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MOST – Jednou z priorit města Mostu pro letošní rok je úprava par-
ku Střed nad sportovní halou. Mostečané mají příležitost stvořit si 
svůj park. Mohou totiž rozhodnout, jak bude dnes zanedbaný park 
vypadat. V anketě mohou rozhodnout do 10. února. 

Město v  současné době hle-
dá možné zdroje fi nancování 
parku Střed. „Naším cílem je 
zvýšit estetickou hodnotu parku, 
jeho bezpečnost a zaměřit se na 
prevenci vandalismu. Chceme 
nový park co nejlépe přizpůsobit 
potřebám lidí. Chtěli bychom, 
aby se s námi na jeho plánování 

přímo podíleli jako jeho budou-
cí uživatelé,“ řekl primátor Jan 
Paparega. Mimo jiné uvedl, že 
i kdyby se nepodařilo na park 
získat potřebné dotace, do jeho  
úpravy se město i přesto pustí. 
I kdyby se mělo jednat o postup-
né úpravy na etapy.

Město proto v  rámci chys-
taného záměru připravilo pro 
občany města dotazník, kde 
je možné zhodnotit současný 
stav parku a pojmenovat jeho 
největší problémy. V plánovací 
části mohou respondenti vy-
brat, jakým parkem by měl park 
Střed v budoucnu být. Mohou 
z navržených projektů vybrat 
ten, který by realizovali, kdyby 
měli rekonstrukci parku na sta-
rosti. „Uvítáme, když lidé přijdou 
s úplně novým nápadem a na-
vrhnou vlastní projekt. Všemi se 
budeme zabývat,“ doplnil Jan 
Paparega. Zájemci mohou své 
návrhy vyplňovat elektronic-
ky, ale i písemně. Elektronická 
verze dotazníku je na webových 
stránkách města Mostu. V tiště-
né podobě je dotazník k dispo-
zici v recepci budovy magistrátu 
a také v  turistickém informač-
ním centru či ve sportovní hale 
na recepci. Lze ho získat také 
v Klubu národnostních menšin 
na třídě Budovatelů. „Termín 
pro odevzdání je 10. únor,“ při-
pomněla tisková mluvčí mos-
teckého magistrátu Alena Sed-
láčková. (sol) 

Chrlete nápady, jak vylepšit váš park

Novoroční slovo primátora Mostu

Vážení a milí Mostečané,
rok 2016 je za námi a my 

máme za sebou již několik dní 
roku nového. Při pohledu zpět 
můžeme říct, že se nám podařilo 
zase o kousek změnit naše město 
k  lepšímu. V průmyslové zóně 
Joseph jsme přivítali několik in-
vestorů, kteří našemu regionu 
nabídli a nabídnou řadu pra-
covních míst, postavili jsme nové 
autobusové zastávky, přechody 
pro chodce a multifunkční hřiště 
nebo zrekonstruovali zanedba-
né schodiště u Prioru. 

Spustili jsme rovněž 
nový projekt takzvaných 
krizových SMS zpráv, 
které jsou registrovaným 
zájemcům rozesílány 
v  případě nějaké mimo-
řádné situace, 
a zahájili 
jsme ma-
p o v á n í 
v proble-
matické 
o b l a s t i 
takzva-
n ý c h 
stovek. Uspořádali jsme rovněž 
řadu kulturních akcí, ať již tra-
dičních nebo nových, a zaměřili 

jsme se rovněž na podporu spor-
tu. 

V  letošním roce bychom rádi 
pokračovali v   započatých pro-
jektech a zahájili některé nové. 
Zaměříme se například na další 
rozvoj průmyslové zóny Joseph, 
revitalizaci parku Střed nebo 
rekonstrukci Kulturního domu 
města Mostu, jehož opětovné 
získání do vlastnictví města po-
važujeme za jeden z našich nej-

větších úspěchů. 
Doufám, že naše kro-

ky oceníte a pomůže-
te nám v  našem úsilí 
udělat z Mostu místo, 
odkud nebudou lidé 
odcházet, ale kde bu-

dou chtít strávit svůj 
život a budou na 

něj hrdí. 
V ě c í , 
kterých 
se po-
vedlo 
zlep-
šit, je 
c e l á 

řada, ale čeká nás ještě hodně 
práce. Věřím, že se nám to spo-
lečnými silami podaří. 

  Městská knihov-
na Most bude  hostit 
superskupinu ho-
landských veteránů 
z Amsterdamu, která je 
poskládaná ze špičko-
vých bluesových hráčů. 
King of The World 
hraje moderní blues-
-pop-rock. Zahraniční 
kritikou je označovaná 
jako králové „Neder-
blues“. Kdo nestihl po-
ctivý hard-rock v roce 
1968, může ho (jako 
první a jediný koncert 
v ČR) zažít v mostecké 
knihovně  16. ledna od 
19 hodin. Vstupné 190 
Kč, studenti 60 Kč.

  V restauraci Bene-
dikt vystoupí v nedě-
li15. ledna hudební 
skupina Stará Sešlost. 
Zahraje nejen k posle-
chu i k tanci. Začátek je 
v 15.30 hodin.

  V mosteckém 
CENTRALU proběhne 
v neděli 15. ledna od 
14 hodin  jeden z šesti 
republikových castingů 
národní soutěže  krásy 
Česká Miss 2017. O pří-
zeň poroty i publika 
se bude ucházet také 
devatenáctiletá Eliška 
Marešová z Litvínova. 
Přijťe fandit a podpo-
rovat. 

IMostečané mohou rozhodovat 
o podobě nového parku Střed. Své 
návrhy a připomínky mohou posí-
lat prostřednictvím ankety, kterou 

vyhlásilo město Most, až do 10. února 
2017. Anketní formulář je k dispozici 
na: www.mesto-most.cz, v recepci 
magistrátu a sportovní haly v Mostě, 
informačním turistickém centru či Klu-
bu národnostních menšin na tř. Budo-
vatelů. 

Park nad sportovní halou je dnes spíše ostudou. Můžete to ale změnit...

Jan Paparega, primátor města Mostu

Redakce týden ku Hom r p eje v em 
sv m čten m, obchodn m pa  ner m 
a p znivc m ťastn  sta   do nov ho 

roku. Buďte zdrav , spokojen  a hlavn , 
něco pro to sami d lejte ... Va e redakce
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MOST –  Termín školních zápisů, ke kterým budoucí prvňáčci chodili 
tradičně v lednu, se od letošního roku mění. Zápisy budoucích prv-
ňáčků totiž posouvá novela zákona, která začala platit od nového 
roku.  Dnem „D“ se tak v mosteckých školách stane 7. a 8. duben.    

Zápis se týká dětí narozených 
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 
a také dětí, které u předchozího 
zápisu dostaly odklad. „Loňský 
zápis proběhl v pátek a sobotu. 
Letos se ředitelé škol domluvili, 
že dny pátek a sobotu zachovají, 
takže zvolili první termín, který 
se nabízel – tedy 7. a 8. dubna,“ 
vysvětlila tisková mluvčí mos-
teckého magistrátu Alena Sed-
láčková. „Při výběru termínu se 
rozhodně nezohledňují termíny 
zápisu v jiných městech. Není to 
okolnost, kterou by museli brát 
ředitelé v  potaz,“ doplnila ještě 
mluvčí.

K zápisům do prvních tříd 
jedenácti základních škol zřizo-
vaných městem Most by mělo 

letos přijít kolem 650 dětí. „K to-
muto číslu je nutno počítat s asi 
130 dětmi, jimž byla povinná 
školní docházka u předchozího 
zápisu odložena. K zápisu se ale 
také mohou dostavit děti mladší 
6 let. Počet 650 žáků je tedy za-
tím jen orientační,“ upozornila 
dále Alena Sedláčková. 

Přípravné třídy jen pro 
děti s odklady

Novinky v  zákoně souvisí 
také s přípravnými třídami. Od 
školního roku 2017/2018 lze do 
přípravné třídy zařadit pouze 
děti, kterým byl povolen odklad 
povinné školní docházky, tedy 
děti šestileté a  starší. „Příprav-

ných tříd bude v Mostě zřejmě 
o jednu méně než v předchozím 
roce, tedy osm. Základní škola, 
Most, Zlatnická, patrně otevře 
jen jednu místo dosavadních 
dvou, protože podle novely škol-
ského zákona lze do přípravné 

třídy zařadit pouze děti s odkla-
dem povinné školní docházky, 
nikoli už děti pětileté,“ doplnila 
mluvčí Sedláčková. Do příprav-
né třídy základní školy bude 
moci být zařazeno dítě, jemuž 
bude povolen odklad a součas-

ně bude předpoklad, že zařazení 
dítěte do přípravné třídy vyrov-
ná jeho vývoj. 

Zápisy do mateřinek 
až v květnu 

 Zápisy do mateřských škol 
budou nově probíhat v  období 
od 2.  do 16. května. Pokud ře-
ditel základní školy rozhodne 
o odkladu povinné školní do-
cházky, informuje zákonného 
zástupce o povinnosti předškol-
ního vzdělávání dítěte a mož-
ných způsobech jejího plnění. 
Od školního roku 2017/2018 
je totiž pro pětileté děti (až do 
zahájení povinné školní do-
cházky) předškolní vzdělávání 
povinné. O odkladech povinné 
školní docházky musí být roz-
hodnuto  nejpozději do doby 
uskutečnění zápisů k předškol-
nímu vzdělávání. (sol)

MOST – Vlna kritiky od občanů se snesla na město Most kvůli nedáv-
no otevřené herně v  centru města, vedle obchodního domu Prior. 
Hernu ale město nepovolilo, a dokonce k jejímu zřízení dalo zamí-
tavé stanovisko. 

Město Most se stalo na so-
ciálních sítích terčem kritiky 
kvůli vzniku nové herny na 
třídě Budovatelů nedaleko Pri-
oru. Diskutující napadali měs-
to, že její vznik povolilo. Pro-
voz herny ale povolilo, i přes 
nesouhlasné vyjádření města 
Mostu, ministerstvo fi nancí. 
„Na adresu města směřovala 
kritika od občanů. Snažili jsme 
se jim vysvětlit, že tato záležitost 
šla mimo nás. Někteří občané 
si totiž neuvědomují a nevědí, 
že videoloterijní hry ještě podle 
starého zákona, tedy do kon-
ce roku 2016, povolovalo prá-
vě ministerstvo fi nancí. Město 
se k  věci mohlo jen vyjádřit. 
I v  případě této herny v  centru 
města u Prioru jsme byli vy-
zváni a dali jsme nesouhlasné 
stanovisko,“ vysvětluje k přípa-

du tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 

Město ve zprávě ministerstvu 
argumentovalo jednak zvýše-
ným počtem přestupků ve ve-
řejném pořádku v centru města. 
Jen za první pololetí roku 2016 

tu došlo k  více než pětistovce 
přestupků. V blízkém okolí této 
nové herny se totiž nachází ještě 
další, která se stala rovněž ter-
čem kritiky občanů. Ti dokon-
ce sepsali stížnost na srocování 
nepřizpůsobivých v jejím okolí, 
hluk a nepořádek. Ministerstvo 
ale žádný z těchto faktů nebralo 
v potaz a hernu tu otevřelo. 

Mostecké herny podléha-
jí městské vyhlášce. „Vyhláška 

omezuje činnost heren, která se 
týká například velkých poutačů, 
nápisů, kdy je přesně řečeno, jaká 
velikost má být dodržena, aby 
zbytečně herny nelákaly ty, kteří 
s hraním mají problém nebo mla-
distvé apod.,“ vyjmenovala  tisko-
vá mluvčí. Kromě toho, pokud 
nemají herny záznamové zaříze-
ní, které by sloužilo k  případné 
kontrole, kdo hernu navštěvuje, 
musí se herny držet určené pro-
vozní doby, dané vyhláškou. Te-
prve až od letošního roku jsou 
obce kompetentní vydávat povo-
lení pro výherní hrací přístroje, 
videoloterijní terminály, hazard-
ní hry a bingo. Zákon nově defi -
nuje také druhy herních prostorů 
a jejich monitorování, stanovení 
počtu herních pozic, provozní 
dobu, vzhled provozovny a re-
klamu. Dozor nad dodržováním 
zákona bude nově provádět pří-
slušný celní úřad. (Na odpověď 
ministerstva redakce ještě čeká. 
Další informace přineseme příští 
týden) (sol) 

MOST – Městská správa sociálních služeb v Mostě mění od nového 
roku úřední hodiny pro podání žádostí do zařízení, která provozuje. 

Jedná se o Domy s pečova-
telskou službou v Mostě, Do-
mov pro seniory, Domov se 
zvláštním režimem a Domov 
pro osoby se zdravotním posti-
žením v ulici Barvířská a Denní 

stacionář pro seniory a handi-
capované občany v  ulici Bar-
vířská. Zájemci o umístění do 
uvedených zařízení budou moci 
nově podávat žádosti k vyřízení 
v pondělí a ve středu vždy od 8 

do 15 hodin (mimo přestávky 
od 12:00 do 12:30) a ve čtvrtek 
od 12.30 do 15 hodin. „Jednání 
si mohou klienti předem domlu-
vit i mimo uvedenou dobu, a to 
u sociální pracovnice Michaely 
Velebilové, telefon: 476 768 853, 
mobil: 721 276 743, e-mail: ve-
lebilova@msss-most.cz. Sídlí 

v ředitelství Městské správy so-
ciálních služeb v Mostě v ulici 
Barvířská,“ uvedl ředitel Měst-
ské správy sociálních služeb 
v Mostě Martin Strakoš s tím, že 
úřední dny pro podání žádostí 
do ostatních zařízení provozo-
vaných MSSS v Mostě zůstávají 
beze změn.  (sol)

Pečovatelské domy: Pozor na změnu hodin!

Most hernu nepovolil. Ministerstvo ji schválilo

Zápisy prvňáčků odloženy

IHlavním důvodem, proč se zápi-
sy odkládají, je podle minister-
stva školství vhodný čas k ověřo-
vání školní zralosti dítěte. Podle 

předkladatelů novely zákona totiž 
příliš brzký termín může vést k ne-
opodstatněným odkladům plnění 
povinné školní docházky. 

Stalo se v mosteckém Tescu:
Muž z agentury pro průzkum ve-

řejného mínění: „Dobrý den, mladá paní, 
chcete se zúčastnit našeho zákaznického průzkumu spokoje-
nosti s nakupováním v Tescu?“ 

Zákaznice: „Proč ne? Tak se ptejte...“
Muž: „Pracujete v některém z těchto odvětví?“ (ptá se a dává 

mi na tabletu nahlédnout do seznamu povolání)
Zákaznice: „Ano, hned za „á“, v médiích.“
Muž: „A jako co, konkrétně?“ 
Zákaznice: „Jako novinářka.“
Muž: „Tak v tom případě se zúčastnit nemůžete.“
Zákaznice: „Proč? Jestli smím teda vědět?“ 
Muž: „Protože novináři prostě nemůžou.“
Zákaznice: „Novináři ale přece taky musí jíst, a dokonce na-

kupují i v Tescu...“
Muž: „No jo, jenže do všeho moc strkaj nos a chtěj všechno 

vědět...“
O průzkumech veřejného mínění jsem si vždy myslela „své“. 

