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ZDARMA

MOST – Rekonstrukce Repre startuje. Letos chce město začít s pří-
pravou projektu. Architektonickou soutěž ale vyhlašovat nebude. 

Výzvy veřejnosti, aby měs-
to na rekonstrukci kulturního 
domu Repre vyhlásilo architek-
tonickou soutěž, vedení radnice 
nevyslyší. „Jednali jsme se zá-
stupci, kteří dali podnět na vy-
hlášení architektonické soutěže. 
Zvážili jsme všechny argumenty. 
Máme však za to, že pro architek-
tonickou soutěž v tomto případě 
- s ohledem na limitaci obvodo-

vých zdí a hmotu jako takovou 
společně s využitelností prosto-
ru, do něhož chceme přestěhovat 
knihovnu - tu není příliš velký 
prostor,“ zdůvodnil primátor 
Jan Paparega. Stanovisko města 
se zastáncům architektonické 
soutěže příliš nelíbilo. Radnice 
ale chce iniciátory zapojit do 
přípravy pro zadání projekto-
vé dokumentace. „Víc hlav víc 
ví a určitě se tomu nebráníme,“ 
ujistil dále primátor. 

Město má už představu, jak 
bude při rekonstrukci postu-

povat. „Nyní začneme pracovat 
na přípravě zadávacích podmí-
nek pro přípravu a vysoutěžení 
projektové dokumentace. Pokud 
poběží vše bez problémů, měl by 
být projekt do konce roku nebo 
v  první čtvrtině roku příštího 
hotov. Poté by měla odstartovat 
soutěž na realizaci,“ sdělil pri-
mátor. Vítěze zakázky na reali-
zaci by město mohlo mít v roce 
2018 a nic by nebránilo tomu 
začít stavět. 

Knihy se postěhují
S přestěhováním knihovny ze 

stávajícího objektu do nového 
Repre se počítá najisto. „Bu-
deme konzultovat s  ředitelem 
knihovny podněty už v  rámci 
zadávací dokumentace. Nelze 
opomenout potřeby knihovnic-
tví. My v tomto nejsme odborníci 
a předpokládáme, že si knihov-
níci řeknou své tak, aby s přestě-
hováním knihovny vznikl v  Re-
pre moderní stánek, který bude 
zakomponovaný v  rámci celého 
bloku budovy,“ řekl dále primá-
tor. Co se bude dít poté se stá-
vající budovou knihovny, zatím 
město neví a neřeší.



Rekonstrukce Repre startuje – zatím „na papíře“

  NEZAPOMEŇTE!

Příští týden - v pátek 
27. 1. od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 28. 1. od 
8 do 14 hodin  se ko-
nají opakované volby 
do Senátu. V případě, 
že žádný  z kandidátů 
nezíská v prvním kole 
voleb nadpoloviční 
většinu všech odevzda-
ný ch hlasů, a nebude 
tak zvolen žádný  z 
kandidátů, bude se ve 
dnech 3. a 4. února ko-
nat druhé kolo voleb, a 
to v pátek 3. února a v 
sobotu 4. února. 

  ZMĚNA TERMÍNU!

MOST - Přednáška v 
Oblastním muzeu v 
Mostě k výstavě „Chle-
ba za milion“ se koná 
v novém termínu, a to 
26. 1. od 17 hodin. Úče-
lové známky přednáší 
Mgr. Kamil Smíšek z 
numismatického oddě-
lení Národního muzea 
Praha. 

  2+1 je akorát

Divadlo rozmanitostí 
Most uvede 23. ledna 
v 19 hodin recitá l Hany 
Seidlové  s názvem 
„2 + 1 je akorá t“. Dále 
ú č inkují  Igor Š ebo a Jiř í  
Toufar. Vstupné : 200 Kč .

IV letošním roce v souvislosti s pří-
pravami na rekonstrukci Repre 
proběhne poslední plesová sezóna. 
Město Most zde bude mít svůj repre-

zentační ples 18. února. 

Nové Repre by se mohlo začít stavět už příští rok.

MOST – Mostečané se mohou už 
velmi brzy těšit na další ročník 
farmářských slavností. Soutěžit 
se bude tentokrát o nejlepší tla-
čenku. 

Vůně jitrnic, klobás a tla-
čenky se bude linout 4. února 
prvním náměstím. Konat se tu 
bude letošní první zimní far-
mářská slavnost, která se bude 
i tentokrát konat v duchu zabi-
jačkových hodů. „První slavnost 
je přichystána už na první úno-
rovou sobotu, kdy se tu budou 
konat zabijačkové hody. Líbilo 
by se nám na náměstí udělat 
ukázku klasické zabijačky, 
ale hygienici by to ne-
povolili. Ale i tak 
si návštěvníci 
f a r m á ř s k é 
s l a v n o s t i 
přijdou na 
své,“ slibuje 
náměstky-
ně primá-
tora Markéta 
Stará. Hody se budou konat 
i v  tradičním čase od 8 do 12 
hodin. „V loňském roce jsme 
zkoušeli farmářskou slavnost 
posunout trochu na později, ale 
zjistili jsme, že už kolem poled-
ne se náměstí vylidňuje, proto 
jsme zachovali původní časový 
harmonogram,“ doplnila dále 
náměstkyně Stará. 

Farmářské slavnosti se budou 
konat letos celkem čtyřikrát, 
ještě také na jaře, v  létě a na 

podzim. Každá z nich pak bude 
spojena s  nějakým tématem 
a také se soutěží. „Na zabijač-
kových hodech se nebude jako 
vloni soutěžit o nejlepší jitrnici, 
ale řezníci se tentokrát utkají 
v tom, kdo udělá nejlepší tlačen-
ku,“ prozradila letošní novinku 
zabijačky Markéta Stará. Na-
bídku na zabijačkových hodech 
samozřejmě doplní i regionální 
prodejci potravin. Návštěvníci 
budou moci ochutnat i nejlep-
ší regionální výrobky ve stánku 
Okresní agrární komory. Při-

praven bude také doprovod-
ný program, který bude 

pamatovat i na děti. 
Zimní farmářskou 

slavnost uspořá-
dá město Most 
ve spoluprá-
ci s  Okresní 
agrární ko-
morou a Se-
veročeskými 
farmářskými 

trhy. 
O vaši přízeň se zde budou 

ucházet regionální prodejci 
a výrobci masných produktů, 
pekaři, drobní pěstitelé apod. 
Vaše chuťové buňky uspokojí 
zajisté zabijačkový guláš a další 
speciality. Připraven je také do-
provodný hudební a divadelní 
program (Divadlo na Labem, 
Cimbálová muzika Luboše 
Kotlára). Akci moderuje Jiří 
Kraus. (sol)

První farmářské slavnosti 
a opět s vůní zabijačky!
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ÚSTECKÝ  KRAJ/MOSTECKO – 
Krajská zdravotní přijala opat-
ření kvůli epidemiologické 
situaci v Ústeckém kraji. Zákaz 
nebo omezení návštěv se týká 
všech jejích pěti nemocnic, včet-
ně mostecké.

Vzhledem k vývoji epidemio-
logické situace, týkající se akut-
ních respiračních onemocnění 
v Ústeckém kraji, se rozhodla 
Krajská zdravotní doporučit 
příbuzným hospitalizovaných 
pacientů v nemocnicích v Dě-
číně, Ústí nad Labem a Cho-
mutově omezit návštěvy na ri-
zikových stanicích, jako je ARO, 
JIP, odděleních následné péče 
a novorozeneckých odděleních. 
V teplické a mostecké nemocni-
ci na rizikových stanicích již zá-

kaz platí. „Vývoj epidemiologické 
situace Krajská zdravotní bude 
i nadále sledovat v koordinaci 
s Krajskou hygienickou stanicí 
v Ústí nad Labem. O případných 
změnách budeme pacienty a ná-
vštěvníky nemocnic informovat,“ 
sdělil tiskový mluvčí Krajské 
zdravotní Jiří Vondra. V ne-
mocnici Teplice zákaz návštěv 
platí na anesteziologicko- re-
suscitačním oddělení, jednotce 
intenzivní péče chirurgického 
oddělení, na neurologickém od-
dělení, interním oddělení a od-
dělení následné péče. V mostec-
ké nemocnici návštěvy nesmí 
na všechny jednotky intenzivní 
péče a doporučuje se také ome-
zení návštěv na oddělení násled-
né péče. (sol)

MOST – Ministerstvo fi nancí se ohradilo proti tvrzení mosteckých 
politiků, že v našem městě povolilo hernu i přes odpor místní rad-
nice. Ministerstvo se ohání vyhláškou města, která prý neobsahu-
je ulici, v  níž herna funguje. Radnice argumentuje, že ulice být ve 
vyhlášce nemohla, neboť provozovna zde v tu dobu neexistovala. 
Nebyly tak důvody, které by sloužily k zákazu herny. 

V  minulém vydání jsme in-
formovali o problému herny, 
která vznikla ve druhé polovině 
loňského roku před obchodním 
domem Prior. Na adresu města 
se totiž strhla lavina veřejné kri-
tiky, jak mohlo v těchto místech 
hernu povolit. K provozu herny 
ale dalo zelenou právě minister-
stvo fi nancí. 

„Ministerstvo fi nancí plně re-
spektuje obecně závazné vyhlášky 
obcí a v případě, že obdrží žádost 
o povolení hazardní hry v místě, 
kde to místní vyhláška zakazuje, 
smete takovou žádost ze stolu,“ 
odůvodňuje v rozhodnutí ná-
městek ministerstva fi nancí pro 
majetek státu Ondřej Závodský. 

Kamenem úrazu se podle 
ministerstva stala vyhláška 
města, v  jejímž seznamu ulic 
není ta, kde nová herna pů-
sobí. „Vyhláška adresu, kde ke 
kritizovanému povolení došlo, 
neobsahuje. Pokud by město 
Most skutečně chtělo hazard 
v těchto místech vymýtit, je ne-
zbytné, aby danou adresu, ulici 
nebo městskou část uvedlo ve 
výčtu zakázaných adres ve své 
vlastní vyhlášce,“ argumentu-
je dále ministerstvo financí. 
Na vydání povolení nemohl 
podle ministerstva financí nic 
změnit ani fakt, že se město 
Most bránilo zamítavým sta-
noviskem s  poukázáním na 

množství přestupků v  centru 
města, zásahy městské poli-
cie a také stížností obyvatel 
v  souvislosti s  hernou, která 
funguje opodál. „Představite-
lé Mostu nedoložili relevantní 
podklady prokazující případné 
porušování veřejného pořádku 
na této adrese, které by bylo 
v příčinné souvislosti s provo-
zováním hazardních her. Mini-
sterstvo financí nemohlo jednat 
jinak, protože by se dopouštělo 
jednání v rozporu s právními 
předpisy,“ uvedl dále náměstek 
ministerstva financí. 

Mostecká radnice ale s odů-
vodněním ministerstva fi nancí 
nesouhlasí: „Město nemohlo 
z logiky věci předložit relevant-
ní podklady prokazující poru-
šování veřejného pořádku na 
dané adrese, neboť na této ad-
rese dosud žádný herní prostor 
z pohledu zákona o loteriích 
a jiných podobných hrách nebyl. 

A naopak - tato adresa dosud 
nemohla být uvedena ve výčtu 
adres, kde nelze hazardní hry 
provozovat, neboť město v době 
vydávání vyhlášky nemělo k dis-
pozici racionální důkazy, jimiž 
by mohlo řádně odůvodnit zá-
kaz provozu hazardních her na 
této adrese,“ trvá na svém ve-
dení města s  tím, že pokud by 
město tuto adresu do vyhlášky 
zakomponovalo, byla by taková 
vyhláška diskriminační. „Na 
základě metodického pokynu 
ministerstva vnitra musí být tyto 
obecně závazné vyhlášky zalo-
ženy na objektivních, nediskri-
minačních a předem známých 
kritériích. V současnosti ale již 
můžeme odkázat na nedalekou 
provozovnu (vzdálenou zhruba 
100 metrů), na niž byla sepsána 
stížnost na shromažďování ne-
přizpůsobivých občanů a hluk,“ 
píše se dále ve stanovisku města 
Mostu. (sol) 

MOST – Město letos investuje do oprav komunikací a chodníků více 
než třicet milionů korun. Plán oprav se ale stanoví až na jaře. Po-
kračovat se bude určitě v rekonstrukci ulice Sukova, kde přijdou na 
řadu i nové zastávky. 

Kritiku na nedostatek peněz 
do dopravní infrastruktury, 
která zazněla na posledním za-
sedání zastupitelstva ze strany 
opozice, vedení města odmí-
tá. Chce se letos zaměřit na 
opravy větších a komplexních 
celků. V rozpočtu je připrave-
no přes třicet miliónů korun. 
„Nechceme fl ikovat komunika-
ce po kouskách, jako tomu bylo 
v  minulosti,“ řekl náměstek 

primátora Marek Hrvol. Letos 
by se měla z oprav komunikací 
zcela jistě realizovat například 
rekonstrukce ulice Sukova. „Bu-
deme pokračovat v rekonstrukci 
druhé poloviny Sukovy ulice. Je 
zde potřeba udělat nejdříve nové 
zastávky,“ sdělil náměstek. Je ale 
také možné, že si opravy komu-
nikací a chodníků vyberou dle 
svého přání i sami Mostečané. 
Město totiž vyčlenilo šest mili-

onů korun na projekty, které si 
sami zvolí občané města pro-
střednictvím vyhlášené výzvy. 
„Zatím jsme zaznamenali, že je 
podle Mostečanů potřeba parko-
vacích míst a investice do komu-
nikací. Je možné, že v rámci vý-
zvy, kde máme připravených šest 
milionů korun, budeme realizo-
vat některé věci i z těchto peněz“ 
doplnil ještě Marek Hrvol. 

„Do dopravní infrastruktury 
investujeme dohromady 32 mili-
onů korun,“ upozornil primátor 
Jan Paparega. Za pětadvacet mi-
lionů korun se opraví chodníky 
a komunikace ve spolupráci 

s  technickými službami a začne 
se hned na jaře. „Plánujeme har-
monogram prací společně s TS na 
jaře. Aktuálně zjišťujeme, kde je 
potřeba oprav nejvíce. Vybereme 
ty nejhorší úseky a části,“ dodal 
náměstek Marek Hrvol. Na le-
tošní rok má město vyčleněno 
dalších sedm milionů korun na 
opravy komunikací a chodníků. 
„Z těchto peněz se řeší nejrůznější 
havárie nebo se peníze použijí na 
konci roku tam, kde jsou rekon-
strukce ještě zapotřebí. Například 
loni se koncem roku takto řešila 
oprava ulice Pionýrů,“ doplnil 
dále náměstek Hrvol.  (sol)

„Samozřejmě, že by se nám 
zamlouvalo, kdybychom moh-
li mít opravené obě budovy, jak 
Repre, tak i současnou knihovnu. 
Rozpočet ale není nafukovací. 
Náklady na rekonstrukci knihov-
ny představují kolem dvě stě mi-
lionů korun. Rekonstrukce Repre 
přibližně tři sta padesát,“ doplnil 
dále Jan Paparega. 

Peníze, peníze, peníze
Radnice už spřádá plány, 

z  čeho nákladnou rekonstrukci 
zaplatí. Zhruba z  poloviny by 
dokázalo prý opravu kulturní-
ho stánku fi nancovat z vlastních 
zdrojů. Zbývající část zaplatí 

z úvěru. „Na tuto akci si tvoříme 
rezervu. Minimálně z  poloviny 
budeme schopni ji zafi nancovat 
z  vlastních zdrojů. V  letošním 
roce nám končí fi nanční vypořá-
dání s  obcí Malé Březno, v  roce 
2018 pak končí další z  úvěrů 
města. Budeme dál hledat mož-
nosti fi nancování, i za předpokla-
du, že by mohly být jen částečné. 
Za každý milion, který by mohl 
plynout například z  dotačních 
prostředků, bychom byli rádi,“ 
doplnil ještě primátor Paparega. 
V  rozpočtu má město patnáct 
milionů korun na projektovou 
dokumentaci rekonstrukce Re-
pre.  Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Rekonstrukce Repre startuje – zatím „na papíře“

Radní: „Nechceme fl ikovat opravy po kouskách“

Ministerstvo: Herna 
nebyla v seznamu adres 
Radnice: V seznamu být 

nemohla, šlo by o diskriminaci

Nemocnice do odvolání 
bez návštěv!

