřadu
Jana Lanková. Mezi hlavní
investice pro příští rok patří
komunikace, vzduchotechnika
v jazykové škole, multifunkční hřiště u jazykové školy, veřejné osvětlení a projektová
dokumentace na smuteční síň.

V běhu jsou akce most na PKH
a bazén.
Provozní příjmy rozpočtu
města Litvínova představují
částku 400 723 000 Kč. Daňové příjmy činí 320 223 000 Kč,
nedaňové příjmy 33 251 000
Kč. Neinvestiční dotace činí
47 249 000 Kč. Provozní výdaje
jsou ve výši 383 638 000 Kč. Kapitálové příjmy ve výši 2 019 000
Kč. Kapitálové výdaje činí
62 346 000 Kč. Kapitálové výdaje
představují investiční akce uvedené v investičním plánu pro
rok 2017.
(pur)

Mladé stromky někomu překáží
LITVÍNOV – Nedávno vysazené mladé stromky v litvínovských parcích někomu hodně překáží. Jak jinak si vysvětlit, že neznámý vandal v noci pilou podřezal sedm stromků a způsobil tak městu škodu
30 tisíc korun. Na pachatele tohoto těžko pochopitelného počínání
podalo město trestní oznámení.
Přichází v noci a ničí stromky.
Nikdo ho u toho zatím nechytil.
Zůstávají po něm pahýly zničených stromů a zmar. „Zatím
jsme nikoho při činu nechytili.

Zvýšíme ale dohled nad parky,“
komentoval situaci velitel Městské policie Litvínov Zdeněk
Urban. Mladé stromky jsou majetkem města, a to si rozhodně

podobné počínání nenechá jen
tak líbit. „Podali jsme trestní
oznámení na neznámého pachatele. Nyní celou věc šetří Policie
ČR,“ uvedl vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. Nové stromky místo těch
poškozených nechá město vysadit za příznivých klimatických
podmínek. Nejdřív to bude na
jaře příštího roku.
(pur)
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Omezení provozu z Mostu do Litvínova
MOSTECKO - Na silnici č. I/27, která spojuje Most s Litvínovem, dojde ve dnech 17. – 23. prosince ke krátkodobému
omezení provozu. Důvodem je přeprava objemných nákladů
souvisejících s nadcházející etapou výstavby nové polyetylenové jednotky PE3, kterou plánuje společnost Unipetrol RPA. Půjde o celkem sedm transportů, které budou realizovány ve výše
uvedené dny dle klimatických podmínek mezi 9. a 13. hodinou
(v sobotu 17. prosince mezi 9. a 15. hodinou) a potrvá vždy maximálně 30 minut. Řidiči v této době mohou využít objízdnou
trasu přes Horní Jiřetín nebo přes Braňany a Lom.
(sol)

porušené paragrafy

Karambol na
kruháku

MOST – Řidič ve věku 27 let
čelí obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až tříletý
trest odnětí svobody. „Muž řídil
v Mostě osobní vozidlo značky
Peugeot a v ulici Žatecká s vozidlem vyjel mimo komunikaci do
středového kruhu kruhového objezdu, kde zůstal stát. Na místě
se podrobil dechové zkoušce na
alkohol, která byla pozitivní,“
informovala mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.
Muž nadýchal 1.90 promile
a podrobil se lékařskému vyšetření v nemocnici a odběru
krve. Ke zranění řidiče nedošlo.
Hmotná škoda byla vyčíslena na
částku 61 000 korun.

Řídil přes zákaz a
zfetovaný
MOST - Drogu nalezli policisté hlídkové služby při běžné
silniční kontrole v Mostě u 33letého muže. Zjistili, že muž řídí
vozidlo, i když má vydaný zákaz
řízení, a navíc měl pozitivní test
na drogy. Po kontrole mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání
a ohrožení pod vlivem návykové látky. „Při kontrole vozidla
policie objevila několik sáčků
s neznámou látkou. Tu předali policisté kriminalistům, kteří
zajištěný materiál odeslali k pro-

vedení odborné expertízy, kterou
byla zjištěna přítomnost účinné
látky. Obviněný muž přechovával
u sebe 2,35 gramů metamfetaminu,“ informovala tisková mluvčí
mostecké státní policie Ludmila
Světláková. Obviněnému muži
za přechovávání omamných
a psychotropních látek hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.

Prozradil ho pach
MOST – Hlídka policie kontrolovala jednatřicetiletého řidiče osobního vozidla tovární
značky VW a provedla u něj test
na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek.
„Provedený test vyšel pozitivně
na canabis. Motorista se následně podrobil lékařskému vyšetření
a odběrům,“ informovala policejní mluvčí Světláková.

Kradl v německu
LITVÍNOV – Policie v Mostě obvinila z přečinu krádeže
43letého muže z Litvínova. Ten
se měl dopustit krádeže v jedné
saské obci, kde měl v supermarketu odcizit různé nářadí. „Tři
sekyry a dvoje zahradní nůžky
v hodnotě více jak 10 tisíc korun
uložil do brašny a poté si věci
ukryl v křoví poblíž prodejny.
Nějací lidé ho vyrušili a tak lup
zanechal na místě a odjel,“ informovala mluvčí Světláková. Muž
kradl i přesto, že byl již za majetkový delikt v minulosti odsouzen. Za toto jednání mu hrozí až
tříletý trest odnětí svobody.
(sol)

Žáci SŠT Most, pedagožky Ing. M. Vintrová a Mgr. J. Adamcová společně se zástupci české a saské policie. Zdroj: vlastní foto

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, je
projektovým partnerem v projektu Interreg V A/2014-2020,
s názvem „Zlepšení bezpečnosti v sasko – českém příhraničí na
základě koordinované práce s veřejností“, č. projektu 100 253
277. Leadrem projektu je Policejní ředitelství v Zwickau, dalšími
partnery jsou Policejní ředitelství v Ústí nad Labem, v Chemnitzu a v Karlových Varech. Projekt bude realizován do konce
roku 2018. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a zlepšení
pocitu bezpečí obyvatelstva v sasko-českém příhraničí. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, zabezpečí na
své půdě jazykové vzdělávání zástupů české i saské policie. Celkem se zde bude vzdělávat 20 osob. Vytvořené studentské týmy
v rámci tohoto projektu tvoří a šíří informační letáky v českém
a německém jazyce s návodem chování pro občany v příhraničí
a jejich činností je také správa webových stránek projektu. Žáci
se budou účastnit různých vybraných akcích policie a budou šířit takto získané informace o projektu mezi spolužáky na SŠT
i jiných středních či základních školách v regionu. Projekt je
financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2014 – 2020, který umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí a je řízen Saským
státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství.

 Získal druhou cenu, ale z podaných návrhů je podle komise nejlepší.

Litvínov má jasno o podobě mostu
to nebyla udělena první cena.
Řada návrhů však přinesla sku-

jsme zohlednili také požadavky od občanů. Například, aby
se most snížil, zůstal zachován
chodník a parkoviště pod mostem,“ uvedla starostka města
Kamila Bláhová. Uveřejnění
výsledků hodnocení proběhlo

tečně podnětná a realizovatelná
řešení, která mají potenciál být
dopracována v projektové dokumentaci. V zadávacích kritériích

9. prosince v zámku Valdštejnů,
kam byli pozváni také účastníci
soutěže. Soutěžní návrhy jsou
v zámku vystaveny včetně uve-

LITVÍNOV – Nový most na Podkrušnohorské ulici pro Litvínov s největší pravděpodobností navrhne autorská trojice Marek Blank, Petr
Tej a Janek Srnka. Ti získali nejvíce bodů v architektonické soutěži,
kterou Litvínov na nový most vyhlásil.
Návrh nového mostu i všech
dalších devět návrhů si můžete
prohlédnout na výstavě v zámku Valdštejnů. Návrhy byly
hodnoceny podle kvality celkového architektonického řešení
a míry splnění zadaných požadavků, dále podle investiční
a provozní ekonomické přiměřenosti. Po rozpravě bylo uděleno jedno druhé místo a dvě
rovnocenná třetí místa. „Žádný z návrhů zcela beze zbytku
nenaplnil veškeré požadavky
stanovené vyhlašovatelem, pro-

dení autorů a komentářů poroty k jednotlivým návrhům do
31. prosince 2016.
Pro vítězný návrh podle poroty mluví zvolené proporce
a měřítko konstrukce. Návrh
je svými liniemi podle poroty
designově přesvědčivý zejména pro čistotu, jednoduchost
a subtilnost. Most pravdivě
vstupuje do kontextu místa
a investiční náklady se jeví jako
reálné. Autor návrhu je vyčíslil
na 54 900 000 Kč. Po ukončení
soutěže by mělo být, se souhlasem zastupitelů, zahájeno jednací řízení bez uveřejnění s autorem vítězného návrhu, který
se umístil na nejvýše oceněném,
tedy na druhém místě.
(pur)