Zážitek z Tesca moje mínění jen utvrdil. Pokud laskavý čtenář 
rovněž sdílí pocit, že průzkumy jsou zmanipulované, má prav-
du. Cílem otištěné debaty není obvinit konkrétní agenturu z ně-
čeho nekalého. Takové už průzkumy prostě jsou. Berme je proto 
s nadsázkou a jejich výpovědní hodnotu s velkou rezervou. 

Pavlína Borovská, šéfredaktorka

Novináři nemůžou...

V Mostě se letos zápisy do základních škol uskuteční až v pátek 7. a v sobotu 8. dubna. 

MOST - O historii a současnosti 
bývalých významných horních 
měst v Krušných horách a o hor-
nické kulturní krajině Krušnoho-
ří/Erzgebirge se zájemci dozvědí 
v Oblastním muzeu v Mostě. 

Mnoho zajímavého návštěv-
níci najdou v letošní první vý-
stavě Horní města Krušných 
hor.

Výstava bude zpřístupněna 
v pátek 13. ledna a potrvá do 28. 
února v prostorách Oblastního 
muzea v Mostě (ul. Českoslo-

venské armády 1360). Otevřeno 
je od úterý do pátku od 12 do 
18 hodin, v sobotu a v neděli 
od 10 do 18 hod. Skupiny nad 
10 osob mohou také v úterý až 
pátek v čase 8 až 12 hodin, ale 
je nutné předchozí objednání 
na telefonu 476 442 111. Plné 
vstupné je 30 Kč, snížené 15 Kč. 
Vedle Oblastního muzea v Mos-
tě na zhlédnutí putovní výstavy 
zve Ústecký kraj a Ministerstvo 
kultury ČR. Více na www.muze-
um-most.cz. (sol)

V oblastním muzeu výstava 
o hornických městech

MOST – V rekreačním areálu 
Matylda vyrostlo nové venkovní 
otevřené hřiště, které bude moci 
být vzhledem ke svému povr-
chu, kterým je ložený křemiči-

tý písek, použito například pro 
plážový volejbal nebo nohejbal. 
Celkové náklady činily zhruba 
860 000 Kč. 

(sol)

Na Matyldě nové hřiště

GLOSA

Herna před Priorem na třídě Budovatelů je Mostečanům trnem v oku.
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casting
česká miss 2017

15. 1. 2017 od 14:00 v oc central most

#buduceskamiss www.ceskamiss.cz

MOSTECKO – Oprava frekventované silnice I/27 z Litvínova do Mos-
tu bude pokračovat i letos. Kolony a zdržení čekají na řidiče už na 
jaře, kdy se dokončí oprava asfaltky, která se nestihla na sklonku 
loňského roku. Částečné rekonstrukce se dočká i stávající čtyřpruh 
ve směru pod Hněvín.  

Na podzim loňského roku 
museli řidiči čelit komplika-
cím v  dopravě na silnici I/27 
ve směru od Litvínova do Mos-
tu. Ředitelství silnic a dálnic tu 
totiž pokračovalo další etapou 
rekonstrukce vozovky. Opravit 
se stihla ale jen část úseku, a to 
od čtyřproudové silnice smě-
rem ke křižovatce do Kopist. 
Tady se mohou v současné době 
prohánět řidiči na nové vozov-
ce. Nestihla se už ale vzhledem 
ke klimatickým podmínkám 
opravit část od křižovatky do 
Kopist k  okružní křižovatce 
v  Záluží u litvínovské chemič-

ky. „Úsek k  okružní křižovatce 
Záluží bude realizován letos. 
Zahájení proběhne za vhodných 
klimatických podmínek, tedy na 
jaře. Přesný termín zatím nelze 
předem určit,“ potvrdila tisková 
mluvčí Ředitelství silnic a dál-
nic ČR Nina Ledvinová. Kolony 
a zdržení, které řidiči už dobře 
znají, protože si ho mohli ně-
kolikrát během loňského roku 
při opravě jednotlivých částí 
silnice vyzkoušet, tak budou 
pokračovat za několik měsí-
ců. Na řadu se dostane ale také 
část čtyřproudové silnice. „Letos 
bude rovněž pokračovat oprava 

čtyřpruhu. Zahájení bude v zá-
vislosti na ukončení předchozího 
úseku – tedy k okružní křižovat-
ce v Záluží. Čtyřproudová silnice 
se opraví až k silnici I/13, pod 
Hněvín,“ upřesnila mluvčí ŘSD 
Ledvinová. 

Čtyřpruh do Litvínova 
stále vázne

Oprava silnice I/27 byla ne-
zbytná, a to kvůli svému špatné-
mu technickému stavu a nerov-
nostem vozovky. V  budoucnu 
by se měl čtyřpruh z Mostu pro-
táhnout až směrem na Litvínov. 
Je to jednou z  priorit, kterou 
prosazuje jak město Most, tak 
i Litvínov. Na výjezdním zasedá-
ní vlády, které se uskutečnilo na 
podzim uplynulého roku v  Ús-
teckém kraji, dostala obě měs-

ta ujištění od vládních činitelů 
- a to i vzhledem k mimořádné 
události v chemičce - že slibova-
ný záměr „popostrčí“ kupředu. 
Zatím vše ale vázne. „Řešení pro-
dloužení čtyřpruhu je v projek-
tové přípravě, není ještě ujasněn 
přesný rozsah a způsob řešení. 
Majetkové vypořádání proto ještě 
neprobíhá,“ uvedla k dlouho oče-
kávané akci mluvčí ŘSD Nina 
Ledvinová. I když tlaky na vy-
budování čtyřpruhu neutuchají, 
je otázkou, kdy a zda se řidiči 
dočkají. „Prodloužení čtyřpruhu 
je věc stále živá. S  rozšířením se 
víceméně počítá, ale potrvá něko-
lik let, než se vše připraví. Zatím 
visí totiž i otazník nad tím, zda 
nebude zapotřebí nová EIA nebo 
jiné posouzení,“ uvedl nedávno 
k  celé věci mostecký primátor 
Jan Paparega.  (sol)

MOST - Oblastní muzeum v Mos-
tě připravilo přednášku na téma  
Zámecké knihovny v  České re-
publice. Přednášet bude Petr 
Mašek, vedoucí oddělení zá-
meckých knihoven Národního 
muzea v Praze. 

7. 2. 2017 od 17. 00 Počátky 
zámeckých knihoven v českých 
zemích lze sledovat ve větší míře 
v  době renesance, ale většinu 
těchto sbírek zničila třicetiletá 
válka. K  velkému rozvoji zá-
meckých knihoven došlo v době 
baroka, kdy se většina majitelů 
snažila vybudovat univerzální 

knihovny obsahující veškeré 
vědění své doby. Další vývoj 
pak směřoval k  individualismu 
jednotlivých sbírek. Po roce 
1945 a 1948 došlo ke konfi skaci 
všech zámeckých knihoven, ale 
překvapivě většina z  nich toto 
těžké období přežila a knihovny 
dodnes slouží odborné i laické 
veřejnosti.

Přednášku, která se uskuteční 
u příležitosti  narození baronky 
Ulriky von Levetzow (4. 2. 1804 
– 13. 11. 1899), můžete navštívit 
7. února od 17 hodin. 

(nov)

MOST - Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě získala 
statut Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem. 

Děkan Pedagogické fakulty 
UJEP v  Ústí nad Labem Pavel 
Doulík ocenil dlouhodobou 
spolupráci se školou prof. Ma-
tějčka, ve které probíhají praxe 
budoucích učitelů, studentů  PF 
UJEP. Zdůraznil, že Základní 
škola profesora Zdeňka Ma-
tějčka je zárukou, že studenti 
budou odborně vedeni zkuše-
ným pedagogickým sborem. 
Ředitelka školy převzala osvěd-

čení o statutu fakultní školy 
a poděkovala všem členkám 
pedagogického sboru za jejich 
náročnou práci. Po předání pro-
běhla na půdě školy neformální 
diskuze o současných palčivých 
problémech v oblasti školství. 
Hosté si prohlédli vánoční vý-
robky, které vyrobili žáci školy 
a škola je prezentovala na vá-
noční výstavě Vánoce v Evropě 
ve spolupráci s EuropeDirect 

v Mostě a následně na náměstí 
v rámci vánočních trhů. „Tímto 
slavnostním aktem bylo zavr-
šeno několikaleté úsilí celého 
pedagogického sboru,“ sdělila  
ředitelka školy Hana Ajmová. 
Slavnostního předání osvědče-
ní se zúčastnili nejen význam-
ní hosté z Pedagogické fakulty 
UJEP a zástupci Magistrátu 
města Mostu, ale také účastnice 
dlouhodobého projektu „Čteme 
s babičkou a dědečkem“, který 
byl v roce  2013 odměněn cenou 
Senior roku. 

(nov)

Mostecká škola Zdeňka Matějčka 
má nově titul fakultní školy

Letos čeká silnici z Mostu 
do Litvínova další oprava 

O zámeckých knihovnách
Velký boom knihoven přišel s dobou baroka.

Ředitelka fakultní školy Hana Ajmová při slavnostním okamžiku.

U chemičky zbývá opravit ještě úsek od okružní křižovatky v Záluží ke křižovatce na Kopisty.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Přední evropský producent nerostných surovin hledá do svých řad 
zaměstnance na pracovní pozici:

ZÁMEČNÍK - SOUSTRUŽNÍK
požadujeme:

•  vzdělání odborné vyučení bez maturity (obor zámečník, soustružník)
•  svářečský průkaz - obloukové svařování obalenou elektrodou, CO2
• praxe min. 2 roky
• zdravotní způsobilost

nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení
• udržování a obnovování kvalifi kace 
• příspěvek na stravování ve formě stravenek
•  příspěvek na doplňkové penzijní spoření a soukromé životní 

pojištění
• věrnostní příspěvek horníků
• odměny za pracovní a životní jubilea
• 5 týdnů dovolené

místo výkonu práce: provoz Obrnice, PSČ 435 21, okres Most
směnnost: ne

V případě zájmu o nabízenou pozici kontaktujte p. Procházku v po 
až pá v době od 7,00 do 13,00 hodin na tel. 476 133 319, e-mail: pro-
chazka@keramost.cz  

KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most, PSČ 434 30, zaměstnanec-
ké oddělení, tel.: +420 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz 

MOST – Město Most bude letos hospodařit se schodkovým rozpoč-
tem. Nejvýznamnější investicí roku by měla být rekonstrukce mostu 
u nemocnice. Radniční ulice bude nakonec zobousměrněna a pení-
ze na reklamu autodromu se také dostanou. 

 Výše celkových příjmů činí 
1 035 269 tisíc korun a celkové 
výdaje  1 060 375 tisíc korun. 
„Rozpočet je jako každoročně 
zpracován konzervativně, a to 
i s  ohledem na to, že město če-
kají významnější investiční akce 
v příštích letech. Neradi bychom 
peníze „projedli“,“ uvedl na úvod 
rozpravy před schvalováním 
rozpočtu na sklonku loňského 
roku náměstek primátora Marek 
Hrvol. Mimo jiné ještě upozor-
nil na změnu v  rozpočtu, která 
se týkala navýšení splátky o 400 
tisíc korun. Půjčku město po-
skytlo koncem roku hospici na 
jeho provoz. Druhou změnou, 
která předcházela schvalování 
rozpočtu, bylo navýšení pro-
středků v rozpočtu o 224 tisíc 
korun, vyčleněných na úhradu 

ztrát z  tržeb Dopravního pod-
niku města Mostu a Litvínova 
na tramvajovou a autobusovou 
dopravu. 

Radniční obousměrná
Námitky k  rozpočtu měla 

opozice v případě zoubousměr-
nění ulice Radniční. Navrhovala 
více než jeden milion korun na 
tyto úpravy před magistrátem 
směřovat jinam. „Kolem Cent-
ralu prochází spousta lidí a také 
zde byla vytvořena slušná řada 
parkovacích míst. Navrhuji proto 
směřovat tyto prostředky jinam,“ 
vznesla protinávrh zastupitelka 
za SMM Hana Jeníčková. Hla-
sováním ale neprošel. Ulice tak 

bude podle plánů ještě v  letoš-
ním roce obousměrná.

Měřič hluku – opravdu 
bude?

Zda město počítá s nákupem 
přístroje na měření hluku, který 
slibovalo město umístit na au-
todrom, zjišťoval zastupitel Mi-
roslav Fencl (SMM). „Už minule 
jsme tu řešili zařízení hlukomě-
ru na autodrom a bylo mi při-
slíbeno, že tato částka se objeví 
v tomto rozpočtu. Já ji tu však ni-
kde nevidím?“ pátral zastupitel. 
„Budeme tuto věc řešit aktuálně 
rozpočtovým opatřením, až nám 
bude známá alespoň orientační 
částka měřicího přístroje. Záměr 
pořízení hlukového měřiče trvá, 
město ho chce pořídit, ale zatím 

ho do rozpočtu nedáváme,“ vy-
světlil mu náměstek Marek Hr-
vol. V současné době si nechává 
město zpracovat i odborné po-
souzení k technickým paramet-
rům přístroje. 

Reklama na autodrom 
jablkem sváru

Nejžhavější diskuse se v rám-
ci rozpočtu točila kolem vy-
členění prostředků města na 
reklamu pro mostecký tenisový 
klub a to ve výši tři sta padesáti 
tisíc korun. Zejména pak ale na 
reklamu pro autodrom ve výši 
sto padesáti tisíc korun. „Pokud 
město vyřizuje nějaké vzájemné 

dohody mezi autodromem s tím, 
že autodrom nebude dělat hluk, 
tak je poskytnutí fi nanční část-
ky sem zcela zbytečné. Rovněž 
i 350 tisíc na tenisový klub,“ 
podivoval se zastupitel za SMM 
Miroslav Fencl. „Tyto prostředky 
jsme tu nechali vyčleněné. Jestli 

se hladiny hluku kolem autodro-
mu neuklidní, tak bychom sem 
určitě tuto částku neposkytli,“ 
uvedl náměstek Hrvol. Ani tím-
to zdůvodněním ale zastupitele 
neuspokojil. Se svým protiná-
vrhem kolem peněz na reklamu 
pro autodrom vystoupila také 
zastupitelka Alena Dernerová. 
„Komunikovala jsem s  lidmi ze 
Souše a ti mě žádali, zda by se 
tyto peníze nedaly alokovat ně-
kam jinam a ne na autodrom. 
Nevěděli, že jsou na trucky. Přes-
to, pokud jsme ve při s autodro-
mem, tak bychom měli asi trošku 
ubrat a ty peníze alokovat napří-
klad na hlukoměr,“ požadovala 
Alena Dernerová. Ani tento 

protinávrh hlasováním nakonec 
neprošel. 

