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Řidiči na Mostecku, vyměňte si letos řidičáky!
MOSTECKO/ČR – Ministerstvo dopravy vyzývá řidiče, aby si zkontrolovali údaje na dokladech. Během roku 2017 totiž vyprší platnost
více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy z roku 2007
s platností na 10 let. Na Mostecku se týká výměna šesti tisíc řidičů!
Právě v roce 2007 se vyhotovilo nejvíc řidičských průkazů
v historii (v celé republice 1 146
518). Největší počet řidičských
průkazů vyprší podle ministerstva během března, října a lis-
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Dosud největší výměna řidičských průkazů proběhla v letech
2010 - 2013, kdy musely být postupně vyměněny všechny řidičáky vydané mezi lednem 1994
a dubnem 2004. K této výměně došlo z důvodu zavedení jednotného
evropského formátu řidičských průkazů. Další masivní výměna řidičských průkazů by tak měla nastat
v roce 2020.
topadu tohoto roku. Řidiči by si
měli platnost svého řidičského
průkazu pohlídat a včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám. „V letošním roce
se výměna řidičských průkazů
v Mostě týká přibližně šesti tisíc
řidičů,“ potvrzuje vysoké číslo Zdeněk Dundek z tiskového
oddělení mosteckého magistrátu. K vydání nového řidičského
průkazu stačí přijít s platným

průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého
bydliště řidiče) a donést jednu
průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz. Řidiči mohou ale přijít i v předstihu. Vyhnou se tak všem komplikacím
a zbytečným návalům u okének
úřadu. „Řidiči si mohou vyměnit
propadající řidičský průkaz již
v předstihu. Nejdříve ale tři měsíce před skončením platnosti,“
dodává Zdeněk Dundek. Dokud
totiž nebude mít řidič vyhotoven
nový průkaz, může používat stávající. V opačném případě, tedy
pokud nebude mít u sebe platný
řidičský průkaz, ale propadlý,
může zaplatit pokutu do výše až
dvou a půl tisíc korun. „Řidičský
průkaz je vyhotoven do 20 dnů,
průměrná doba je asi deset dnů,“
upřesňuje Zdeněk Dundek s tím,
že však řidiči mohou požádat
o vydání řidičského průkazu
v kratší lhůtě. „Takovému žadateli lze vydat řidičský průkaz do pěti
pracovních dnů. Musí ale uhradit
správní poplatek ve výši 500 korun,“ dodává. Běžná výměna řidičáků je bezplatná.
(sol)
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 Klevetění s Reginou
Most - Divadlo rozmanitostí uvede 29. 1. od
18 hodin pořad Reginy
Razovové „Klevetění
II“. Tentokrát s herci
Michaelou a Jirkou
Krausovými a herečkou
Lilian Sarah Fischerovou. Vstupné: 70 Kč,
pro členy KPD 50 Kč.
 S Kolbabou na
Island
Most - Do ZUŠ Gassmanna (v ulici Obránců
mírů) můžete 30. 1.
od 18 hodin zavítat na
besedu s cestovatelem
Jiřím Kolbabou, tentokrát na téma - SEDM
DIVŮ ISLANDU. Vstup
130 Kč.
 Netradiční
olympiáda
Most -Středisko volného času v Albrechtické ulici připravuje
Netradiční novoroční
olympiádu. Rodiče s
dětmi se mohou těšit
na zábavné dopoledne plné netradičních
sportovních disciplín.
Uskuteční se v sobotu
28. ledna od 15 hodin.
Startovné je 30 Kč za
soutěžní tým.

Koho pošleme do Senátu?

Vyberte si...
Tento pátek 27. 1. se ve 14
hodin otevřou volební místnosti
pro opakované volby do Senátu na Mostecku. Volit můžete
do 22 hodin. V sobotu 28. 1. je
možné volit od 8 do 14 hodin.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů, a nebude
tak zvolen žádný z kandidátů,
bude se ve dnech 3. a 4. února konat druhé kolo voleb a to
v pátek 3. února od 14 hodin do
22 hodin a v sobotu 4. února od
8 hodin do 14 hodin.
Vybírat můžete mezi těmito
kandidáty:

Číslo 1. - Jiří Maria Sieber
(Řád národa)
Číslo 2. - Ing. Zbyněk Vodák
(TOP 09)
Číslo 3. - Jiří Šlégr (ČSSD)
Číslo 4. - Mgr. Bc. Roman
Ziegler (ANO 2011)
Číslo 5. - Ing. Jiří Fiala (Strana zdravého rozumu)
Číslo 6. - MUDr. Alena Dernerová (Spojení demokraté –
Sdružení nezávislých)
Číslo 7. - Mgr. Libuše Hrdinová (ODS)
Číslo 8. - Ing. Josef Nétek
(KSČM)
Číslo 9. - MUDr. Jiří Biolek
(Starostové a nezávislí)
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komunální politika