Navrhujte kandidáty na Cenu hejtmana
ÚSTECKÝ KRAJ – Obyvatelé z Ústeckého kraje mohou začít navrhovat laureáty na Ceny hejtmana. Přihlásit osobnost, která si podle
nich zaslouží ocenění za svůj přínos našemu kraji, mohou až do 28.
února 2017.
Může se jednat o občany, kteří
se podílejí na rozvoji našeho regionu, nebo přispívají k lepšímu
životu či se jim podařil výjimečný počin. Hlavním kritériem
pro nominaci je spjatost s Ústeckým krajem.
Ceny hejtmana se předávají
od roku 2011. Zájemci mohou
navrhovat své tipy do pěti kategorií: regionálního rozvoje,
kultury, sportu, vědy a výzkumu, sociální a zdravotní oblasti
včetně záchrany lidského života.
„Je skvělé, že se nám podařilo
udržet tuto každoroční tradici
a vlastně tímto způsobem upozornit a poděkovat osobnostem,
které spolupracují a podílejí se
na rozvoji svého regionu a pomáhají, aby se tu lidem žilo lépe,“
uvedl k udílení cen hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Došlé návrhy poté posoudí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Návrhy je možné písemně zasílat do 28. února 2017 na adresu
Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo doručit osobně přímo

do podatelny Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Návrhy včetně povinných příloh je nutné
poslat doporučeně. I v případě
osobního doručení na obálku
nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana
Ústeckého kraje. „V návrhu by
měli občané odůvodnit, proč by
daná osoba nebo skupina osob
měla být vyznamenána. Zaslat
veškeré dokumenty, které podpoří daný návrh, tedy životopis,
výčet činností či zásluh, novinové
články o činech či zásluhách nebo
publikační přehled. Zapomenout
by neměli připojit také kontaktní údaje na navrhovanou osobu
nebo skupinu osob,“ připomněla
tisková mluvčí Krajského úřadu
Lucie Dosedělová.
(sol)
Informace o podmínkách
a pravidlech Ceny hejtmana jsou na webových stránkách Ústeckého kraje www.
kr-ustecky.cz v sekci Aktuálně.

Město rozdá pětatřicet miliónů
LITVÍNOV – Více než třicet miliónů korun v pětatřiceti dotacích plánuje rozdat město Litvínov v příštím roce. O dotacích nakonec rozhodnou zastupitelé města.
Kromě tří investičních dotací
plánuje podpořit město neinvestiční dotací také 32 dalších
subjektů. Dotaci by mohla získat
Fotbalová škola Litvínov na projekt Terasa šatny Lomská ve výši
120 tisíc korun, Table tenis klub
Litvínov na rekonstrukci sociálních zařízení 860 tisíc korun
a Krušnohorská poliklinika na
rekonstrukci nebytového prostoru ve výši 1 350 tisíc korun.
Neinvestiční dotaci by mohly získat například ENERGIE,
o.p.s. na výměnu dveří v Chráněném bydlení 50 000 korun,

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. na
zdravotní služby nehrazené ze
zdravotního pojištění 100 000
korun, Dětské sdružení Čtyřlístek na úhradu provozních
nákladů spolku 97 000 korun,
Gymnázium T. G. Masaryka
Litvínov jako podporu rozvoje
gymnázia 150 000 korun. Další
dotace půjdou na podporu sportu v Litvínově. Mimo jiné ji získá SSK Litvínov, z.s. na podporu
výkonnostního a rekreačního
sportu členů sdružení 3 000 000
korun, HC Litvínov, s.s. na pronájmy ledové plochy od města

včetně služeb 3 352 000 korun,
FK Litvínov, a.s. na údržbu
sportovních areálů Lomská
a hřiště za zimním stadionem
850 000 korun, Fotbalová škola
Litvínov, o.p.s. na činnost fotbalové mládeže 400 000 korun,
Tělovýchovná jednota Kopisty
na práci s mládeží v TJ Kopisty 100 000 korun. Další peníze
poplynou do sociální oblasti,
například pro Porozumění Litvínov, z.s. Mateřské centrum pro
děti a mládež s postižením „Klubíčko“ 100 000 korun, Diakonie
ČCE na projekt Sociální práce
v ohrožených rodinách 50 000
korun, Oblastní charita Most na
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež DOMINO 100 000 ko-

run a Most k naději na centrum
pro rodinu a následnou péči
a terénní protidrogový program
200 000 korun. Peníze na provozní náklady, a to konkrétně
1 900 tisíc korun získá od města
Sportovní soukromá základní
škola Litvínov. Na úhradu části
provozních nákladů SPORTaSu
a Citadely přispěje město částkou 12 851 000 korun. Krušnohorská poliklinika, s.r.o. na poskytování sociálních služeb získá
dotaci 6 000 000 korun. Další
peníze přispěje město na kulturu a přeshraniční spolupráci.
Docela velké divadlo, o.p.s. má
navrženou dotaci 475 000 korun, Partnerský spolek Litvínov,
o.p.s. 500 000 korun.
(pur)

zpravodajství
OBLASTI
TRÉNINKOVÉHO
CENTRA
TECHNICKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ:
- Příruby
- Těstnostní a tlakové
zkoušky
- Záchranné evakuační
zařízení
- Točivé stroje
SVÁŘEČSKÉ KURZY:
(POSKYTUJE I PRO
EXTERNÍ ZÁKAZNÍKY)
- Kurzy svařování dle ČSN
05 0705, ČSN EN ISO
9606-1,2
- Periodická přezkoušení
- Školení v oblasti BOZP
 Prezentace nového Tréninkového centra společnosti Bilﬁnger Industrial Services Czech.

Žádaná řemesla mají nové
tréninkové centrum

 Centrum si pochvaloval i náměstek hejtmana Martin Klika a starosta
Meziboří Petr Červenka.

 Generální ředitel společnosti Bilﬁnger Industrial Services Czech Martin Krbec a obchodní ředitel
společnosti Václav Zahradníček mají být právem na co pyšní.

Nezaměstnanost v kraji opět klesla
Počet nezaměstnaných v celém Ústeckém kraji k poslednímu listopadovému dni klesl
na 43 717 osob. V průběhu
měsíce se přišlo nově zaevidovat téměř čtyři a půl tisíce
lidí. Z evidence pak odešlo pět
a půl tisíce osob. Snižování
nezaměstnaných se ale během
zimních měsíců pozastaví.
„V období zimních měsíců se
v Ústeckém kraji předpokládá
stagnace v oblasti zaměstnanosti, případně její mírný nárůst.

V této době je tradičně snížená
aktivita uchazečů o zaměstnání
především s ohledem na ukončování sezónních prací ve stavebnictví a zemědělství,“ uvedl
Michal Tuček, analytik trhu
práce ústecké krajské pobočky
Úřadu práce ČR. Nejhorší statistiku má nejen Ústecký kraj,
ale i město Most. To drží prim
mezi městy s nejvyšší nezaměstnaností v republice vůbec.
Nezaměstnanost na Mostecku
dosahuje 10,08 procent. Počet

Milí spoluobčané,
blíží se čas Vánoc a nový rok.
Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Děkuji všem pacientům za přízeň a důvěru, s níž se svěřili
do péče našich zdravotníků,
a věřím, že jsme je jako jeden z největších poskytovatelů
zdravotnických služeb v České
republice nezklamali. Děkuji
také všem spolupracovníkům,
nejen lékařům, sestrám a ošetřovatelům v pěti krajských nemocnicích, ale i ostatním
zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na
rozvoji společnosti v roce 2016.

Ať je ten nadcházející rok pro
všechny plný pouze dobrých
zpráv!

Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.

Klidné váno¶ní svátky a v novém roce
mnoho osobních i profesních úspÂchî
a pàedevším pevné zdraví!

Ing. Jiàí Novák

Ing. Petr Fiala

pàedseda pàedstavenstva KZ, a. s.

generální àeditel KZ, a. s.

Školní dílny se znovu
vrací na rozvrh

ců. Poskytuje také subdodávky
řadě dalších firem z regionu.
(nov)

ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO – Nezaměstnanost v Ústeckém kraji
opět klesla a to o více než dvě procenta. I přesto má Ústecký kraj
nejvyšší nezaměstnanost v rámci celé ČR. Most je nejen v kraji, ale
i v celé ČR městem s nejvyšší nezaměstnaností, která přesáhla hranici deseti procent.
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 SOFT SKILLS (ŠKOLENÍ MANAŽERSKÝCH
DOVEDNOSTÍ PRO THP
PRACOVNÍKY)
IT SKILLS (ŠKOLENÍ
IT DOVEDNOSTÍ)
KONCERNOVÁ
ŠKOLENÍ

MOST – Ve Velebudicích, v prostorách společnosti Bilfinger Industrial Services Czech, se tento týden slavnostně otevřelo Tréninkové
centrum. Otevření proběhlo za účasti zástupců společnosti, města
Mostu a dalších významných hostů.
Bilfinger IS Czech zaměstnává především kvalifikované dělnické profese. Firma se
dynamicky vyvíjí a sehrává
významnou roli zaměstnanosti našeho regionu. V rámci rekvalifikace z jiných oborů a odvětví, která jsou v útlumu, je
schopna v tomto být nápomocna. „Z těchto důvodů bylo vybudováno Tréninkové centrum,
které zajistí pro montéry-zámečníky, potrubáře a svářeče komplexní soubor školení ke zvýšení
kvality prováděných pracovních
činností. Tréninkové centrum
zabezpečuje také výuku učňů,
kteří po ukončení školní docházky budou pracovat v naší společnosti. Celý projekt byl financován z vlastních zdrojů Bilfinger
Industrial Services Czech,“ uvedl generální ředitel a jednatel
společnosti Martin Krbec. „Je
to investice do budoucnosti naší
firmy. Školy ne vždy dostatečně
připravují učně a studenty tak,
aby vyhovovali potřebám firmy.
Každý dělník, který zde skončí s certifikátem, pak má proti
ostatním samozřejmě i konkurenční výhodu,“ sdělil další důvody tohoto projektu.
Bilfinger Industrial Services
Czech je součástí nadnárodní
skupiny Bilfinger SE, předního
světového poskytovatele průmyslových služeb a engineeringu. Společnost působí na Mostecku od roku 1993. Pracuje
v ní téměř devět set zaměstnan-

16. prosinec 2016

nezaměstnaných se k poslednímu listopadu na Mostecku vyšplhal na 7 723 osob, převážně
žen (4 190).