Investic do 
infrastruktury je málo 

Kritika v rámci rozpočtu se ze 
strany opozice týkala také inves-
tic, zejména do dopravní infra-
struktury a parkování. „Za celý 
náš klub musím konstatovat, že 
rozpočet nepodpoříme. Je to pro-
to, že je zde velmi málo investic 
do majetku města – především do 
dopravní infrastruktury a do par-
kování tady není také vůbec nic. 
Také nás mrzí postoj města vůči 
autodromu, kdy tady slyšíme, 
jaké jsou problémy, a nakonec 
je sem přidáno sto padesát tisíc 
na reklamu, byť se vysvětlilo, že 
se jedná o částku vyčleněnou na 
trucky,“ sdělil zastupitel Luboš 
Pitín za SMM. Náměstek pri-
mátora ale argumentoval, že fi -
nanční prostředky na investiční 
akce jsou na úrovni v  podobné 
výši jako každý rok, tedy kolem 
sto dvaceti milionů korun. „Je 
důležité říci, že v rozpočtu nejsou 
zahrnuty dotační akce. Chceme, 
aby rozpočet reagoval na dotační 
akce až tehdy, kdy nám budou 
žádosti o dotace schváleny. Je 
jich nespočet, a tehdy by se měly 
investice znásobit. Velkou inves-
tiční akcí, která se v příštím roce 
plánuje, je rekonstrukce mostu 
u nemocnice, kde hledáme něja-
ké alternativní zdroje,“ dodal na 
vysvětlenou Marek Hrvol s tím, 
že náklady na kompletní opravu 
mostu si vyžádají kolem šedesáti 
milionů korun. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

MOST – Projekt vybudování spalovny v Komořanech zajímal obyva-
tele Mostu. Ti se přišli zastupitelů zeptat, jestli ji město podporuje, 
či nikoliv. 

„Na zastupitelstvu v září jsem 
se vás ptal, jaký je postoj vede-
ní města k  projektu plánované 
spalovny odpadu v Komořanech 
u Mostu. Obdržel jsem odpověď, 
kde reagujete na debatu ohledně 

dotace na zařízení z  evropských 
fondů,“ kritizoval nespokojený 
Mostečan nedostatečnou od-
pověď ze strany města a dále 
podotkl, že výstavba projektu 
byla pozastavena mimo jiné 

z  důvodu nejasného postoje ze 
strany Evropské komise ve věci 
poskytnutí fi nanční podpory 
projektu. „Z toho tedy vyplývá, 
že motivace investora získat ve-
řejnou podporu zde nepochybně 
existuje a to vzhledem k  vysoké 
fi nanční náročnosti celého pro-
jektu. Nechci ale mluvit o dota-
cích, ale znovu se zeptat, jaký je 

postoj města k projektu spalovny 
v Komořanech. Podporujete jeho 
realizaci a můžete svůj postoj 
odůvodnit?“ dožadoval se ob-
čan. Připomněl také, že krajské 
zastupitelstvo se zabývá peticí 
dvanácti set občanů, kteří stav-
bu spalovny odmítají. „Většina 
podepsaných je právě z  Mostu,“ 
upozornil Mostečan. (sol)

MOST – Na hlukovou zátěž si přišli postěžovat obyvatelé Souše. 
Chtějí, aby autodrom dodržoval limity hluku a  slibovaná opatření. 

Starousedlíkům se nelíbí 
zvýšená hlučnost, kterou podle 
nich způsobují především tré-
ninkové dny. Kritizovali také 
nedostatečná opatření ze strany 
autodromu. „Žiji v Mostě u au-
todromu třicet let. Mrzí mě ale, 
že je mi zamezováno se v  po-
sledních letech radovat z domku, 
který jsem zdědila po rodičích. 

V  devět hodin ráno mne vyže-
ne řvoucí autodrom a teď mě 
nejvíce rozčílila petice, která 
kolovala v nejrůznějších částech 
města a kde byli obyvatelé nař-
čeni z toho, že chceme autodrom 
rušit. Nechceme! Chceme jen žít 
v  podmínkách, které si zaslouží 
slušný občan, který platí daně, 
nedělá problémy a rád by si užil 

svého klidu,“ posteskla si Nina 
Hladká a předeslala, že všich-
ni obyvatelé kolem autodromu 
neusilují o jeho zrušení. „Petice 
požadující zachování autodro-
mu je naprostou blamáží obyva-
tel Mostu. V současné době došlo 
ke změně užívání a autodrom 
začal sloužit jako testovací drá-
ha a nám začalo doslova peklo,“ 
zdůraznila největší problém 
hlukové zátěže Mostečanka 
a dodala: „Nikdo nebrání au-

todromu v  podnikání, ale ať 
svým podnikáním neomezuje 
nás a nezahání nás do ubed-
něných domů, z  našich zahrad 
a dvorků. Soustavné překračová-
ní hlukových limitů nás omezuje 
v pobytu venku a otevřená okna 
v  letních měsících jsou pouhým 
přáním. Chceme respektování 
limitů, klid a pohodu, která tu 
byla v minulosti. Respektujme se 
navzájem a nebude třeba petic 
a ani našich stížností.“ (sol)

Spalovna odpadu rozpálila obyvatele

Občané Souše: „Chceme respektování limitů!“

Rozpočet na rok 2017:
Radniční dvousměrná bude, autodrom peníze dostane

MOST – Město Most vyčlení ze 
svého rozpočtu pro rok 2017 
částku 6 milionů Kč na investice 
podle výběru občanů.

Občané města tak dostanou 
možnost vybrat projekt – in-
vestiční akci, který se bude na 

jejich přání realizovat. Lidé bu-
dou vybírat prostřednictvím 
ankety zveřejněné na webu měs-
ta, v Mosteckých listech a face-
booku. Hlasovat můžete také 
prostřednictvím elektronické an-
kety na www.anketovnik.cz (sol)

MOST – Obyvatele nejen města 
Mostu, ale i sousedních obcí by 
mohlo zajímat, že město Most 
plánuje jednání se společností 
ČEZ o znovuzřízení zákaznic-
kého místa v  Mostě. Lidé by se 
tak v  případě vyřizování této 
agendy nemuseli trmácet až do 
nejbližšího Chomutova.   

O umístění kanceláře spo-
lečnosti ČEZ v  Mostě se zají-
má zastupitel města Mostu Jan 
Syrový (SMM). „Určitě všichni 
zaregistrovali, že nám z  Mostu 
zmizela zákaznická kancelář 
ČEZu. Myslím si, že když je měs-
to Most druhým největším měs-
tem Ústeckého kraje a zároveň 

je město Most partnerem ČEZu, 
mohlo by město uvažovat o jed-
náních se společností o změně 
tak, aby lidé nemuseli dojíždět 
mimo Most, někam až do Cho-
mutova?“ zjišťoval zastupitel 
Syrový. Primátor Jan Papare-
ga ho ujistil, že to má radnice 
v plánu. „Bavili jsme se již o této 
věci s  předsedy zastupitelských 
klubů a shodli jsme se, že o tom 
budeme s  ČEZem jednat a po-
kusíme se je přesvědčit, aby tuto 
kancelář v  Mostě opět zřídili,“ 
reagoval na dotaz první muž 
města. Kancelář ČEZu v Mostě 
v minulosti provozoval smluvní 
partner společnosti ČEZ. (sol)

Vrátí se zpátky do Mostu 
zákaznické místo ČEZu?

Občané, můžete vybrat

Na posledním jednání rokovali politici nezvykle krátce.

Občané přišli v závěru roku diskutovat na zastupitelstvo v hojném počtu.



Praví a nepraví 

Vždycky měla pocit, že jsou 
její rodiče jiní. Jako by byli z cizí 
planety. Nevyhovoval jí životní 
rytmus rodiny, nechápala humor 
svého otce, nerozuměla si s mat-
kou. Její rodiče byli klidní, pomalí 
lidé. Všechno, co dělali, muselo 
být dobře naplánované, nic nedě-
lali spontánně. Vol-
ný čas rodina trávila 
u poklidných aktivit. 
Ona měla v  sobě 
oheň. Neklid, který 
ji koloval v žilách, ji 
nutil dělat nepřed-
vídatelné věci. Vrhat 
se po hlavě do dob-
rodružství, o kte-
rých nikdy předem 
nevěděla, jak skončí. 
Měla výbušnou po-
vahu, lehce se rozčí-
lila. Stejně rychle se 
ale uklidnila a hned zapomněla 
na to, proč se vlastně zlobila. Ro-
diče si vše předem dobře rozmy-
sleli, zvážili všechna pro a proti, 
teprve pak se rozhodli. Ona vypá-
lila první rozhodnutí, které ji v tu 
chvíli vyvstalo na mysl. Zlobilo 
ji, že je tak jiná. Ani vzhledem 
se nepodobala matce nebo otci. 
Připadala si jako kukaččí mládě. 
Posazená do hnízda, kde nemě-
la co dělat. V  sedmnácti letech 
se rozhodla, že už ji dál nebaví 
studium na střední škole, kam 
chodila. Chtěla cestovat. Vypravit 
se do ciziny, seznamovat s  lidmi, 
učit se jazyky a poznávat jiné 
země. Nadchla se tou myšlenkou. 
Hned ten stejný den začala svou 
cestu do zahraničí organizovat. 
Nejprve zašla za ředitelkou školy 
a oznámila jí, že se studiem kon-
čí. Pak si sedla k internetu a našla 
si první spoj do sousedního Ra-
kouska, který byl k  mání. Vlak 
by ji odvezl hned ráno. Čekala na 
rodiče, až přijdou z práce, aby jim 
svůj nápad vylíčila. Měla už sbale-
né nejnutnější věci. Nezajímalo ji, 
kde bude bydlet a co bude dělat. 
Měla nějaké peníze z letních bri-
gád na cestu i živobytí na prvních 
pár dnů. Dál už se uvidí, až bude 
na místě. Rodiče přišli domů spo-
lu. Už věděli od ředitelky školy, že 
plánuje skončit. Tak rozzlobené 
je už dlouho neviděla. Její vždy 
klidní rodiče se s  ní pustili do 
ostré hádky. Křičeli na sebe, otec 
práskal pěstí do stolu. Nakonec 
prohlásil, že ještě není plnoletá 
a bude dělat to, co jí řeknou ro-
diče. A do žádné ciziny nepojede. 
Rozbrečela se a křičela, že dobře 
ví, že není jejich. Proto ji nemají 
rádi a nerozumí jí. Rodiče se za-
razili. Pak se jí otec zeptal, odkud 
to ví, kdo jí to řekl. Nechápala, 
o čem mluví. Po chvíli jí otec pro-
zradil, že ji jako malé dítě adopto-
vali. Skutečně není jejich. Milují ji 
ale jako vlastní dítě a mají právo 
rozhodnout, co bude dělat, dokud 
nebude plnoletá. Nemohla uvěřit 
svým uším. Celý svůj život žije 
s lidmi, kteří jí nerozumí a někde 
je žena a muž stejní, jako je ona. 
Její skuteční rodiče. Její krev. Žijí 
život, do kterého by ona mohla 
patřit a zapadla by tam jako ká-
men do prstenu. Dívala se na své 
adoptivní rodiče a cítila, jak se 
v ní zvedá vlna nenávisti. Zkazili 
jí celý život. Podvedli ji. A teď jí 
chtějí zakázat i cestu do zahrani-
čí. Ve vzteku popadla první věc, 
kterou měla po ruce a hodila ji po 
otci. Hádka skončila až večer. Ro-
diče nakonec rozhodli, že půjde 
druhý den do školy. Počká, až jí 
bude osmnáct a teprve pak se roz-
hodne, co bude dělat dál. Dlouho 
nemohla usnout. Tak strašně je 
nenáviděla. Vůbec jí nerozuměli. 
Nemají ji rádi, protože není jejich. 
Přemýšlela o své pravé mámě. 
Představovala si, jak asi vypadá. 
Jestli je po ní, nebo po otci. Jaká 

její máma je. Jestli má stejnou 
výbušnou povahu. Jestli se roz-
hoduje stejně spontánně jako 
ona. Čím víc měla svou pravou 
mámu ráda, tím více nenáviděla 
lidi, kteří ji vychovali. Nakonec 
se rozhodla, že uteče z  domova. 

Chce najít své rodiče 
a žít s nimi. Ráno če-
kala, až rodiče ode-
jdou do práce. Pak 
si znovu sbalila věci, 
které jí večer matka 
vyházela z  batohu. 
Nechtěla už žít v  té 
rodině. Podvedli ji, 
zradili. Ještě nevědě-
la, kam půjde. Roz-
hodla se, že začne 
s  hledáním svých 
rodičů ve městě, 
kde původně byd-

leli, když byla ještě malá holka. 
Poptá se u sousedů, někdo bude 
vědět, jak to tenkrát vlastně bylo. 
V  ulici, kde dříve bydleli, postá-
vala chvíli před domem. Hlavou 
se jí honily vzpomínky. Viděla 
sama sebe jako malou holku, 
kterou matka vodila do blízkého 
parku. Nesnášela to tam. Chtěla 
do lesa, honit se a lítat. Matka ji 
ale bázlivě držela zkrátka, neu-
stále ji napomínala a hlídala. Jako 
malá si nic zábavného neužila. 
Znovu pocítila vlnu nenávisti 
k  rodičům. Zazvonila na zvonek 
staré paní, kterou si pamatovala 
z  dětství. Vždycky k  nim chodi-
la a pila s  matkou kávu. Žena jí 
otevřela a hned ji nepoznala. Pak 
ji ale pozvala dál. Seděly, pily čaj 
a povídaly si. Řekla jí, že jí rodiče 
řekli o adopci. Ona teď hledá svou 
skutečnou matku. Chce se s ní se-
jít. Stará paní byla zmatená. Chví-
lemi zapomínala, s  kým mluví. 
Musela jí znovu připomínat, kdo 
je a odkud ji zná. Nakonec z  ní 
ale vytáhla informaci, kterou po-
třebovala. Její rodiče ji adoptova-
li, když se narodila sestře jejího 
otce. Tenkrát ta dívenka byla ještě 
hodně mladá. Sama skoro dítě. 
Kde ale skončila, to paní nevě-
děla. Tu noc přespala v  hotelu. 
Představovala si svou skutečnou 
matku. Její strach z porodu. Osa-
mocení. Rodinu, která ji nutila, 
aby se vzdala dítěte. Prožívala její 
smutek a zoufalství. Určitě na ni 
byli zlí. Její starší bratr ji donu-
til, aby mu svou holčičku dala. 
Půlku noci proplakala. Ráno na 
ni v hotelové recepci čekalo pře-
kvapení. Přijeli si pro ni policisté. 
Řekla jim, že nechce domů. Ne-
chce žít s těmi lidmi, ale nikdo ji 
neposlouchal. Naložili ji do auta 
a odvezli zpět tam, odkud utekla. 
Na policejní stanici už na ni ti dva 
čekali. Hned, jak zjistili, že utekla, 
dali ji hledat. Bude s nimi doma. 
Všechno se vysvětlí. Až bude pl-
noletá, můžou si o tom znovu 
promluvit. I o její cestě do za-
hraničí. Šla s nimi domů a nená-
viděla je. Tak silně, že měla chuť 
zabíjet. Zavřela se do pokoje. Ne-
chtěla s nikým mluvit. Uteče zase. 
Matka za ní přišla. Sedla si k ní na 
postel. Chtěla ji hladit, snažila se 
na ni mluvit. Zeptala se na svou 
skutečnou matku. Ta žena, která 
si na její matku jen hrála, jí řekla, 
že to byla malá feťačka. Skončila 
někde na ulici. Rozzuřila se. Vy-
skočila z postele, popadla na stole 
nůžky a vrazila je matce do prsou. 
Dívala se, jak padla na postel, na 
dece se šířila rudá mapa krve. Ne-
mrzelo ji to. Neměla o její mámě 
mluvit hnusně. Tak je našel její 
otec. Zavolal záchranku, ale už 
bylo pozdě. Jeho žena zemřela. 
Dítě, které vychoval, ho nenávidí 
a skončí v  nápravném zařízení. 
Jeho malá sestra, které tenkrát 
chtěl pomoci, se předávkovala už 
před lety. Zůstal sám.  (pur)
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MOST – Ivana a Pavel Tykačovi společně s  primátorem města Ja-
nem Paparegou přivítali na zmodernizovaném oddělení šestinedě-
lí mostecké porodnice prvního Mostečánka roku 2017, kterým je 
chlapeček Lukáš Pasterniak.  