Anketa „Cena diváka“
MOST - Městské divadlo v Mostě tradičně vyhlásilo oblíbenou
anketu Cena diváka.
Diváci mají jedinečnou příležitost vyjádřit sympatie a uznání
svým oblíbeným hercům a zvolit
nejlepší inscenaci sezony 2016.
Po vítězích hereckých kategorií
budou opět pojmenována letošní nová divadelní vína.
Anketní lístky můžou diváci
vyplnit buď osobně v obchodním oddělení, nebo elektronicky
přímo na webových stránkách
www.divadlo-most.cz a face-

booku. Nejpozději do 20. února
2017. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 24. února 2017
u příležitosti první premiéry
letošní sezony – retro muzikálu
Deník Adriana Molea. Tři z řad
diváků budou vylosováni a odměněni zajímavými cenami.
Vítězi loňské ankety se stali Regina Razovová a Stanislav
Oubram - který ocenění získal
in memoriam – za výkony ve
hře Řidič paní Daisy, kterou diváci taktéž ocenili jako nejlepší
inscenaci.
(nov)

Na Matyldě a Benediktu
si můžete zabruslit
MOST – Technické služby města
Mostu využily mrazivé počasí
a upravily přírodní bruslařské
dráhy na Benediktu a Matyldě.
„Na Benediktu jsme vytvořili
dvě kluziště velká zhruba třicet
na dvacet metrů a bruslařskou
dráhu dlouhou asi dvě stě padesát metrů,“ uvedl Pavel Měska,
vedoucí oddělení účelových
zařízení Technických služeb
města Mostu. Stejné plochy
technické služby upravily rovněž na přírodní nádrži Matyl-

da. „Síla ledové plochy je 15 cm,
takže se bruslaři nemusejí bát
propadnutí,“ dodal Pavel Měska s tím, že bruslení je na obou
plochách samozřejmě na vlastní nebezpečí. Sílu ledu změřili
pracovníci technických služeb.
V rámci ledového zpravodajství by sílu ledu měla měřit také
Policie ČR. Při vstupu na led
se obecně doporučuje dodržovat zásady pohybu po zamrzlé
vodě, vydané Vodní záchrannou službou.
(nov)
Na stavbě nové silnice z Mostu do Mariánských Radčic se stále pracuje. Aktuálně na novém přemostění. Celá stavba si vyžádá zhruba tolik peněz,
kolik bude stát nové Repre.

Po nové silnici kolem jezera příští rok
MOST – Po nové krajské silnici, která povede kolem mosteckého
jezera, se řidiči projedou až v polovině příštího roku. Do té doby
se bude nová spojnice mezi Mostem a Mariánskými Radčicemi
stavět.
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S obnovením a výstavbou silnice Most – Marináské Radčice
se začalo už koncem loňského
roku. V současné době se na
stavbě pokračuje, a to i přes nepříznivé počasí. Pracuje se zejména na přemostění, které by
mělo protnout trať a řeku Bílinu
v části pod mosteckým oblastním muzeem. „Probíhají pouze práce, které lze provádět bez
ohledu na klimatické podmínky,
zejména kácení křovin a dřevin,
hrubé terénní úpravy - zvláště pak v místech podmáčených
vodou a tedy v letních měsících
hůře přístupných. Dále se provádí beranění veškerých dočasných
i trvalých konstrukcí a také pilotáž založení mostních objektů,“
vyjmenoval aktuální práce na
nové silnici Jakub Vintrlík z oddělení Vnějších vztahů a komu-

nikace Ministerstva financí ČR,
které má tuto stavbu v gesci.
Mosty vzniknou jako součást
obnovy nové silnice z Mostu
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Součástí výstavby nové komunikace z Mostu do Mariánských
Radčic je asfaltová cyklostezka,
která bude oddělená od silnice
v celé její trase. Po jejím dokončení
bude cyklostezka převedena do majetku statutárního města Most.
do Mariánských Radčic celkem
dva. „Na mostě přes kolejiště
a řeku Bílinu u čerpací stanice
Shell se již pracuje a plynule se
bude pokračovat i na přemostění
produktovodů společnosti UNIPETROL,“ doplnil dále Jakub
Vintrlík. Realizace obou mostů se předpokládá ještě letos.
„Hrubé konstrukce mostů bu-

dou v letošním roce dokončeny,
nikoli však dokončovací práce
nutné k provozování mostů. Ty
proběhnou v první polovině roku
2018,“ upřesnil dále mluvčí
ministerstva financí. Zároveň
s budováním mostů se letos
bude pracovat i na samotné silnici. Po zemních pracích, které
se provedly v loňském roce, se
bude pokračovat na zlepšování
podkladních zemin a vybudují se nové vrstvy komunikace.
„Do konce letošního roku bude
komunikace dokončena v jedné
vrstvě asfaltobetonového krytu.
Konečná pokládka povrchů komunikace a dokončovací práce
by se měly uskutečnit v první
polovině roku 2018,“ prozradil
dále mluvčí. Nová komunikace včetně mostů vyjde na více
než tři sta milionů korun bez
DPH. Jde o projekt z tzv. patnácti vládních ekomiliard. Poté,
co bude silnice včetně mostů
dokončena, převede ji stát do
majetku Ústeckého kraje.