Hlavní problém
nezaměstnanosti
v Ústeckém kraji
Ačkoliv díky vysoké nabídce
volných pracovních míst mohou získat zaměstnání i takoví
uchazeči, jejichž situace na trhu
práce by za standardních podmínek byla značně ztížená, řada
z nich nadále zůstává v evidenci
úřadu práce a využívá systému
nepojistných sociálních dávek. Mezi nejžádanější profese
v rámci kraje patří např. mon-

tážní a stavební dělníci, řidiči,
svářeči, automechanici, zedníci,
instalatéři, zámečníci a elektrikáři, šičky a švadleny, kuchaři,
číšníci a servírky, pracovníci
ostrahy lékaři a zubaři, zdravotní sestry a další.
(sol)
I přesto, že se opět snížil
počet lidí, kteří nemají práci a jsou v evidenci krajské
pobočky úřadu práce, je nezaměstnanost v Ústeckém
kraji se 7,6 procenty nejvyšší
v ČR. Na druhém místě je
pak kraj Moravskoslezský se
7,1 procenty. V celé republice se nezaměstnanost drží na
hranici 4,9 procenta.

LITVÍNOV – Děti v Litvínově dostanou nové dílny. Kompletně
vybavené a přichystané k tomu,
aby se školáci naučili držet nářadí a zacházet se dřevem a jiným
materiálem. Dílny zatím budou
pouze v jedné škole, ale využívat je budou moci všichni.
Dílny byly kdysi běžným
vyučovacím předmětem na
základních školách a vybavené učebny nechyběly na žádné z nich. Po čase se ale dílny
z rozvrhů ztratily. V současné
době se trend obrací. Dílny jsou
žádoucím předmětem. Školy si
jen musí znovu vybavit a pořídit učebny, kde by se žáci mohli
učit zacházet s ručním nářadím.
Na Sportovní soukromé základní škole by mohly být vybavené dílny ve zvláštním areálu,

do kterých by mohli chodit na
vyučování i žáci ostatních škol.
Myšlenka se zrodila v hlavě vedení soukromé školy. To také
společně s Ústeckým krajem
nechalo zpracovat projektovou
dokumentaci na rekonstrukci
areálu. „Město, které je majitelem objektu, bude žádat o dotaci
z IROP a bude investorem této
akce. Chceme areál kompletně
zrekonstruovat a dílny vybavit.
V roce 2018 budou ruční práce
povinným předmětem a dílny
se budou hodit. A to nejen soukromé škole, ale i všem ostatním
školám, které je mohou také využívat,“ uvedla místostarostka
Erika Sedláčková s tím, že s investicí na spoluúčast v tomto
případě počítá město už v rozpočtu pro příští rok.
(pur)
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Velká soutěž o atraktivní ceny
Obchodní dům OC Centra Most připravil pro své zákazníky již
6. spotřebitelskou soutěž o atraktivní ceny. Zjistěte proto, co všechno
můžete vyhrát. Je to jednoduché – stačí nakoupit v jakékoli prodejně
v OC Central Most za více než 200 korun, nahrát účtenku, tipnout si
odpověď na soutěžní otázku. Soutěž trvá do konce ledna 2017.

Spokojené vánoce
a vše nejlepší
do nového roku 2017
Vám jménem vedení kraje
přeje

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Tohle je prostě vážně pecka!
Začněte tímto MacBookem
a postupně si vybavte celou
IT domácnost se společností COMFOR. Široká nabídka
nejnovější IT techniky, profesionální služby, servis a kvalitní
poradenství pravidelně školených zaměstnanců, to je COMFOR a první cena v soutěži.
Na nějakou dobu budete mít
po starosti s výběrem oběda či
večeře! Výherce druhé ceny získává 100x pizzu, přejeme vám
dobrou chuť!
iPhone SE čeká na výherce
třetí ceny. Nakousnutého jablíčka prostě není nikdy dost.
Prožijte krásné dva dny
v Krumlově! Společnost hotels
& restaurants Krumlov s.r.o.
do soutěže věnovala dvoudenní pobyt v historickém centru
Českého Krumlova v jednom
ze stylových hotelů: Hotel Leonardo, Hotel Latrán nebo Hotel
Krčínův Dům. Více informací na www.hotely-krumlov.cz.
Kromě poukazu na ubytování
získáváte voucher na kompletní
mytí vozu v hodnotě 3 500 Kč.
Myslíme i na ty nejmenší!
Nakupujte a tipujte správnou
odpověď a vyhrajte 100x Happy
Meal u McDonald´s.
Rodinné nebo portrétové foto
- kdo by nechtěl krásné fotky na
památku? ReNi Creative profesionální foto - video ateliér do
soutěže věnuje poukaz na ateliérové focení v hodnotě 5 000
Kč. Součástí výhry jsou náramkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnotě 1 990 Kč.
Další pobyt od hotels & restaurants Krumlov s.r.o., tentokrát
u Lipenského jezera a národního parku Šumava. Dvoudenní
pobyt v Aparthotel & Wellness
Knížecí čeká na výherce sedmé
ceny. Více informací na www.
knizecicesta.cz. K výletu opět
připojujeme poukázku na mytí
vozu od společnosti ASAS.
Užijte si 2 noci se snídaní
v penzionu U Dvou čápů. Výhru
ocení milovníci tenisu, k poukazu
totiž dostanete 2 hodiny tenisové-

ho kurtu zdarma. Více informací
o penzionu www.udvoucapu.cz.
Abyste na pobyt odjížděli krásně
čistým vozem – získáte také voucher na kompletní mytí vozu od
společnosti ASAS.

Služby našeho skvělého
dětského koutku může vaše
ratolest využívat 100 hodin
zdarma. Zatímco si vaše dítě
bude užívat moderního dětského koutku, vy můžete v klidu
posedět v jedné z kaváren v OC
Central Most.
Předposlední cenou je poukázka do prodejny COMFOR
v hodnotě 500 Kč. Pro uplatnění dárkového poukazu si můžete

zajet kompletně vyčištěným vozem, k výhře patří i poukázka na
mytí vozu od společnosti ASAS.
STAR GYM FITNESS v Mostě do soutěže věnovalo tři měsíční permanentky s ukázkovým vzorovým tréninkem
a wellcome drinkem v hodnotě
1 000 Kč. A aby váš sportovní zážitek byl kompletní, od
AQUADROMU získáte dárkový
poukaz v hodnotě 500 Kč. (vlk)

dětem se zdravotním znevýhodněním, a to zcela nezištně.
Jaroslava Puntová, vedoucí

Denního dětského rehabilitačního stacionáře a Střediska denní péče o děti do tří let věku

Napsali jste nám
Dětem z Denního dětského
rehabilitačního stacionáře jsou
nabízeny nejen činnosti, které
jsou cíleně zaměřené na nácvik
dovedností, ale také umožňují
pozitivní ladění psychiky dětí,
zlepšují koordinaci pohybů
nebo odstraňují neklid. Současně všechny nabízené činnosti
přispívají k získávání nových
podnětů a zároveň zlepšují celkový stav dětí. Mezi takové patří
i projížďky na koních, kterých se
děti účastní již několik let.
Ve spolupráci s pracovníky hipodromu, a za podpory
„nadšených sběračů“ PET víček,
mohou děti pravidelně absolvo-

vat jízdy na koních. Mezi stálé
pomocníky patří zejména děti
z 10. základní školy v Mostě, senioři z Klubu seniorů v Mostě,
pomáhají i zaměstnanci Městské knihovny v Mostě. Aktivně
se do sběru PET víček zapojují
uživatelé domovů pro seniory
a penzionů, včetně pracovníků
organizace a rodiče dětí. V letošním roce se díky této pomoci
24 dětí v 6 návštěvách svezlo na
koních. Pro děti i doprovodný
personál je to vždy zážitek, neboť nejen koně, ale i krásná příroda a příjemní lidé pozitivně
působí na všechny. Děkujeme
všem, kteří ochotně pomáhají

zpravodajství
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ma, mohli zaměstnancům rozdat na odměnách, nebo si za ně
mohli pořídit nové vybavení
apod. A ty peníze by se dostaly do koloběhu spotřeby hned.
Takto doputují k poskytovateli mobilního či internetového
připojení a ten si je přesune
do výnosů, zisku a následně
dividend. Je-li to firma se zahraniční účastí, tak zisky běží
ven z republiky. Čtyřicet tisíc
podnikatelů krát sedm tisíc dvě
stě korun! Je to skoro tři sta miliónů...