Malý Lukášek vážil 3,3 kg 
a měřil 49 cm, když 1. ledna 
2017 v 16:05 přišel na svět jako 
první novoroční miminko. Man-
želé Tykačovi chlapečkovi a jeho 
mamince Ladě Pejzlové předali 
pamětní dukát a dar v  hodno-
tě dvaceti tisíc korun. Stejnou 
částkou obdaruje prvního Mos-
tečánka také město Most, a to 
začátkem února při slavnostním 
aktu v obřadní síni magistrátu. 

„Prvnímu novorozenci roku 
2017 přeji do života hodně zdra-
ví a štěstí stejně jako všem dětem, 
které se v rekonstruované porod-

nici narodí, “ uvedl fi nančník 
Pavel Tykač, který v posledních 
dvou letech prostřednictvím 
společnosti Vršanská uhelná 
poskytl na rekonstrukci mos-
tecké porodnice a zdravotnic-
ké vybavení zdejší nemocnice 
deset milionů korun. „Podpora 
mostecké nemocnici je dlouho-
dobá záležitost, a to v rámci pro-
gramu Vršanské uhelné a jejího 
vztahu k regionu a k  městu, ve 
kterém fungujeme. Mám z  toho 
velikou radost. Prostory a vyba-
vení je denně užíváno, lékaři si 
je chválí…Lepší využití pro tyto 

peníze jsem si neuměl předsta-
vit,“ podotkl Pavel Tykač na 
dotaz novinářů, jak je spokojen 
s využitím peněz. Rekonstrukci 

oddělení nadšeně vítají i ma-
minky. Lada Pejzlová, maminka 
Lukáška, která za štědré dary 
všem poděkovala, mimo jiné 
prozradila, že peníze využije pro 
obě své děti. Oběma synům tak 
budou moci rodiče pořídit uži-
tečné věci, které by si prý kvůli 
splácení hypotéky na byt ne-
mohli dovolit. Velmi pozitivně 
hodnotila také nové a moderní 
prostředí, ve kterém svého dru-
hého syna porodila. I když tře-
tího potomka prý už neplánuje, 
při případném třetím porodu by 
neváhala a zvolila opět porodni-
ci v Mostě. 

Novou porodnici si ale velmi 
pochvalují i místní lékaři. Díky 
rekonstrukci se totiž podařilo 
zvýšit počet porodů v  mostec-
ké nemocnici. „Zaznamenali 
jsme zvýšený počet porodů u nás. 
Konečně po pěti nebo šesti letech 
jsme se dostali přes tisíc poro-
dů ročně, což je pro nás jakýsi 
milník a doufám, že i nadále 
bude toto číslo narůstat,“ uvedl 
primář gynekologicko-porod-
nického oddělení nemocnice 
v Mostě Jiří Krhounek.  (sol) 

První Mostečánek dostal od 
manželů Tykačových dukáty

MOST - Mezinárodní dálková rally veteránských vozidel The Win-
ter Trial 2017 bude mít po několika letech znovu zastávku také na 
mosteckém autodromu. Necelých 60 posádek v úterý 24. ledna mezi 
10.30 a 11.30 hodin absolvuje jeden z náročných testů pravidelnos-
ti na malém závodním okruhu, jenž je součástí výcvikových ploch 
polygonu. 

Trasa letošního ročníku oblí-
bené soutěže historických auto-
mobilů vede z Nizozemska přes 
Německo a Českou republiku 
do Rakouska. Měří 2  500 kilo-
metrů. Startovní listinu obohatí 
i dva mistři světa v rally z roku 
1984, respektive 1983, jezdec 
Stig Blomqvist a navigátor Arne 
Hertz. Obě švédské legendy mo-
toristického sportu spolu used-
nou do kokpitu vozu Saab 96. 
Zavzpomínají si tak na sezony 
1971 a 1973, ve kterých spolu 
proháněli tento speciál po tra-
tích automobilových soutěží.

„Zveme všechny fanoušky 
rally i krásných a elegantních 
veteránů, aby se přišli podívat. 
Vydrží-li do té doby navíc i sníh, 
bude přehlídka historických aut 
v plné akci zcela jistě skvělým zá-
žitkem. Vstupné nevybíráme. Je 
však třeba pohlídat čas. V Mostě 
se posádky zdrží v úterý dopole-
dne skutečně jen něco přes hodi-
nu, poté pokračují směr Liberec,“ 
láká na nevšední podívanou 
generální ředitel společnosti 
AUTODROM MOST Jiří Volo-
vecký. 

Startovní pole Th e Winter 
Trial tvoří 57 posádek ze sedmi 

zemí. Podle roku výroby jejich 
soutěžních vozů jsou rozděleny 
do kategorií Club (30) a Trial 
(27). Účastníci prestižní kate-
gorie Trial pojedou kromě šesti 
etap navíc dva noční okruhy na 
Liberecku a Českokrumlovsku.

Veteránská soutěž odstartuje 
v  neděli 22. ledna v  hotelovém 

areálu zámku Château St.  Ger-
lach poblíž města Maastricht na 
jihovýchodě Nizozemska. Bě-
hem dvou dnů se posádky přes 
německou Fuldu, Karlovy Vary 
a Most dostanou na Liberecko, 

kde účastníci kategorie Trial 
absolvují na některých úsecích 
známých z Rally Bohemia úter-
ní noční etapu.

Následně zavede itinerář sou-
těžní posádky přes Olomouc 
a vinice v  okolí Hustopečí do 
lokality, která je dějištěm další 

tuzemské rallye. První vozidlo 
přijede do časové kontroly si-
tuované u veteránského muzea 
v  jihočeských Jílovicích podle 
předběžného harmonogramu 
ve čtvrtek 26. ledna v 15.45 ho-

din, odtud bude celé startovní 
pole pokračovat do Svatého 
Janu nad Malší. Část rychlostní 
zkoušky využívané při Rallye 
Český Krumlov bude uzavřena 
pro veškerý provoz, a tak se di-
váci v případě pravého zimního 
počasí dočkají po pátého hodi-
ně odpolední velmi atraktivní 
podívané.

Zatímco  kategorie Club bude 
ve čtvrtek pokračovat do cíle 
šesté etapy v  rakouském Linci, 
necelá třicítka odvážnějších s vo-
zidly vyrobenými do roku 1976 
se vydá pod rouškou tmy po 
stopách krumlovské rallye. „Přes-
nou trasu, která dokonale prověří 
řidičské i navigační schopnosti 
všech účastníků, organizátoři zve-
řejní až několik dnů před startem. 
Již nyní však můžeme prozradit, 
že zblízka bude možné veterány 
spatřit během večerního přesku-
pení na náměstí v Kaplici,“ uvedl 
Pavel Kacerovský z agentury ČK 
motorsport, která nizozemským 
pořadatelům vypomáhá s  orga-
nizací na českém území.

Závěrečná etapa sedmnác-
tého ročníku Winter Trialu se 
pojede v  pátek. Cílovou desti-
nací je malebné městečko Sankt 
Wolfgang, ležící na břehu jezera 
Wolfgangsee nedaleko rakous-
kého Salcburku. Seznam přihlá-
šených a podrobné informace 
zájemci najdou na webových 
stránkách www.thewintertrial.
nl. (nov)

Winter Trial bude mít zastávku na 
mosteckém polygonu, dorazí i mistři světa

Pavel Tykač předal mamince prvního Mostečánka šek na dvacet tisíc korun.

Laďe Pejzlové pogratuloval i mostecký primátor Jan Paparega.

IFanoušci historických závod-
ních strojů si přijdou na své také 
na jaře. Mostecký okruh totiž 
12. až 14. května premiérově 

hostí divácky velmi atraktivní po-
dívanou na souboje veteránů.

Milovníci historických „krasavců“ si přijdou na autodromu na své.
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Chcete na vysokou školu, která vám dá skutečné 

základy pro nastartování kariéry, a ne jenom 

prázdný titul? Chcete studovat mezi lidmi, kteří 

milují business a rozumí mu? Nechcete trávit ve 

škole každý den, ale raději byste si přizpůsobili 

studium podle vlastních možností? 

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme studijní programy: 

•Bc. Ekonomika a management

•MSc in Business Management

•MBA Senior Executive

• Postgraduální program Strategické 

řízení pro manažery a podnikatele

• Postgraduální program Právo pro 

manažery a podnikatele

Kde nás najdete: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

www.facebook.com/BIBSvysokaskola/

LITVÍNOV – Litvínovská městská policie má dokonalý přehled o li-
dech bez domova, kteří se toulají ulicemi města nebo přespávají ve 
stanovém městečku u nádraží. V  mrazivých nocích je kontrolují 
a vozí jim dokonce teplý čaj.

Počet bezdomovců v  Litví-
nově se ani během zimy nijak 
významně nemění. V ulicích zů-
stává téměř dvacet lidí, které ani 
silný mráz nedonutí vyhledat 
azylové bydlení. Na život na ulici 
si zvykli a vyhovuje jim. A to do-
konce i ženám. „Nic nám nechy-
bí, na žádnou ubytovnu nechce-
me,“ odmítá lákavou nabídku 
na přespání v  teple žena, která 
na ulici žije už několik let. Sama 
si nepamatuje, kdy naposledy 
spala v posteli. Žije ve stanovém 
městečku u nádraží. S přáteli, se 
kterými se dělí o stan. Jediné, 
o co má ona i její přátelé oprav-
du zájem, je alkohol. Ten neod-
mítá. Právě to je jeden z důvodů, 
proč bezdomovci odmítají pře-
spání v  azylovém bydlení. Pod-
mínkou pro pobyt v  azylovém 
domě při ubytovně pro sociálně 
slabé V  Dolíku je abstinence. 
Do azylu nejsou přijímáni lidé 
s alkoholem či jinou návykovou 
látkou v  organismu. Také by se 
měli nově ubytovaní umýt. Ani 
to se jim ale příliš nechce. 

Strážníci městské policie 
v  mrazivých dnech těmto li-
dem bez domova věnují větší 
pozornost. „Kontrolují stano-
vé městečko, kde bezdomovci 
žijí a opakovaně je informují 

o možnosti azylového bydlení 
v Litvínově. Jedna noc v azylovém 
bydlení vyjde na 40 korun. Popla-
tek za lidi v  sociální tísni může 
uhradit také Úřad práce ČR jako 
jednorázovou sociální dávku. 
V  azylové ubytovně najdou lidé 
náhradní oblečení, mohou se 
umýt a uvařit si teplý nápoj. Azy-
lové bydlení je určeno pouze pro 
přespání,“ uvedl velitel Městské 

policie Litvínov Zdeněk Urban. 
Teploty mají hlavně v  noci kle-
sat hluboko pod bod mrazu až 
do konce ledna. Strážníci v noci 
alespoň bezdomovcům přiváží 
teplý čaj. Vezmou si ho, poděku-
jí, popijí a zalezou si zpátky do 
stanů. Azylové bydlení, vidina 
postele a teplé místnosti nezastí-
ní potřebu stálé hladiny alkoholu 
v krvi.  (pur)

LITVÍNOV – Do nového roku vstoupil Litvínov s novým tajemníkem. 
Stal se jím Valdemar Havela, který v minulosti litvínovský úřad vedl 
už dvakrát. Starostka města Kamila Bláhová prohlásila, že se na 
práci s tajemníkem, který odešel krátce po posledních komunálních 
volbách, těší.

Valdemar Havela pracoval 
ve funkci tajemníka Měst-
ského úřadu Litvínov v  roce 
1996. Znovu pak v  letech 
2011- 2015. Po rok a půl dlou-
hé přestávce se rozhodl při-
hlásit do výběrového řízení. 
Jeho úřednické kvality ocenila 
starostka města Kamila Blá-
hová, když si ho vybrala mezi 

osmi zájemci o post šéfa litví-
novských úředníků. Ve funkci 
vystřídal Josefa Skalického ze 
Spořic u Chomutova, který 
nastoupil do úřadu 3. srpna 
2015. Po roce a půl práce pro 
úřad se po důkladném zvážení 
rozhodl pro ukončení svého 
působení v čele místní samo-
správy a státní správy a od 1. 

ledna 2017 se vrátil do sou-
kromého sektoru. „Jmenování 
nového tajemníka je podmíně-
no v souladu se zákonem sou-
hlasem ředitele Krajského úřa-
du Ústeckého kraje. Obdržela 
jsem jej před Vánoci a vzápětí 
jsem Valdemara Havelu jme-
novala tajemníkem Městského 
úřadu v Litvínově. Své funkce 
se ujal 1. ledna 2017. Hned na 
začátku roku ho čeká náročná 
příprava a realizace voleb do 
Senátu Parlamentu ČR a mno-
ho dalších nelehkých úkolů 
s uvedenou funkcí spojených. 