Pohled na Repre z druhého náměstí.

MOST - Mostecký magistrát 
pořídil digitální úřední desku, 
která je umístěna na rohu ma-
gistrátu, poblíž vchodu do bu-
dovy. Digitální úřední deska do-
káže nahradit stávající veřejnou 
úřední desku v papírové formě.

Panel s velkým dotykovým 
LCD displejem je oboustran-
ný, takže umožní práci dvěma 
občanům zároveň a je přístup-
ný 24  hodin denně. Ovládá-
ní je jednoduché a intuitivní. 
V současné době běží zkušební 
provoz. Koncem února začne 
fungovat pouze digitální úřední 
deska. Úřední desky s fyzickými 
dokumenty se postupně odstra-
ní.

Na digitální úřední desce ob-
čané najdou vyvěšené úřední 
dokumenty a další informace. 
Může si prohlédnout web města 
Mostu, Mosteckých listů online 
i Turistického informačního 
centra. K dispozici je rovněž 
přístup na elektronický objed-
návkový systém na agendy ma-
gistrátu. Dále je zde náhled na 
novinky a kalendář kulturních 
nebo sportovních akcí, předpo-
věď počasí nebo kvalitu ovzduší. 
Je také možné zobrazit si weby 
14 spádových obcí města Mos-

tu. Jsou zde také základní kon-
takty na Magistrát města Mostu 
a dále na tísňová volání.

Digitální úřední deska je pří-
stupná i pro invalidní občany. 
Ti mohou panel ovládat pomocí 
tlačítka se symbolem vozíčkáře 
v pravém dolním rohu. Tím se 
celá dotyková část přesune dolů 
a i člověk sedící na invalidním 
vozíku je schopen panel ovládat. 
Panel dále podporuje zoomování, 
takže si uživatel může zvětšit nebo 
naopak zmenšit písmo. (nov)

Občane, už jen digitálně

Město ani občané další hernu v centru města nechtějí. Přesto tu ale je...
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MOSTECKO – Pasažéři na Mostecku budou mít cestování v městské 
dopravě opět o něco pohodlnější a bezpečnější. Dopravní podnik 
měst Mostu a Litvínova totiž pořídil další nové autobusy. 

Tentokrát se jedná o pět no-
vých autobusů SOR NB12, které 
budou nasazeny do MHD v Mos-
tě a Litvínově. Nové vozy si pro-
hlédl ředitel dopravního podniku 
Daniel Dunovský za doprovodu 
dopravně-technického náměstka 
Davida Jehličky. „V Litvínově se 
objeví dva nové autobusy, zbýva-

jící tři pak budou vozit obyvatele 
Mostu,“ řekl Daniel Dunovský. 
Díky tomuto nákupu již doprav-
ní podnik disponuje celkem 42 
autobusy tohoto typu. Jedná se 
o nízkopodlažní čtyřdveřové au-
tobusy pro městskou hromadnou 
dopravu dlouhé 12,18 m, vyba-
vené motory o výkonu 210 kW, 

které splňují emisní třídu EURO 
6. „Celková kapacita těchto vozidel 
je 95 cestujících, z toho 28 sedících 
a 67 stojících. Důraz jsme kladli 
také na barevné provedení inte-
riéru vozidel, které je vyvedené 
v barvách dopravního podniku. 
Vozidla jsou také vybavené kame-
rovým systémem bez záznamu,“ 
dodal ředitel Dunovský.

Do provozu budou nové 
autobusy nasazeny poté, co je 
v dílnách dopravního podniku 

vybaví odbavovacím systémem, 
vysílačkou, provozními daty 
a polepy. Podle odhadu by se 
měly na linkách objevit nejpoz-
ději začátkem února.

Další várka nových autobusů 
se objeví i příští rok. „Dalších pět 
nových autobusů hodlá dopravní 
podnik pořídit začátkem příštího 
roku, všechny budou nasazeny do 
provozu v Litvínově,“ doplnil ješ-
tě ředitel dopravního podniku 
Daniel Dunovský.  (sol)

Radnice městu
MOST – Mostečtí radní vzali 

zpět své usnesení o výpůjčce obra-
zu „Stará radnice“ od Oblastního 
muzea v Mostě. Dílo chtěli od led-
na do prosince 2017 vystavit v in-
teriéru budovy magistrátu. „Zjistili 
jsme ale, že obraz není v evidenci 
muzea. Takže jsme si celou dobu 
půjčovali něco, co vlastně muzea 
ani nebylo,“ vysvětlila náměstky-
ně primátora Markéta Stará. Po 
dohodě primátora Jana Paparegy 
a ředitele muzea Michala Souku-
pa bude obraz nově zaveden jako 
nález do evidence majetku města 
Mostu.

Za MHD vyšší ztráta
MOST – Úhrada ztráty z tr-

žeb za provoz městské hromad-
né dopravy za rok 2016 se zvýši-
la, a to z částky 88 961 000 Kč na 
89 185 000 Kč. Navýšená částka 
je již součástí nově schváleného 
rozpočtu na letošní rok.

Kapacita zůstává
MOST - Rada města Mostu 

schválila úpravu kapacity u so-
ciální služby „odborné sociální 
poradenství“ Městské správy 
sociálních služeb v Mostě. Re-
álný výkon této služby totiž ne-
odpovídal údajům uvedeným 
v registru poskytovatelů. Sou-
časná reálná kapacita služby tak 
zůstane zachována a pro klienty 
se nic nezmění.

Nový člen 
MOST – Členem představen-

stva společnosti Technické služby 
města Mostu se nově stal Vladi-
mír Kubík. Jeho členství schválili 
radní na posledním zasedání. 

Mostecká bytová 
v plusu 

MOST – Radní schválili 
podnikatelský plán společnosti 
Mostecká bytová na letošní rok 
a také odměny členům orgánů 
společnosti. Společnost by po-
dle vedení města měla hospo-
dařit v  plusu. „Hlavním cílem 
společnosti bude pokračování 
v  započatých projektech z roku 
2016. Jde například o provoz 
a správu vlastních nemovitostí, 
provoz a správu nemovitostí ve 
vlastnictví jiných subjektů (Kul-
turní dům města Mostu), pokra-
čování rekonstrukce bloku 60, 

zahájení příprav rekonstrukce 
bloku 35 a podobně,“ vyjmeno-
val primátor Jan Paparega.

Napojení Josephu
MOST - Radní schválili uza-

vření smlouvy o podmínkách na-
pojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zaří-
zení a o smlouvě budoucí nájem-
ní se společností GasNET, s. r. o. 
Společnost tak dává městu Most 
souhlas s rozšířením distribuční 
soustavy a zároveň potvrzuje ka-
pacitu pro připojení odběrných 
míst budoucích investorů v prů-
myslové zóně Joseph v celkové 
výši 200 m3/hod. Následovat 
bude vybudování nové obsluž-
né komunikace a inženýrských 
sítí včetně STL plynovodu, čímž 
dojde k napojení průmyslových 
ploch J a B na infrastrukturu roz-
vojové zóny Joseph. 

Za teplo méně
MOST – Město Most zaplatí 

letos za tepelnou energii méně 
než loni. „Za tepelné energie 
letos město zaplatí 61 742 786 
korun, ačkoliv ceny primárních 
odběrů vzrostly meziročně o tři 
procenta a ceny sekundárních 
odběrů zůstaly na stejné úrov-
ni. Je to o dva miliony méně než 
v loňském roce,“ konstatoval pri-
mátor Jan Paparega. Důvodem 
je prý úprava hodnot ročních 
spotřeb vody v jednotlivých od-
běrných místech.

Stacionář levnější
MOST – Konšelé odhlasovali 

aktualizaci smlouvy o výpůjč-
ce uzavřené s Městskou sprá-
vou sociálních služeb v Mostě. 
V říjnu loňského roku došlo ke 
snížení hodnoty objektu Den-
ního dětského rehabilitačního 
stacionáře v ulici Františka Ma-
líka z 935 000 na 545 000 korun. 
Důvodem je prodej části objek-
tu Oblastní charitě Most. 

Prodej pódia
MOST – Sportovní hale 

schválilo město prodej pódia, 
lešení pro pódium a dvou pla-
chet za 31 000 korun. Cena 
vyšla ze znaleckého posudku. 
„Pódium bude i nadále bezplat-
ně půjčováno odboru školství, 
kultury a sportu k pořádání růz-
ných akcí,“ doplnila náměstkyně 
Markéta Stará. (sol)

MOST – Most nebude mít zatím městského architekta. Vedení mos-
tecké radnice dalo přednost externímu architektovi. 

Radnice si najala externího 
architekta Petra Nesládka „Nový 
architekt bude dělat podobnou 

činnost jako ten předchozí, měst-
ský. Jeho úkolem bude vyjadřovat 
se ke všem investičním akcím, 

které město realizuje. Dále také 
k drtivé většině záměrů, které 
probíhají v  rámci stavebního 
úřadu, který vždy vyzývá archi-
tekta k  případným doplněním 
a úpravám,“ sdělil náměstek 

primátora Marek Hrvol. Externí 
architekt, který za svou činnost 
bude dostávat 370 000 korun 
bez DPH (což je obdobná suma 
jako dostával v předchozích le-
tech městský architekt) bude 
spolupracovat na projektech, 
jako je rekonstrukce Repre, 
revitalizace parku Střed apod. 
„Spolupráce tohoto pracovníka je 
velmi úzká – jednak administra-
tivní a dále bude jakousi pravou 
rukou vedení v rozvojových pro-
jektech,“ upřesnil dále náměstek 
Hrvol. „Loni zpracovával tento 
odborník studii využitelnosti ob-
jektu Repre. Je pro nás garantem 
v  rámci zadávací dokumentace 
na projektovou dokumentaci,“ 
dodal dále Marek Hrvol. Do 
budoucna ale město nevylučuje, 
že by pozici stálého městského 
architekta přece jen neobsadilo. 
„Rozhodli jsme se, že spolupráci 
s  panem Nesládkem prodlouží-
me a dál uvidíme. Do budoucna 
zvažujeme, zda nepřehodnotit 
tuto formu externího architekta, 
který by tu mohl sedět natrvalo,“ 
doplnil ještě náměstek.  (sol)

MOST – Most a Vtelno propojí nový a bezpečný chodník. Součástí 
budou i nové přechody pro chodce a veřejné osvětlení. 

Nejpozději do konce srpna 
by měl spojovat Most s měst-
skou částí Vtelno nový chodník. 
„Měl by zkvalitnit spojení Vtel-
na s městem a zajistit snadněj-
ší, rychlejší a bezpečnější pohyb 
místních obyvatel. Zejména těch, 
kteří mají omezenou možnost 
pohybu nebo jsou jinak zdravot-
ně znevýhodněni,“ uvedla tisko-
vá mluvčí mosteckého magist-
rátu Alena Sedláčková. 

Chodník povede od křižo-
vatky ulic Vtelenská a V Luhu 
až do Vtelna k autobusové za-
stávce před místní restaurací. 
Součástí projektu je i výstavba 
přechodů pro chodce, rekon-
strukce veřejného osvětlení 
a vybudování nových zastávko-
vých pruhů pro MHD. Součástí 
projektu je také úprava zeleně. 
Náklady se odhadují na zhruba 
10 milionů Kč bez DPH (sku-

tečná cena vzejde z výběrového 
řízení.) Většina výdajů bude 
hrazena z dotace.

Otočka autobusů také 
letos

Město má v plánu vybudovat 
v této městské části také novou 
otočku autobusů. Záměr radni-
ce avizovala už v loňském roce.
„Čekalo se na majetkoprávní 
vypořádání komunikace, které 
již proběhlo. Předpokládáme, že 
letos by mělo k rozšíření obratiště 

autobusů dojít,“ uvedl k záměru 
primátor Jan Paparega. V  nej-
bližší době bude zadána pro-
jektová dokumentace. Finanč-
ní prostředky na ni má město 
v  rezervě. „Nebude to fi nančně 
ani časově tolik náročné. Záležet 
bude na tom, jak bude probíhat 
příprava pro samotné stavební 
řízení. Pokud vše dopadne dobře, 
v letošním roce bychom obratiště 
i novou zastávku v  části u no-
vějších rodinných domků mohli 
vybudovat,“ je přesvědčen pri-
mátor Paparega.  (sol)

Z  Rady města Mostu

Na Mostecku vyjedou další nové autobusy

Městského architekta město (zatím) nechce

Vtelno s Mostem propojí nový chodník

Ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský v doprovodu dopravně-technického náměstka Davida Jehličky si prohlédli nové autobusy.

Externí architekt bude spolupracovat například na projektech Repre, ale i parku Střed.
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Přední evropský producent nerostných surovin hledá do svých řad 
zaměstnance na pracovní pozici:

ŘIDIČ ZEMNÍCH STROJŮ
požadujeme:

• vzdělání odborné vyučení bez maturity
•  PRŮKAZ ŘIDIČE ZEMNÍCH STROJŮ - kolový nakladač 

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 Želenice, 
Želenice 79, PSČ 434 01, okres Most

směnnost: ano

V případě zájmu o nabízenou pozici kontaktujte pana Bc. Holečka, 
tel. 476 118 625, 608 263 029 v době od po do pá 7,00 - 14,00 hodin, 
e-mail: holecek@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 - Den otevřených dveří 
na Vyšší odborné škole ekono-
mické, sociální a zdravotnické, 
Obchodní akademii, Střední pe-
dagogické škole a Střední zdra-
votnické škole v  Mostě navští-
vili zástupci Krajské zdravotní. 
Představili Stipendijní program 
pro tento akademický školní 
rok.

Krajská zdravotní chce pod-
porovat žáky 3. a 4. ročníků 
středoškolského prezenčního 
vzdělávání v  oboru zdravotnic-
ký asistent. Nabízí stipendium 
ve výši 4  000 korun měsíčně 
žákům 4. ročníků a 2 000 korun 
měsíčně žákům 3. ročníků. Pro 

studenty vyšší odborné školy 
od 2. ročníku, oboru všeobec-
ná sestra, je připravena částka 
5 000 korun měsíčně. Absolven-
ti, kteří budou pobírat toto sti-
pendium, nastoupí po ukončení 
vzdělávání do Krajské zdravot-
ní, například do Chomutova, 
Ústí nad Labem, Děčína, Mos-
tu nebo Teplic. „Jsem ráda, že 
mohu pobírat stipendium. Fi-
nance využívám na úhradu ná-
kladů spojených se studiem. Do 
budoucna jsem stejně počítala 
s  tím, že chci pracovat v  našem 
kraji v některé z nemocnic,“ řek-
la studentka vyšší odborné školy 
Michaela. (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO – Začínající podnikatelé, kteří mají trva-
lé bydliště, sídlo své fi rmy nebo provozují podnikatelskou činnost 
na území Ústeckého kraje, mohou požádat o přiznání zvláštní dota-
ce. Žádosti mohou podávat již od 9. února 2017.