Celkem společnosti investovaly téměř 1,6 miliardy korun
a vytvoří nebo vytvořily přes
661 pracovních míst. Jedná se
o Nemak a Yankee Candle.

Proč si živnostník může
odečíst 5 000 korun za pořízení pokladny, a malá firma ne?
To je sice dobrá otázka, ale na
špatného člověka. Za ministerstvo jsme tuto věc připomínkovali, ale bohužel jsme byli jediní.

Podle čeho si vybírají investoři místo, kde budou stavět?
Mimo jiné i podle mezinárodního hodnocení jednotlivých indikátorů. V žebříčku
zemí v rámci publikace Světové
banky s názvem Doing Business jsme v roce 2010 byli na
74. pozici a k dnešnímu datu
jsme poskočili na pozici 27. To
je velký úspěch, a i proto mají
budoucí investoři zájem o naši
republiku. Kupříkladu v indikátoru zahraniční obchod jsme již
druhým rokem na prvním místě. Zlepšili jsme se v indikátoru

Pojďme už raději od EET
pryč. Brzy si budeme muset
kupovat nové televize. To kvůli
chytrým mobilním telefonům?
Na nový digitální televizní
standard DVB-T2 přejde Česko počátkem roku 2021. Do té
doby máte čas buď si pořídit

Jsou na obzoru nějací noví
investoři?
V současné době probíhají
jednání s osmi potencionálními investory. Celkově se jedná
o investice v hodnotě přibližně
4,9 mld. korun s plánovaným
přibližným počtem 1 200 pracovních míst.

zavedení elektrické energie na
třináctou pozici.
Máme v tom i nějaké slabiny?
Bohužel ano. Ne ve všech
oblastech jsme úspěšní. V indikátoru vyřízení stavebního
povolení jsme v dolní polovině
žebříčku, na 130. místě, tento
indikátor je v gesci ministerstva
pro místní rozvoj.
Necelé čtyři roky jste byl náměstkem primátora. Měl jste
na starosti finance a ekonomiku. Do čeho by podle vašeho
názoru mělo naše město investovat?
Je toho více. Město koupilo tři domy. V jednom z nich
má vzniknout Alzheimer
centrum a projekty na využití dalších dvou domů budou
následovat. Dokázal bych si
představit například rekonstrukci a vybudování dalších
domů pro seniory, nebo startovací byty pro mladé lidi.
Další investice bude rekonstrukce mostu k nemocnici,
to je nezbytnost.
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Most se chystá na velkou rekonstrukci kulturního domu
REPRE. Bude na ni dost peněz?
Na tuto rekonstrukci město
„spoří“ finanční prostředky. Ale
i tak si myslím, že si budeme
muset vzít úvěr. Podmínky od
bank jsou nyní tak zvaně „best
of “. Pohybují se v intencích od
cca 0,55 do 0,90 procent. Je tedy
vhodná doba na investice a čerpání úvěrů od bank. Město toho
určitě využije, ale měly by o tom
uvažovat i společnosti, kde má
město Most majetkovou účast
a daná společnost potřebuje investovat. Teď konkrétně mluvím
například o Dopravním podniku měst Mostu a Litvínova.
Chcete něco vzkázat občanům Mostu?
Chtěl bych jim především
popřát klidné prožití svátků vánočních. Do nového roku pak
především zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví a k tomu ještě
kousek onoho pověstného pokakaného štěstíčka!
Děkuji za rozhovor
Pavlína BOROVSKÁ

Karel Novotný: Pan ministr si z podnikatelů udělal „dobrý den“
Karel Novotný je radním města Mostu. Zastává ale ještě jeden,
mnohem vyšší post přímo na ministerstvu průmyslu a obchodu,
kde už tři roky působí jako náměstek ministra. Je pravda, že bydlí
v Praze a přitom kandiduje v Mostě? Co si myslí o kontroverzních elektronických pokladnách a proč budeme muset vyměnit
televize? O tom a mnohém dalším jsme si povídali v následujícím
rozhovoru.
Pane náměstku, někteří lidé
se podivují, jak můžete kandidovat za město Most, když
žijete a pracujete v Praze. Můžete to vysvětlit?
To, že pracuji na ministerstvu
v Praze, neznamená, že tam
i bydlím. Je to sice náročnější,
ale do práce denně dojíždím.
V Praze bydlet nehodlám. Jsem
mostecký rodák a patriot, žiju
tady padesát let let.Potřebuji se
potkávat s kamarády v Mostě.
Mám tady rodinu, manželku,
děti, rodiče.
Není náročné stíhat práci
v Praze i v radě města?
Je, ale když člověk dělá práci
rád, tak neměří čas. Snažím se
odvádět kvalitní a poctivou práci jak na ministerstvu, tak pro
město Most jako radní.
I když hodně cestujete?
I když hodně pracovně cestuji.
Nedávno jsem četla váš článek k tolik zatracovaným, ale
i prosazovaným elektronickým
pokladnám. Jaký máte názor
na zavedení EET?
Zavedení kontrolních pokladen chápu tak trochu jako boj
proti tak zvané šedé ekonomice.
Stát se musí snažit na daních vybrat maximum možného. Nicméně, na tomto systému mně
vadí několik skutečností, které
ministerstvo financí nezvládlo.
Nebo nebyla vůle a ochota.
Proč se zákonu podnikatelé
tak vehementně brání, když
stejný systém funguje v celém
světě?
Protože tito drobní podnikatelé mají často tak nízký obrat a omezenou dobu činnosti,
že pro řadu z nich můžou být
z hlediska jejich podnikání
dopady EET fatální. Tito podnikatelé měli být dle mého
názoru ošetřeni v zákoně citlivěji. Vzorů by se určitě našlo
v sousedních zemích či kousek
dál dost. Nemyslím si, že zrovna tito malí podnikatelé, které
tento systém nejvíce postihne,

naplní onu státní kasu miliardovými obraty. Slovenský
systém kontrolních pokladen
s fiskální pamětí mi připadá
smysluplnější. Pokladní doklad na Slovensku také vydávat podnikatel musí, ale nikdo
ho neotravuje tím, je-li či není
připojen on-line. A na kontrolu
máme úředníky na „berňáku“.
Ti mají právo a povinnost kontroly provádět.
Ministr Babiš, ale s některými změnami ještě před spuštěním EET přece přišel...
Přišel se změnami, které jsou
v podstatě bezpředmětné a nic
neřešící. Chápal bych, kdyby
přišel na počátku tvorby zákona s definicí, že má-li podnikatel roční obrat tržby nikoli 250
tisíc korun, ale například jako
v Rakousku do 15 tisíc EURO,
to je v přepočtu zhruba do 415
tisíc korun u nás, tak by si nemusel pořizovat tento systém.
Ale přijít s tím několik dnů před
samotným spuštěním, to si pan
ministr z podnikatelů asi udělal
„dobrý den“.
To je všechno, co vám na
EET vadí?
Je toho bohužel mnohem
víc. Například to, že podnikatel
musí platit operátorovi částku
600 Kč měsíčně za připojení,
tedy za přenos elektronických
dat. To je například ročně 7 200
Kč, které daný živnostník nebo
drobný podnikatel, či malá fir-

novou televizi, nebo si ponechat stávající a dokoupit si set-top-box. Televize, které budou
přijímat nový signál, budou a již
jsou označeny zlatou samolepkou „ověřeno“. Toto ověření již
dělají České radiokomunikace
ve spolupráci s výrobci televizí
a takto ověřeno je už tuším více
jak 500 TV. Takže občané mají
ještě dostatek času si vše rozmyslet.
Jistě si to promyslí. Ale neodpověděl jste mi na otázku,
proč se to děje...
ČR musí tuto digitalizaci
provést, protože současné televizní frekvence musí být uvolněny v celé EU ve prospěch
mobilních operátorů, kteří na
nich v budoucnu budou moci
vystavět mobilní sítě páté generace. Změna se ale nedotkne
těch, kteří mají placený kabelový, satelitní nebo internetový
příjem. Změna se tedy dotkne
jen těch, co mají neplacený digitální signál přes anténu. Čili
jde o vynucený proces v rámci Evropy. Tento nový systém
umožní vysílání více programů
v budoucnu ve vyšší kvalitě
a na nižším množství frekvencí.
V průmyslové zóně Joseph u Havraně se 6. prosince slavnostně otevřel závod
Yankee Candle, první závod
tohoto typu v Evropě. Pod
„vaše“ ministerstvo přímo
spadá agentura CzechInvest.
Jak stát pomáhá průmyslovým zónám?
Agentura CzechInvest zprostředkovala v letech 2014 a 2015
dva investiční projekty ve městě Most s konkrétní lokalizací v průmyslové zóně Joseph.