Valdemar Havela je v oblasti 
veřejné správy zkušený prak-
tik,“ říká ke jmenování Kamila 
Bláhová. „Práce úředníka je 
zřejmě mým celoživotním po-
sláním a samotný Litvínov 
a jeho úřad jsou mojí srdeční 
záležitostí. Vím, že to nebude 
opět jednoduch é, ale jsem při-
praven, ve spolupráci s ostatní-
mi zaměstnanci a koneckonců 
i s politickým vedením města, 
se s novými problémy poprat,“ 
komentuje svůj návrat na litví-
novskou radnici „staronový“ 
tajemník.  (pur)

OSEK – Obětem tragédie na dole Nelson III se poklonili hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček, poslanci i zástupci okolních obcí 
a hornických spolků z české i německé strany.  Od havárie uplynulo 
83 let. Vyžádala si 142 obětí.

Pietního aktu u pomníku 
obětí nelsonské tragédie se zú-
častnili  hejtman Oldřich Bu-
beníček, poslanec Bronislav 
Schwarz, poslanec Vlastimil 
Vozka, zástupci těžební společ-
nosti Vršanská uhelná a hornic-
kých spolků z Čech i Německa. 
Podle historiků neštěstí před-
cházela četná varovná zname-
ní. Tehdy jich ale vedení dolu 

Nelson III nedbalo. Ve středu 3. 
ledna 1934 mezi čtvrtou a pátou 
odpolední bylo na oseckých uli-
cích ještě živo. Pak se ale začala 
země chvět. Nikdo nevěděl, co 
se děje. Vysvětlení přinesli až 
lidé, přibíhající do města, kteří 
viděli směrem od Nelsonu vy-
šlehnout plamen vysoko do ob-
lak a zároveň cítili chvění země. 
Pak už se do Oseka z  okolních 

měst a obcí rozjeli hasiči. Těžní 
věž byla výbuchem silně naklo-
něna, klece na kolech ve věži, 
část třídírny silně pobořena 
a v plamenech. Do jámy č. VIII 
na silnici mezi Osekem a Louč-
nou sfárala nepoškozeným těž-
ným zařízením záchranná četa, 
vynesla však na světlo denní jen 
několik mrtvých. Kvůli vlastní 
bezpečnosti však nemohli po-
bořeným dolem postoupit dále 
a museli se vrátit. Teprve druhý 
den bylo jasné, že kromě čtyř 
mladých horníků, se ze smě-
ny nezachránil nikdo. Horníci 

zemřeli přímo při výbuchu, či 
následně otravou kysličníkem 
uhelnatým. „Je důležité, aby-
chom si takovéto tragédie stále 
připomínali. Abychom vzpomí-
nali na ty, kteří zemřeli a po kte-
rých tady zůstaly desítky sirotků 
a vdov. Horníci byli pro mě vždy 
velmi váženým zaměstnáním 
a za jejich práci jsem jim velmi 
vděčný,“ uvedl při pietním aktu 
hejtman Ústeckého kraje Old-
řich Bubeníček. Osecké neštěstí 
je třetí největší hornickou kata-
strofou na území nynější České 
republiky.  (pur)

Od neštěstí na dole Nelson uplynulo 83 let

Šéf úřednictva se vrací na „místo činu“

Bezdomovci raději mrzno u

LITVÍNOV - Divadelně zrychlený kurz „CRY BABY CRY“, na kterém se 
pět žen na dnes tak populárním life coachingu pokusí zjistit, jak by 
měly změnit svůj život, uvidíte v pondělí  16. 1. 2017 v Citadele. 

Může nás ale vůbec někdo 
naučit, jak žít a jak být šťastný? 
To je otázka. Dokonalý, krásný, 
bohatý a šťastný totiž chce být 
každý člověk, ale funguje to jen 
u  některých. To je důvod, proč 
ostatní navštěvují kurzy, zamě-
řené na vylepšování vlastních 
osobností. Všechny protago-
nistky - Bohdana  Pavlíková, 
Klára  Cibulková, Eva Vrbko-
vá, Blanka Popková a Kristýna 
Frejová - mají něco společného 
a tím je osamělost a prázdnota. 

O jejich životní změnu se poku-
sí kouč kurzu v podání Jarosla-
va Šmída. Za vstupné zaplatíte 
330,-/300,- Kč. Vstupenky si 
můžete zakoupit v  pokladně 
Citadely s  možností rezerva-
ce telefonicky nebo online na 
webových stránkách  www.
citadela-litvinov.cz Přijďte na 
skupinovou lekci... Můžete se 
skvěle pobavit, ale pokud chce-
te, můžete být sami vtáhnuti do 
life coachingu.

 (nov)

Komedie „CRY BABY CRY“ v Citadele

Litvínovští strážníci v mrazivých nocích vozí lidem bez domova horký čaj.
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ÚSTECKÝ  KRAJ – Ústecký kraj 
podpořil deset měst, která uza-
vřela smlouvy s lékaři na posky-
tování lékařské pohotovostní 
služby. Most a Litoměřice zvoli-
ly obrácený postup a dotaci na 
LPS poskytly Ústeckému kraji. 
Litvínov a Teplice zůstaly mimo 
hru. 

V Ústeckém kraji s  deseti 
městy o tom rozhodli krajští za-
stupitelé v závěru loňského roku.  
V kraji je již řadu let uplatňován 
model zabezpečení LPS, ve kte-
rém kraj poskytne městu dotaci 
na zajištění pohotovostí a měs-
to následně uzavírá smlouvu 
s příslušným poskytovatelem 
zdravotních služeb o provozu 
ordinací LPS. „Realizace tohoto 
modelu je v souladu i se stanovis-

kem Ministerstva zdravotnictví 
ČR a Ministerstva fi nancí ČR. 
V letošním roce byly výjimkami 
tohoto modelu  Teplice a Litví-
nov, které nechtěla participovat 
na zajištění LPS v jejich spádo-
vé oblasti,“ uvedl ve zprávě pro 
zastupitele Petr Severa, vedoucí 
odboru zdravotnictví. Další vý-
jimkou bylo město Most, které 
se fi nančně spolupodílí na zajiš-
tění příslušných pohotovostních 
ordinací, ale prostřednictvím 
kraje. V  tomto případě město 
poskytlo dotaci kraji ve výši 300 
000 korun. Podobně hodlá po-
stupovat také město Litoměřice. 
Krajská dotace městům se sta-
novuje podle toho, jaký je roz-
sah ordinační doby jednotlivých 
pohotovostí.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov bude v  roce 2017 hospodařit se schodkovým 
rozpočtem. Opozici se rozpočet nelíbí, přesto ho zastupitelé města 
v závěru loňského roku schválili. 

Při projednávání rozpočtu 
poukázali sociální demokraté 
na nekoncepčnost připravova-
ného materiálu. Především na 
to, že v  rámci rozpočtu nejsou 
podpořeny sociální služby, které 
jsou částečně dotované státem. 
Podle předsedy klubu Martina 
Kliky byl rozpočet připraven 
bez diskuze s opozicí. „K roz-
počtu přizvalo vedení měst opo-
zici až ve chvíli, kdy byl prakticky 
sestaven.  Nesouhlasíme s tím, že 
do rozpočtu není zapojena dota-
ce pro poskytovatele sociálních 
služeb zařazených do základní 
sítě sociálních služeb. Spolufi -

nancování těchto služeb do výše 
osmi procent z nákladů by mělo 
být zařazováno do rozpočtu au-
tomaticky. Špatně je také posta-
ven rozpočet městské policie, kte-
rý nezohledňuje předpokládaný 
růst mezd strážníků. A takových 
nedostatků je v rozpočtu víc,“ 
odůvodnil postoj sociálních 
demokratů Martin Klika. Těsně 
před schvalováním rozpočtu 
navrhla místostarostka Erika 
Sedláčková změnu - pro Litví-
novskou vzdělávací společnost 
dotaci 50 tisíc korun na posky-
tované sociální služby. „Dozvě-
děli jsme se, že společnost dosta-

ne dotaci od státu, ale je nutná 
rovněž spoluúčast a dotace od 
města. Je to pro nás poučení do 
budoucna,“ uvedla místosta-
rostka. Společnost tak od města 

dotaci dostala. Ostatní žadatelé, 
kteří také chtěli dotaci na soci-
ální služby podporované státem, 
ale vyšli naprázdno. 

 (pur)

LITVÍNOV - V letošním roce plánuje Litvínov proinvestovat  přes 62 
miliónů korun. 

Na zpracování projektové do-
kumentace vyčlenilo město v roz-
počtu 5,5 miliónu korun. S tím ale 
nesouhlasí sociální demokraté. 
„Je to zbytečný výdaj navíc. Město 
z minulosti projektovou dokumen-
taci na most už má. Projekt, který 

vyhrál v architektonické soutěži, je 
téměř shodný. Velký rozdíl v nich 
není,“ připomněl zastupitelům 
Martin Klika. Dále město hodlá 
investovat 3,5 miliónu do rekon-
strukce hřiště v ulici Podkrušno-
horské u základní školy s rozšíře-

nou výukou jazyků. Zpracování 
projektové dokumentace pro pla-
vecký bazén vyjde město na 6,7 
miliónu.  Bezmála 10 miliónů 
je určeno na rekonstrukce v  zá-
kladních a mateřských školách. 
Předběžně je naplánována rekon-
strukce šaten v SZŠ Šafaříkova, 
vzduchotechnika v  3. ZŠ a plot 
v MŠ Čapkova.  Do rekonstruk-

ce komunikací investuje město 
přes 20  miliónů korun. Jedná se 
hlavně o ulici Tylova, Gorkého, 
Janáčkova, parkoviště za hote-
lovým domem a akce Bezpečné 
přechody. Do veřejného osvětlení 
investuje město 2 milióny korun. 
Z  menších investic je zajímavý 
například nákup městských ho-
din do vybrané lokality.  (pur)

MOSTECKO – V  loňském roce 
věnovala United Energy na ve-
řejně prospěšné aktivity v regi-
onu více jak dva milióny korun. 
Podporovat region budou spo-
lečnosti United Energy a Se-
veročeská teplárenská i v roce 
2017. Již od 1. listopadu mají 
organizace možnost zažádat 
o podporu svých projektů v le-
tošním roce. 

„Vloni jsme opět nejvíce pod-
porovali sportovní a volnočasové 
aktivity obyvatel, následovala 
kultura, dále pak oblast vzdělá-
vání a v neposlední řadě prevence 
kriminality. Městům, obcím a ne-
ziskovým organizacím přispěla 
teplárna o téměř 226 tisíc korun 
více než předloni,“ sdělila tisko-
vá mluvčí společnosti Miloslava 
Kučerová. Jako každý rok smě-
řovala část podpory ze strany 
United Energy do partnerských 
měst Mostu a Litvínova. Most 
získal od teplárenské společ-
nosti půl milionu například na 
podporu sportovních akcí pro 
širokou veřejnost. Litvínov pou-
žil půl milionu od komořanské 
teplárny na zajištění kulturních 
a volnočasových aktivit obyva-
tel. „S novým detektorem, který 
jsme pořídili díky daru United 
Energy, jsme schopni určit, zda 
došlo k úniku plynu, případně 
jaká je koncentrace. Můžeme 
ještě před příjezdem plynařů 
rozhodnout o evakuaci obyvatel. 
Chránit můžeme i vlastní muže. 
Ti v minulosti často vstupovali do 
prostor, u kterých nebylo jasné, 
zda nejsou zasaženy unikajícím 
plynem. Přístroj pomůže i našim 
dobrovolným hasičům při jejich 
zásazích,“ pochvaluje si pomoc 
United Energy velitel Městské 
policie Litvínov Zdeněk Urban. 

V průběhu roku pak teplárna 
podpořila řadu dalších zajíma-
vých projektů, například vybu-
dování ojedinělého okruhu pro 
běžce a cyklisty v délce 10 km na 
kopci Ressl, pořízení schodišťo-
vé sedačky pro seniory a klien-
ty s pohybovým handicapem 

Svazu neslyšících a nedoslýcha-
vých v ČR. Přispěla Domovům 
sociálních služeb Litvínov na 
pořízení  polohovatelných lůžek 
a na počítač se speciální kláves-
nicí a myší včetně podpůrných 
programů pro jejich postiženou 
klientku. Kromě toho pomohla 
United Energy také s osázením 
zahrady chráněného bydlení 
obecně prospěšné společnos-
ti  Energie v  Meziboří. „United 
Energy nám pomohla se vším, 
co na zahradě roste. Bez po-
moci teplárenské společnosti by 
zahrada nebyla. Společnost je 
naším dlouhodobým partnerem 
a pomáhala nám už v minulých 
letech,“ říká ředitel společnosti 
Milan Konečný.  

Také v loňském roce pokračo-
vala teplárna ve fi remním dob-
rovolnictví. Kromě uspořádání 
tradičního Energického dne, 
kdy dobrovolníci pomáhali se 
zvelebením zahrady v Penzionu 
pro seniory v ul. Komořanská 
v Mostě, zorganizovala i tzv. 
SETEP DAY, v rámci kterého 
vyvezli její zaměstnanci děti 
z Kojeneckého ústavu v Mos-
tě do zooparku v Chomutově. 
„O možnosti využít zaměstnance 
teplárny v rámci Energického dne 
jsem se dozvěděla až letos a tak 
jsme ihned podali žádost. Jsme 
rádi, že si United Energy vybrala 
zrovna nás. Oprýskaný plot nás 
již trápil dlouho, ale máme pouze 
jednoho pana údržbáře a prací, 
které potřebujeme udělat, je mno-
ho. Děkuji všem za to množství 
práce, která zde byla udělána a za 
úsilí, které to zaměstnance United 
Energy stálo,“ pochvalovala si 
práci dobrovolníků vedoucí pen-
zionu Iva Macudzinská. 

Vloni také proběhlo historicky 
první setkání pracovníků spo-
lečnosti Severočeská teplárenská 
a odborníků s širokou veřejností 
na mosteckém magistrátu a kro-
mě exkurzí pro ZŠ a SŠ mostec-
kého regionu i několik exkurzí 
provozem teplárny pro zájemce 
z řad veřejnosti.  (pur)

United Energy bude 
Mostecku pomáhat i letos

Lékařská pohoto vost 
v kraji bude stejnáLitvínov letos se schodkem

Rozpočet města Litvínova: 
  Provozní příjmy - 400 723 000 Kč. 
  Daňové příjmy - 320 223 000 Kč
  Nedaňové příjmy - 33 251 000 Kč. 
  Neinvestiční dotace - 47 249 000 Kč
  Provozní výdaje - 383 638 000 Kč
  Kapitálové příjmy - 2 019 00 Kč
   Kapitálové výdaje - 62 346 000 Kč (kapitálové výdaje před-

stavují investiční akce uvedené v investičním plánu pro rok 
2017) 

Kam chce město letos investovat?
Při schvalování rozpočtu koalice navrhla a schválila hned první změnu původního návrhu.

Zaměstnanci komořanské teplárny pomáhají v rámci Energického dne.