K silnici Most – Mariánské
Radčice jste se zeptali:
Proč se buduje přemostění,
když ke kostelu již komunikace vede. Nebylo možné navázat
na novou komunikaci Most –
Mariánské Radčice od kostela
a ušetřit tím značnou část prostředků, které se mohly investovat do dalších projektů kolem
jezera?
„Silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice bude sloužit
jako páteřní komunikace kolem
jezera Most, na kterou budou
navazovat dílčí projekty místní
infrastruktury. Bude tedy sloužit
i pro zásobování prostřednictvím
těžké techniky (kamiony). Provoz
těžké techniky však není v lokalitě kostela Nanebevzetí Panny
Marie žádoucí. Z tohoto důvodu byla budovaná komunikace
napojena přímo na komunikaci
I/13,“ odpověděl na časté dotazy
občanů Jakub Vintrlík z ministerstva financí.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Kandidát do Senátu žaluje ředitele věznice
MOSTECKO - Kandidát do opakovaných voleb do Senátu Jiří Fiala,
který na Mostecku kandiduje za Stranu zdravého rozumu, podal
trestní oznámení na ředitele věznice v Bělušicích Tomáše Hůlku. Podle kandidáta se měl ředitel dopustit trestného činu maření přípravy a průběhu voleb.
Ttrestní oznámení Jiří Fiala
podal z důvodu neumožnění
předání volební informace voličům ve věznici Bělušice, ač to
podle svých slov dlouho předem
avizoval. „Dne 14. 1. jsem zaslal
řediteli věznice Bělušice mail
s následujícím textem: Vážený
pane řediteli, jako kandidát do
Senátu ve volebním obvodu č.4
– Most bych rád oslovil vězně –
voliče ve vaší věznici a seznámil
je se svým programem pro oblast
vězeňství. Rád bych se zastavil v úterý 17. ledna dopoledne
a rozdal vězňům letáčky s programem. Věřím, že to ve vaší věznici bude možné,“ vysvětluje Jiří
Fiala, kterému přišlo potvrzení
o doručení, ovšem odpověď ni-

koliv. Když se se kandidát 17.
ledna do věznice dostavil, nebyl mu prý umožněn ani vstup,
ani rozhovor s ředitelem, natož
pak rozdání volebních informací voličům ve věznici. „Stráž
na bráně mi pouze sdělila, že je
tam nový ředitel a že ten se k věci
nevyjádřil,“ říká kandidát a dodává: „Protože nemohu čekat, až
se pan ředitel uráčí přečíst si maily, vyřídit je či odpovědět na ně,
a protože se volby kvapem blíží,
a protože mám právo – jako registrovaný kandidát – oslovit potenciální voliče kdekoliv v senátním volebním obvodě, chápu toto
jednání jako naplnění skutkové
podstaty trestného činu maření
přípravy a průběhu voleb, pro

Jiří Fiala
vězeňskou službu ostatně typické
(stejně jako fakticky nulové právní vědomí ohledně čehokoliv, co
mají denně na starosti.“
Vyjádření ředitele Věznice
Bělušice Tomáše Hůlky:
„Z prvního dopisu pana Jiřího Fialy vyplývá, že žádal
o vstup do věznice za účelem se-

tkání s odsouzenými a rozdání
letáků podporujících jeho kandidaturu ve volbách. Vězeňská
služba ČR nemůže být prostředníkem předvolebních kampaní.
Nechceme a nemůžeme bránit
propagaci nebo volební agitaci
šířené prostřednictvím komunikačních médií, nemůžeme však
také za účelem volební agitace
organizovat setkání kandidátů
s odsouzenými.
Nebráníme se tomu, aby letáčky s programem odsouzeným předali nebo ve společných
prostorách vyvěsili zaměstnanci
věznice. Momentálně jednáme
s panem Fialou o možném předání letáčků pracovníkům věznice. Pokud se týká konkrétně
trestního oznámení, respektujeme to, že každý občan České
republiky má právo podat trestní oznámení, pokud cítí, že byla
nějakým způsobem omezena
jeho práva.“
(nov)

zpravodajství

Ministr pro lidská práva v Mostě:

„Je to běh na dlouhou trať...“
MOST - Ministr pro lidská práva Jan Chvojka se zástupci Agentury
pro sociální začleňování navštívil Most. Jednalo se o návštěvu jednoho ze čtyř desítek měst a obcí spolupracujících v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám s Agenturou pro
sociální začleňování.
Město Most patří mezi nejvíce strukturálně postižená místa v České republice. Vysoká
a dlouhodobá nezaměstnanost
obyvatel, jejich dluhové zatížení a rozsáhlý trh s bydlením
orientovaný na sociálně slabé
a sociálně vyloučené představují
největší problémy. Na počátku
roku 2016 uzavřelo město Most
s Agenturou pro sociální začleňování memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného
přístupu. V únoru tohoto roku
projedná zastupitelstvo města
strategický plán sociálního začleňování připravený Agenturou. Plán umožňující čerpat více
než 92 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost
se zaměřuje na čtyři základní
oblasti: podporu rodiny a zdraví, bydlení, prevenci kriminality