Autodrom nabídne školení
s odpočtem bodů
MOST - Dobrovolné školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří mají zaznamenány v registru trestné body a chtějí si je odmazat, mostecký
autodrom uspořádá i po vánočních svátcích. Po pondělku 19. prosince budou mít zájemci o školení šanci ještě i v pátek 30. prosince.
Konec roku je navíc velmi
výhodným termínem. „Odečíst
body na základě školení je totiž
možné jen jednou v kalendářním roce. Kdo nasbíral více bodů
a i po školení v prosinci mu nějaké zůstanou, může se už zkraje nového roku nechat proškolit
znovu. Nejbližším termínem je
středa 4. ledna,“ vysvětlila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM
MOST Jana Svobodová.
Školení je určeno pro řidiče, kteří mají ke dni podání
žádosti v registru řidičů body
za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení
povinností podle zvláštního
právního předpisu. Nesmějí
mít v součtu zaznamenáno více
než deset bodů, zároveň žádný
z přestupků nesmí být ohodnocen šesti a více body. Potvrzení
o absolvování školení bezpečné
jízdy má platnost 30 dní ode
dne vydání, řidič tak musí podat žádost o odečet bodů v této
lhůtě.

Obsahem školení, které sestává z teoretické výuky a praktického výcviku, je teorie řízení
a zásad bezpečné a defenzivní
jízdy, nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení, důsledky protiprávního jednání řidičů motorových
vozidel či prevence řešení mi-

mořádných událostí v silničním
provozu.
Splnit veškeré podmínky nutné pro absolvování školení řidiči
musejí v týdenní lhůtě před samotným školením, počítají se
přitom pracovní dny. V případě
termínu 30. prosince je tedy nutné splnit podmínky do středy 21.
prosince, u termínu 4. ledna je pak
nejzazší lhůtou pátek 23. prosince.
Více informací zájemci najdou na
webových stránkách http://www.
odpocetbodu.cz/.
(nov)
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Těžebním strojům těsně za zády vzniká

deme na konci roku prodávat
na maso, jalovičky si necháme
do dalšího chovu,“ nadšeně vypráví o vršanských kravách Tomáš Šolar. První stádo přibližně
dvaceti kusů plemene Masný
simentál nebylo vybráno náhodně. Jedná se o druh, který
je velmi přizpůsobivý a nenáročný na chov. Krávy se budou
prakticky celý rok pást na rekultivovaných plochách, kterých
REKULTIVACE, a.s. obhospodařují dostatek. Pouze na zimu
mají přístřešek, kde nachází
útočiště v nepříznivém počasí.
„Vše, co se týká chovu skotu, by
mělo být v naší režii. Největší
položkou bylo samotné pořízení stáda. V následujících letech
už bychom rádi čerpali státní
dotace,“ objasnil Tomáš Šolar.
Kvůli rozšíření o chov dobytka

zvaných trvalých travních porostů. V minulosti stačilo, když je
majitel dvakrát do roka posekal.
Nyní podle dotační politiky musí
produkci dál zpracovat. My si
z ní vytvoříme dostatečnou zásobu krmiva pro dobytek,“ vysvětlil ředitel. „Rekultivační skot“
bude nejprve spásat vnitřní výsypku lomu Vršany o rozloze sedmdesát hektarů a s dostatkem
vodních ploch. Protože se jedná
o vnitřní výsypku, budou stádo
chránit ohradníky, aby se nedostalo, kam nemá. V budoucnu
by se mohlo rozrůst až na pětasedmdesát kusů.
Výlet do zrekultivované krajiny u Mostu u výběhu vršanských krav končí. Další pozvání
máme od ředitele REKULTIVACÍ Tomáše Šolara na jaro.
To prý jsou louky a pastviny

 Stádo krav a těžební stroj v pozadí. Pro Slatinickou výsypku pohled nijak neobvyklý.
MOST – Na dohled od Mostu vzniká nová krajina. Lesy, louky, pole
a rybníky. Tam, kde ještě nedávno byla šachta a těžební stroje, dnes
rostou mladé stromky a pasou se krávy. Na výlet po rekultivacích
lomu Vršany nás pozval ředitel REKULTIVACE, a.s. Tomáš Šolar.

by další vzniknout i na jiných rekultivovaných plochách,“ popsal
luxus pro hmyz na Slatinické výsypce Tomáš Šolar.

Pole, lesy, lán

Pod kopyty
divokých stád
a křídly dravců

Projeli jsme novou zástavbou
rodinných domků v lokalitě
pod kurty a otevřel se výhled
na Slatinickou výsypku. V roce
2000 tu končilo sypání výsypky.
Otevřená surová země, kterou
opouštěl zakladač a důlní technika. Dnes je tu mladá krajina
plná života. Práce na rekultivaci
ale nekončí. REKULTIVACE,
a.s. pokračují ve zvelebování
dalších kusů krajiny, kam až
oko dohlédne. „V momentě, kdy
velkostroj opustil prostor Slatinické výsypky, začalo se okamžitě s rekultivací. Nová krajina zde
dostává konečnou podobu, neboť
těžba z těchto míst definitivně
ustupuje. Na Slatinické výsypce
pracujeme už od roku 2001. Momentálně rekultivujeme závěrné svahy lomu Vršany směrem
k Hořanskému koridoru. Jedná
se o plochu o rozloze zhruba padesát hektarů. Na přibližně patnácti hektarech jsme práce loni
dokončili, na jednadvaceti stále
probíhají a jak budou dokončovány báňské práce, budeme
postupovat s rekultivacemi,“ vysvětlil Tomáš Šolar. Na dohled
od posledních rodinných domů
je pole, kde v létě zraje obilí.
Zelená louka, remízky, kus lesa
a rybník. „Záměr byl, aby se lidé
z rodinných domů nedívali jen
na zalesněnou výsypku. Společně s projektanty a s pracovníky
odboru rekultivací VUAS jsme
vytvořili krajinu plnou života. Je tu třicetihektarové pole
s ornicí, která byla v minulosti
skryta před postupující šachtou
a uložena v deponii. Nyní jsme
ji využili a na třicet hektarů navezli půl metru úrodné půdy. Na
rekultivacích je několik set hektarů polí, tohle ale patří k těm

nejúrodnějším,“ prozradil Tomáš Šolar.

Hmyz je tady doma
Kousek od místa, kde si mohou lidé při procházkách na
naučných tabulích prohlédnout
budoucí vzhled rekultivací lomu
Vršany, stojí dřevěný hmyzí hotel. Hmyzí hotely nejsou v Česku
ničím novým, na rekultivovaných plochách Vršanské uhelné
ovšem mají premiéru. Neobvyklá dřevěná stavba o rozměrech
třikrát dva a půl metru vyrostla
na Slatinické výsypce na nově
založené louce. „Dřevěná konstrukce hmyzího hotelu je rozdělena na devět menších částí naplněných rozličným materiálem, aby
přilákala různé druhy hmyzu.
Slouží jim jako útočiště, ale také

Po loukách vnitřní výsypky
lomu Vršany se prohání muf-

 Na Slatinické výsypce jsou doma dravci, muﬂoni i nesčetné druhy hmyzu. Pro ně je tu dokonce hmyzí hotel.

MALEBNÁ KRAJINA LESŮ A LUK
loni. Stádo, které jsme potkali,
mělo několik desítek hlav. Nechyběly mufloní ovce s jehňaty,
ani staří trofejní berani. Auta se
mufloni nebojí. Nechají ho přiblížit. Přítomnost člověka dá ale
celé stádo okamžitě do pohybu.
Dalším divokým zvířetem, které můžete při procházkách po

„Pro každou rekultivační akci se
zpracovává projekt, kde je přesně definována i skladba dřevin
vhodných pro výsadbu. Vysazením ovšem rekultivační práce nekončí. V následujících letech se na
místo budeme vracet a zajišťovat
takzvanou pěstební péči. A není
vyloučeno, že po dohodě s projektantem do skladby dřevin ještě zasáhneme, protože se ukáže,
že některým druhům se zde daří
lépe,“ poznamenal Tomáš Šolar.

Cecilka a ty ostatní
Dvacetihlavé stádo krav, které
vede nejstarší šestiletá strakatá
Cecilka. To není přelud, ale každodenní realita na rekultivacích
Vršanské uhelné. „Na pastviny
zrekultivovaných ploch jsem si
přál stádo skotu už dávno. Letos
se to podařilo. Zatím jich je jen
dvacet. Do pěti let ale počítáme
s tím, že se tu bude prohánět
stohlavé stádo. Mladé býčky bu-

 Mladé stromky chrání před zvěří plot. Až dorostou, budou chránit
lidská obydlí před hlukem a prachem nedaleké šachty.
společnost nezvýšila ani počet
zaměstnanců, pouze byli odpovídajícím způsobem proškoleni. „Obhospodařujeme přibližně
400 hektarů zemědělských ploch,
z toho je kolem 160 hektarů tak-

nejkrásnější. Celá rekultivace
by měla být dokončena v roce
2056. Do té doby do obnovy
krajiny pošle těžební společnost
stovky miliónů korun.
Eva MAŘÍKOVÁ

 Původně plaché krávy se už nechají pohladit. Ve svém novém
domově si zvykly.
k nakladení vajíček. Staví se hlavně proto, že přirozených úkrytů
pro hmyz v intenzivně zemědělsky
využívané krajině výrazně ubývá
a z přírody mizí i důležité druhy
opylovačů rostlin. Pokud se slatinický hmyzí hotel osvědčí, mohly

 Nová krajina, která vznikla během krátké chvíle, jakoby tu byla už
dávno.

rekultivacích potkat, jsou velcí
vznešení draví ptáci. Jim slouží
rovněž dřevěné opory, takzvané
„berličky“, na které mohou draví
ptáci usednout a číhat na kořist.