Výše dotace se pohybuje od 
50 000 do 200 000 Kč a může 
tvořit maximálně 70 procent 
celkových uznatelných nákla-
dů. Délka trvání projektu je 
maximálně dvanáct měsíců. 
Z dotace je možné uhradit 
uznatelné investiční i nein-
vestiční náklady vzniklé po 
1. lednu letošního roku. Jde 
například o pořízení strojů, za-

řízení a technologií, výpočetní 
techniky, soft waru, vnitřní-
ho vybavení, nářadí, nástrojů 
a dalších pracovních a výrob-
ních prostředků, licencí a pa-
tentů. „Dotaci je možné použít 
i na technické zhodnocení stá-
vajících strojů a strojních zaří-
zení nebo na zajištění publicity. 
O fi nanční příspěvek je možné 
žádat od 9. února do 9. března 

prostřednictvím speciálního for-
muláře žádosti, který je k  dis-
pozici na webových stránkách 
Ústeckého kraje,“ informovala 
tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Žadatel může podat v rámci 
tohoto programu pouze jednu 
žádost o dotaci, a to osobně, 
poštou, prostřednictvím dato-
vé schránky nebo e-mailem se 
zaručeným elektronickým pod-
pisem do ePodatelny. Poštou 
či osobně se žádost podává do 
podatelny Krajského úřadu Ús-
teckého Kraje. 

Začínající podnikatelé, kte-
ří by potřebovali s  vyplněním 
žádosti pomoc, mají příležitost 
prostřednictvím semináře, kte-
rý se bude konat na Krajském 
úřadě Ústeckého kraje, v  ulici 
Velká Hradební, v  budově A, 
zasedací místnosti č. 208 ve 2. 
patře. Obsahem semináře bude 
totiž seznámení s podmínkami 
dotačního programu a proce-
sem podání žádosti o dotaci. 
„První seminář už proběhl 16. 
ledna. Další se bude ale konat 
ještě 7. února a to od 15 hodin,“ 
doplnila mluvčí.  (sol)

MOST - Začátkem tohoto týdne uspořádal kandidát do Senátu 
MUDr. Jiří Biolek tiskovou konferenci před nadcházejícími senátní-
mi volbami. Mimo jiné kritizoval protikandidátku Alenu Dernero-
vou za zmařené volby v roce 2016. 

„Rozhodl jsem se kandido-
vat především kvůli tomu, co 
se dělo v  Mostě při mi-
nulých volbách. Z  roz-
sudků Krajského sou-
du v  Ústí nad Labem 
a Nejvyššího správního 
soudu vyplývá, výsled-
ky voleb zatemnilo po-
rušení zákona. Došlo 
k  fl agrantnímu porušo-
vání principů a pravidel 
vnitrostranické demo-
kracie hnutí Severočeši, 
ale zejména volebního 
zákona a Listiny zá-
kladních práv a svobod. 
Alena Dernerová, jako 
kandidátka za hnutí 
Severočeši, neměla být 
zaregistrována. Tako-
vým praktikám, které 
bezostyšně ohrožují svo-
bodu, demokracii a víru 
občanů v právní stát nelze mlčky 
přihlížet a jen v soukromí remcat 

a nadávat. Proto jsem se rozhodl 
v opakovaných volbách do Sená-

tu znovu kandidovat,“ prohlá-
sil Jiří Biolek a důrazně vyzval 

Alenu Dernerovou, aby přijala 
osobní odpovědnost za zmaře-
ní podzimních voleb a zvážila 
svou účast v  opakovaných vol-
bách. Starostové a nezávislí, za 
které Jiří Biolek kandiduje, zva-
žují, zda budou žádat náhradu 
nákladů za zmařené volby. Do 

podzimních voleb vložila strana 
300 tisíc korun. Litvínov vyšlo 

podzimní kolo senátních voleb 
na milión korun, Most na dva 
milióny korun. 

Na výtky Jiřího Biolka reaguje 
MUDr. Alena Dernerová svým 
tiskovým prohlášením:

„Ani já, ani voliči nemůže-
me za to, že Nejvyšší 
správní soud nařídil 
opakování voleb, které 
jsem na podzim vyhrá-
la. Vyjádření bývalého 
kolegy a neúspěšného 
kandidáta na senátora 
MUDr. Biolka je vůči 
mně velmi urážlivé. 
Každý rozumný občan 
ví, že je to podpásová 
a manipulační prakti-
ka, vyvolaná touhou 
MUDr. Biolka po ví-
tězství za každou cenu. 
Vypovídá to o základní 
neznalosti práva tohoto 
kandidáta. Osobně pre-
feruji pozitivní kampaň 
a konkrétní činy ve pro-
spěch občanů.“

Přijďte k volbám!
MUDr. Alena Dernerová, 

kandidátka do Senátu (ina/pur)

Krajská zdravotní nabízí 
studentům stipendia

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

Krajská zdravotní ví, že udržet si své zdravotníky, je to nejdůležitější.

Podnikatelé mohou žádat o dotace

Jiří Biolek: Zvažte kandidaturu 
v opakovaných volbách

Alena Dernerová: Vyjádření 
je vůči mně velmi urážlivé

MOST – Město ve spolupráci s městskou policií připravuje pokračo-
vání preventivních projektů. Objeví se ale i novinky. 

Stejně jako v předchozích 
letech, i letos předloží Most do 
Městského programu prevence 
kriminality vyhlášeného Mini-
sterstvem vnitra několik pro-
jektů. Tentokrát budou čtyři 
a náklady na ně činí 391 000 Kč 
s tím, že spoluúčast města bude 
53 000 Kč. 

„Kromě tradičních progra-
mů prevence kriminality, které 
městská policie realizuje a které 
jsou orientovány například také 
na seniory, letos přibyl ještě dal-
ší, kdy chceme lépe kontrolovat 
a monitorovat situaci zejména 
v Chanově. Jde o projekt domov-
níka – preventistu,“ nastínil mo-
stecký primátor Jan Paparega. 

Domovníka pošle město právě 
do Chanova, protože se jedná 
o jedinou lokalitu, kde jsou ještě 
městské byty. „Mělo by se jednat 
o dva tyto pracovníky. Domov-
níci by se nám hodili například 
i ve Stovkách, ale zde se nejedná 
o městské byty, proto je využije-
me alespoň v Chanově. Na sta-

rosti budou mít pořádek v domě, 
budou tu sledovat pohyb osob 
a spolupracovat s našimi asisten-
ty prevence kriminality,“ sdělila 
více k projektu tisková mluvčí 
mostecké městské policie Ilona 
Kozlová. Domovníci by mohli 
začít v chanovském sídlišti fun-
govat od druhé poloviny letoš-
ního roku. 

V  loňském roce si z preven-
tivních projektů městské poli-

cie popularitu získaly zejména 
kurzy sebeobrany, projekty pro 
seniory, ale i další. V rámci nich 
například městská policie poří-
dila dva kamerové body. „Ka-
mery jsou od konce uplynulého 
roku umístěny na výpadovkách 
a hlavním cílem je sledovat zá-
jmové státní poznávací značky, 
kdy můžeme odhalit například 
kradená vozidla a podobně,“ 
uvedla mluvčí Kozlová.  (sol) 

Chanov bude mít nového domovníka

INavrženy a Radou města Mostu 
schváleny jsou projekty: Domov-
ník – preventista, Zvýšení pocitu 
bezpečí pro seniory, Výchovně 

– preventivní pobytové aktivity 
a Kurzy sebeobrany při Městské 
policii Most. Projekty ještě musí 
schválit Ministerstvo vnitra.

V chanovském sídlišti budou působit domovníci.

Jiří Biolek Alena Dernerová



Fungující rodina  

Když se seznámila s  Pavlem, 
bylo jí sedmnáct let a věděla, že 
si toho kluka jednou vezme za 
manžela. Většinou všechno, co se 
rozhodla mít, nakonec měla. A tak 
se nikdo nedivil, když se po roce 
brali. Byla v  šestém měsíci těho-
tenství a čekala Pavlova syna. Pavel 
dostudoval, našel si 
dobrou práci. Daři-
lo se mu. Ona byla 
doma s  dítětem, on 
vydělával peníze. Pa-
vel byl v práci každý 
den do večera, domů 
chodil unavený a bez 
nálady. Vadilo jí, že 
je pořád sama. Zdálo 
se jí, že si jich Pavel 
málo všímá. Hád-
ky byly na denním 
pořádku. Jednou 
si s  ní večer, když 
malý Pavlík usnul, sedl a řekl jí, že 
uvažuje o rozvodu. Nejsou spolu 
šťastní. Ona se trápí a on jí neu-
mí nabídnout nic víc. Potřebuje si 
vybudovat kariéru, potřebuje čas. 
Poslouchala a věděla, že rozvod 
nedopustí. Pavel byl její manžel, 
a tak to také zůstane. Dali si víno, 
mluvili o tom, jak se jim vytrá-
cí láska. Nakonec skončili spolu 
v posteli. Ráno jí Pavel řekl, že to 
nic nemění na jeho rozhodnutí. 
Mlčela. Za měsíc mu oznámila, 
že s  ním čeká druhé dítě. Pokud 
se s  ní rozvede, nebude schopna 
sama dvě děti vychovávat. Pavel 
rezignoval. Chodil domů stále 
méně, ale už se nehádali. Měla 
v paměti ten rozhovor tenkrát ve-
čer, než se jim narodila malá Jitka. 
Bylo jí jasné, že pokud si chce Pav-
la udržet, musí našlapovat velmi 
opatrně. Nějaký čas byl klid, pak 
se jí začalo zdát, že se Pavel chová 
jinak. Tak trochu provinile. Když 
přišel pozdě v  noci domů, vždy 
měl připravenou nějakou výmlu-
vu, ačkoliv před tím vždy pozdní 
příchody odbyl mávnutím ruky. 
Začala pátrat. Sledovala Pavla, 
když byl v  koupelně, koukla mu 
do mobilu. Našla, co najít nechtěla. 
Pavel měl známost. Mladou holku 
od něj z  fi rmy. Nezadanou inže-
nýrku. Uměla si představit, jak ho 
ta kočka, která se kolem něj vlní 
s deskami v ruce ověnčená titulem 
a chytrými řečmi, vzrušuje. Žádné 
uslintané dítě na obzoru, žádné 
starosti. Jen společné téma. Neřek-
la nic. Až za dva měsíce. Čekala na 
něj do noci, až přijde. V poslední 
době dřív nechodil. Byl unavený, 
nechtěl s  ní mluvit, ale nedala se. 
Řekla mu, že ví o jeho známosti. 
Chce, aby se s ní okamžitě rozešel. 
Čeká další jeho dítě. Musí se o ně 
postarat. Pokud se s milenkou ne-
rozejde, pak se zabije. Nedokáže 
se sama starat o tři děti. Zabije se 
a nenarozené dítě zemře s  ní. Tu 
noc se s Pavlem strašně pohádali. 
Druhý den, když odešel do práce, 
podřezala si žíly. Před tím mu ale 
ještě napsala, že se s ním loučí. Za-
chránili ji včas. Ji i dítě. Za devět 
měsíců se narodil další chlapeček. 
Pavel už se nesmál. Téměř nebyl 
doma. Svůj život trávil v práci. Ně-
kdy ho v noci přistihla v dětském 
pokoji, jak pozoruje jejich děti. 
Nejmladšímu synovi byly tři roky, 
když se jí Pavel zeptal, jestli nechce 
začít chodit do práce. Vysmála se 
mu. To nepřichází v  úvahu. Mají 
velkou rodinu a ona se o ně všech-
ny musí starat. Je na všechno sama. 
Po několika týdnech přišel Pavel 
s  dalším rozhodnutím. Už s  ní 
dál žít nemůže. Je mu jedno, jestli 
se zabije. Postará se o děti. Vedle 
ní nemůže dýchat. Ničí ho. Chce 
žít. Jestli se chce zabít, ať to udělá. 
Sledovala ho, jak je chladný a věc-
ný. Došlo jí, že tentokrát to myslí 
vážně. Začala horečně přemýšlet. 
Pavla nepustí. A už ví, co udělá. 
Druhý den, když Pavel odešel do 

práce, vyšla do patra a vrhla se ze 
schodů. Skončila na zemi s  po-
hmožděninami, ruku měla zlome-
nou, celé tělo ji bolelo. Ještě chvíli 
čekala, když se jí ale natlučená mís-
ta začala nalívat do rudých a fi alo-
vých barev, zavolala si záchranku. 

Před záchranářem se 
rozplakala. Nechtěla 
je obtěžovat, ale ne-
zvládne se postarat 
o své tři děti. Chvíli 
váhala, když se jí zá-
chranář ptal, co se jí 
stalo. Nakonec tiše 
a stydlivě přiznala, že 
ji manžel zbil. Často 
se na ni zlobí. Je ale 
raději, když bije ji 
a ne děti. Většinou ji 
nezraní, má jen mod-
řiny, ale tentokrát 

byl jako zuřivý. I s dětmi ji odvezli 
do nemocnice. Tam za ní přišla 
žena. Představila se jako policist-
ka a znovu se vyptala, co se u nich 
děje. Rozplakala se. Trvalo dlouho, 
než se uklidnila. Začala zajíkavě 
vyprávět. Už dál nemůže. Manžel 
ji bil, už když čekala první dítě. 
Domácí násilí se stupňuje. Daří se 
jí uchránit děti, ale sama sebe ne-
ochrání. Než se jí narodil nejmlad-
ší syn, pokusila se o sebevraždu. 
Manžel ji znásilnil. Nechtěla už 
žádné dítě přivézt do nefunkční 
rodiny, ale vyhrožoval jí, že ji za-
bije. Pro Pavla si přijeli policisté do 
fi rmy, kde pracoval. Měla vnitřní 
zranění, byla ohrožena na životě. 
Pavel podle policistů spáchal váž-
ný trestný čin. Domů ji z nemocni-
ce pustili až po dvou týdnech. Vše 
jí vycházelo přímo výborně. O děti 
se zatím starala její sestra. Pavel 
čekal na obvinění na svobodě, ve 
společném domě ho ale nenašla. 
Napsala mu, že se s ním chce sejít. 
Nejdřív nereagoval, nakonec jí ale 
zavolal. Sešli se v  kavárně. Přišel 
zlomený muž. Nekřičel, nenadával. 
Tiše jí řekl, že nechápe, co se s nimi 
stalo. Už ji nemiluje. Dávno s  ní 
nechce být. Ptal se, proč to uděla-
la. Co tím sleduje. Jestli ho obviní, 
přijde o práci. Půjde do vězení. 
Ona stejně zůstane sama s  dětmi. 
Bez peněz, bez manžela. Usmála 
se na něj. Nemusí to tak být. Stačí, 
když jí slíbí, že se s  ní nerozvede. 
Bude s ní dál žít. Udělá jí další dítě. 
Ona své obvinění odvolá. Pavel 
rezignoval. Nastěhoval se zpět do 
domu. Ve chvíli, kdy si byla jistá, 
že opět čeká dítě, odvolala všechna 
obvinění proti svému manželovi. 
Policii řekla, že si vše vymyslela. 
Spadla ze schodů. Dalších několik 
měsíců žila spokojeně. Na dítě se 
těšila. Pavel chodil domů z  práce 
dřív, staral se o děti. S ní sice mluvil 
jen to nejnutnější, jí to ale nevadi-
lo. Měla ho doma a už nikdy se s ní 
nerozvede. Zvykla si, že stačilo jen 
Pavlovi říct, co chce, a tak to také 
bylo. Pavlovi jako by bylo všechno 
úplně jedno. Několik let žili vedle 
sebe. Na venek fungující rodina, 
ve které všechno klapalo. Jen ona 
a on věděli, že žijí bez lásky. Když 
i nejmladší dítě dorostlo, znovu 
začal s rozvodem. Připomněla mu, 
čeho je schopná. Zdálo se, že je mu 
to jedno. Rozvede se s ní, i kdyby 
ho dostala do kriminálu. Nechce 
s ní žít a nebude. Tentokrát to mys-
lí vážně. Pochopila, že je to tak, jak 
řekl. Když večer usnul, vzala nůž 
a ve spánku mu podřízla hrdlo. 
Dívala se, jak chroptí, vyděšeně si 
svírá krvácející ránu. Trvalo to jen 
chvíli, než zemřel. Do rána sedě-
la v  ložnici u těla svého mrtvého 
muže. Ráno poslala nejmladšího 
syna do školy. Pak vzala telefon 
a zavolala na policii. Oznámila jim 
dvě mrtvoly v  rodinném domě. 
Než přijela první hlídka, podřízla 
si žíly na rukách. Tentokrát už ji 
nikdo nezachránil  (pur) 

SOUDNIČKA
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MOST – Mostecký autodrom nabízí na výcvikového areálu polygon 
možnost testování rally vozů. Vybrat si můžete mezi dvěma varian-
tami. Individuální testování nebo testování pro závodní týmy. 