a zaměstnanost. Právě zaměstnanost byla tématem setkání
ministra Chvojky a zástupců
Agentury s představiteli místních organizací sociálních služeb v Mostě. Ministr Chvojka
zdůraznil nutnost realizace podpůrných programů jak při vstupu na trh práce, tak i pro udržení
pracovního místa. „Město by se
mělo snažit s pomocí tohoto plánu řešit nezaměstnanost ve vyloučených lokalitách. Přijel jsem
do Mostu s tím, abych ukázal, že
o problémech, které tu jsou, vláda
ví a chce je řešit. Řešení ale není
jednoduché a nevyřeší se ze dne
na den. Je to také o člověku, který
se nachází v konkrétní tíživé situaci. O tom, že se sám musí chtít
z této situace dostat. Pokud nemá
snahu, je to špatně...“ zdůraznil
vládní činitel.

Ministr si také vyslechl, co nejvíce trápí obyvatele vyloučených lokalit.
Ministr navštívil v Mostě například azylový dům pro muže
a také nechvalně proslulé sídliště Stovek. „Most je město, které
je postiženo tímto fenoménem,
je tu spousta sociálně vyloučených lokalit a přijel jsem se podívat, jak fungují tyto lokality
v praxi a co na to říkají místní
občané, samosprávy a neziskové
organizace, které se těmto věcem
věnují. Tato problematika nemá

bohužel jednoduché řešení. Je to
běh na dlouhou trať,“ zdůraznil
ministr Chvojka. Ten mimo jiné
připomněl, že vláda připravuje nové legislativní řešení. „Do
konce volebního období máme
v plánu přijmout nové zákony,
jednak novelu insolvenčního zákona, kdy chceme rozvolnit institut oddlužení. Dále pak nový
zákon o sociálním bydlení, který
by měl pomoci byznysu s chudobou. Neposledně pak také nový
zákon o sociálním bydlení, který
by měl pomoci zejména matkám
samoživitelkám, seniorům, kteří
přišli o partnera a už si nemohou dovolit bydlet tam, kde bydlí doposud, ženám, které byly
obětí domácího násilí apod.,“
vysvětlil Chvojka. Pomoci by
mohl také zákon o sociálním
podnikání. „Jedná se o institut,
kdy chceme zavést typ podniku,
který už dnes funguje, ale nemá
jednotný legislativní kodex. Tyto
podniky by zaměstnávaly sociálně vyloučené osoby i zdravotně
postižené a získávaly by určité
daňové či další výhody...“ zmínil
dále ministr Chvojka.
(sol)

Občané víte, kde jsou místa pro přecházení?
MOST – V Mostě vznikají nová místa pro přecházení. Jsou tu již čtyři
a to v ulici Pražská, Tvrzova, Jana Zajíce a Josefa Suka. Musí se však
ještě řádně označit.
dopravy a komunikací Vojtěch
Brzoň. Jedná se o novinku, kte-

I

rá byla legalizována novou vyhláškou. Místa pro přecházení
by měla být stavebně upravená
a vybavená alespoň jedním podpůrným technickým prvkem,
jako jsou chodníkové plochy,
dělicí ochranné ostrůvky, zúžení jízdního pásu nebo zvýšené
plochy. Musí být rovněž dosta-

I

Podle zákona platí: je-li blíže
než padesát metrů křižovatka
s řízeným provozem, přechod
pro chodce nebo místo pro přecházení vozovky, musí chodec přecházet jen na těchto místech!

V Mostě jsou místa pro přecházení v ulicích Josefa Suka, Jana
Zajíce, Tvrzova a v Pražské ulici
poblíž křižovatky se Zahradní
ulicí.

tečně osvětlena. „S ohledem na
zmíněnou vyhlášku plánujeme
označení těchto konkrétních míst
jak svislým, tak vodorovným dopravním značením. K požadovanému vyznačení je ale nutný
souhlas dopravního inspektorá-

chodech pro chodce. „Zejména
se lidé nemohou spoléhat na to,
že jim řidiči umožní přejít. Přímo v Mostě lze využívat prozatím jen čtyři taková místa,“ uvedl vedoucí oddělení registrací,

tu Policie ČR. Předpokládáme,
že v letošním roce bychom celou
záležitost dořešili,“ ubezpečuje vedoucí oddělení s tím, že
další místa pro přecházení jsou
v podstatě všechna místa, kde
je usnadněn přechod přes vozovku, a to např. snížením obrubníku, ačkoliv není označen
dopravními značkami.
Jak správně přecházet v místech pro přecházení?
Před vstupem na vozovku se
chodec musí přesvědčit, zdali
může vozovku přejít, aniž by
ohrozil sebe i ostatní účastníky
provozu. „Zároveň nesmí postupovat tak, aby donutil řidiče ke
změně směru nebo rychlosti jízdy, a stejně tak nesmí překonávat
zábradlí a jiné zábrany na vozovce,“ doplnil dále Vojtěch Brzoň.
(sol)

Máte rádi „matiku“? Zkuste Mosty k matematice
MOST – Máte rádi matematiku, fyziku a technické obory? Pak právě pro vás připravila Okresní hospodářská komora ve spolupráci
s městem Most projekt zaměřený na výuku matematiky, fyziky
a technických oborů.
Zkušební provoz projektu
se spuštil na počátku letošního
roku. Cílit bude na žáky a studenty všech škol, jejich rodiče, učitele a dále na všechny, které tato
problematika zajímá. Pracovní
skupina bude iniciovat založení
„Klubu regionálních matematiků“, do kterého se již předběžně
přihlásilo téměř deset zájemců.