Za hradbami lesů
Hořanský koridor, do kterého
se postupně přesunou všechny
inženýrské sítě ležící v cestě pokračující těžbě, oddělí od Mostu
osmdesát metrů široký pás lesa.
„Vysazujeme klasické dřeviny,
které se pro tento typ území hodí.
Lesní porost by měl zajišťovat
i ochranu proti prašnosti a hlučnosti ze šachty,“ připomněl ředitel. Jen v letošním roce na Slatinické výsypce vysadili a ještě
vysadí 111 tisíc sazenic, z toho
více než 75 tisíc listnatých stromů. Na území vzniká 4 600 metrů takzvaných oplocenek, tedy
uzavřených míst, která chrání
rostoucí stromky před zvěří.

 O rekultivacích na lomu Vršany se zanícením vyprávěl ředitel společnosti REKULTIVACE, a.s. Tomáš Šolar.
Tvořit novou krajinu má podle něj smysl.

křížovka

16. prosinec 2016

Na pustém ostrově
Robinson s Pátkem
dávají do prázdných
lahví dopisy a hážou
do moře. o hodině se
Robinson ptá:

13

14

zpravodajství | inzerce
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Všechno nejlepší
v novém roce.

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

zajímavosti z vašeho města

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

RŮZNÉ

■ Prodám moderní dlouhé plesové šaty na štíhlou postavu, vysokou 165 cm, zakoupené v Německu. Nutné vidět a vyzkoušet. Cena
dle dohody. Telefon: 604 103 485
– po 19. hodině
■ KOUPÍM MOTOCYKL JAWA
/ ČZ - CROSS, MOPED, VELOREX
aj. nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, dále harmoniku
Heligonku, flašinet, vojenskou
vzduchovku, soc. hračky, autíčka
na ovládání na bovden, také nářadí kovadlinu, kleště, kovářskou
probíjecí desku, signovačku, malý
soustruh aj. Stačí SMS, ozvu se 603
335 591 - Nabídněte cokoliv - PENÍZE IHNED - Platí stále
■ Prodám kuchyňskou linku
– světlá, 3 metry dlouhá s vestavěnou myčkou + kamna (sklokeramická deska) + menší lednice
– Zanussi. Cena 5 500 Kč nebo
dohodou – Teplice. Telefon: 777
448 522
■ Prodám světle modrou sedací soupravu 3+1+1. Je rozkládací
– látka + kombinace se dřevem.
Cena dohodou. Telefon: 777 448
522
■ Prodám obývací pokoj: šatní skříň, stůl + 4 židle, sekretář,
knihovnu, rozkládací válendu,
konferenční stolek. Cena 2 000 Kč.
Telefon: 728 353 200
■ Prodám mikrovlnnou troubu
značky Brother, velikost 50x30x28
cm. Cena 500 Kč, kuchyňský stůl
kulatý – bílý + 4 židle. Mobil: 728
353 200
■ Prodám kachlová kamna, už
jsou 100 let stará, žluté barvy, zdobená dekorem včetně ozdobné
hlavy. Mobil: 728 353 200. Cena
2 000 Kč
■ Prodám sprchový kout 80x80
cm, nový, originál zabalený, skleněný, původní cena 3 300 Kč, nyní
2 500 Kč. Most. Telefon: 602 856
601
■ Prodám kamna, zachovalé Petry, mám je na Klínech, za málo peněz je prodám (1 000 Kč). Telefon:
776 866 591
■ Prodám pánské, nové, nepoužité, lehké, sportovní sako a
kalhoty na postavu 170/85 ze zakázkového krejčovství. Pořizovací
cena 3 800 Kč, prodám za 1 800 Kč.
Nutno vidět a vyzkoušet. Telefon:
604 103 485 – po 19. hodině
BYTY, DOMY

■ Prodám byt v blízkosti centra
Litvínova, po rekonstrukci, klidný
a čistý cihlový dům, veškerá občanská vybavenost, nízké nájemné. Cena 590 000 Kč. Rychlé jednání – sleva. Telefon: 731 648 184
■ Prodám byt v Litvínově u polikliniky, 40 m2, nízké náklady na
bydlení. Cena 280 000 Kč. Telefon:

KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN
KULTURA

ŽIVOTNÍ STYL

607 507 352

■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt
ve spolupodílovém vlastnictví, výborné místo, nízké náklady, cena
dohodou. Telefon: 722 620 773

SEZNÁMENÍ

■ Veselou

a seriózní přítelkyni
hledá penzista. 67 let, nekuřák.
Jsem šofér od Žatce. Telefon: 705
233 646
■ Ráda poznám vzdělaného,
slušného muže kolem sedmdesáti
let, štíhlejší postavy, vysoký přes
170 cm, vdovec nebo rozvedený
nevadí. Mám stejné vlastnosti. Telefon: 604 103 485
■ Hledám muže do 60 let, pracujícího, abstinenta, který stojí o věrnou pracující ženu, já 48/170/XXL.
Pouze SMS: 723 091 331
■ Hledám kamarádku nebo
kamaráda. Jsem 66letý/171 cm,
nekuřák, rekreační sportovec. Úroveň a solidnost vítám. Telefon: 705
233 646
■ Chtěla bych se seznámit, ale
asi všichni chlapi, co jsou ještě
normální, vymřeli. Já 34/160/75 z
Mostu s 8letou dcerou jsme moc
samy a rády tě poznáme. Telefon:
607 109 439

AUTO, MOTO

■ Prodám

2 ks protektory
165/13/90 za 1 000 Kč, původní
cena 1 360 Kč, zn. Barum. Telefon:
608 141 385
■ Prodám velmi lacino dohodou
auto Renault Megane 1998, STK
platná do února 2017, poplatek na
podporu sběru a využití autovraků je
zaplacen. Telefon: 606 106 292. Most

SPORT

VOLNÝ ČAS

sport
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S Třincem nakonec těsná
prohra, doma zůstal bod
LITVÍNOV – V posledním domácím utkání Tipsport extraligy ledního hokeje přivítal HC Verva na svém ledě lídra soutěže, mužstvo
Oceláři Třinec.

Gamblers ovládli
futsalový Praga Cup
PRAHA, MOST – Tým malého
fotbalu Gambler Most si zase
udělal pořádné jméno, a to tím,
že opět přesáhl hranice České
republiky. Zářil totiž na mezinárodním futsalovém turnaji
Praga Cup. Mostečané při něm
vybojovali zlato.
Stejně jako loni a stali se ve
třináctileté historii turnaje prvním mužstvem, kterému se to
podařilo dvakrát po sobě.
Cesta na nejvyšší stupínek nebyla žádnou procházkou. Gemblers si museli poradit například
i s celkem, v jehož středu nastoupili ligoví hráči pohárového
aspiranta z Mladé Boleslavi.

Nejprve v osmifinále vyřadili 3:0 Zabarákov (góly Gamblers: Nobst, Batelka, Kasal).
Ve čtvrtfinále Severočeši přejeli
4:2 Vranov SVK (góly: Karaus,
M. Koudelka, Kasal, Batelka).
V semifinále proti Mostečanům
vyběhl silný tým se zkušenými ligovými fotbalisty Captain
Morgani. Ani toho se Gambleři
nezalekli a slavili těsnou výhru
1:0 (branka: M. Koudelka).
Ve finále si pak došli pro zlato po výhře 2:0 nad Košicemi
(góly: Polák, Nobst). Navíc mostecký Jakub Polák byl vyhlášený nejlepším brankářem turnaje.
(jak)

Šest mistrovských
titulů míří do Mostu
BRNO – Hodně aktivní byli v letošní sezoně Mostečtí v soutěžích táhlového hokeje Chemoplast a air-hockeye. A soutěžní
ročník uzavřeli nadmíru úspěšně v Brně při mistrovství republiky. Potvrdili zde, že aktuálně
tvoří špičku v kategoriích žen
a juniorů. Navíc zvítězili i v soutěži družstev, nedařilo se jim
pouze v turnajích mužů.
V táhlovém hokeji Chemoplast vybojovali mostečtí hráči
kompletní pódiové umístění
mezi juniory v pořadí Lukáš
Doležal, Martin Laštůvka a Jan
Kusý. V kategorii žen zvítězila
Karolína Sládková. Tým Black
Sharks Most zvládl i finálové
drama proti domácímu SHL
Brno a připsal si premiérový
titul. Mezi muži byl nejlepší Jaromír Foltýn z Peček.
Týmu Black Sharks Most se
dařilo i v týmovém air-hockeyovém turnaji. Také v něm se ve
finále utkal s domácím družstvem a stejně jako v Chemoplastu byli v dramatu úspěšní
Mostečtí.
Kompletní medailovou sbírku při air-hockeyi vybojovaly
členky týmu Lejdýs Most. Vyhrála Karolína Sládková před
Alenou Laštůvkovou a Kateřinou Doležalovou. Jediné zlato
pro domácí získal Jaromír Procházka při air-hockeyi mužů.