Pro individuální testová-
ní autodrom nabízí tři různé 
okruhy. Pronájem dráhy o cel-
kové délce 2 200 metrů s kom-
binovaným asfalto-šotolinovým 
povrchem stojí 10 000 korun za 
hodinu, asfaltový okruh o délce 
2  150 metrů je pak zájemcům 
k  dispozici za 8  000 korun za 
hodinu. Kratší asfaltový okruh 
měří 900 metrů, pronajmout 
si jej lze za hodinovou saz-
bu 6  000 korun. Zákazník si 
může vybrat termín, který mu 
vyhovuje. „Ceny jsou bez DPH 
a nezahrnují pronájem vozů 
a personální zabezpečení. Na 
přání pronajmeme celý, případ-
ně část areálu polygonu s  mož-
ností konfi gurace vlastní tratě. 
V  ceně 40  000 korun bez DPH 
je i personální zabezpečení tra-
tě. Testování je vhodné pojmout 
i jako prezentaci a eventy spon-

zorů či zákazníků,“ upřesnil 
obchodní manažer pro sport 
Jakub Krafek.

Závodní týmy mohou využít 
ke zkouškám a nastavení svých 
speciálů celodenních testova-

cích dnů s vyloučením veřejnos-
ti na okruhu s  kombinovaným 
asfalto-šotolinových povrchem. 
Vybírat však mohou jen z  vy-
psaných termínů pořadatelem, 
plochy může současně využívat 
více týmů. Okruh v celkové dél-

ce 2 220 metrů bude k dispozici 
od 9 do 18 hodin. Na dění na 
trati budou po celou dobu do-

hlížet pořadatelé, polední pře-
stávka je stanovena od 13 do 14 
hodin. Za celodenní testování 
jednoho vozu týmy jednorázově 
zaplatí 1 000 korun, a to včetně 
DPH. „První termín testování 
jsme vypsali na sobotu 11. břez-

na. Další zveřejníme postupně na 
webových a facebookových strán-
kách autodromu,“ doplnil Jakub 
Krafek.

Při testování rallyových vozů 
si lze pronajmout i další doplň-
kové služby, například časomí-
ru, onboard kameru, catering, 
učebnu, prezentační prostory či 
hostesky. Areál je vybaven wi-fi  
s připojením zdarma a zázemím 
s restaurací a toaletami. Více in-
formací na tel. č. 702 143 267 či 
e-mailové adrese krafek@auto-
drom-most.cz.  (nov)

Jiřího Voloveckého, 
Generálního ředitele 

Autodromu Most
Bude Autodrom Most po-

řádat besedy pro veřejnost 
s Jiřím Paterou?

„Besedy zaměřené na bez-
pečnost na autodromu budou 
pokračovat i v  novém roce. 
Mostecký autodrom klade vel-
ký důraz vedle pořádání závo-
dů a dalších sportovních, kul-
turních a společenských akcí 
také na preventivní a osvěto-
vou činnost. Prioritou je bez-
pečnost nejen diváků, týmů 
a jejich doprovodu v  areálu 
autodromu, ale také ochrana 
života a zdraví všech účastní-
ků každodenního silničního 
provozu.

Kromě pořádání kurzů bez-
pečné jízdy a zdokonalování 
řidičů složek integrovaného 
záchranného systému organi-
zujeme také bezplatné besedy 
pro širokou veřejnost. Náš ve-
doucí instruktor s  mnohale-
tou praxí Jiří Patera, respekto-
vaný a uznávaný dopravními 
experty, na těchto setkáních 

seznamuje zájemce se základ-
ními principy a pravidly cho-
vání za volantem, jejichž cílem 
je dojet vždy bez újmy své, 
svých spolujezdců a ostatních 
účastníků provozu do cíle.

Besedy se setkaly s  pozi-
tivním ohlasem a zájmem, 
vedení autodromu se proto 
rozhodlo pokračovat v  nich 
i v  letošním roce. První le-
tošní setkání s  Jiřím Paterou 
se uskuteční v  učebně admi-
nistrativní budovy polygonu 
v pondělí 23. ledna od 16 ho-
din.“ (nov)

Autodrom nabízí možnost testování 
rallyových vozů pro jednotlivce i týmy

I„Na přání pronajmeme celý, 
případně část areálu polygonu 
s možností konfi gurace vlastní 
tratě.“

O  tázka pro...

 ÚSTECKÝ  KRAJ – V  letech 2016 
až 2018 plánuje Ústecký kraj 
pokračovat v  poskytování so-
ciálních služeb podle středně-
dobého plánu. Podle sociální 
politiky Ústeckého kraje by péči 
o seniory měly do budoucna 
poskytovat především města 
a obce. Kraj se zaměřuje na lidi 
s  mentálním a kombinovaným 
postižením.

V současné době je v kraji čtr-
náct zařízení sociálních služeb. 
„Prvním poskytovatelem sociální 
služby pro seniory je podle prin-
cipů sociální politiky kraje město 
nebo obec. Funkci garanta sociál-
ních služeb plní kraj v případě, že 
není v silách města či obce danou 
situaci řešit. V souladu s tímto 
principem kraj nebude rozšiřovat 
své zřizovatelské funkce o další 
zařízení sociálních služeb pro 
seniory. V  návaznosti na trans-
formaci pobytových sociálních 
služeb ale bude zřizovat terénní 
a ambulantní služby pro osoby 
s  mentálním a kombinovaným 
postižením. Cílem je tyto lidi 
dostat ze sociálních zařízení do 
chráněného bydlení, začlenit je 
více do společnosti a umožnit jim 

žít a bydlet mimo sterilní izolo-
vané prostředí ústavů,“ uvedl 
náměstek hejtmana Martin Kli-
ka, v jehož kompetenci sociální 
služby jsou.

Kraj také hodlá nadále inves-
tovat do příspěvkových orga-
nizací, které poskytují sociální 
služby a jichž je zřizovatelem. 
Připravuje opuštění památkově 
chráněných objektů, ve kterých 
se poskytují pobytové sociální 
služby, a to především Domov 
důchodců Milešov. Ten by měl 
nahradit zcela nový objekt pro 
pobytovou sociální službu s cí-
lovou skupinou senioři a osoby 
se stařeckou demencí a Alzhei-
merovou chorobou. Jeho vý-
stavbu už krajští zastupitelé 
schválili. V současné době se 
připravuje novela zákona o so-
ciálních službách, která se bude 
mimo jiné dotýkat i druhologie 
sociálních služeb. Hlavním cí-
lem navrhované právní úpravy 
je, aby poskytované sociální 
služby lépe odpovídaly potře-
bám klientů a byly přístupnější 
a efektivnější pro klienty, obča-
ny a další aktéry systému sociál-
ních služeb.  (pur)

O seniory by mělo pečovat 
především město

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj připravuje vyhlášení 2. výzvy Ústec-
kého kraje na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva, 
tak zvanou kotlíkovou dotaci. Na základě žádosti Ústeckého kraje 
se navýšily fi nanční prostředky alokované pro 1. výzvu Ústeckého 
kraje o 10 procent (cca 16 mil. Kč). Tyto peníze budou ještě navýšeny 
o nevyčerpané fi nanční prostředky z první výzvy Ústeckého kraje.

Druhá výzva Ústeckého kraje a fi nanční prostředky alokované 
pro tuto výzvu jsou v  souladu s podmínkami určenými Minister-
stvem životního prostředí a určeny na výměnu stávajících kotlů na 
pevná paliva s ručním přikládáním pouze za nové tepelné zdroje – 
TEPELNÁ ČERPADLA a KOTLE NA PEVNÁ PALIVA SPALUJÍCÍ 
VÝHRADNĚ BIOMASU.

 
Termín vyhlášené výzvy:         předpoklad do 24. 2. 2017
Termín příjmu žádostí:            předpoklad od 3. 4. 2017
 
Výzva Ústeckého kraje bude vyhlášena v  2. pololetí roku 2017. 

V této výzvě bude podporována i výměna za další nové zdroje tepla 
– kotle na pevná paliva spalující výhradně uhlí, kombinované kotle, 
kotle spalující výhradně biomasu, plynové kotle a tepelná čerpadla.       

Přesné datum vyhlášení a obsah této výzvy se bude odvíjet od 
podmínek, které nastaví Ministerstvo životního prostředí. (nov)

Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány na webových 
stránkách Ústeckého kraje  www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace

Kotlíkové dotace pokračují, kraj 
už připravuje druhou výzvu
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CO chtějí udělat kandidáti na senátora pro Mostecko a hlavně JAK?
Náhradní volby do Senátu za ty zmařené, loňské už klepou na dveře. Přesně za týden se opět otevřou volební místnosti a obyvatelé Mostecka půjdou (přesněji mají právo a možnost) hodit hlas svému 

favoritovi. Oslovili jsme všech devět kandidátů a položili jim dvě jednoduché otázky. Co chtějí jako senátoři pro Mostecko udělat a hlavně, jak? Někteří kandidáti se drželi zadání dvou otázek, jiní je 
sloučili do jedné. Na významu to však nic nemění. Důležitá v tomto případě není forma, nýbrž obsah. Plné znění prezentace a odpovědi kandidátů najdete na www.homerlive.cz. (red)

Alena Dernerová, 
mostecká lékařka 

(Spojení demokraté - 
Sdružení nezávislých)

V čem chcete jako senátor-
ka konrétně pomoci Mostec-
ku?

Má pomoc se týká těchto 
oblastí: Problematiky stěho-
vání nepřizpůsobivých do 
Mostu, problematiky neza-
městnanosti, problematiky 
zdravotnictví, problematiky 
hluku z autodromu..

Nezaměstnanost - Měly by 
se samozřejmě zvýšit platy, 
ale s tím souvisí také daňový 
systém. Střední podnikatelé 
říkají, že je velmi těžké za-
platit za několik pracovníků 
sociální a zdravotní pojiš-
tění, respektive daň. Ta je 
v ČR nejvyšší z celé Evropy. 
Toto vede k  práci na černo. 
Více bych podporovala uč-
ňovské školství, a také to, 
aby firmy v  regionu komu-
nikovaly jak se základními, 
tak středními školami a na-
bízely po vystudování školy 
či učebního oboru mladým 
lidem práci. Dle mého ná-

zoru by dáv-
ky měly být 
vázány na 
práci.

Z d r avot -
nictví - Zdra-
votnictví lze 
řešit zákony 
a opatřeními na celostátní 
úrovni. Například do dneš-
ního dne není přijat zákon 
o postgraduálním vzdělávání 
lékařů a farmaceutů, protože 
Senát stávající návrh záko-
na zamítl a to zcela právem. 
V mostecké nemocnici chy-
bí například iktové centrum 
(stará se o lidi po mozkové 
mrtvici) a na něj navázané 
pracoviště magnetické rezo-
nance. Snaha by byla, ale vše 
také souvisí s personální otáz-
kou…

Hluk z autodromu - S pří-
chodem nového majitele 
došlo k  výrazné komercia-
lizaci provozu autodromu. 
V  důsledku toho jsou pře-
kračovány limity pro hluk. 
To trápí nejen lokalitu Souše, 
ale i další části města. Nikdo 
z nás nechce zrušit autodrom, 
chceme pouze dodržování 
zákona. 

Jiří Fiala, lidový 
advokát (Strana 

zdravého rozumu)
V čem chcete jako senátor 

pomoci Mostecku?
Moje úsilí se tedy soustředí 

na práci justice v dané oblasti, 
její účelnost, efektivnost a pře-
devším mravnost, protože to 
je oblast, o které justice velmi 
nerada slyší. Přináším do této 
oblasti - a tedy i na Mostecko 
-  zejména zdravý selský ro-
zum, jak už i napovídá název 
strany, za kterou - jako nestra-
ník - kandiduji.

Jak konkrétně chcete po-
moci?

Zcela jistě mne bude zajímat 
práce zdejšího soudu a státní-
ho zastupitelství, především 
pak opatrovnického oddělení 
soudu, případně navazujících 
složek, tedy Městského úřadu, 
odboru sociálních služeb (OS-
POD) a také policie.

J e d n í m 
z hlavních 
bodů našeho 
p r o g r a m u 
je zavedení 
s o u d n í c h 
porot. 

Moje čin-
nost se bude týkat především 
exekucí, protože tímto směrem 
hodlám napřít své hlavní úsilí. 
Současný stav v této oblasti 
je naprosto děsivý a nesnese 
srovnání s ničím na světě. 

Z Mostecka pocházejí také 
četné stížnosti adresované 
Evropskému soudu pro lidská 
práva - budu se snažit oslovit 
jejich autory, alespoň ty, o kte-
rých se dozvím - a pomoci jim 
- coby bývalý mluvčí Štrasbur-
ského výboru - v jejich opráv-
něných stížnostech uspět. 

Pokud bych ve volbách 
uspěl, přenesl bych na Mostec-
ko zcela jistě nejen svou kance-
lář, ale s vysokou mírou prav-
děpodobnosti i svoje bydliště.

Libuše Hrdinová, 
ředitelka 7. ZŠ Most 

(ODS)
V čem chcete jako senátor 

pomoci Mostecku?
Chtěla bych prosazovat do-

stavbu silnice R7. Tento zá-
měr chci prosazovat společně 
s Hospodářskou a sociální ra-
dou Mostecka.

Ze sociální oblasti bych 
ráda prosadila podporu vý-
stavby penzionů pro seniory. 
Umím si představit podporu 
státu při investici do takových 
seniorských penzionů s tím, 
že provozní náklady jsou po-
tom na seniorech a případně 
městech.Tento záměr bych 
prosazovala v příslušných so-
ciálních výborech parlamentu 
a Senátu.

Hlavními tématy je školství 
a sociální problematika, která 
se v mnohém prolínají. Chci 

se zaměřit 
na nejpalči-
vější problé-
my z těchto 
dvou oblastí 
a poukázat 
n a p ř í k l a d 
na negativní trend, kdy po 
skončení základní školy děti 
odcházejí rovnou na pracovní 
úřady, na zneužívání sociál-
ní podpory, na kontroverzní 
inkluzi a na odliv mladých 
lidí ze zdejšího města, okre-
su a kraje. Je důležité se také 
zabývat zkvalitněním našeho 
školství. Ze školství přestanou 
odcházet schopní učitelé, kte-
ří se snadno uplatní i v jiných 
odvětvích, a naše děti získají 
kvalitní vzdělání. Problémů 
k řešení v našem kraji máme 
hodně. Není ale možné rezig-
novat a říkat si, že to nepůjde. 
Osobně jsem přesvědčená, že 
to půjde. 

MUDr. Jiří Biolek, 
primář dětského 
oddělení (STAN)

V čem chcete jako senátor 
pomoci Mostecku a jak?

Mým hlavním cílem je 
zlepšit péči o zdraví zdejších 
lidí. Každá zdravotnická péče, 
a v nemocnici to platí dvojná-
sobně, stojí na konkrétních li-
dech, na lékařích, sestrách, ale 
i dalších zaměstnancích. Pře-
devším je třeba rychle zahájit 
stabilizační program a nabíd-
nout lékařům i sestrám per-
spektivu dobrých pracovních 
podmínek. 

Chci dotlačit vládu k tomu, 
aby konečně převedla uhlí za 
těžebními limity do nebilanč-
ních zásob a zvedla poplatky 
z těžby především ve prospěch 
obcí v okolí dolů. To umožní 
jejich další rozvoj a vytvoří 
také prostor pro nové pracov-
ní příležitosti.