MEZIBOŘÍ – Mezinárodní společnost UPC stěhuje své aktivity do 
Meziboří. Pro region to znamená stovky nových pracovních příleži-
tostí. V horském městě najdou práci lidé z Litvínova, Mostu, ale také 
ze vzdálenějších měst.

První pracovní den roku 2017 
byl v Meziboří slavnostně zahá-
jen provoz v  novém zákaznic-
kém centru UPC, které vzniklo 
ve  zrekonstruovaném objektu 
čp. 129. Dlouho prázdný a ne-
využívaný dům v  loňském roce 
koupil soukromý investor a vy-
budoval tu moderní prostory 
pro podnikání i nadstandardní 
bydlení. UPC v  Meziboří po-
stupně zřídí dvě stě nových 

pracovních míst. Nábor nových 
pracovníků začal už v září a po-
kračovat bude celý letošní rok. 
Na dvou pracovištích v Mezibo-
ří tak fi rma zaměstná celkem tři 
sta lidí. „Do Meziboří jsme přišli 
už v  roce 2008. Máme dobrou 
zkušenost s působením ve městě, 
a tak jsme se rozhodli pracoviš-
tě v  Meziboří rozšířit. Původní 
pracoviště v  bývalé mateřské 
škole si ponecháme.  Zákaznické 

centrum v Meziboří bude určeno 
pro komunikaci s našimi klienty 
z celé České republiky, ale také ze 
sousedního Slovenska. I z  toho 
důvodu tu máme operátory, kteří 
mluví plynně slovensky,“ před-
stavil aktivity fi rmy ředitel pro 
komunikaci Karel Smrž. Nové 
pracovní příležitosti v Meziboří 
přivítal také starosta města Petr 
Červenka. „Beru to jako fantas-
tickou příležitost pro Meziboří. 
Když mě před několika lety ředi-
tel UPC informoval, že plánuje 
pracoviště v Meziboří významně 
rozšířit, byl jsem touto myšlen-
kou nadšený. Budova, ve které 

nyní fi rma působí, byla prázdná 
a chátrala. Zastupitelé neschvá-
lili odkup budovy od původního 
majitele vzhledem k  její ceně. 
Našel se ale soukromý investor, 
který objekt koupil a zrekon-
struoval ho. Část prostor nabídl 
UPC k  pronájmu. Pro Meziboří 
to znamená nejen další pěkně 
opravený dům, ale hlavně nové 
pracovní příležitosti pro dvě stě 
lidí.  Pro město v  regionu s nej-
vyšší nezaměstnaností je takový 
zaměstnavatel velkým příno-
sem,“ zhodnotil rozšíření UPC 
v  Meziboří starosta města Petr 
Červenka. (pur)

Zákaznické centrum UPC v Meziboří 
zaměstná dvě stě lidí
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P  orušené paragrafy

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

ÚSTECKÝ  KRAJ – V  novém roce 
vypisuje Ústecký kraj řadu do-
tačních titulů. Žádat mohou 
záchranáři na novou techniku, 
podporu sportu, nebo prevenci 
ve školách.

Jedenáct miliónů korun kraj 
rozdělí v rámci Programu 2017 
na podporu nové techniky, 
výstavby požárních zbrojnic 
pro jednotky SDH a podporu 
spolků a veřejně prospěšných 
organizací působících na poli 
požární ochrany, ochrany oby-
vatelstva a ostatních složek IZS. 
Maximální výše dotace je 90 
procent. Dotace je určena napří-
klad na opravy hasičských cis-
teren, na nákup nové techniky 
nebo rekonstrukci hasičských 
zbrojnic. Žádat mohou zájemci 
o podporu do 24. února. 

Dalším dotačním programem 
Ústeckého kraje je Sport 2017. 
Je určen k podpoře sportovních 

aktivit dětí a mládeže, rozvoji 
sportovní činnosti organizací 
pracujících s dětmi a mláde-
ží, reprezentaci kraje v oblasti 
sportu dětí a mládeže, včetně 
materiálního vybavení spotřeb-
ního charakteru. Na sport plá-
nuje kraj rozdělit 3,5 miliónu 
korun. 

Na dotační program Volný 
čas 2017 vyčlenil kraj 2 milióny 
korun. Je určen k podpoře vol-
nočasových aktivit dětí a mlá-
deže, rozvoji zájmové činnosti 
organizací pracujících s dětmi 
a mládeží, reprezentaci kra-
je v oblasti volného času dětí 
a mládeže, včetně materiálního 
vybavení. Jeden milión korun 
je určen pro dotační program 
„Prevence rizikového chování 
v Ústeckém kraji v roce 2017“.  
Žádosti o podporu z těchto pro-
gramů mohou zájemci podávat 
do 16. února.  (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ – V  letošním roce bude Ústecký kraj hospodařit 
s  rozpočtem 14 772 103  000 korun. Investovat hodlá zejména do 
modernizace zdravotnických zařízení a rekonstrukce komunikací 
a mostů. 

Krajský rozpočet pro letošní 
rok je schodkový. Zastupitelé ho 
schválili v závěru loňského roku. 
V  rozpočtu nechybí příděly do 
jednotlivých fondů. Fond inves-
tic a oprav Ústeckého kraje má 
pro letošní rok k dispozici přes 
564 miliónů, Fond rozvoje Ús-

teckého kraje přes 178 miliónů, 
Fond Ústeckého kraje 26 milió-
nů a Regionální podpůrný fond 
Ústeckého kraje 9 miliónů Kč. 
Z krajského rozpočtu je fi nanco-
váno také všech 134 příspěvko-
vých organizací. Velká část pe-
něz ovšem krajským rozpočtem 

takzvaně pouze proteče. Nejvyšší 
částka, tedy více než osm mili-
ard, jde na fi nancování školství 
a vzdělávání. „Jde o fi nancování 
školských zařízení zřizovaných 
krajem či obcemi, například 
o mzdy. Z naší části pak i v roce 
2017 budeme pokračovat v mo-
dernizaci a dovybavení škol pro 
snadnější a efektivnější výuku,“ 
uvedl ke schválenému rozpočtu 
hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček. V  rozpočtu 

nechybí prostředky na platy 
zaměstnanců krajského úřadu. 
Těch by mělo být v letošním roce 
605 a na jejich platy je určeno 
téměř 243 miliónů Kč. Rozpo-
čet počítá také se spolufi nanco-
váním programů nebo projektů 
Evropské unie a to přes 81 mili-
ónů korun. Zhruba 350 milionů 
půjde na rekonstrukce komuni-
kací, mostů, mostků a propustí, 
které jsou v majetku kraje. „Ne 
všechny fi nance ovšem utratí Ús-
tecký kraj sám. O více než 213 
milionů korun budou moct požá-
dat formou dotačních programů 
a fondů cizí subjekty,“ připomněl 
první náměstek hejtmana pro 
oblast fi nancí, sociální věci, 
bezpečnosti a sociálně vyloučené 
lokality Martin Klika. Zastupitelé 
také podpořili 20 miliony 
Kč policisty, profesionální 
i dobrovolné hasiče. O celkem 
osm a půl miliónu Kč požádali 
organizátoři akcí, které jsou za-
pojeny do programu Rodinné 
stříbro Ústeckého kraje. Zhruba 
50 miliónů Kč pak půjde na do-
vybavení zdravotnických zaříze-
ní v celém kraji. Pamatuje se i na 
podporu sportu i na motivační 
programy a stipendia pro žáky 
středních škol a vysokoškoláky, 
podporu regionální kulturní čin-
nosti i záchranu drobných pa-
mátek a architekturu dotvářející 
krajinu, podporovány budou so-
ciální služby, prorodinné aktivity 
i protidrogová politika.  (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ – Odpůrce plánované spalovny odpadů v  Komo-
řanech nevyslyšeli zastupitelé Ústeckého kraje. Petici, kterou po-
depsalo více než tisíc obyvatel kraje, zastupitelé projednali, ale 
neschválili. Záměr postavit spalovnu podle kraje odpovídá platné 
legislativě, má schválenou projektovou dokumentaci a je dobře při-
praven.

Petici s  označením „Ne spa-
lovně odpadů v Komořanech 
u Mostu“ podepsalo 1  156 ob-
čanů. Jen 1 127 podpisů je ale 
platných.  Lidé v petici vyjadřují 
nesouhlas s plánovanou stavbou 
spalovny komunálních odpadů 
v Komořanech. Žádají o zařa-
zení bodu na jednání krajského 
zastupitelstva, který by vyloučil 
stavbu spalovny v Komořanech 
s podporou veřejných zdrojů, 

a to změnou závazné části plá-
nu odpadového hospodářství 
Ústeckého kraje. „Oproti tvrzení 
obsaženému v petici, závazná část 
POH ÚK II ve skutečnosti neob-
sahuje žádné opatření, které by 
vyjadřovalo podporu konkrétní-
ho investičního záměru, tedy ani 
konkrétně spalovny v Komořa-
nech. Opatření jsou formulována 
obecně, podporovány jsou tedy bez 
výjimky všechny záměry, směřují-

cí k vybudování potřebných kapa-
cit k využívání směsného komu-
nálního odpadu, tedy i zařízení 
k jeho využití spalováním,“ uvedla 
ve zprávě pro zastupitele Monika 
Zeman, vedoucí odboru životní-
ho prostředí. 

V Ústeckém kraji chybí ka-
pacity na využívání směsného 
komunálního odpadu a bez 
jejich vybudování není možné 
snížit a následně vyloučit sklád-
kování směsného komunálního 
odpadu. V roce 2014 bylo v Ús-
teckém kraji uloženo na skládky 
185 kg biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu na 
obyvatele, cíl kraje je pro rok 
2020 52 kg na obyvatele. Aby to-

hoto cíle kraj dosáhl, je nezbyt-
ně vybudovat jednu i více spa-
loven, a to do roku 2019. To už 
pravděpodobně nikdo nestihne, 
a tak se bude m uset směsný od-
pad začít vyvážet ke spalování 
do zahraničí. Spalovna odpadů 
v Komořanech by problém kraje 
s odpadem vyřešila, protože pro 
výstavbu tohoto zařízení bylo 
pravomocně vydáno stavební 
povolení i integrované povole-
ní a zařízení má odpovídající 
kapacitu. Další navrhovaná za-
řízení k využití směsného ko-
munálního odpadu se nacházejí 
v nižším stupni připravenosti, 
většinou víceméně ve stavu ide-
ových záměrů.  (pur)

Krajští zastupitelé shodili petici proti spalovně

Kraj chce utratit miliardu a půlZačal se porcovat rozpočet 
Buďte při tom

Koalice schválila rozpočet těsnou většinou. Na snímku hejtman Oldřich Bubeníček a náměstek Martin Klika.

Pro cigarety s mačetou
MOSTECKO - Ze zvlášť zá-

važného zločinu loupeže čelí 
obvinění 30letý muž z Litví-
nova. Ten měl v prostorách 
mostecké nemocnice před bu-
dovou jednoho oddělení pře-
padnout muže s ženou a po-
žadovat po nich drobné peníze 
a cigarety. Oba dotázaní ale 
odmítli a dotěra tedy odešel. 
Za chvilku se ale vrátil. „Muž si 
rozepnul bundu a rukou povy-
táhl dřevěnou rukojeť předmě-
tu v celkové délce 33 cm s tím, 
že má mačetu, čímž v poško-
zených vzbudil obavu o jejich 
zdraví a život. Poté se vzdálil 
a opět se vrátil s výhrůžkou, 
že má stále mačetu a požado-
val po poškozené, aby mu dala 
cigaretu, kterou právě kouřila, 
což žena ze strachu učinila. Ke 
zranění osob nedošlo,“ infor-
movala policejní mluvčí mos-
tecké státní policie Ludmila 
Světláková. Podezřelý muž byl 
posléze v nemocnici zadržen 
policií a skončil v policejní 
cele. Měl pozitivní dechovou 
zkoušku na alkohol. Vyšetřo-
vatel podal státnímu zástupci 
podnět k vazebnímu stíhání. 

Soud vazbu uvalil a obviněný 
byl předán do vazební věznice. 

Dvoutisícovku jí vytrhl 
z ruky

MOST - Z krádeže je obviněn 
33letý muž z Mostu, který měl 
odcizit na ulici peníze mladé 
ženě. Ta šla v podvečerní době 
od jedné večerky na sídlišti Za-
hradní a měla v ruce bankovku 
v hodnotě 2 000 korun. Muž 
k ní měl přistoupit, pozdravil 
ji a poté jí nečekaně bankovku 
z ruky vytrhl. Následně z místa 
utekl. Ke zranění ženy nedošlo.

Zmizelá fréza
LITVÍNOV - Policisté obvod-

ního oddělení v Litvínově šetří 
případ krádeže sněhové frézy. 
K němu došlo na přelomu roku 
v přesně nezjištěný den. V uply-
nulých dnech hodlal poškoze-
ný odklidit na svém pozemku 
u rodinného domu sníh a marně 
hledal sněhovou frézu. Krádeží 
stroje mu vznikla hmotná ško-
da ve výši 4 000 korun. Policie 
zahájila úkony trestního řízení 
pro přečin porušování domovní 
svobody.  (sol)
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 LESNÁ – V příjemném prostředí 
horského hotelu Lesná byl  po-
křtěn kalendář Krásy Krušných 
hor 2017. Spolu s  kalendářem 
byla pokřtěna také čtvrtá kniha 
autorky z  Boleboře Květoslavy 
Kudláčkové Rozdavači snů. 

Benefi ční kalendář, který vy-
chází už počtrnácté, vydal Na-
dační fond Obnova Krušnohoří 
spolu s  Destinační agenturou 
Krušné hory. Fotografi e jsou dí-
lem sedmi autorů, kteří byli nej-
úspěšnější ve fotografi cké soutěži 
vyhlášené Destinační agenturou 
Krušné hory. Veřejnost svým 
hlasováním vítězem soutěže ur-
čila Přemysla Jánského. Kalendář 
se každoročně těší oblibě a zájmu 
veřejnosti. Výtěžek z jeho prode-
je je určen na podporu aktivit 
v Krušných horách. 

Součástí slavnostního večera 
byl i křest čtvrté knihy Květo-
slavy Kudláčkové. Patronkou 
knihy se stala ředitelka Desti-
nační agentury Krušné hory 

Eva Maříková. „Květoslava 
Kudláčková svou tvorbu věnu-
je lidem, kteří žijí v  Krušných 
horách. Zaměřuje se na krásu 
hor, jejich historii i současnost. 
Ve svých knihách čerpá inspira-
ci z Boleboře, kde žije, a okolí,“ 
představila autorku Eva Maří-
ková. Květoslava Kudláčková je 
pravidelnou účastnicí soutěže 
Chomutovský kalamář. První 
knihou Květoslavy Kudláčkové 
je sbírka básní „Když se máma 
zbláznila“. Ukázky své tvorby 
publikovala Květoslava Kud-
láčková v  USA, kde básně vy-
cházely v časopise Hlasy náro-
da. Blízko k Boleboři mají také 
další autorčiny knihy - Dvě 
z Boleboře a Zákoutí mé duše. 