V příštím roce se mistrovské soutěže těchto disciplín
odehrají v Čechách. O titulech
v táhlovém hokeji Chemoplast
se rozhodne v Pečkách, air-hockeyové mistrovství proběhne
v SVČ Most, kde mají mostečtí
air-hockeyisté svou základnu.
Medailisté mistrovství ČR –
táhlový hokej Chemoplast:
Muži: 1. Jaromír Foltýn Sen.
(Senny-oři), 2. Patrik Juchelka,
3. Ladislav Šustáček (oba SHL
SDS Exmost Brno). Ženy: 1. Karolína Sládková (Lejdýs Most),
2. Marcela Kabrdová (BHL Žďár
nad Sázavou), 3. Kateřina Doležalová (Lejdýs Most). Junioři: 1. Lukáš Doležal, 2. Martin
Laštůvka, 3. Jan Kusý (všichni
Black Sharks Most). Družstva:
1. Black Sharks Most, 2. SHL
SDS Exmost Brno, 3. Senny-oři.
Medailisté mistrovství ČR –
air-hockey:
Muži: 1. Jaromír Procházka,
2. Ladislav Šustáček, 3. Martin
Kučera (všichni SHL SDS Exmost Brno). Ženy: 1. Karolína
Sládková, 2. Alena Laštůvková,
3. Kateřina Doležalová (všechny Lejdýs Most). Junioři: 1. Jan
Kusý (Black Sharks Most), 2. Simon Kaňa (Gunners Břeclav), 3.
Martin Laštůvka (Black Sharks
Most). Družstva: 1. Black Sharks
Most, 2. SHL SDS Exmost Brno,
3. Lejdýs Most.
(has, jak)

Dobře rozehraný duel, v kterém vedli už 3:0, nakonec Ropáci ztratili a připsali si tak
alespoň bod za prohru 3:4
v prodloužení. Třinec vstřelil
rozhodující gól osm vteřin před
koncem prodloužení.
„Vstoupili jsme do utkání
dobře, podařilo se nám dát gól
v přesilovce a pak jsme měli pár
dalších šancí, škoda že jsme neodskočili víc. Ve druhé třetině
nám tam napadaly další dva
góly a vypracovali jsme si tak
s mimořádně silným Třincem
luxusní náskok 3:0. Pak jsme
trochu polevili a nechali si snížit
na 3:2. Třetí gól - nechali jsme
jenom malý prostor Kaneovi
a ten byl schopný tečovat. Byl to
velice dobrý hokej, jsme trochu
smutní z toho, že jsme nedokázali dotáhnout do vítězného
konce takhle dobře rozehrané
utkání. V závěru jsme měli trochu smůly, nevyužili jsme ani

přesilovku a pak při ní naopak
dostali gól. Takže máme bohužel jen jeden bod, tak to chodí,“
ohédl se za průběhem střetnutí
asistent domácího trenéra Darek Stránský.
HC Verva Litvínov – Oceláři Třinec 3:4pp (1:0, 2:2, 0:1 –
0:1). Branky a nahrávky: 13. M.
Hanzl (R. Hanzl), 21. V. Hübl
(Kubát, Gula), 25. R. Hanzl (M.
Hanzl, Pavelka) – 31. M. Dou-

dera (Hrňa, Petružálek), 39.
Kreps (Irgl), 42. Kane (Nosek,
Adamský), 65. Kreps (Rákos).
Rozhodčí: Hradil a Svoboda.
Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1.
Oslabení: 0:1. Zásahy: Janus 35
- Hrubec 36. Diváci: 5 285. Sestava HC Verva Litvínov: Janus
– Kubát, Gula – Sørvik, Pavelka – Sklenička, Pavlík – Kokeš
– Gerhát, V. Hübl, Lukeš – M.
Hanzl, R. Hanzl, J. Černý – Hořava, Šimeček, Trávníček – Dufek, Válek, Jurčík. Připraven J.
Hübl. Trenéři: Rulík, Stránský,
Šlégr.
(jak)

skupina A: 1. SKST Teplice D,
2. SKST Baník Most E, 3. TJ
Krupka C, 4. TTC Duchcov
A, 5. Sokol Horní Jiřetín, 6.
TTC Litvínov C, 7. TJ Baník
Březenecká Chomutov A, 8. TJ

Smolnice B, 9. TTC Roudnice
D, 10. Sokol Bořislav A, 11.
KST Libořice A, 12. SKP Sever
Ústí nad Labem D. Úspěšnost
jednotlivých hráčů: 8. Zdeněk
Hylský (roč. 1947), 14. Jakub
Röber (1988), 22. Martin Pech
starší (1980), 37. Jiří Mikač
(1981).
(hyl, jak)

Bojovalo se nejen o vítězství
v tomto turnaji, ale i o body, které se jako poslední započítávaly
do žebříčku jednotlivců a dvojic
pro sezonu 2016. V turnaji mužů
si první místo vybojoval Zdeněk
Lacina z Mexika Chomutov, když
ve finále porazil Václava Schieferdeckera z Ložiskové mafie Pšov.
V turnaji žen vyhrála Žaneta
Rödlová z týmu Kanec Most, která
porazila ve finále Karlu Vicanovou, hrající za Splašené koně Most.

V turnaji dvojic mužů si
druhé vítězství odvezl Zeněk
Lacina společně s Antonínem
Davídkem z Formanů Duchcov
a v turnaji dvojic žen si první
místo vybojovalo duo Karla
Vicanová - Pavla Dvořáková
z družstva Neuděláš nic Most.
Na závěr celého turnaje proběhlo vyhlášení všech žebříčků jednotlivců a dvojic, když
v nejprestižnějším absolutním
žebříčku za rok 2016 skončil na

Junioři se dvakrát
představí doma
Tým juniorů HC Litvínov
se v tomto týdnu představí
dvakrát po sobě na domácím
ledě. V pátek bude jeho soupeřem od 17.30 hodin celek
Třince. V sobotu 17. prosince pak změří od 13 hodin síly
s Vítkovicemi.

Reichel se treﬁl proti
Spojeným státům
Střední útočník Kristian
Reichel byl jediným střelcem
zápasu reprezentace U19
proti USA na turnaji World
Junior Challenge v Kanadě.
Český výběr v R. J. Lalonde
areně v Bonnyville vyhrál
1:0, po třetinách 0:0, 0:0
a 0:1.

O svátcích opět na
memoriál Vl. Bernase
Futsalový memoriál Vlastimila Bernase, jehož pořadatelem je FC H Most, se
letos odehraje v sobotu 26.
prosince v mostecké sportovní hale. Uzávěrka přihlášek jednotlivých týmů je do
22. prosince.

K poslednímu zápasu
roku do Roudnice

Mostecké krasobruslařky byly
úspěšné na závodech v Chomutově
CHOMUTOV – Reprezentantky krasobruslařského oddílu z Mostu se
vydaly do nedalekého Chomutova předvést svou jízdu, aby vystoupaly na stupně vítězů.
(3. a 4. místo), Stela Nováková
obsadila 5. a 10. místo.
V přípravce mini se předvedla Mariana Kordíková (7.
místo), která byla vedena svým
bratrem Františkem Kordíkem.
Ten se představil v roli trenéra.
Pomalu se tak začíná připravovat na asistenta trenéra v rámci
krasobruslení.

Po přípravkách začala podívaná v rámci volných jízd.
Nejlépe se dařilo Evě Blahoutové – nováčci mladší, která si
vybruslila zlato. Poté se na ledě
předvedly tři závodnice, a to
Alexandra Vitmayerová – žačky
mladší B, Štěpánka Maříková –
žačky nejmladší B a Lucie Vaňková – žačky B. Saška, Štěpánka
i Lucinka dokázaly, že Most má
dobré krasobruslařky, všechny
tři závodnice totiž obsadily třetí
místo.
(jak)

Závěrečným turnajem sezony byl memoriál Miroslava Čečelického
ČERNČICE – V Černčicích u Loun byl uspořádán závěrečný turnaj sezony 2016 v elektronických šipkách, kterého se zúčastnilo 46 mužů
a 18 žen. Ten byl vyhlášen memoriálem Miroslava Čečelického.

Až v úterý 20. prosince se
mohou příznivci HC Verva
těšit na další domácí utkání
jejich týmu v Tipsport extralize. To Litvínov na svém
ledě přivítá v derby utkání
Piráty Chomutov, vedené
Vladimírem Růžičkou.

V 33. kole WSM ligy domácí HC Most hostil favorizovaný celek Rytíři Kladno.
Po úvodní vyrovnané první
třetině se zápas změnil v jasnou záležitost kladenského
týmu. Ten totiž ovládl led
a po dvou třetinách už vedl
2:6. Domácí v posledním
dějství jen kosmeticky upravili výsledek na 3:6.

HORNÍ JIŘETÍN - Oddíl stolního tenisu vznikl v Horním Jiřetíně
v květnu 2011. Letos tedy oslavil teprve páté narozeniny.