V otázce bezpečnosti i zne-
užívání sociálních dávek je 
nezbytné, aby všechny institu-
ce, státní i místní, byly důsled-
né a posilovaly vymahatelnost 
práva. Těm, kteří mají snahu 
své problémy řešit, je třeba 
nabídnout pomocnou ruku. 
A ti, kteří pracovat nechtě-
jí, narušují veřejný pořádek 
a občanské soužití, neposílají 
své děti do školy nebo páchají 

trestnou čin-
nost, ti musí 
vědět, že ta-
kové chování 
n e b u d e m e 
tolerovat, ne-
budeme před 
ním zavírat oči, ale naopak 
společně, rázně a rychle proti 
nim zakročíme.

Současný systém sociálních 
dávek je překonaný a neod-
povídá praxi. V době, kdy se 
ekonomice daří, zvyšuje se na-
bídka zaměstnání a navyšují 
se mzdy, není udržitelné, aby 
ten, kdo je na sociálních dáv-
kách, pobíral víc než zaměst-
naný člověk. To lidi oprávně-
ně štve a musíme to změnit. 
Sociální pomoc mají pobírat 
jen lidé, kteří se bez vlastního 
přičinění dostanou do tíživé 
životní situace. Ti, co se prá-
ci léta vyhýbají a programově 
zneužívají sociální dávky, si 
nezaslouží nic.

Ani Senát, ani jednotlivý 
senátor nemohou zajistit a za-
řídit všechno. Já mohu nabíd-
nout zkušenosti, přímočarost 
a pracovitost. Ze své cesty 
nikdy neuhýbám vpravo ani 
vlevo a nehodlám to dělat ani 
v případě, že budu zvolen do 
Senátu. Mým cílem je nabíd-
nout lidem v našem okrese re-
álnou šanci na zlepšení jejich 
života, ne vzdušné zámky.

Jiří Maria Sieber, 
mostecký podnikatel, 

herec, autor (Řád 
národa)

V čem chcete jako senátor 
pomoci Mostecku?

Mostecko se potýká s cikán-
ským problémem, který zatím 
není moc vidět, ale který bude 
v budoucnu velký problém, 
pokud se nezačne zásadně ře-
šit. Cikáni z prázdných pane-
láků se nyní stěhují do Mostu 
a vytváří nové ghetto na Bu-
dovatelce. Bude jen otázkou 
času, kdy se začne bourat Bu-
dovatelka. Pokud bych se stal 
senátorem, chtěl bych pomoci 
našim lidem, aby se jejich do-
movy nestaly ghettem.

Jak konkrétně chcete po-
moci?

Chtěl bych prosadit změnu 
zákona o pronájmu bytů a to 
tak, aby nájem bytu byl podmí-
něný souhlasem statutárního 

orgánu Spole-
čenství vlast-
níků jedno-
tek, případně 
aby tento or-
gán domovní 
samosprávy 
měl pravomoc odmítnout udělit 
souhlas s pronájmem bytu člo-
věku na sociálních dávkách. Ta-
kovému, u kterého by bylo rizi-
ko, že by přítomnost jeho rodiny 
v domě způsobila „chanovizaci“ 
domu a tím devastovala domov-
ní soužití vlastníků a nájemníků 
bytů v domě. Myslím si, že není 
nadále možné, aby stát fi nan-
coval cikánům pohodlný život 
a bydlení zadarmo. Neustále 
je nám podsouváno, že se mají 
cikáni rozmístit mezi normální 
pracující lidi a pak se snad změ-
ní. To je nesmysl. Já bych zastavil 
proplácení nájmu bytu nepracu-
jícím cikánům a podpořil bych 
vznik cikánských osad jako na 
Slovensku, kde by si cikáni žili 
sami společně tak, jak umí. 

Zbyněk Vodák, 
stavební inženýr 

(TOP 09)
V čem chcete jako senátor 

pomoci Mostecku?
V rámci kontaktní kampaně 

se chci zaměřit na řešení neza-
městnanosti v  oblasti Mostu, 
na intenzivnější získávání pe-
něz z dotací a také na problé-
my, které souvisí s těžbou uhlí. 

Až budu senátorem, tak 
první věc co udělám, že za-
čnu objíždět všechny vesnice 
a města po Mostecku a budu 
se místních a nejen staros-
tů a zastupitelů ptát na jejich 
problémy. Ale i mimo budovu 
Senátu chci prosazovat naše 
mostecké zájmy, abychom 
jsme se zde měli co nejlépe. To 
je taky věc, kterou tady nikdo 
nedělal. 

Kandiduji, protože chci re-
prezentovat ty lidi, kteří tu 
chtějí kvalitně žít. Chci změnit 
jednu věc – ptát se a zajímat se. 
V tomhle kraji se totiž nikdo 
o nikoho nezajímá. Celá má 
kampaň bude jeden velký roz-
hovor. A před volbami zveřej-

ním výsledky 
svého šetření 
a nabídnu je 
všem, kteří 
budou mít tu 
možnost pro 
náš kraj něco 
udělat.

Jak konkrétně chcete po-
moci?

Mám snahu podpořit no-
vodobý Marshallův plán o po-
zvednutí Ústecka, Ostravska 
který se konečně v nedávných 
dnech podařilo i vládě vysvět-
lit, že se bez tzv. Marshallova 
plánu a tím restartu u nás na 
severu nehneme. Budu to peč-
livě sledovat, protože všichni 
víme, jak už jednou peníze na 
obnovu kraje politici rozkrad-
li. V případě Ústecka ale po-
važuji za klíčové udržet mladé 
úspěšné lidi v regionu. 

A to je to, co chci pro tento 
region prosazovat jako sená-
tor. Snažit se společně s míst-
ními občany, politickými sub-
jekty, zastupiteli měst a obcí 
prosadit lepší prostředí pro 
jejich život.

Roman Ziegler, 
ředitel 8. ZŠ Most
V čem chcete jako senátor 

pomoci Mostecku?
Hlavní oblastí je vzdělávání. 

Je potřeba českému školství 
poskytnout mnohem více fi -
nančních prostředků na po-
můcky i na zaplacení kvalit-
ních učitelů. 

Další palčivou oblastí Mos-
tecka je sociální problematika. 
Pro mnoho lidí je deprimující 
vidět, když se vyplatí nepraco-
vat, když se zneužívají sociální 
dávky a když se města a obce 
zalidňují nepřizpůsobivými. 

Velkou pomocí regionu by 
bylo rozšíření silnice z Mostu 
do Litvínova na čtyřproudou.

V  neposlední řadě chci 
pomáhat občanům s  řešením 
problémů, které je trápí a ne-
mohou je vyřešit sami.

Jak konkrétně chcete po-
moci?

Je potře-
ba vytvořit 
tlak na vládu 
a poslance, 
aby v  rámci 
státního roz-
počtu byla 
posílena kapitola vzdělávání. 

Majitelům bytů dát účin-
nější zbraně pro boj s neplatiči 
a omezit podporu pro ty, kteří 
dlouhodobě odmítají zaměst-
nání, neposílají děti do školy.

Budu usilovat o pravidelná 
setkávání s  představiteli měst 
a obcí, abych od nich mohl 
získávat podněty a nabízet jim 
pomocnou ruku.

V oblasti životního prostře-
dí chci hledat průsečíky mezi 
ochranou životního prostředí 
a zlepšováním podmínek pro 
zaměstnavatele.

Rozšíření silnice z  Mostu 
do Litvínova na čtyřproudou 
je potřeba stále připomínat na 
nejvyšší úrovni, aby byla zařa-
zena mezi priority. 

Jiří Šlégr, bývalý 
hokejista (ČSSD)

V čem chcete jako senátor 
pomoci Mostecku?

Lidi na Mostecku nejvíce 
trápí problematika sociální 
spravedlnosti týkající se vy-
plácení a zneužívání sociál-
ních dávek. Dále, a to s tím de 
facto souvisí, otázka nízkých 
mezd v našem regionu a v ne-
poslední řadě bezpečnost, a to 
především v tzv. vyloučených 
lokalitách, jakými jsou např. 
Janov nebo Chanov. 

 
Jak konkrétně chcete po-

moci?
V oblasti bezpečnosti je 

potřeba posílit policejní hlíd-
ky a nastavit tzv. nulovou 
toleranci zločinu, tzn. stejná 
pravidla pro všechny. Co se 

týče pracu-
jících a na 
druhé straně 
„dávkařů“, je 
třeba urych-
leně ukončit 
praxi, kdy 
se pracujícím vede hůře než 
lidem na dávkách. Navíc na 
Mostecku bohužel žije mno-
ho lidí, kteří mají malé mzdy. 
To chci řešit. V našem regio-
nu je práce velmi levná a to 
se musí systémově a rychle 
změnit. Zasadím se o to, aby 
dále rostla minimální mzda 
a rovněž nasadím všechny své 
síly na to, aby se začaly zmen-
šovat nespravedlivé rozdíly 
ve mzdách mezi jednotlivými 
regiony. Celá republika dlou-
hodobě žila z práce lidí v na-
šem regionu. Je na čase, aby to 
začala Mostecku vracet.

Josef Nétek (KSČM)
V čem chcete jako senátor 

pomoci Mostecku?
Jedním z problémů je vyso-

ká nezaměstnanost pro občany, 
kteří přicházejí o zaměstnání 
z důvodu útlumu těžby. Dalším 
problémem jsou vyloučené lo-
kality, ve kterých žijí lidé s níz-
kou kulturou bydlení a převáž-
ně nezaměstnaní. V  žádném 
případě nelze přehlédnout pro-
blém v  oblasti životního pro-
středí, který má velký podíl na 
zdraví našich obyvatel.

Jak konkrétně chcete po-
moci?

Řešení vidím v  tom, že 
především stát musí změ-
nit postoj k  našemu okresu 
a kraji a začne vnímat občany 
v okrese Most jako ty, kterým 
mnohé dluží. V  oblasti zdra-
votnictví je potřeba zlepšit 
dostupnost špičkových pra-
covišť a zdravotnického per-
sonálu. To lze zajistit tím, že 

dobře ohod-
notíme tak 
n á r o č n o u 
a zodpověd-
nou práci lé-
kařů a zdra-
votnického 
p e r s o n á l u . 
Rovněž je třeba rozšířit síť 
sociálních služeb a to i o do-
movy pro seniory, ve kterých 
najdou třeba i nový domov 
pro zasloužený odpočinek 
po celoživotní práci. Jedním 
z  nejdůležitějších úkolů pro 
budoucnost našeho okresu je 
vzdělávání a nemám na mysli 
jen to vysokoškolské. V  sou-
časné době se ukazuje, že je 
nedostatek šikovných řemesl-
níků ve všech oborech. Proto 
se domnívám a spatřuji řešení 
tohoto problému v  podpoře 
učňovského školství, tak jak 
již činí Ústecký kraj. To vše 
souvisí s následným vznikem 
nových pracovních míst a sni-
žováním nezaměstnanosti.
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LITVÍNOV – Počasí je ideální pro 
běžkování. A tak hurá do hor. 
Z  Litvínova jezdí ski bus každý 
víkend. Komu se nechce do hor, 
může si zaběžkovat přímo ve 
městě.

Cyklostezka, která vede litví-
novským areálem Nové Zálu-
ží, je v současných sněhových 
podmínkách ideální pro běžec-
ké lyžování. Technické služby 
uklidily sníh z parkoviště areálu 
v Hamru. První milovníci běžek 
již projeli po straně cyklostezky 
stopu a věří, že ji i nadále budou 
chodci respektovat. Každý pátek 
a sobotu vypravuje Destinační 
agentura Krušné hory z Litvíno-
va ski bus na Dlouhou Louku, 
přímo na Krušnohorskou bílou 
stopu. Krušnohorská bílá stopa 

je unikátní síť běžeckých tra-
tí v Krušných horách v oblasti 
Lesná, Klíny, Dlouhá Louka, 
Bouřňák, Fojtovice a Telnice. 
Běžkařům nabízí strojově upra-
vené stopy, které navazují i na 
stopy v sousedním Sasku. Nad-
mořská výška tratí se pohybuje 
od 750 do 950 metrů, což dává 
vyznavačům bílé stopy záruku 
dobrých sněhových podmínek. 
Šesti střediskům, která jsou pro-
vozována občanskými sdruže-
ními, se podařilo propojit hře-
beny Krušných hor běžeckými 
tratěmi o celkové délce zhruba 
350 km. Mapu běžeckých stop 
najdete na kbstopa.cz. Ski bus 
jezdí z Litvínova z  autobusové-
ho nádraží v  9.30 hodin ze za-
stávky č. 5.  (pur)

Vykázáni z domova
Ještě ani neskončil leden 

a policisté už vykazovali ná-
silníky z  domovů. Zákonného 
oprávnění vykázat osobu ze 
společné domácnosti využili 
mostečtí policisté letos již ve 
čtyřech případech. Násilí muži 
nepáchali jen na svých partner-
kách. Minulý týden vykázala 
hlídka v Mostě z bytu muže, 
který má opakovaně napadat 
slovně i fyzicky svoji matku. 
Dalšího muže vykázali policisté 
mosteckého obvodního odděle-
ní. Ten své přítelkyni vyhrožu-
je, vydírá ji, napadá ji verbálně 
i fyzicky, a to někdy nedůstoj-
ným způsobem. K incidentům 
docházelo již loni a i v letošním 
roce v nich násilník pokračoval. 
Třetím vykázaným je též Mos-
tečan, který se ke své přítelkyni 
nechová zrovna přívětivě. Ženu 
omezuje v bytě, slovně i fyzic-
ky ji napadá většinou v místě 

bydliště. I čtvrtý případ se týká 
domácího násilí a obětí je žena 
v obci na Litvínovsku, kterou 
její partner týrá psychicky i fy-
zicky od předloňského roku do 
současnosti a kvůli svému cho-
vání ho policisté z bytu vykáza-
li.

Z hokeje do basy
 Vypravil se na hokej a skon-

čil v  rukou policistů Ti si totiž 
všimli muže před zimním sta-
diónem v  Litvínově a poznali 
v  něm hledaného, který se vy-
hýbá nástupu trestu. Výzvu od 
soudu k  okamžitému nástupu 
k výkonu trestu muž obdržel už 
vloni v  září. Muž skončil v po-
licejní cele, následně si na poli-
cejním oddělení převzal záznam 
o sdělení podezření ze spáchání 
přečinu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání a poté 
byl ještě týž den předán vězeň-
ské službě.  (pur)

MOSTECKO – Meteorologové opět hlásí tuhé mrazy. Hladiny vod-
ních nádrží a rybníků sevře led. Než se ale vypravíte bruslit na pří-
rodní plochu, podívejte se na ledové zpravodajství a zjistěte, jak 
silný led je tam, kam se chystáte. Led už od roku 2009 měří Poříční 
oddělení Policie ČR v Ústí nad Labem.

Monitoring se v zimních mě-
sících provádí na zamrzlých je-
zerech, rybnících i řekách, kde 
se shromažďuje větší množství 
lidí kvůli bruslení, hokeji a dal-
ším zimním aktivitám. Letos byl 
zahájen 11. ledna. „Hlídka má 
za úkol kontroly pořádku, dodr-
žování ustanovení Rybářského 
řádu a kontroly na úseku život-
ního prostředí, zejména dodržo-
vání zákazů vjezdu a vytváření 
nepovolených skládek odpadu. 
S ohledem na zajištění bezpečnos-
ti osob provozujících aktivity na 
zamrzlých vodních plochách hlíd-
ka sleduje stav a vlastnosti ledu,“ 

informuje policejní mluvčí Šárka 
Poláčková. 

Měření tloušťky ledu se pro-
vádí sondáží ve vzdálenosti 
1 metr, 5 metrů a 20 metrů od 
břehu na vybraných lokalitách 
vytipovaných vodních ploch. 