Hlavním cílem projektu je
pomoci žákům a rodičům získat vztah k matematice, fyzice
a technickým oborům, pomoci
učitelům udělat výuku matematiky a fyziky zajímavou, ale
také společně vytvořit web,
kde každý najde potřebné informace a odkazy. „Jednak by
na webu měly být k dohledání

Pneuservis autodrom
odměňuje zákazníky
MOST - Pneuservis a rychloservis v areálu mosteckého autodromu odměňuje až do konce
února své zákazníky drobnými
dárky, které každý automobilista přivítá.
Po obsloužení majitel auta či
motocyklu odjede se škrabkou
na led a nástěnným kalendářem autodromu s fotografiemi
a upoutávkami na závody sezony 2017. Nárok na dárkový
balíček trvá do vyčerpání zásob.

V nabídce služeb nechybí ani
umytí vozidla, což v současných
mrazivých dnech každý motorista jistě ocení. „Pro auto si navíc
dojedeme k zákazníkovi domů.
Případně majitele vozidla na
dobu jeho opravy, čištění či mytí
dovezeme do města, kde si může
vyřídit, co potřebuje, a nepromarní tak čas čekáním,“ upřesnil technický ředitel autodromu
Pavel Pech.

Den obětí holocaustu

Ministr po lidská práva přijel do Mostu a v doprovodu zástupců města si prohlédl například sídliště ve Stovkách.

Jde o speciálně označená
místa, kde mají chodci snazší
přechod vozovky. V případě
přecházení v těchto místech ale
platí jiná pravidla než na pře-
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studijní materiály, učebnice,
skripta a encyklopedie, řešené příklady, testy, odkazy na
slavné matematiky, fyziky a na
historii těchto oborů. Návštěvníci stránek tu ale najdou také

I

Matematika je tvořena z 50 procent formulemi, z 50 procent
důkazy a z 50 procent představivostí.

zábavnou matematiku a fyziku, zábavná a naučná videa,
aplety, zahraniční weby, kde

bude možnost propojení s výukou cizích jazyků, kontakty na
kroužky, soukromé doučování
a odborné poradenství či vlastní soutěže a informace o jiných
soutěžích,“ vyjmenoval vedoucí
pracovní skupiny Jaroslav Jochman z OHK v Mostě.
Pokud máte zájem se do projektu aktivně zapojit nebo získat
další informace, můžete zavolat
na telefon 777 748 205 nebo
kontaktovat emailem math.online@email.cz.
(sol)

MOST/TEPLICE - V pátek 27.
ledna si celý svět připomene
památku obětí holocaustu. Mezinárodní den památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti je důvodem
k setkání, vzpomínce a zamyšlení, které pořádá Židovská obec
Teplice.
Připomenutí jedné z nejsmutnějších kapitol světových dějin
a současně připomínka 72. výročí osvobození koncentračního
tábora Osvětim se bude konat
v pondělí 30. 1. v 11.00 hodin
u Památníku obětem holocaustu v Lipové ulici v Teplicích.
Mezi pozvanými hosty je hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, starostové okolních
obcí a měst, včetně primátora Mostu Jana Paparegy. Zazní
hymna v podání dětského sboru
Poupata, slovo předsedy Židov-

ské obce Teplice Oldřicha Látala
a projevy hostů. Součástí vzpomínkového aktu bude modlitba
za zemřelé, zapálení svíček a položení květin k památníku.
Mezinárodní den památky
obětí holocaustu má připomínat utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí, dvou
milionů Romů, patnácti tisíc
homosexuálů a milionů dalších
nevinných obětí v době holocaustu za druhé světové války.
Datum 27. ledna bylo vybráno
záměrně, jelikož 27. ledna 1945
byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační
a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).
Návrh na vyhlášení tohoto dne
byl podán Izraelem, Spojenými
státy, Austrálií, Kanadou a Ruskem. Podpořilo jej 91 členských
zemí.
(nov)

Nabízíme pracovní místo:
2x zedník + řidič silničních motorových vozidel
Ranní směny od 7.00 do 15.00 hodin.
Na dobu určitou 1 rok.
Požadujeme kvaliﬁkaci:
- vzdělání SO s výučním listem
- zedník, řidičský průkaz skupiny C
- zedník, řidičský průkaz skupiny B
- (případně výhodou navíc strojní průkaz na nakladač)
Sídlo společnosti TSmM Dělnická 164 Most
Řízení lidských zdrojů Ing. Honová
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TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
Muzikál pro teenagery i jejich rodiče
MOST - Mostecké divadlo zkouší novou inscenaci. První premiérou
letošní sezony bude divadelní adaptace humoristické knihy Sue
Townsend TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA, která byla vyhlášena
„nejhumornější anglickou knihou desetiletí“.