Vzhledem k tomu, že o ka-
lendář byl mezi lidmi velký zá-
jem, je již beznadějně vypro-
daný. Podle informací od 
ředitelky Destinační agentury 
Krušné hory se jeho dotisk ne-
plánuje. (pur)

MEZIBOŘÍ – Zásadní investiční akcí v letošním roce bude v Meziboří 
decentralizace tepelného hospodářství. Mezi nejvýznamnější akce 
uplynulého roku patřila rekonstrukce sportovní haly a školní kuchy-
ně.

„Letos nás čeká celá řada akti-
vit a investičních akcí. Především 
je to investice do decentraliza-
ce tepelného hospodářství, díky 
které zachováme pro obyvatele 
města tepelný komfort a příjem-
né ceny tepla. Pokračovat chceme 
v rekonstrukci náměstí 8. května. 
Další peníze půjdou do rekon-
strukcí chodníků a na vytvoření 
nových parkovacích míst,“ pro-
zradil plány na rok letošní Petr 
Červenka.

V roce 2016 se Mezibořským 
podařilo získat dotace na zásad-
ní akce pro město. „Investovali 
jsme do zvelebení sportovní haly. 
Za kompletní výměnu vzducho-
techniky včetně rekonstrukce 
sauny zaplatilo město více než 
dva milióny korun. Spolu s  no-
vým povrchem z  roku 2015 se 
jedná už o investice téměř pět 
miliónů korun. Jsem velmi rád, 

že se městu daří udržet toto spor-
toviště v tak dobrém stavu. Město 
podporuje zejména mládežnický 
sport a udržovaná sportovní 
hala, kterou mohou místní spor-
tovní oddíly i veřejnost využívat, 
k  tomu patří. Další významnou 
investiční akcí loňského roku 
byla rekonstrukce školní jídelny 
a kuchyně. Školní kuchyně má 
nyní moderní zařízení, které 
zaměstnancům významně zpří-
jemní práci. Za rekonstrukci 
kuchyně zaplatilo město ze svého 
rozpočtu 4 174 tisíc korun. Není 
to poslední investice do základní 
školy. Chceme, aby byla budova 
školy v pořádku a dětem ani uči-
telům nic nechybělo,“ připomněl 
nejdůležitější investice loňského 
roku starosta města Petr Čer-
venka. 

Pro obyvatele Meziboří je 
významný také loňský převod 

majetku TJ Baník Meziboří na 
město. Od loňského roku peču-
jí o sportovní areály, které byly 
v minulosti pod správou TJ Ba-
ník Meziboří, Technické služby 
Meziboří. Jedná se především 
o lyžařský areál a sjezdovku.  
„Rok 2016 byl úspěšný také pro 
investory, kteří si pro své podni-
kání vybrali Meziboří.  Úspěšně 
pokračuje rekonstrukce bývalé 
střední školy a její přeměna 
v  Senior park, bydlení pro 
seniory. V  závěru 
roku byla do-
končena rekon-
strukce býva-
lého objektu 
TJ Baník 
M o s t . 
V  budově 
s o u k r o -
mé spo-
lečnost i 
n y n í 
p ů s ob í 
f i r m a , 
k t e r á 
v  Mezibo-

ří zaměstná 200 lidí. Vzniknou 
tu také byty pro nadstandardní 
bydlení. Díky aktivitám soukro-
mých společností se daří řešit 
problém s prázdnými a nevyuží-
vanými budovami. Všech těchto 
aktivit, které nejen že odvrací 

hrozbu, že v Meziboří 
vzniknou ubytovny 
pro sociálně slabé, 
ale také do města 
přináší nové pra-
covní příležitosti, 
si vážíme,“ dopl-

nil starosta. 
Městu se díky 
dotacím daří 
o b n o v o v a t 
a zlepšovat 
v y b a v e -
ní Tech-
n i c k ý c h 
s l u ž e b 
Meziboří, 
vloni pořídi-

li štěpkovač 
a velkokapa-

citní kontejner.  
 (pur)

Krušné hory mají kalendářMeziboří plánuje investovat do tepla

Když to venku v zimě klouže...
Nový trend radí - choďte jako tučňáci
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Koupím staré hračky z doby 

ČSSR, vláčky a mašinky, Merkur 
a podobné stavebnice, auto na 
bowden, klíček, setrvačník, pásáky 
atd. Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám malé dětské kolo, 5-7 
let, cena 500 Kč, koloběžku – leh-
kou, stabilní – 100 Kč. Telefon: 607 
004 965 – večer

 ■ Koupím levně škrábadlo pro 
kočky, děkuji. Telefon: 607 109 439 
– jsem z Mostu

 ■ Prodám dětské kolečkové 
brusle, jednou použité – nevhod-
ný dárek, cena 400 Kč. Telefon: 607 
004 965 – večer – Most

 ■ Prodám nové péřové přošíva-
né deky, 4 ks, cena za ks – 800 Kč, 
Most. Telefon: 774 449 292

 ■ Prodám nerez dřez s odkapá-
vačem 44x88 cm – 700 Kč, bílé 
umyvadlo 55 cm – 350 Kč, malé 
béžové umyvadlo – 200 Kč, bílé 
umyvadlo 50 cm – 350 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Prodám palivové dřevo v Mos-
tě, kmeny 1 m, špalky, meruňka – 4 
500 Kč. Telefon: 607 277 880 – ve-
čer

 ■ Prodám vysokou prosklenou 
lednici Mattoni – 4 500 Kč, kupec-
kou váhu – 1 000 Kč, 6 x jídelní stůl 
– 600 Kč / ks. V Mostě. Telefon: 607 
277 880 – večer

 ■ Prodám moderní dlouhé ple-
sové šaty na štíhlou postavu, vyso-
kou 165 cm, zakoupené v Němec-
ku. 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, vel-
ký TP doklady, dále harmoniku 
Heligonku, fl ašinet, vojenskou 
vzduchovku, soc. hračky, autíčka 
na ovládání na bovden, také ná-
řadí kovadlinu, kleště, kovářskou 
probíjecí desku, signovačku, malý 
soustruh aj. Stačí SMS, ozvu se 603 
335 591 - Nabídněte cokoliv - PE-
NÍZE IHNED - Platí stále

 ■ Prodám kuchyňskou linku 
– světlá, 3 metry dlouhá s vesta-
věnou myčkou + kamna (skloke-
ramická deska) + menší lednice 
– Zanussi. Cena 5 500 Kč nebo 
dohodou – Teplice. Telefon: 777 
448 522

 ■ Prodám světle modrou seda-
cí soupravu 3+1+1. Je rozkládací 
– látka + kombinace se dřevem. 
Cena dohodou. Telefon: 777 448 
522

 ■ Prodám obývací pokoj: šat-
ní skříň, stůl + 4 židle, sekretář, 
knihovnu, rozkládací válendu, 
konferenční stolek. Cena 2 000 Kč. 
Telefon: 728 353 200

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt v blízkosti centra 

Litvínova, po rekonstrukci, klidný 
a čistý cihlový dům, veškerá ob-
čanská vybavenost, nízké nájem-
né. Cena 590 000 Kč. Rychlé jed-
nání – sleva. Telefon: 731 648 184

 ■ Prodám byt v Litvínově u po-
likliniky, 40 m2, nízké náklady na 
bydlení. Cena 280 000 Kč. Telefon: 
607 507 352

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám kamarádku k občas-

ným schůzkám u kávy, která se 
ráda odreaguje od všedního ko-
loběhu, pokud možno štíhlejší a 
drobné postavy. 46/174/76. Tele-
fon: 720 125 672

 ■ 72/164/69 – nekuřák, fi nančně 
nezávislý, rád pozná také takovou 
přítelkyni, která je rovněž osamě-
lá, má ráda cestování a jiné aktivity 
a je také z Mostu. Telefon: 704 446 
569

 ■ Já 30/177 – sportovní postavy, 
hledá upřímnou hodnou ženu od 
25-40 let, ke společnému životu. 
Děti nejsou překážkou, na vzhledu 
nezáleží. Pokud tu někde jsi, tak se 
ozvi. ZN: info v redakci

 ■ Muž 36/174 – sportovec, ne-
kuřák, hledá ženu do 50 let ke 
společnému životu. Pokud jsi taky 
sama a chceš to změnit, tak se ozvi 
a uvidíme. ZN: jen vážně, info v 
redakci

 ■ 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. Te-
lefon: 604 103 485

 ■ Hledám muže do 60 let, pracu-
jícího, abstinenta, který stojí o věr-
nou pracující ženu, já 48/170/XXL. 
Pouze SMS: 723 091 331

Slogan Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.
Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší 
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě 
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických 
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na  
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Možnost parkování osobních vozidel na hlídaném 

parkovišti na rohu ulic Bělehradská a U Stadionu. 

Měsíční parkovné 750,- Kč, pololetní 4 125,- Kč. 

Dále nabízíme parkování v krytém parkovišti ve 

Sportovní hale Most. Měsíční pronájem 900,- Kč, 

čtvrtletní 2 520,- Kč a roční 9 000,- Kč. 

Bližší informace 
na tel. čísle 
726 765 703

TJ Baník Most, z.s.
nabízí

KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN

zajímavosti z vašeho města

KULTURA SPORT VOLNÝ ČASŽIVOTNÍ STYL
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Verva v neděli 

vyrukuje na Dynamo

Extraliga pokračuje 
v neděli svým již 39. kolem. 
V  něm nastoupí domácí 
HC Verva Litvínov proti 
celku Dynamo Pardubice. 
Střetnutí začíná na Zimním 
stadionu Ivana Hlinky již 
v 15.30 hodin! 

Házenkářky doma až 

na konci ledna

Na první domácí interli-
gové utkání házenkářek si 
musí jejich příznivci počkat 
až na konec měsíce ledna. 
Poprvé v letošním roce se na 
své palubovce totiž představí 
až v  sobotu 28. l edna, kdy 
budou v  atraktivním duelu 
hostit Michalovce.

V Mostě se hraje 

memoriál bratří 

Mazánků

V sobotu 14. ledna se od 
8.15 hodin hraje v mostecké 
sportovní hale již 19. ročník 
memoriálu bratří Mazán-
ků, což je turnaj fotbalistů 
dříve narozených. Jak po-
dotýká jeden z  organizátorů 
Jan Štefk o, letošní ročník je 
mimo jiné také setkáním 
bývalých fotbalistů a trenérů 
Baníku Most.

Hokejisté Mostu 

hostí Přerov

Další domácí utkání 
WSM ligy sehrají hokejisté 
HC Most v  sobotu 14. led-
na. Jejich soupeřem na ledě 
mosteckého zimního sta-
dionu bude celek Zubr Pře-
rov. Utkání začíná tradičně 
v 17.30 hodin. 

Plavci letos chystají 
svůj druhý ples

Plavecký klub Litvínov 
připravuje při příležitosti 
45. výročí svého založení 2. 
Ples plavců. Do doby, než 
se uskuteční, uplyne ještě 
poměrně dost vody. Je totiž 
naplánován až na sobotu 6. 
května od 19.00 hodin v aule 
Scholy Humanitas.

Mládež FK Litvínov 
čeká soustředění

Týmy mládeže FK Litví-
nov také letos čeká zimní 
soustředění. To se uskuteční 
v  Hoře Svaté Kateřiny. Roč-
ník hráčů 2009 pojede od 26. 
do 29. ledna. Ročník 2004 od 
16. do 19. února, ročník 2003 
od 22. do 26. února a koneč-
ně dorostenci vyjedou do 
Krušných hor v termínu 1. – 
5. března.

V sobotu je ples HC  
Litvínov

Hudební klub Attic 
v  Litvínově hostí v  sobotu 
14. ledna Ples HC Litvínov. 
Ten začíná ve 20.30 hodin. 
K tanci a poslechu bude hrát 
skupina Žízeň a Elán Revi-
val.  (jak)

LITVÍNOV – V utkání 37. kola Tipsport extraligy přivítal tým HC Ver-
va Litvínov na svém ledě atraktivního soupeře, a sice tým pražské 
Sparty. 

Po dramatickém průběhu se 
nakonec z  vítězství a zisku tří 
bodů radovali domácí hráči, 
kteří díky brankám Gerháta, 
Havlíčka a Martina Hanzla vy-
hráli 3:2. Hrdinou zápasu byl 
gólman Michael Petrásek v do-
mácí brance. Hrálo se před třetí 
největší návštěvou sezony. 

„Určitě jsme herně nedomino-
vali, byli jsme pod tlakem, územ-
ní převahou sparťanů. Oproti 
posledním zápasům jsme ale byli 
nesmírně bojovní, důrazní a lepší 
v osobních soubojích. Měli jsme 
takovou větší chuť a samozřej-
mě jsme byli produktivní. Vedli 
jsme, zápas jsme ubojovali, i díky 
výkonu Michaela Petráska. Jsme 
za to nesmírně šťastní. Marodka? 
Minule jsem byl optimističtější 
a jak vidíte, nedopadlo to. Tak 
teď řeknu, že si netroufám od-
hadnout. Nevypadá to, že by ti 
kluci do dalšího zápasu naskoči-
li,“ hodnotil průběh utkání asi-
stent domácího trenéra Darek 
Stránský. 

HC Verva Litvínov – Sparta 
Praha 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Bran-
ky a nahrávky: 4. Gerhát (Lu-
keš), 23. Havlíček (Pavlík), 49. 
M. Hanzl (Pavlík) – 19. Kumstát 
(Vrána, Mikuš), 59. Pech (Mi-
kuš, Řepík). Rozhodčí: Hradil 
a Pražák. Vyloučení: 2:3, navíc 
Ihnačák (S) 2+2 min. vys. hůl. 

Využití: 1:1. Zásahy brankářů: 
Petrásek 37 – Pöpperle 21. Di-
váci: 5 782. 

Sestava HC Verva Litvínov: 
Petrásek – Sklenička, Gula – K. 
Černý, Pilař – Kokeš, Pavlík – 
Gerhát, V. Hübl, Lukeš – Jurčík, 
M. Hanzl, J. Černý – Hořava, 
Havlíček, Trávníček – Dufek, 
Válek, Mical. Připraveni Janus, 
Březák a Babintsev. Trenéři Ru-
lík, Stránský, Šlégr. 

(jak)

PORUBA - Repríza pohárového fi nále vyšla lépe Černým andělům, 
kteří si z palubovky Sokola Poruba nakonec odvezli výhru 28:23, po 
poločase 14:12. 