„Výsledky měření jsou k dispo-
zici na stránkách Policie ČR pro 
jednotlivé lokality po okresech 
a jsou také zasílány příslušným 
obecním úřadům obcí poblíž 
sledované vodní plochy v po-
době vhodné k vyvěšení poblíž 
sledované plochy pro informo-
vání návštěvníků a zajištění je-
jich větší bezpečnosti,“ doplnila 
mluvčí. Na Mostecku monito-
ruje Policie ČR led na Bene-
diktu, Matyldě, v  Patokryjích, 

u přesunutého kostela. V  Lit-
vínově na nádrži Šedák a Nová 
voda.

Vodní záchranáři do-
poručují několik pravi-
del, kterých by se měli 
lidé při vstupu na ledo-
vou plochu držet:

- Nepohybujte se volně 
po ledu o tloušťce menší 
než 25 cm a v místech, 
kde není možnost pomo-
ci v případě nouze.

- Vyhýbejte se místům, 
kde pod ledem přitéká 
do nádrže voda. Tam je 
led slabší.

- Po ledové ploše se ne-
pohybujte ve skupinách.  

(pur)

LITVÍNOV – Z  ulic Litvínova mizí sníh jen pozvolna. Vedení města 
řešilo krizovou situaci. V nejnevhodnější dobu, uprostřed sněhové 
kalamity, přišly Technické služby Litvínov o dva stroje. Na začátku 
týdne ale město objednalo na pomoc externí fi rmy a sněhy se hnuly. 

Přívaly sněhu zasáhly také 
Litvínov. Přestože podle slov 
místostarosty města Milana Šťo-
víčka byly litvínovské technické 
služby na zimu připraveny, sně-
hovou kalamitu přeci jen ne-
zvládly. Před víkendem, kdy byl 
příval sněhu největší, totiž přišla 
společnost o dva stroje. „Dvě 
multikáry s radlicemi nevydržely 
nápor. Veškerá ostatní technika 
i všichni zaměstnanci byli v teré-
nu, nebylo ale v jejich silách ukli-
dit město tak, aby byli obyvatelé 
spokojeni. U krajnic se hromadil 
odhrabaný sníh, některá místa 
se stala neprůjezdná, parkoviště 
zasypaná sněhem. Museli jsme 

proto přijmout okamžitá opatře-
ní. Prioritou bylo uklidit město, 
odklidit sníh z  ulic a vyvézt ho 
mimo obydlené části Litvínova,“ 
vysvětlil problémy, se kterými 
se Litvínov začátkem týdne po-
týkal. Na boj se sněhem si Lit-
vínov najal externí fi rmy, jejichž 
úkolem bylo pomoci technic-
kým službám s  úkolem, který 
nemohli zaměstnanci společ-
nosti sami zvládnout. V ulicích 
města se objevila těžká techni-
ka. Nakladače a nákladní vozi-
dla. „Prioritou bylo odvézt sníh 
z parkovišť. Z parkoviště za poš-
tou, fajle, ze sídliště Pod Lesem,“ 
doplnil místostarosta. Nákladní 

auta a nakladače se v  ulicích 
města pohybovaly i další dny 
a hromady sněhu postupně mi-
zely. „Děkujeme všem občanům, 
kteří s  odklízením sněhu pomá-
hají. Hodně nám pomůže, když 
lidé odklízí sníh na chodnících 
kolem svých domů a zaparko-
vaných aut. Uvědomujeme si, že 
město nebylo uklizeno od sněhu 
včas a dokonale, ale udělali jsme 
vše pro to, abychom sněhovou 
kalamitu zvládli,“ ujistil Milan 
Šťovíček. Přes veškeré problémy 
se sněhem se ale městu podařilo 
zachovat všechny linky městské 
hromadné dopravy, která jezdi-
la podle jízdního řádu. Během 
krátké chvíle ale vyčerpalo měs-
to fi nanční prostředky určené 
na zimní údržbu a bude muset 
rozpočet na likvidaci sněhové 
nadílky posílit.   (pur)

P  orušené paragrafy

Sněhová kalamita zasáhla Litvínov

 Opět udeří mrazy - čtěte ledové zpravodajství!

 Počasí na běžky je ideální, 
proto hurá do hor

LITVÍNOV – Do litvínovského zastupitelstva se vrací zastupitelský 
klub ODS. Členy tohoto klubu jsou zastupitelé Helena Zemánková 
Týřová a Daniel Volák, kteří kandidovali jako nezávislí za Hnutí Ote-
vřená radnice a za toto hnutí byli také zvoleni. Nyní se opět stali čle-
ny Občanské demokratické strany a za ODS budou v zastupitelstvu 
také vystupovat. Co tato změna bude znamenat pro jejich voliče, 
jsme se zeptali předsedy poslaneckého klubu Daniela Voláka.

Do komunálních voleb jste 
šli jako nezávislí za Hnutí Ote-
vřená radnice a se svým voleb-
ním programem jste oslovili 
voliče do té míry, že vám to 
vyneslo dvě křesla v zastupitel-
stvu. Většina kandidátů Hnutí 
Otevřená radnice byli před tím 
dlouholetí členové ODS, proč 
tehdy před volbami ta změna?

Prioritou místní organizace 
ODS v  Litvínově bylo dlouho-
době „Bezpečné  a čisté město“. 
To jsme prosazovali v době, kdy 
jsem byl starosta města i v dal-
ších obdobích, jako zastupitelé.  
Prosadili jsme například mobil-
ní služebnu městské policie a za-
sadili jsme se spolu s koaličním 
partnerem o fungující tzv. „nu-
lovou toleranci“. Před komu-
nálními volbami se ale místní 
organizace ODS od tohoto pro-
gramu odklonila a začala prosa-
zovat jiné priority. Řešení kri-
minality a sociálního napětí již 
nemělo být pro nás důležité. Pro 
většinu dlouholetých či dokonce 
zakládajících členů ODS v Litví-
nově byla změna priorit a osob 
ve vedení organizace naprosto 
nepřijatelná. Právě kvůli tomu, 
že jsme roky prosazovali bez-
pečnost a čistotu ve městě, jsme 
měli stálou důvěru a podporu 
voličů. Program byl věrohodný 

a byl plněn. Navíc litvínovskou 
organizaci začali najednou re-
prezentovat lidé, které jsme 
nemohli akceptovat. Proto jsme 
jako nezávislí kandidovali za 
Hnutí Otevřená radnice a do 
voleb šli s programem, který se 
ztotožňoval s  naší dlouholetou 
fi lozofi í. Všech pětadvacet kan-
didátů Hnutí Otevřená radnice 
byli buď dlouholetí či zakláda-
jící členové místní organizace 
ODS v  Litvínově, bývalí rad-
ní, zastupitelé,  nebo rodinní 
příslušníci  a pouze pod jinou 
značkou chtěli pokračovat ve 
své práci a aktivitách pro město 
Litvínov. O správnosti našeho 
rozhodnutí svědčí podpora vo-
ličů, kteří nám umožnili zased-
nout v zastupitelstvu města, za-
tímco ODS ve volbách s novým 
programem neuspěla. 

Co se změnilo, že jste se 
rozhodli vrátit do ODS a v za-
stupitelstvu dál pracovat jako 
členové této strany?

Předně jsme byli osloveni 
ODS a vyzváni k  návratu. Za 
druhé to byl odchod těch, 
kteří propadli ve volbách 
a byli pro nás jako stra-
ničtí kolegové nepřija-
telní. Litvínovská ODS 
se vrací zpět k  původ-
ním myšlenkám a akti-

vitám. Místní organizace se po-
týkala s  nedostatkem aktivních 
a pracovitých členů. Pro všech-
ny, kteří jako nezávislí kandido-
vali za Hnutí Otevřená radnice, 
je ODS srdeční záležitostí. Pro 
ODS pracovali dlouhé roky, 16 
let i více, ztotožňovali se s pravi-
covými ideály strany, hájili svo-
bodu, právní stát apod.  Proto 
jsme se v době, kdy se místní or-
ganizace ODS v Litvínově ocitla 
v krizi, rozhodli k návratu. Dál 
chceme pro Litvínov pracovat 
pod značkou ODS a prosazovat 
vše, co je naší prioritou už roky. 

Co nyní od vás mají očeká-
vat vaši voliči?

Pro ně se 
nic nemění. 
K o m u -
n á l n í 
politika 
je o osob-
noste ch 
a o aktivi-
tách, které 
je nutné 
pro kon-
k r é t n í 
město vy-
konávat. My 
dál chceme 
p r o s a z o v a t 
čistotu a bez-
pečí. To je 

pro město nejdůležitější, řekně-
me, elementární komunální zá-
klad. Je ve městě včas odklizen 
sníh? Jsou vyvezené odpadky? 
Můžeme bez obav poslat děti 
samotné na sportovní krouž-
ky a do Lidušky? Chceme také 
podporovat místní podnikatele, 
protože bez podnikatelů je měs-
to mrtvé. Chceme město zbavit 
zbytečných zákazů, kterých je 
všude plno a ztěžují lidem ži-
vot. A je třeba snížit koefi cient 
daně z nemovitostí, aby bydlení 
a vlastnictví nemovitostí bylo 
v  Litvínově levnější. Dál bude-
me plnit všechny body našeho 

volebního programu, kte-
rý se nijak neodklá-
něl od dlouhodo-
bé politiky ODS 
v Litvínově. Ta už 
má voličům opět 
co nabídnout. 
Aktivní a schop-
né lidi, kteří v ži-
votě dokázali, 
že si umí pora-
dit a poradí si 
i s problémy, kte-

ré Litvínov trápí.   
 (pur)

ODS Litvínov obnovuje činnost

Daniel Volák
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Michaelu Hejčovou, 
preventistku Městské 

policie Litvínov

Co od preventistů chtějí 
dnešní senioři, jak jim můžete 
pomoci?

 „Seniorům vadí špatné sou-
sedské vztahy, nepořádek u po-
pelnic, bojí se o své zahrádky 
a chaloupky, jsou nespokojení 
se situací v  Janově. Nerozumí 
jevům, které se dějí, zneužívá-
ní dávek, že se rodiče nestarají 
o své děti, že se ničí byty. Často 
si stěžují na dlužníky, bezdo-
movce, žebráky. Situace s podo-
mním prodejem se dost zlepšila, 
ale vyhráno není. Na druhou 
stranu ale musím říci, že se se-
nioři chovají velmi zodpovědně, 
aktivně přistupují k problémům 
v  panelácích nebo v  místě své-
ho bydliště, zajímají se o dění. 
To jsou naši aktivní senioři, ti, 
kteří se účastní našich progra-
mů, celoměstských akcí, chodí 
do knihovny, jezdí do Prahy 
do divadel, na výlety. Žijí tak, 
jak by jim mnozí záviděli. Pak 
jsou tady ale ti, kteří kvůli své-

mu zdravotnímu stavu či jiné 
nepřízni osudu čelí exekucím, 
řeší dluhy nebo špatnou fi nanč-
ní situaci, domáhají se někdy 
marně svých práv. Byť jim po-
máháme, jak se dá, stejně raději 
neopouští své byty ze strachu 
o svou bezpečnost i o majetek, 
mnohdy jsou to vdovy, které 
jsou už zoufalé. Přesto, že naší 
cílovou skupinou jsou i oběti 
podvodů a podvodníků, a té-
matu se věnujeme už opravdu 
dlouho, najdou se tací, kteří se 
s  dětskou zvědavostí vypraví 
na předváděcí akci. V  kontra-
stu s  tím pak pracujeme s  ba-
bičkami, které někdo připravil 
o řádově tisíce, protože prostě 
naletěly podvodníkovi. Stále je 
ještě mnoho seniorů, o které 
usilujeme a chceme je zapojit 
do našich akcí. Naposledy jsme 
se pro spolupráci snažili získat 
prarodiče, kteří mají v péči svá 
vnoučata, a přestože jsou to 
většinou stateční lidé, mají vel-
mi nízké sebevědomí a snaží se 
držet opodál. Senioři mě baví, 
dokážou pochválit, ocenit vaší 
práci a někdy poradí i oni nám.“ 

(pur)

LITVÍNOV – Při bilancování loňského roku může být spokojený jed-
natel SPORTaSu Miroslav Otcovský. Novotou září sportovní hala na 
Koldomu, jako nová je i Citadela. V letošním roce plánuje Miroslav 
Otcovský už jen doladit pár maličkostí. Například přírodní park 
mezi koupalištěm a sportovní halou. 

Velkou proměnou prošla za 
poslední dva roky Citadela. Re-
konstrukce Citadely spolykala 
postupně bezmála  pětadvacet 
miliónů korun. Na centru 
litvínovského kulturního dění 
je to ale znát. Nejprve prošla 
Citadela zásadní rekonstrukcí 
obvodového pláště, oken, 
dveří a střechy. Ve vestibulu 
Citadely přibyla divadelní 
kavárna, rekonstrukcí prošly 
toalety. V  kinosále se podařilo 

upravit vzduchotechniku tak, 
že je ji možno pouštět i během 
představení. Úpravou prošel 
i společenský sál. Změnil se tvar 
tanečního parketu, dostal i nové 
parkety. Zásadní rekonstrukcí 
za poslední dva roky prošla také 
sportovní hala na Koldomu. 
Ke všem změnám, zateplení, 
fasádě, povrchu haly, přibyly 
v letošním roce tribuny a zázemí 
pro návštěvníky. Zdálo by se, že 
má jednatel SPORTaSu Miroslav 

Otcovský na dlouhou dobu 
hotovo a v  letošním roce ho 
čekají k  řešení pouze provozní 
věci. „Tak to samozřejmě není. 
Mám spoustu plánů a nápadů, 
ale nechci o nich zatím mluvit. 
Ještě není zajištěno fi nancování, 
a hlavně souhlas města. Hotovo 
ale není,“ ujistil Miroslav Otcov-

ský. Ten už v loňském roce mlu-
vil o plánech na přírodní park 
mezi halou a koupalištěm a na 
autokemp přímo na koupališti. 

Na park by mohl SPORTaS po-
žádat o dotaci, výzvy jsou v tom-
to roce vypsané. Zatím ale ne-
dostal zelenou od města. „Další 
práce nás čeká v Citadele. Napří-
klad šatny herců nebo sedačky 
v kinosále. Chceme také novinky 
na koupališti. To ale záleží přede-
vším na návštěvnících. Lidé z Lit-
vínova nám můžou psát, co by si 
přáli na koupališti změnit. A my 
se jejich přáním budeme inspiro-
vat,“ doplnil Miroslav Otcovský. 
Ta největší změna ve SPORTaSu 
se ale v  letošním roce dotkne 
plavecké haly. Zastupitelé roz-
hodli o stavbě plavecké haly na 
koupališti, a tak se chystá pro-
jektová příprava celé akce.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovský psí útu-
lek praská ve švech. Kapacita 
je už zcela zaplněná a nevejde 
se tam jediný zatoulaný pes. 
V  útulku jsou přitom psi, kteří 
mají šanci na nový domov. Ště-
ňata ovčáka, labrador i malí psi 
vhodní do bytu. Kdo uvažuje 
o tom, že by pomohl opuštěné-
mu pejskovi, je nyní nejvhod-
nější doba.

Kapacita litvínovského psího 
útulku je po delší době zaplně-
ná. Do útulku se vejde třicet psů 
a přesně tolik jich nyní útulek 
opatruje. „Je to tím, jaká je nyní 
zima. Mráz a hodně sněhu v  li-
dech vyvolává větší zájem o psy, 

které vidí pobíhat na ulici bez 
pána. Volají nás ke každému ta-
kovému případu, a tak se útulek 
pozvolna plní. Přestože pečlivě 
a všemi možnými prostředky 
vyhledáváme původní majitele 
zatoulaných psů, všechny se nám 
vrátit domů nedaří,“ říká velitel 
Městské policie Litvínov Zde-
něk Urban. V útulku si nyní vy-
bere každý. K mání jsou psi mla-
dí i starší, malí, vhodní do bytu 
i velcí na zahradu. Každý pes, 
kterého se nyní podaří umístit 
k  novým majitelům, znamená 
šanci pro dalšího, že se v  mra-
zech dostane z ulice do zateple-
ného kotce. (pur) 

Pomozte zatoulaným psům

Chcete změny na koupališti? Pište na SPORTaS

I „Lidé z Litvínova nám můžou 
psát, co by si přáli na koupališti 
změnit. A my se jejich přáním bu-
deme inspirovat.“

MEZIBOŘÍ - V plném provozu, zasněžený a upravený je lyžařský are-
ál v Meziboří. Sjezdovku a vlek převzaly v  loňském roce od TJ Ba-
ník Meziboří mezibořské technické služby. V současné době nabízí 
Meziboří lyžařům atraktivní večerní lyžování dostupné městskou 
hromadnou dopravou. Sjezdovku využívají lyžaři i během víkendů.