Psí spřežení a běžkaři na autodromu
MOST - Návštěvníci autodromu využili toto úterý jedinečnou
možnost zdolat zasněžený velký závodní okruh pěšky či na běžkách. Řadu z nich také přilákalo psí spřežení musherky Soni
Svobodové z Cínovce na Teplicku. Pozornosti se těšila také zastávka účastníků mezinárodní dálková rally veteránských vozidel The Winter Trial. Velký okruh autodromu se veřejnosti znovu otevře už v sobotu 28. ledna, kdy pokračuje The Most Winter
Challenge, tedy zimní jízdy po dráze vlastním vozem. Jeho součástí bude i jednokolový, odlehčeně pojatý závod LOUDA CUP.

Úsměvný příběh o nástrahách
dospívání, protkaný spoustou
hitů ze sedmdesátých a osmdesátých let s originálními českými texty, režíruje Petr Svojtka
(na mostecké scéně režíroval
například Postřižiny či Sluhu
dvou pánů).
„Inscenaci představíme v jevištní adaptaci Miroslava Hanuše. Těšit se můžete na velkolepou
scénu, módu osmdesátých let
a živou kapelu ALFI ALL STARS

BAND v čele s Tomášem Alferim.
Jako host se na mostecké jeviště
vrací bývalý člen souboru William Valerián, který v roli Nigela
předvede kromě hereckého umění také hru na saxofon,“ prozradila produkční a propagační
referentka Městského divadla
v Mostě Lenka Krestová.
V hlavní roli třináctiletého
Adriana Molea se představí
Ondřej Dvořák, dále hrají Jiří
Kraus, Regina Razovová, Zita

Benešová, Michaela Krausová,
Bohuslav Patzelt, Jakub Dostál
a Karolína Herzinová.
Dramaturgie - Jiří Janků,
scéna – Petr Kastner, kostýmy
– Kateřina Hájková, pohybová
spolupráce – Martin Pacek.
O inscenaci:
Adrian Mole je třináctiletý
teenager. Je zrovna v pubertě,
svět je komplikované, cizí místo plné podivných lidí, navíc je
nešťastně zamilovaný do spolužačky Pandory. A tak píše básně a snáší obtížný osud těžce
zkoušeného intelektuála. A aby
starostí nebylo málo, v rodině

vrcholí krize, matka odejde se
sousedem a Adrian zůstává sám
se svým nepraktickým a nezaměstnaným otcem. Adrian však
všechna úskalí svého života komentuje s nemalou dávkou sarkastického humoru. Tajný deník
Adriana Molea představuje vynikající komedii právě proto, že
nerezignuje na hlubší poselství.
U nás byla hra uvedena zatím
třikrát, poprvé v roce 2006.
Premiéru Městské divadlo v Mostě uvede 24. února
v 19.30 hodin na Velké scéně. První reprízu uvede 28.
února od 17 hodin.
(nov)

Zleva: William Valerián (alias Nigel) a Ondřej Dvořák jako Adrian při zkoušce.

Do knihovny a do kina s platební kartou
MOST – V mostecké knihovně, ale také i v kině Kosmos mohou návštěvníci platit kreditní kartou. Koncem roku tu totiž nechalo město
nainstalovat nové platební terminály.
Mostecká knihovna, která má na starosti také správu
kina a planetária, rozšířila
své služby. Návštěvníci zde
mohou platit platební kartou.
„Je to standardní služba, kterou chceme veřejnosti poskytovat a která funguje běžně
i na mnoha dalších podobných
místech v republice. Pravdou
ale je, že v knihovně se terminály zas až tolik nevyužívají,“
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 kvalifikace
• 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, zaměstnanecké oddělení, tel.: +420 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz

konstatoval ředitel mostecké městské knihovny Tomáš
Ondrášek. Důvod malého
využití terminálů v knihovně
je skutečnost, že podstatnou
část tržeb tvoří především pokuty za pozdní vracení knih.
V tomto případě se tak jedná
jen o velmi nízké finanční položky. „Pokuta za knihy se pohybuje v řádu pár desetikorun,
takže lidé nemají takový důvod

platit zde kartou. Samozřejmě,
i kdyby chtěli zaplatit pouhou
korunu, tak jim to umožníme.
Terminál se tu dá využít ale
například při platbě předplatného, které je řádově přes dvě
sta korun,“ míní dále ředitel.
V kině se naopak platební
terminál prý osvědčil. „Využitelnost je tu kolem deseti až
patnácti procent, a to za měsíc
prosinec. Předpokládáme, že
bude dále stoupat,“ podotkl
Tomáš Ondrášek. Terminál se
zatím neuvažuje umístit pouze
do planetária. „Sem z osmde-

sáti procent chodí školáci a tam
platbu provádí učitel, který
předtím od dětí vybere peníze,“
uvedl dále ředitel knihovny.
Zda se budou terminály
v kině či knihovně do budoucna více využívat, souvisí také
s návštěvností. Ta zatím zůstává
podle ředitele na stejných číslech. „Návštěvnost kina se mírně
zvedla. Jsme spokojeni, protože
když v dnešní době zůstane návštěvnost stejná, tak je to úspěch.
Obecně totiž návštěvnost v kinech i knihovnách klesá,“ míní
Tomáš Ondrášek.
(sol)