„Byl to velmi těžký a vyrov-
naný zápas, ve kterém nakonec 
rozhodovaly maličkosti. Něko-
likrát se nám v zápase podařilo 
soupeři odskočit, ale nikdy se 
nám náskok nepodařilo udr-
žet. Dobře, že nám to nakonec 
vyšlo v závěru utkání, který se 
nám podařilo ovládnout,“ ko-

mentoval výsledek zápasu Peter 
Dávid, trenér Mostu. Své svě-
řenkyně za výkon v rychlém, 
fyzicky náročném utkání velmi 
chválil. „Tentokrát už jsme si 
trochu jinak věřili. Do zápasu 
jsme vstupovali s tím, že po krát-
kém čase nemůžeme se stejným 
soupeřem opět prohrát. Důležité 

bylo, že naše opory v rozhodují-
cích částech utkání zabraly, ale 
především děvčata prokázala 
obrovskou bojovnost a vůli zví-
tězit,“ doplnil trenér. 

Sokol Poruba – DHK Baník 
Most 23:28 (12:14). Branky 
Mostu: Jeřábková 8, Szarková 
7/1, Dvořáková 3, Růčková 3, 
Matoušková 2, Chmelařová 2, 
Zachová 2. Rozhodčí: Bečička, 
Bubeníček. 420 diváků. 

(jak)

MOST - V úterý 24. ledna budou mít všechny děti bez rozdílu doved-
nosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je 
být hokejistou. Hokejový klub Sport Most, ve spolupráci s Českým 
svazem ledního hokeje, pořádá na zimním stadionu v Mostě už po-
druhé akci v rámci Týdne hokeje. 

„Kromě zážitku z  bruslení 
a ledního hokeje si každé dítě 
navíc s sebou domů odnese hod-
notný dárek. Přijďte si vyzkoušet 
lední hokej a zažijte spoustu zá-
bavy,“ zve Lubomír Jandera, tre-
nér hokejové mládeže.

Týden hokeje je série spor-
tovních akcí pro děti ve věku 4 
– 8 let a jejich rodiče. Jedná se 
o akce, při nichž mají děti uni-

kátní příležitost seznámit se 
s ledním hokejem a vytvořit si 
svůj prvotní hokejový zážitek. 
Pro děti je připraven zábavný 
program na ledě i  mimo něj, 
rodiče mají možnost se detail-
ně seznámit s  tím, co obnáší 
mít doma malého hokejistu, 
a jaký je přínos ledního hokeje 
pro fyzický a osobnostní rozvoj 
dětí. 

A co všechno je potřeba si 
na akci přinést? Stačí jen brus-
le, helma a  rukavice (postačí 
i lyžařská helma a rukavice). 
„V případě, že máte doma chrá-
niče loktů a kolen pro in-line 
bruslení, vezměte je rovněž s se-
bou. Pokud nedisponujete brus-
lemi a helmou, můžete se obrátit 
na mě s  dotazem na možnost 
zapůjčení vybavení přímo na 
místě,“ říká Lubomír Jandera, 
který doplňuje své číslo telefo-
nu, pro případné dotazy rodičů 
před zahájením akce. To je 602 
185  461. Akce začíná v  16.30 
hodin.  (jak) 

V Mostě bude podruhé akce Pojď hrát hokej

V repríze pohárového fi nále 
byli Černí andělé úspěšnější

MOST – Sportovní hala v Mostě 
hostila o druhý vánoční svátek 
tradiční turnaj v halové kopané 
memoriál Vlastimila Bernase, 
jehož pořadatelem je klub FC H 
Most. 

V turnaji se představilo šest-
náct týmů a z vítězství se po dra-
matickém fi nále a následném 
penaltovém rozstřelu radoval 
celek Gamblers Most. Ten po-
razil tým Krstný syni. Bronz vy-
bojovalo mužstvo Vamiro, které 
v  rozhodujícím utkání porazilo 
Partizán Most. Výsledek jednot-
livých zápasů:

Finále: Gamblers Most – 
Krstný syni 1:0 po penaltovém 
rozstřelu. O 3. místo: Vamiro 
– Partizán Most 2:0. Výsledky 

semifi nále: Krstný syni – Par-
tizán Most 2:1, Gamblers Most 
– Vamiro 1:0. Nejlepším hráčem 
turnaje byl vyhlášen Michal 
Macháček z vítězného Gam-
blers Most. Nejlepším střelcem 
se stal Dominik Nobst z  týmu 
Vamiro a nejlepším brankářem 
byl vyhodnocen Kamil Weisser 
z celku Krstný syni.

Konečné pořadí turnaje: 1. 
Gamblers Most, 2. Krstný syni, 
3. Vamiro, 4. Partizán Most, 5. – 
8. FC Juniorsko, Paradise, Gam-
blers Juniors, Inseminátor FC 
II., 9. – 16. Alergismus, Hyeny, 
FC H Most, GMS Most, Inse-
minátor FC, FC Internazionale 
Teplice, FC H Most stará garda, 
Sporting Club.  (jak)

MOST – V důležitém utkání, v němž šlo domácímu týmu o bytí a ne-
bytí v soutěži, protože v případě prohry by mu právě Kadaň odsko-
čila na rozdíl sedmi bodů, šel Most rychle do vedení. Když navíc při-
dal ještě druhý gól, vypadalo to velice slibně. Jenže hosté nesložili 
zbraně. V prostřední části zabrali a snížili na rozdíl jediného gólu. 
Ten ale v posledním dějství domácí udrželi, a tak si připsali tři velice 
cenné body.

Jenže hned v  následujícím 
kole na ledě Frýdku – Místku 
Most nebodoval a Kadaň mu 
nakonec na oněch hrozivých 
sedm bodů stejně utekla. Ve 
středu se tým představil v  dal-
ším derby na ledě ústeckého 
Slovanu. 

HC Most – Trhači Kadaň 3:2 
(2:0, 1:2, 0:0). Branky a nahráv-
ky: 1. Mical (Divíšek), 10. Rod 
(Havlíček), 38. Kubinčák (Ha-
vlíček, Divíšek) – 23. Hejcman 
(Kůs, Hlava), 31. L. Chalupa 
(Chlouba). Rozhodčí: Jílek - 
Štofa, Votrubec. Vyloučení: 3:4. 

Využití: 1:1. Diváci: 267. Střely 
na branku: 29:30. 

Sestava HC Most: Pinc - K. Čer-
ný, Strejček, Šefl , Kokeš, Drábek, 
Šesták, Charousek, Pilař, Hora - 
Kubinčák, Divíšek, Smolka, Mical, 
Válek, Rod, Havlíček, Hora, Alinč, 
R. Veselý, Babintse, Dufek. 

Sestava SK Trhači Kadaň: 
Strmeň - Trefný, R. Černý, D. 
Šimek, J. Tomeček, R. Havel, L. 
Chalupa – Kůs, Hejcman, Hla-
va, O. Beránek, Osmík, Kohout, 
Slavíček, Chlouba, Chrpa, Wág-
ner, M. Zadražil, Vaněk, L. Vrá-
na.  (jak)

V atraktivním duelu 
Litvínov přetlačil Spartu

Most v derby utkání 
porazil kadaňské Trhače

Halový memoriál 
Vlastimila Bernase patřil 

týmu Gamblers Most

LOUNY - Do nového roku vstou-
pily velice slibně mostecké kra-
sobruslařky, které při prvních 
závodech vybojovaly tři cenné 
kovy! Pro medaile cestovaly 
do nedalekých Loun, kde se jel 
OBO závod, při němž získaly pro 
svůj oddíl dvě zlaté a jednu stří-
brnou medaili. 

Výsledky mosteckých zá-
vodnic: 1. místo Eva Blahouto-
vá – nováček mladší. 1. místo 
Alexandra Vitmayerová – žačka 
mladší B. 2. místo Aneta Mrk-
vičková – přípravka. 6. místo 
Stela Nováková – přípravka. 9. 
místo Dominika Loucká – žačka 
nejmladší A.  (jak)

Na úvod roku vybojovaly 
krasobruslařky tři medaile
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Nový řidičák pro 
osm set tisíc lidí

Během letošního roku 
vyprší platnost více než 800 
tisíc řidičských průkazů. 
Jedná se o průkazy vydané 
v roce 2007 s platností na 10 
let. Bezplatně můžete řidičák 
vyměnit už tři měsíce před 
koncem platnosti původního 
průkazu. Nový vám vydají 
do 20 dní nebo ve zrychlené 
lhůtě do 5 pracovních dní, 
ale za příplatek 500 Kč

V restauraci si 
nezakouříte

Zákaz kouření má začít 
platit od 31. května, zaká-
záno bude kouření ve všech 

stravovacích zařízeních. Ma-
jitelé hospod už nebudou 
mít na výběr, zda je jejich 
hospoda kuřácká, nebo ne, 
a to ani v případě, že hospo-
du rozdělí příčkou.

Do školky povinně 
alespoň na rok

Od září navíc bude povin-
ný poslední ročník předškol-
ního vzdělávání.

Povinná je kontrola 
kotle

Kontrola kotle je povinná 
od 1. ledna 2017 pod hroz-
bou pokuty 20 tisíc korun. 

Přijímačky na 
střední školu 
se sjednotily, 

povinná maturita z 
matematiky

Na jaře se poprvé plošně 
uskuteční jednotné přijímací 
zkoušky na maturitní obory 
středních škol.

Pamlsky zmizely ze 
škol

Ze školních bufetů a au-
tomatů pro žáky ve věku po-
vinné školní docházky 
v lednu zmizely nezdravé po-
traviny a nápoje. Požadavky 
vyhlášky nesplňuje většina 
běžných potravin. Děti si tak 

 Z hypotéky je 
spotřebitelský úvěr

Hypotéka už není hypoté-
ka, ale „spotřebitelský úvěr 
na bydlení“. Zákon nově re-
guluje všechny spotřebitelské 
úvěry, a to i ty zcela malé do 
pěti tisíc korun. Zákonem 
omezeny jsou i sankce za 
nesplácení úvěru. Maximál-
ně jsou nyní sankce 200 000 
Kč. Zprostředkovatelé těchto 
úvěrů budou muset mít li-
cenci ČNB a nesmějí se ře-
tězit. To povede k menšímu 
počtu fi nančních poradců, 
kteří ovšem budou poskyto-
vat kvalitnější služby. 

Více peněz pro 
nezaměstnané

Od 1. ledna se zvýšily 
maximální částky podpory 
v nezaměstnanosti a podpo-
ry při rekvalifi kaci. Od stej-
ného data i limit povolené-
ho výdělku v nekolidujícím 
zaměstnání pro registrované 
na úřadu práce nepobíra-
jící podporu. Maximální 
výše podpory pro rok 2017 
je 15 600 Kč měsíčně. Při 
rekvalifi kaci si nezaměst-
naní mohou sáhnout až na 
17 550 Kč. 

Zvyšují se důchody
O výši valorizace rozhodla 

vláda. Základní výměra dů-
chodu zvýší o 110 Kč na cel-
kových 2 550 Kč a procentní 
výměra o 2,2 %.

Minimální mzda 
bude opět vyšší

Minimální mzda se od 
letošního roku opět zvyšuje, 
tentokrát na 11 000 Kč mě-
síčně.

Sociální pojištění 
2017

Minimální záloha na dů-
chodové pojištění se pro 
letošní rok zvyšuje na 2 061 
Kč. V případě vedlejší čin-
nosti se záloha zvyšuje na 
825 Kč. Rozhodná částka pro 
vedlejší činnost pro rok 2017 
je 67 756 Kč.

Za darování krve 
a kostní dřeně 
odpočet daně

Zvyšuje se odpočet od zá-
kladu daně za jeden odběr 
krve nebo jejích složek na 
3 000 Kč. Dále pak za vstup 
do Českého národního regis-
tru dárců kostní dřeně nebo 
do Českého registru dárců 
krvetvorných buněk se plá-
nuje jednorázový nárok na 
odpočet ve výši 8 000 Kč od 
základu daně.

Evidence tržeb od 
března pro všechny 

obchodníky
Novinkou je sleva na evi-

denci tržeb, kterou může 
uplatnit poplatník ve zda-
ňovacím období, kdy popr-
vé začal tržby evidovat. Sle-
va činí 5 000 Kč. EET začne 
platit od března 2017 pro 
skoro všechny obchodníky, 
kromě drobných výjimek 
a těch, kteří přijímají plat-
by jen převodem z účtu na 
účet.

ve škole koupí pouze ovoce 
a zeleninu, případně neslaze-
né výrobky z nich. 

Před policisty pozor 
na ústa

Urážka policisty nebo 
úředníka by nově mohla při-
jít hodně draho. Nový pře-
stupkový zákon totiž počítá 
s tím, že za takovýto přečin 
bude hrozit pokuta až deset 
tisíc korun. Desetinásobně, 
tedy na 100 tisíc korun, se 
má zvýšit maximální sank-
ce za zmaření, ztížení nebo 
ohrožení poskytnutí zdra-
votní služby.

Za nezdravý návyk 
zaplatíte víc

O korunu na krabičku le-
tos zdraží cigarety. Výrobci 
do ceny promítnou náklady 
na zavedení odpudivých ob-
rázků, které povinně na pře-
bal cigaret umisťují.

Průkazy budou mít 
elektronické čipy
Od letošního roku bude 

snazší kontakt s  úřady. 
S  průkazy s  elektronickým 
čipem si totiž můžete řadu 
záležitostí vyřídit z  domova 
přes internet. 

Otcové dostanou 
týdenní dovolenou
Možnosti, aby se o děti 

formou placené rodičovské 
starali i muži, využívá v Čes-
ku kolem pěti tisíc z nich. 
Žen je na rodičovské v sou-
časné době okolo tří set tisíc. 
Od letošního roku začne pla-
tit možnost, že otcové budou 
moci čerpat týdenní otcov-
skou dovolenou. Během ní 
budou dostávat 70 % základu 
svého platu.

Pozor na sousedské 
vztahy

Pokud topíte nekvalitním 
palivem a váš komín kouří, 
může vás soused nahlásit 
úřadům. Úředníci mohou 
přijít k  vám domů a zkont-
rolovat, čím topíte. A samo-
zřejmě vás čeká pokuta.  

Jiné značení 
pohonných hmot

Během letošního roku by 
se na čerpacích stanicích 
mělo objevit nové celoev-
ropské značení pohonných 
hmot. Podle nových pravidel 
by měl být každý typ paliva 
označen určitým geometric-
kým obrazcem. Pro benzíno-
vá paliva  E, u naft y B. Natu-
ral 95 E5 a naft a B7.

Do práce již od 
15 i bez školy

Dosud platilo, že k výkonu 
závislé práce se smí zavázat 
pouze ten, kdo již oslavil 
15.  narozeniny, ale zároveň 
dokončil povinnou škol-
ní docházku. Jestliže jedna 
z podmínek splněna nebyla, 
nemohl dotyčný do práce jít. 
Od 1.  ledna 2017  byla od-
straněna podmínka ukonče-
né povinné školní docházky. 
Nově tak postačí, když dovr-
šíte věku 15 let.  

(pur)

ROK 2017
opět jinak (a lépe?)

převážně půjde o peníze