Technické služby Meziboří 
zvládly hned po první sněhové 
nadílce v krátkém čase sjezdov-
ku upravit a zprovoznit. „Chtěli 
jsme využít letošních příznivých 
podmínek a umožnit lidem spor-
tovní vyžití na sněhu v  Mezibo-
ří. Sjezdovka je v  současné době 
v provozu celá a vlek jede,“ ujistil 
vedoucí technických služeb Pa-
vel Esop. Hned první víkend, 
kdy se v  Meziboří l yžovalo, 
přišlo nebývale hodně lyžařů. 
„Dokonce byly na vleku fronty, 
což nebývá v  Meziboří zvykem. 

Pro lyžování jsou ale výborné 
podmínky,“ doplnil Pavel Esop. 
Přírodní nadílku sněhu na sjez-
dovce doplnily technické služby 
umělým sněhem ze sněžných 
děl. Vrstva sněhu je tak na sjez-
dovce ideální. „Máme vlastní 
dvě sněhová děla, ta jsou ale už 
zastaralá a jejich kapacita je 
nedostatečná. Jedno sněžné dělo 
nám zapůjčila fi rma SUPERS-
NOW. S  jeho pomocí jsme sníh 
na sjezdovce doplnili do žádoucí-
ho množství. Dělo máme vypůj-
čené zdarma na celý měsíc. Pak 

se bude rozhodovat, zda pořídí-
me vlastní nové dělo,“ prozra-
dil Pavel Esop. Nejvíce si lyžaři 
v  Meziboří pochvalují možnost 
večerního lyžování. Ve všední 
dny se lyžuje od 16 do 20 ho-
din na osvětlené sjezdovce. „To 
je ideální pro pracující. Přijdou 
z práce a mohou si jít v klidu za-
lyžovat. Navíc je areál je kousek 
od zastávky městské hromadné 
dopravy. U sjezdovky je parko-
viště s  dostatečnou kapacitou. 
Na Meziboří tak přijíždí za ly-
žováním také lidé z  jiných měst, 
z Mostu, Loun, a dokonce i Tep-
lic,“ řekl dále Pavel Esop. Zimní 
areál v Meziboří je vhodný také 
pro lyžařské výcviky základ-
ních škol. „Nabízíme základním 
školám náš areál. Je pro školy 

blízko a dostupný. Už ho využí-
vá mezibořská základní škola, 
ale například i škola z  Horního 
Jiřetína. Cena za lyžařský výcvik 
v  Meziboří je nesrovnatelně 
nižší, než když škola vyjede do 
lyžařských areálů vzdálenějších. 
Pro mnohé rodiče je pak lyžařský 
výcvik pro jejich děti cenově 
nedostupný,“ upozornil Pavel 
Esop. Za rychlou a dobrou prá-
ci v  zimním areálu chválí me-
zibořské technické služby také 
starosta města Petr Červenka. 
„Technické služby Meziboří mají 
ve vínku údržbu města a dělají 
to dobře. Starost o lyžařský are-
ál mají nově navíc. Jsem rád, že 
se nového úkolu zhostily dobře 
a sjezdovka v Meziboří je v pro-
vozu,“ uzavřel starosta.  (pur)

Lyžařský areál v Meziboří je v provozu
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MEZIBOŘÍ – Přívaly sněhu z poslední doby zavalily také horské měs-
to Meziboří. Přestože na silnicích a chodnících Meziboří je o poznání 
více sněhu než v  podhorských městech, Mezibořští si s  ním zatím 
poradili dobře. Ve velkém ho vyváží z ulic za město.

Technické služby Meziboří 
dosud z  města vyvezly 300 ku-
bíků sněhu. „Je to sníh z  par-
kovišť a chodníků. Po úklidu 
sněhu vznikají až dvoumetrové 
valy, které ve městě nemohou 
zůstat,“ říká starosta města 
Petr Červenka. Přívaly sněhu 
také komplikují parkování 

v Meziboří. Parkoviště jsou sice 
uklizená, mezibořští řidiči ale 
parkují při okrajích silnice, což 
v  době sněhové kalamity není 
možné. „Máme na parkování 
na komunikacích výjimku, ale 
právě v  takových situacích, jako 
je letošní zima bohatá na sníh, 
se projevuje, že je nutné vybu-

dovat nová parkoviště. Máme 
už představu, kde by parkoviště 
mohlo být. V  současné době ale 
řešíme nepochopení některých 
obyvatel města, kteří s  budová-
ním nových parkovišť nesou-
hlasí,“ připomněl starosta. Na 
boj se sněhem jsou mezibořské 
technické služby dobře 
vybaveny. „Díky vedení města 
máme technické vybavení, které 
potřebujeme. Daří se nám i díky 
nasazení všech našich zaměst-
nanců. Na ruční údržbě chod-

níků a zastávek se podílí také 
dvanáct zaměstnanců na veřejně 
prospěšnou práci,“ doplnil ve-
doucí technických služeb Pavel 
Esop. V boji se sněhem a mra-
zem využívají technické služby 
směs posypového materiálu. 
„Sůl je platná pouze do minus 
pěti stupňů. Při nižších teplotách 
už nepomůže. Využíváme směs 
soli a inertního materiálu. Ve 
skladišti máme posypového ma-
teriálu dost až do konce zimy,“ 
uzavřel Pavel Esop.  (pur)

LITVÍNOV – Nízkoprahové centrum Jaklík v  Janově patřilo vloni 
k místům, kam mířily školní i předškolní děti za zábavou i poučením. 
Stejné to bude i letos. Šéfka centra, preventistka Městské policie Lit-
vínov Michaela Hejčová, už má připravený program. 

Nízkoprahový klub je stále 
určen pro děti od 6 do 15 let. 
Roky už funguje stejně. Micha-
ela Hejčová nemá důvod příliš 
měnit to, co už se časem osvěd-
čilo. „I bývalí ‚Jaklíkáři‘, kteří 
se přijdou podívat, s úsměvem 
říkají: Tady se nic nezměnilo,“ 
pochvaluje si Michalela Hej-
čová. Minulý rok byl pro Jaklík 
obtížnější. „Nedařilo se sehnat 
terénního pracovníka, který by 
se dětem věnoval. Provoz byl 
částečně omezen a museli jsme 
přistoupit ke změnám. Nakonec 
jsou to ale změny pozitivní. Do 

15 hodin je klub určen pro malé 
děti, potom přicházejí 10-ti leté 
a starší,“ vysvětlila preventist-
ka. 

Letos neplánuje preventist-
ka v  provozu Jaklíku nic zá-
sadního změnit. „Musíme ale 
akceptovat realitu a zaměříme 
se na protidrogovou prevenci. 
Chceme se zapojit do projek-
tu Cyklo-běh za ČR bez drog. 
O závislostech mluvíme s dětmi 
na středních i základních ško-
lách, ale i se seniory. Čeká nás 
Záchranářský den. Nevzdám se 
ani prospěšné spolupráce se so-

ciálními pracovníky, plánujeme 
běžnou společnou činnost, ale 

také víkendový výjezd mimo 
Litvínov se skupinou patnác-

ti dětí. S  terénními sociálními 
pracovníky z  Janova už máme 
nasmlouvanou akci věnovanou 
teenagerům, určitě se zapojím 
do letních aktivit v  sídlišti,“ 
prozradila plány na letošní 
rok Michaela Hejčová. Ta také 
slibuje dětem z Jaklíku pestré 
jarní prázdniny. Ráda by s dět-
mi z  Jaklíku také opět vyrazi-
la na příměstský tábor během 
letních prázdnin. Ten je ale 
závislý na tom, zda na jeho po-
řádání získá město dotaci. „Je-
nom díky příměstskému táboru 
se některé děti mohou konečně 
podívat za katastr obce,“ připo-
mněla prevetistka. 

Tématem letošního roku 
preventivních akcí v  Jaklíku je 
fi nanční gramotnost. „Máme 
za cíl připravovat děti na vlast-
ní životní kariéru, podpořit 
vzdělání jako vstupenku pro 
uplatnění na pracovním trhu. 
To není lehký úkol,“ říká Mi-
chaela Hejčová. Ani senioři 
nepřijdou zkrátka. „Mezi ně se 
vždycky těším a pokud všechno 
vyjde, potkáme se během roku 
víckrát. Začínáme besedami 
v  klubech a v  knihovně. Vše 
musíme stihnout do května, pak 
si totiž senioři užívají zahrádky 
a rekreace, hlídají vnoučata,“ 
říká preventistka.

Nejoblíbenější akce 
v roce 2016

Příměstský tábor, návštěva 
LASER GAME v Mostě, Den se 
záchranáři v Světě záchranářů, 
pěší túra kolem Oseka, návště-
va minizoo, kina, představení 
kouzelníka, n ocování v Jaklíku 
po noční exkurzi, mikulášská 
a rozdělování vánočních dárků 
pořízených z  projektu Krabice 
od bot a další.  (pur)

 Sníh komplikuje parkování 

V Jaklíku se děti připravují na život

I„Stále usiluji, aby se naše infor-
mace dostaly i tam, kam jsme se 
zatím nedostali. Ať se tedy zá-
jemci hlásí, mohou to být i malé 

skupiny, k teré se chtějí něco dozvě-
dět nebo potřebují poradit. Mohou 
to být i lidé ze vchodů, nebo členové 
samospráv, kteří řeší otázku bez-
pečnosti, ochranu majetku i osobní 
bezpečí. Chci, aby preventivní opat-
ření byla účinná a užitečná. A jsem 
tady pro všechny,“ (Michaela Hej-
čová)

Sníh v Meziboří z centra města vyváží těžká technika.

Do Jaklíku chodí děti předškolní i školáci.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám myčku nádobí AEG 

favorite silence plus – volně stojící, 
energetická třída: A, počet progra-
mů: 5, hlučnost: 42 DB, cena: 8 500 
Kč. Telefon: 606 602 971

 ■ 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

 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
 ■ Muž 41/185/85 kg, pohled-

ný, zajištěný, bez závazků, hledá 
přítelkyni. Schůzky v mém bytě v 
Mostě. Telefon: 721 278 883

 ■ 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

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

KREATIVNÍ DÍLNIČKY

pro děti: pro dospělé a rodiny s dětmi:

/occentralmost www.centralmost.cz

12. 2.   Vyrábíme vonné sáčky s levandulí
              - dárek k Valentýnu
26. 3.   Vítáme jaro - zasadíme bylinkového Vlasáčka
16. 4.   Velikonoční dekorace
14. 5.   Bižuterní kurz - náramky pro radost
              - dárek ke dni matek
11. 6.   Den otců - s tatínky ručně vyrábíme razítka

28. 1.  Výroba Jablečňáků
18. 2.  Malování solí
   4. 3.  Výroba přáníček 3D
             - pro maminky a babičky
15. 4.  Tradiční Velikonoční  perníčky
   6. 5.  Den matek  
24. 6.  Vyrábíme vějíře na léto

14:00 - 17:00 hod.

já tak rád
[maluju]
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Dnes hraje Verva 
s Olomoucí

Nejvyšší hokejová soutěž 
pokračuje dnes, tedy v pátek 
20. ledna, svým dalším ko-
lem základní části. Hokejisté 
HC Verva se v něm předsta-
ví na domácím ledě v duelu 
s  celkem HC Olomouc. Zá-
pas 40. kola začíná v  17.30 
hodin. 

Most přivítá 
atraktivního soupeře

Prvoligový tým hokejistů 
HC Most v sobotním utkání 
WSM ligy přivítá atraktivní-
ho soupeře. Síly totiž změří 
s celkem Motor České Budě-
jovice. Duel s lídrem soutěže 
začíná již v 16.00 hodin. 

Dva zápasy 
v domácím prostředí

Junioři HC Litvínov mají 
na programu dvě utkání 
doma. K prvnímu nastoupili 
už ve čtvrtek proti Českým 
Budějovicím, druhé pak se-
hrají v sobotu 21. ledna, kdy 
na svém ledě hostí od 13.15 
hodin pražskou Spartu. 

Mostečtí junioři 
jedou dvakrát ven
Tým junior HC Most 

hraje v  lize dva zápasy na 
ledě svých soupeřů. V pátek 
20. ledna míří do Klášterce 
a v neděli 22. ledna do hlav-
ního města k utkání s Hvěz-
dou Praha. Doma se předsta-
ví až 28. ledna v utkání s HC 
Klatovy. 

Ondřej Král 
přestoupil do 

Českého Krumlova
Web Badmintonového 

klubu Baník Most informu-
je o tom, že jeho hráč  On-
dřej Král, čerstvý mistr ČR 
U19, přestoupil na vlast-
ní žádost do SKB Český 
Krumlov. V této sezoně už 
hostoval za jejich družstvo 
dospělých v nejvyšší soutěži 
a stal se studentem gymná-
zia v Krumlově. Byl to další 
krok, který musel následo-
vat, aby mohl dál rozvíjet 
svůj talent a naplnit svoje 
sportovní sny. 

Divize odstartuje jaro 
v březnu

Fotbalové týmy působí-
cí v  divizní soutěži, kde má 
Mostecko dvojí zastoupe-
ní v  podobě Baníku Souš 
a Mosteckého fotbalového 
klubu, odstartují jarní část 
o víkendu 11. a 12. břez-
na. Souš i Most budou hrát 
doma.

V hale u Koldomu 
hrály mateřinky

FŠ Litvínov pořádala ve 
sportovní hale na Koldomu 
sportovní den mateřských 
škol, již tradičně spojený 
s fotbalovým turnajem. Akce 
se zúčastnilo 7 mateřských 
škol z Litvínova a okolí. Star-
tovaly tyto školky: MŠ Pod 
Lesem, MŠ Bezručova, MŠ 
Ladova, MŠ Janov Paraplíč-
ko, MŠ Loučná, MŠ Osek, 
MŠ Janov Sluníčko.  (jak)

MOST - Brankářka Dominika Müllnerová patří k oporám Černých 
andělů. Svými výkony pomohla týmu k zisku nejvyšších domácích 
trofejí a řekla si o pozvánku do reprezentace. V lednu se s klubem 
domluvila na prodloužení smlouvy na další dva roky. Co má v Mos-
tě nejraději, nebo jak zvládá předzápasovou nervozitu, prozradila 
v krátkém rozhovoru.

V klubu jste prodloužila 
smlouvu na další dva roky. Co 
máte v Mostě nejraději? 

Člověk by si podle mě měl 
vážit toho, co má a já si toho vá-
žím. Je tu skvělé zázemí a pod-
mínky pro házenou a mě to tu 
baví a líbí se mi tu. Mým největ-
ším snem je ale něco s Mostem 
dokázat v Evropském poháru. 
Doufám, že se nám to podaří, 
i když jsme teď druhý rok po 
sobě nepostoupili do jarní části. 
To je pro mě největší motivace 
a hlavní cíl pro další své půsbení 
v dresu Černých andělů. 

Dokážete si vybavit, co byl 

váš největší házenkářský záži-
tek v loňském roce? 