Off-road safari po židovských památkách
MOST – Zajímavou novinku chystá na letošní sezonu Židovská obec
Teplice ve spolupráci s místním provozovatelem off-road safari. Půjde o výletní okruh s džípy po židovských památkách.
Zájemci o zážitkové poznávací jízdy mají na Mostecku
a v jeho okolí možnost prostřednictvím off-road safari poznat
například výsypky severočeského uhelného revíru, zaniklé královské město Most, rudné štoly
Krušných hor, bunkry a další
místa a zajímavosti zdejšího
regionu, kam se běžný turista
nepodívá. Nově by se měla mezi
tato místa letos zařadit i trasa
po židovských památkách. Tu
v současné době připravují zástupci Židovské obce Teplice.
„Rádi bychom navázali spolupráci s organizátory off-road
safari, ale v současné době je vše
teprve v přípravách a je potře-

ba nejprve ‚upéci kuchařku‘, jak
bychom chtěli židovskou cestu

propojit a vytipovat lokalitu,
kterou se bude jezdit,“ prozradil
plány na jarní období předseda
teplické židovské obce Oldřich
Látal. Kromě toho zajistí Židovská obec také odborníka, který

Židovský hřbitov v Teplicích je jednou z mnoha židovských památek
na severu Čech.

se okruhů účastní a poskytne
zájemcům a účastníkům odborný výklad. „Podobné vyjížďky už
děláme, například po Liběšicích
a máme na ně velké ohlasy. Židovské památky jsou rozesety od
Teplic počínaje, přes Mostecko,
Lounsko či Chomutovsko. Rozsah a potenciál je opravdu velký,“
podotýká Oldřich Látal.
Záměrem Židovské obce je
přiblížit turistům zdejší krajinu a zviditelnit právě místní
židovské památky, než jen ty
„notoricky“ známé, které jsou
například v Praze, Terezíně či
Českém Krumlově. O chystaných off-roadových vyjížďkách
po židovských památkách budeme naše čtenáře informovat,
jakmile se vytyčí jejich okruh
a budou známy další prodrobnosti.
(sol)
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Novinky a změny v MHD
na Mostecku letos možná překvapí
MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova v minulém roce
připravil pro cestující mnoho novinek a příjemných změn, spustil
nový informační systém, nakoupil nová vozidla… Také zaměstnanci
mohou být spokojenější. Jaké jsou aktuální plány společnosti a na
co se mohou cestující těšit letos, jsme se zeptali ředitele dopravního
podniku Daniela Dunovského v následujícím rozhovoru.
Jak hospodařil dopravní
podnik v minulém roce?
Dopravní podnik hospodařil, myslím, dobře a jsem spokojený. I když se každoročně
snažíme hledat možné úspory,
v loňském roce jsme přidali na
platech zaměstnancům, kterých
má dopravní podnik kolem čtyř
stovek. Mají ale i další benefity.
Nicméně, dopravnímu podniku
by se dařilo daleko lépe, kdyby
se nevynořily některé starší problémy. Hrozí nám totiž poměrně vysoké sankce z dotací, které
čerpala společnost v předchozích letech za minulého vedení.
Došlo k určitým pochybením,
která odhalila hloubková kontrola Auditního orgánu ministerstva financí a nové vedení dopravního podniku dělá všechna
možná opatření a kroky k tomu,
aby zmírnilo dopady a maximálně snížilo požadované vratky peněz. Oba akcionáři o tomto problému vědí, takže čekáme,
jak vše dopadne.
Bude se něco měnit na cenách jízdného?
Cestující mohou zůstat klidní, ceny, které se už několik let
snažíme udržet, se měnit nebudou ani tentokrát.
S čím jste nejvíce spokojen,
co se dopravnímu podniku za
uplynulý rok podařilo?
Věcí, které se zdařily a které
jsme pro veřejnost udělali, bylo
dost. Uspořádali jsme nádhernou akci Den otevřených dveří
ke kulatému výročí a mohli jsme
toho hodně našim občanům
ukázat. Včetně našeho obnovovaného vozového parku. To je
další věc, z které mám radost,
že se daří obnovovat tramvaje
i autobusy.
Chystáte novinky ve vozovém parku i letos?
V letošním roce se už podařilo teď v lednu pořídit pět
nových autobusů. Dalších pět
pak obdržíme v příštím roce.
V červnu loňského roku jsme
podali žádost o dotaci na nákup
dvou kusů tramvají. Dodnes ale

nemáme výsledek, zda dotaci
obdržíme. Máme na rok 2017
v rozpočtu schválenou částku
na doplatek dotace těchto dvou
tramvají. Pokud ale neuspějeme,
pak máme v plánu další rekonstrukci a přestavbu tramvaje T3
na Vario. Jsou tu i další žádosti
o dotace na nákup nových tramvají, a to v rámci integrované
územní investice ITI, konkrétně
na nákup tří nových tramvají.
Samozřejmě by se mělo jednat
o nejmodernější vozy, tedy nízkopodlažní, s wi-fi, kamerovým
systémem, klimatizované.