V ranních hodinách probíhal
na chomutovském ledě závod
pro přípravkové děti. Most měl
zastoupení hned ve třech kategoriích přípravek. V přípravce
I a II se předvedly dvě závodnice, a to Anetka Mrkvičková
a Stelinka Nováková. Tentokrát
se dařilo lépe Anetce, která si na
krk pověsila bronzovou medaili

Na extraligu až
v úterý, na derby

Jasná záležitost
Rytířů z Kladna

Stolní tenisté Sokola Horní Jiřetín
jsou po podzimu na pátém místě
Po
odřeknutí
družstva
z Teplic postoupilo zdejší áčko
z druhého místa do krajského přeboru. Zde si vede nad
očekávání dobře, neboť po
podzimní části se může pyšnit překvapivým 5. místem.
Z jedenácti utkání totiž reprezentanti Sokola Horní Jiřetín
pětkrát zvítězili, dvakrát remizovali a čtyřikrát prohráli.
Cenná jsou zejména vítězství
nad družstvem Litvínova, které
má 70letou tradici, a také remíza s družstvem Baníku Most
patří k překvapením. Tabulka
krajského přeboru II. třídy,
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prvním místě mezi muži Václav Schieferdecker mladší. Mezi
ženami si 1. místo vybojovala
Žaneta Rödlová. V žebříčku
dvojic se na 1. místě umístil
Zdeněk Hájek z Red Hornets
Písty a v ženách si toto 1. místo vybojovala Jana Ilenčíková
z Ložiskové mafie Pšov.
„Všichni hráči předvedli vynikající výkony, ke kterým určitě
přispěl i perfektně připravený
sál, za což děkujeme hráčům
z Václaváku Černčice. Přeji všem
hráčům a hráčkám mnoho zdaru do nové sezony 2017,“ řekl za
SČOŠS Jiří Minařík.
(jak)

Hokejistky HC Litvínov se
po vysokém domácím vítězství nad Pardubicemi vydaly
do Berouna, kde prohrály
5:3. K poslednímu zápasu letošního roku budou cestovat
22. prosince, a to do Roudnice nad Labem.

Andílci na třetím a
pátém místě
V mostecké sportovní hale
se hrál další ročník Mikulášského turnaje mládeže.
V mladších žákyních obsadily reprezentantky DHK
Baník Most třetí místo. V kategorii starších žákyň byli
domácí Černí andělé pátí.

Mužstvo HZS
Ústeckého kraje
zvítězilo v Hasičském
hokejovém turnaji
Dvaadvacátý ročník Hasičského hokejového turnaje se odehrál již počtvrté
na zimním stadionu v Domažlicích. V Karpem areně
mezi sebou soupeřily týmy
hasičů z Plzeňského, Ústeckého a Královehradeckého
kraje. Turnaj nakonec vyhrálo mužstvo Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje, na druhém místě
skončili hasiči z Hradce, třetí
místo si odvezl tým z Plzně.
Čtvrté místo patřilo domácím.
(jak)
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Odešel jsem z města na venkov a tam je spousta nových
impulzů. Ticho, klid, vůně,
zvuky…Je to trošičku jiný svět.
Čistím si tu komunikační kanály, nežiju s televizí. Jsem hodně
sám se sebou.

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01

Co kromě malování a sochaření v umělecké oblasti ještě
podnikáte nebo čemu byste se
rád věnoval?
Dělal jsem i grafiku a do té
bych se s chutí pustil. Je to kouzelný obor, ale pořád na něj nemám čas. Jsem vyučený sklář
a brusič, takže jsem byl nedávno
v Kamenickém Šenově na 160.
výročí založení školy a ještě pořád mě svědí ruce… Myslím, že
ke sklu bych si chtěl také ještě
stoupnout. Keramika je také
další úžasný svět. Nemám ale
pec, ale když je kus hlíny, rád
si zamodeluju. Baví mě veškerá
výtvarná práce.

Josef Zedník:

Kdy se na vás mohou Mostečané znova těšit?
Nevím, co bude, ale naděje
trvá. Nechci nic slibovat, uvidíme, jak vše dopadne. Mohu ale

„Ještě pořád mě svědí ruce...“

IČ: 27864588
Registrace – MK ČR E 11598,
ISSN 1212-3978
Šéfredaktorka:
tel.: 476 103 978

Na výstavu přivezl malíř několik desítek nových, ale i starších děl.

Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)

Josef Zedník v roce 1985
začal vyučovat na Základní
umělecké škole v Mostě, kde
se později (1990) stal i ředitelem. V roce 2008 se přestěhoval do Olešné pod Brdy.
O rok později začal vyučovat na nedalekém gymnáziu
v Hořovicích, kde působí
i nyní. Mostečané mají výtvarníka a sochaře spojeného
také se zdejším malířským
či sochařským sympoziem,
jehož je téměř pravidelným
účastníkem. Během života
pořádal autor výstavy nejen
u nás, ale i v zahraničí, třeba
i v Dánsku, Francii, Kanadě,
USA nebo v Japonsku.

Máte na zahradě nějaký oblíbený strom?
Bezpochyby. Jednu starou
jabloň po kováři. Je to rozumnej
strom. Je místní, nekvete příliš
brzy jako všechny ostatní mladé
stromy, které jsme vysázeli, protože ví, že ještě bude mrznout.
Na druhou stranu ještě neopadal, hodně vydrží. Tipuju, že je
mu tak sto let. Je to mohutný solitér a dominanta zahrady.
Jak si užíváte adventní čas…
Užívám si ho skvěle. Pískám
si koledy už od září. Mám to
moc rád. Patří do toho čerti…
Žena pracuje v mateřince, takže
tam je to velmi intenzivní a já
jsem v tom tím pádem taky na-
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MOST – Výstavu obrazů a dalších děl Josefa Zedníka s názvem „Pár
obrázků a trocha dřeva…“ měli možnost zhlédnout příznivci a žáci
Základní školy v Mostě u Stadionu. Výstava byla doplněna keramikou Jiřiny a Štěpána Jandových. Josef Zedník nevystavuje na 3. ZŠ
poprvé. Ke škole má svůj osobitý vztah a jeho díla zdobila školní
chodby a učebny už v minulosti.
Proč jste si vybral pro svou
výstavu právě 3. základní školu v Mostě?
Mám ke škole letitý vztah.
Jako malý kluk jsem právě sem
chodil plavat, což bude už bratru padesát let. Přes ulici je naše
bývalá Liduška, takže jsem sem
chodil čtvrt století na obědy.
A navíc jsem bydlel nad školou
a naše dítě se tady naučilo číst,
psát a počítat. Je to škola, kterou
mám moc rád a moc si ji považuji.
Co měli možnost příznivci
školy, ale i žáci a pedagogové
na výstavě vidět?
Přivezl jsem hodně nových
podnětů a impulzů, je to především ale
ab-

straktní
svět…
Jsem celoročně na
zahradě,
takže vidím,
co se tam
děje a fascinuje mě ten zázrak k l í č e n í ,
pučení, rašení a všechny tyto
děje. Všechno to, co není vidět.
Tomu všemu se pak snažím dát
nějakou výtvarnou podobu.
Celkem je zde asi třicet obrazů

tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha

a zhruba deset starších prací.
Kromě toho jsem s sebou vzal
i prostorové práce.
Jak vznikaly tyto dřevěné
skvosty?
Dříví je úžasný materiál. Jednak je ho dost a taky je v něm
hodně energie, protože dřevo
potřebuje ke svému růstu slunce, vodu, vzduch a úžasně voní.
Vždycky, když nějakou věc dělám, tak přemýšlím nad tím,
čím bych diváka zaujal a snažím se překvapit i sám sebe.
Chci, aby při tom musel divák
i přemýšlet, takže některé věci
tady nejsou jasné jako houska
na krámě. Obrazy i prostorové
věci vznikaly v průběhu jednoho roku. O výstavě jsem

věděl s předstihem, takže
jsem svůj všechen volný čas
věnoval jen tomu.
Kde nejčastěji berete inspiraci pro vaše díla?

(grafik@homerlive.cz)
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Žáci 3. ZŠ v Mostě, kde se výstava konala, se kochali výtvory Josefa Zedníka.

Mediaprint a Kapa,

prozradit, že jsem slíbil řediteli
knihovny Tomáši Vondráškovi,
že
uděláme První
šedesátk u .

Dělali jsme totiž
nedávno První padesátku.
Tak plánujeme, že pozveme kamarády a mohlo by to vyjít.

Jak často se do Mostu dostanete a které místo tu máte
nejraději?
Jsem tu skoro každý týden.
Mám tu rodiče, kamarády …
Místa, která jsem měl
rád, tu už nejsou. Je
místo nich šachta
nebo nádraží. Jinak
je tu spousta hezkých míst, Lajsník,
oblast nad kremací, Hněvín… Je to tu
všechno krásně upravené. Hněvín jsme
jako děti prolezly celý
- skalky a jeskyně… To
byl náš rajon.
Říkáte, že rád zahradničíte.

močenej. Mám taky jednu nohu
na Gymnáziu v Hořovicích, kde
jsme nedávno rozsvěcovali školu…

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

Co byste si v novém roce
nejvíc přál vy osobně a co byste
popřál Mostečanům?
Osobně bych si přál především zdraví - i proto, že u toho
všeho to začíná. Mostečanům
bych popřál, aby se jim tady
hezky žilo a bylo to tu co možná nejsnesitelnější, nejčistější,
nejradostnější… Aby se jim dařilo, měli práci a viděli za sebou
výsledky, aby děti byly ve zdraví
a dělaly jim radost.
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín

Autor vytvořil úžasná dřevěná a funkční korýtka.

Obrazy mají vtip. Například i toto Zátiší s kostelem, révou a sýrem.

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