Určitě. Největší radost jsem 
měla ze zisku titulu českého mi-
stra. Podařilo se nám porazit 
Slavii, i když už to s námi vypa-
dalo špatně. Skvělý zážitek pro 
mě byla i účast na mistrovství ve 
Švédsku. Jsem ráda, že jsem tam 
mohla být a je to pro mě velká 
čest. I když jsem toho moc neod-
chytala a dostala jsem se do brány 
jen v jednom zápase, byla to pro 
mě obrovská zkušenost. Když 
člověk vidí ty nejlepší hráčky, 
motivuje ho to do další práce. Už 
to, že jsem se dostala do nomi-

nace, považuji za úspěch a třeba 
tahle šance přijde i v budoucnu. 

Konec roku týmu nevyšel 
úplně podle představ, jak jste 
to v kabině nesly? 

Prohra ve fi nále Českého po-
háru pro nás byla samozřejmě 
obrovské zklamání a moc nás 
to mrzelo. Bohužel i to se stává 
a ke sportu prohry patří. Ten 

den se nám nedařilo a v zápase 
nám nevycházelo prakticky nic. 
Poruba byla ve všech ohledech 
lepší, rozhodla jejich momen-
tální forma. 

Jaká byla v týmu nálada, 
když vám vyšel interligový 
vstup do nového roku? 

V Porubě jsme vyhrály, byl 
to pro nás moc důležitý zápas 
a vyšel nám, takže doufám, že 
na to budeme dál navazovat. Je 
dobře, že jsme dobrá parta, tým 
je skvělý a s tím doufám budou 
navazovat i úspěchy. 

Jak to máte s  nervozitou 
před začátkem zápasu? 

Já osobně nervozitu moc ne-
prožívám, nevím jak ostatní. 
Možná trochu, ale že by se mi 
klepaly ruce nebo něco podob-
ného, to ne. Většinou ze mě 
všechno spadne ve chvíli, když 
zápas začne.  (pim, jak)

MOST – V dalším kole WSM ligy hostil HC Most na svém ledě celek 
Zubr Přerov a nakonec jej vyprovodil výsledkem 5:4 po prodlou-
žení. Hvězdou utkání byl domácí kapitán Tomáš Divíšek, který byl 
u všech pěti gólů svého týmu. Dva dal a ve třech případech přihrával 
svým spoluhráčům. 

HC Most – HC Zubr Přerov 
5:4pp (2:2, 1:0, 1:2 – 1:0). Branky 
a nahrávky: 14. J. Šimeček (Di-
víšek, Kubinčák), 19. Divíšek (J. 
Šimeček, Kubinčák), 37. Divíšek 
(Kubinčák, Hora), 43. Smolka 
(Divíšek, J. Šimeček), 65. Strej-
ček (Divíšek) – 7. M. Kratochvíl, 
20. Berger, 41. M. Novotný (Plá-
šek, Sikora), 60. Dostálek (T. Sý-
kora). Rozhodčí: Doležal – Svo-
boda, Maštalíř. Vyloučení: 3:5. 
Využití: 3:0. Diváci: 181. Střely 
na branku: 30:50. 

Sestava HC Most: Petrásek 
– Hora, Šefl , Šesták, K. Cha-

rousek, Strejček, K. Černý, A. 
Rulík, Drábek – Kubinčák, Diví-
šek, Smolka – Rod, Alinč, Mical 
– J. Šimeček, R. Veselý, Komínek 
– Trübenekr.  (jak)

LITVÍNOV – V utkání 39. kola Tipsport extraligy ledního hokeje hos-
til domácí HC Verva Litvínov na svém ledě Dynamo Pardubice. I když 
podle papírových předpokladů byli domácí favoritem, utkání zase 
tak jednoznačně nevyznělo. Nakonec ale Litvínov svého soupeře 
přetlačil v prodloužení 5:4, když se prosadil zkušený útočník Lukeš. 

„Měli jsme hodně šancí na to, 
abychom dnes zápas vyhráli, ne-
měli jsme na to ale produktivitu. 
Brankář soupeře chytal výborně, 
k tomu obětavá hra Pardubic, 
a když se to sečetlo, tak jsme nedo-
kázali dát branky. Přesto, že jsme 
dvakrát v zápase vedli o dva góly, 
kdybychom do toho šlapali úplně 
nadoraz, tak jsme vyhráli za tři 
body. Bohužel tam byl herní výpa-
dek, Pardubice jsme vrátili do hry 

a skončilo to prodloužením. Jsem 
rád, že jsme ho zvládli a vyhráli, 
ale myslím si, že jsme dnes měli 
na to vyhrát za tři body. Doufám, 
že se z toho poučíme a v dalších 
domácích utkáních si to pohlídá-
me,“ řekl po skoneční zápasu do-
mácí kouč Radim Rulík.

HC Verva Litvínov – Dyna-
mo Pardubice 5:4pp (1:0, 2:1, 
1:3 – 1:0). Branky a nahrávky: 
15. Pavlík (Lukeš, V. Hübl), 27. 

Jurčík (Lukeš, M. Hanzl), 39. 
Jurčík (Frolo, M. Hanzl), 42. Lu-
keš (V. Hübl), 64. Lukeš (Gula) 
– 32. Redenbach, 41. Schaus 
(Starý), 45. Zadina (Hubáček, 
Schaus), 49. Rolinek. Rozhod-
čí: Hejduk a Souček. Vyloučení: 
2:4. Využití: 1:1. Zásahy: Janus 
31 - Růžička 35. Diváci: 4 965. 

Sestava HC Verva Litvínov: 
Janus – Kubát, Gula – Frolo, 
Pavlík – Sklenička, Pilař - Ger-
hát, V. Hübl, Lukeš – Jurčík, M. 
Hanzl, J. Černý – Hořava, Ha-
vlíček, Trávníček – Dufek, Rei-
chel, Válek. Připraveni Pinc a K. 
Černý. Trenéři: Rulík, Stránský, 
Šlégr.  (jak)PRAHA – V Praze se při slavnost-

ní galavečeru předávala oceně-
ní nejlepší hokejovým trenérům 
za uplynulý rok. Do Síně slávy 
Unie profesionálních trenérů 
Českého olympijského výboru 
byl na návrh ČSLH uveden Vladi-
mír Vůjtek. Titul Trenér objevitel 
obdržel Václav Černý, dlouhole-
tý trenér litvínovské mládeže.

Václav Černý je významnou 
osobností litvínovského hokeje, 
mezi jehož svěřenci byli i olym-
pijští vítězové Robert Lang, Ro-
bert Reichel, Martin Ručinský, 
Vladimír Růžička a Jiří Šlégr 
nebo mistr světa Lukáš Kašpar. 
Moderátorem večera byl Petr 
Svěcený. 

(jak)

LITVÍNOV - Oddíl krasobrusle-
ní HC Litvínov pořádá oblíbený 
kurz bruslení pro děti ve věku 
od 3 let. Ten bude probíhat pod 
vedením kvalifi kovaných tre-
nérek oddílu krasobruslení na 
Zimním stadiónu Ivana Hlinky 
v  Litvínově, horní ledová plo-
cha.

Zahájení kurzu je v  sobotu 
21. ledna 2017 v  8.30 hodin. 
„Přijďte mezi nás, rádi vaše dítě 
naučíme bruslit,“ zve za od-
díl Jana Lehká. „Třeba jen tak 

pro radost, nebo pokud budete 
mít zájem a vaše dítě je pohy-
bově nadané, může pokračovat 
v bruslení a rozšířit tak řady lit-
vínovských krasobruslařů nebo 
hokejistů,“ dodává.

Veškeré informace lze najít 
na webu www.krasolitvínov.cz, 
v  sekci Kurzy bruslení. Přihlá-
sit se do kurzu je možné také 
e-mailem na adresu krasolitvi-
nov@centrum.cz nebo přímo 
v den zahájení kurzu na stadio-
nu.  (jak)

Ruce se mi neklepou, říká brankářka Černých andělů Müllnerová

Verva nakonec Pardubice 
přetlačila v prodloužení

Litvínovský Václav Černý byl 
oceněn jako Trenér objevitel

Litvínovské kraso 
pořádá kurz bruslení

HRADEC  KRÁLOVÉ - O víkendu 
se tři děti z  mosteckého oddílu 
krasobruslení vydaly na nejvyš-
ší závod v rámci ČR do Hradce 
Králové.

V sobotu se mezi nováčky 
mladšími předvedla Eva Bla-
houtová, která skončila na šes-
tém místě. I přes to, že umístění 
nebylo úplně podle představ, 
došlo k veliké gratulaci, a to 
v rámci nového zařazeného sko-
ku, kterým byl jednoduchý 
Axel. Evičce se náramně povedl.

V neděli se na led postavili 
hned dva zástupci z Krasobrus-

lení Most, a to Sophie Ellen Ku-
čabová mezi nováčky staršími 
a František Kordík mezi žáky. 

Sophinka dokázala, že prá-
vem ji oddíl nazývá zlatěnkou 
a vybruslila, s několika dvojitý-
mi skoky, to nejkrásnější – zla-
tou medaili. František nastou-
pil v odpoledních hodinách na 
krátký program, po kterém, se 
svým osobním rekordem, skon-
čil na krásném třetím místě. Ve 
večerních hodinách předvedl 
i volnou jízdu, díky které udržel 
konečné třetí místo a domů si 
tak odvezl bronz.  (jak)

Krasobruslaři přivezli z 
východu Čech další medaile

Most skolil Zubry, Divíšek si 
připsal pět bodů v utkání
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  Kostel se nachází v sever-
ní části města za mosteckým 
koridorem, asi 1 km západ-
ně od nádraží. Je ve vlast-
nictví státu (správu zajišťuje 
Národní památkový ústav) 
a je přístupný veřejnosti. 

  Kostel se stal 8. února 
2010 národní kulturní pa-
mátkou. 

  V roce 1515 bylo město 
Most zničeno požárem. Dne 
20. srpna 1517 se na troskách 
starého chrámu započalo se 
stavbou nového kostela, za-
svěceného Panně Marii. 

  Samotný přesun byl za-
hájen 30. září 1975 v 11 ho-
din 50 minut. Dráha měla 
obloukový půdorys a byla 
dlouhá 841,1 m se sklonem 
12,3 promile. Kostel se po ní 
posunoval nepřetržitě rych-
lostí 1,2 až 3,2 cm za minutu. 
Transfer byl ukončen 27. říj-
na 1975 v 8 hodin 52 minuty.

  Přesun kostela je zapsán 
do zlaté knihy Guinesových 
rekordů tisíciletí. 

Kostel z Guinesovky 
Proslulost získal kostel pře-

devším v roce 1975, kdy byl 
přesunut do blízkosti barokního 
špitálu s gotickým kostelem sv. 
Ducha. Stěhování kostela zača-
lo 30. září roku 1975 a trvalo do 
27. října. Kostel byl posunován 

na čtyřech kolejích, zezadu byl 
tlačen a zepředu brzděn hydrau-
lickými válci. Vodováhy a elek-
tronická čidla sledovala veškeré 
pohyby a výškové odchylky 
kostela při cestě po nerovném 
terénu. Nakonec kostel zdo-
lal cestu dlouhou 841,1 metrů 

průměrnou rychlostí 2,16 cen-
timetru za minutu. Na novém 
místě byl pak posazen na nové 
základy a probíhaly v něm až do 
roku 1988 restaurátorské práce. 
Přesun kostela je zapsán do zla-
té knihy Guinesových rekordů 
tisíciletí. 

Koncert i bohoslužba
Oslavy kostela připravu-

je také Národní památkový 
ústav, pod jehož správu dě-
kanský kostel spadá. „Inau-
gurace se uskuteční už 24. 
června, i když výročí připadá 
na až srpen. Důvodem je prá-
vě nová známka, která bude 
vydaná 21. června a budeme ji 
mít k dispozici u nás 24. červ-
na. Známky tu budeme pro-
dávat, k dispozici budou také 
obálky a pamětní listy,“ uvedla 
mostecká kastelánka Ludmila 
Klimplová s tím, že v rámci 
oslav se budou v kapli pro-
mítat fi lmy o starém Mostě. 
„Půjde o fi lmy např. Mostecká 

klenotnice, Město Most a prů-
mysl apod. Budeme je veřej-
nosti pouštět v určitých inter-
valech. V kostele bude v tento 
den také snížené vstupné, které 
je normálně 90 Kč. Zlevněné 
bude za 40 korun,“ vyjme-
novala kastelánka. Ta dále 
prozradila, že oslavy kostela 
chystají památkáři také na 13. 
srpen, kdy se v kostele usku-
teční slavnostní bohoslužba. 
15. srpna, tedy v den výročí, 
by se měl v děkanském koste-
le také odehrát koncert vážné 
hudby. „Zatím je kolem oslav 
výročí vše v přípravách a akce 
se ještě dolaďují,“ dodala ještě 
Ludmila Klimplová. 

Nové logo se symbolem okna

Město Most vytvořilo k vý-
ročí kostela speciální logo, které 
bude využívat v průběhu roku, 
ale i poté při různých příleži-
tostech. „Logo je myslím velmi 
povedené, i když se jeho fi nální 
podoba ještě ladí. Vítězný návrh 
vzešel z celkem tří. Logo bychom 

chtěli využívat při nejrůznějších 
akcích typu farmářských trhů 
a dalších prezentací města Mos-
tu, podobně jako jsme před pár 
lety vytvořili i logo k Evropské-
mu městu sportu. Nebude to jen 
záležitost na jeden rok,“ uvedla 
náměstkyně Markéta Stará. 

Kostel na nové 
poštovní známce
U příležitosti významné-

ho výročí kostela vznikne 
i nová poštovní známka. Její 
vznik inicioval Českojiřetín-
ský spolek. Známka bude 
vydaná k 21. červnu 2017. 
Veřejnosti se pak předsta-
ví v rámci oslav výročí 24. 
června 2017. Autorem kres-
by na známce je akad. malíř 
Jan Kavan, rytec Miloš On-
dráček. 

Historie kostela
Kostel Nanebevzetí Pan-

ny Marie v Mostě je pozd-
ně gotický chrám, který byl 
vystavěn v letech 1517-1550 
po požáru města v roce 
1515, podle plánů Rejtova 
žáka Jakuba Heilmanna ze 
Schweinfurtu na místě raně 
gotické baziliky. Ze staršího 
kostela se dodnes dochova-
la pouze krypta. Stavba no-
vého chrámu, zasvěceného 
Panně Marii, byla zahájena 
roku 1517 a trvala až do za-
čátku 17. století. 

Město chystá oslavy 
Podobně jako si v uplynulém 

roce připomnělo město Most sed-
misté výročí od narození Karla IV. 
a přichystalo důstojné a bujaré oslavy 
v okolí kostela, letos se chystá na dal-
ší - svým významem pro Most mno-
hem větší - akci. Oslavy u příležitosti 
pěti set let od položení základního 
kamene děkanského kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mostě. Mosteča-
né, ale i přespolní se mohou těšit na 
velkolepou oslavu, která se bude ko-
nat 24. června 2017 v areálu kostela. 
„Oslavy se budou konat v podobném 
duchu, jako byly oslavy výročí Karla 
IV. V současné době vypukly přípravy 
na celou akci a pilují se jednotlivosti. 
Město Most vyčlenilo nejen na oslavy, 
ale veškeré akce související s připome-
nutím výročí kostela pět set tisíc korun 
z rozpočtu. Dalších sto tisíc korun vě-
novaly městu velké fi rmy a sponzoři,“ 
vyjmenovala náměstkyně pro oblast 
školství a kultury Markéta Stará. 
O další dotaci město dále usiluje. Tu 
by mohlo získat pro tento účel od Ús-
teckého kraje.  

Kostel v Mostě Kostel v Mostě 
slaví půl tisíciletíslaví půl tisíciletí

Stránku připravila Vlasta Šoltysová. Autorem fotografi í je  J. Haušild.

Pohled na kostel od sloupu se sv. Janem Nepomuckým a patrony.

Velké varhany kostela z let 1739 - 1741.

Interiér kostela.