k těmto účelům, ty ale už mají
něco najeto a nejsou tak kvalitně vybaveny. Těšíme se, až
nový autobus představíme, a to
už v těchto dnech. Já jsem se
v něm také svezl a musím říci,
že je perfektní.
V loňském roce jste se přidali k několika kampaním. Chystáte nějakou i letos?
Mohu prozradit, že chystáme ve spolupráci se Sdružením
dopravních podniků společnou
kampaň na podporu městské
hromadné dopravy. Zacílit bychom chtěli především na mladší generaci s tím, aby více využívali MHD a aby je to hlavně
bavilo. A nejen mladší generaci.
I proto se snažíme, aby naše vozidla měla nejmodernější vybavení, připojení na wi-fi apod.

povolení a také žádost o dotaci, jejíž výzvu zatím ještě ministerstvo dopravy nevyhlásilo.
Projektová dokumentace by
měla být hotova ještě do konce
letošního roku. Projektant byl
standardně vysoutěžen, vítězem
se stala společnost Valbek. Jde
o velmi významnou akci, jejímž hlavním smyslem je nejen
zvýšit komfort pro cestující, ale
také zrychlit trať a zcela prioritně zvýšení bezpečnosti. Trať
by měla být rekonstruována do
roku 2020.
Ve Vtelně se plánuje otočka
– obratiště autobusů a nová
autobusová zastávka. Jak to
ovlivní dopravu?
Je to akce města. Pro dopravní podnik se změní jen plán
dopravní obslužnosti, navýší se

Ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský (vpravo) s předsedou představenstva Zdeňkem Brabcem při
obhlídce obnovy vozového parku.
Možná všichni nevědí, že
zajišťujete také zájezdovou
dopravu. Jak je to s vybavením
v této sféře?
Mám velkou radost z toho,
že se podařilo na základě zvýšené poptávky po zájezdových
autobusech, kdy jsme měli problém splnit požadavky našich
zákazníků, vyjednat s představenstvem dopravního podniku mimořádnou investici na
nákup nového autobusu, a to
ještě v roce 2016. To se i díky
dobrému hospodaření povedlo. Začátkem ledna přišly
nabídky a v těchto dnech dostaneme nový a plně komfortní zájezdový autobus se vším
všudy. Zájezdová doprava má
pro nás stále větší význam,
protože tržby se v této oblasti
zvedají. Máme dva autobusy

Mají se cestující připravit letos na nějaké výluky?
Máme plán výluk, který se
může během roku upravovat
s ohledem na počasí nebo jiné
okolnosti. Například podaří-li
se vysoutěžit dotaci na informační systém apod. Rozhodně
nejsou výluky ve větším rozsahu, než byly v loňském roce.
Plánované výluky jsou zpravidla
krátké, jednodenní a noční.
Velkolepý projekt, který
čeká dopravní podnik v blízké
budoucnosti, je rekonstrukce
tramvajové trati z Mostu do
Litvínova. Můžete říci, v jaké
fázi je nyní tento projekt?
Stále se pracuje na projektové dokumentaci. S celou akcí
je spojena spousta územních
rozhodnutí i žádostí o stavební

také počet najetých kilometrů,
ale jiným způsobem se nás to
nijak výrazně nedotkne. Dojde také k mírným úpravám
jízdních řádů. Tuto záležitost
komunikujeme s městem a až
bude aktuální, budeme občany
včas informovat.
Co byste ocenil v dopravním
podniku do budoucna?
Vyjednat takové navýšení, aby
bylo možno přidat na platech
znovu a tak, abychom nečekali,
až nařízení vlády určí přidávat
všem řidičům. Jednoduše, aby
měli všichni zaměstnanci příjemné platové podmínky a byli
tu spokojeni. Přál bych si také
dostatek financí na obnovu vozového parku.
Děkuj za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Šéf autodromu Jiří Volovecký ve výboru asociace
MOST - Generálního ředitele společnosti Autodrom Most Jiřího
Voloveckého zvolila valná hromada Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR) členem jejího výkonného
výboru. Asociace sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů a metodicky řídí
a organizuje jejich činnost.
Své zvolení do výkonného
výboru Jiří Volovecký považuje
za zohlednění a ocenění dlouholeté činnosti mosteckého
autodromu, zaměřené právě na
bezpečnost silničního provozu při výuce a výcviku řidičů.
„Disponujeme polygonem, který
svou dispozicí, instalovanými
technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami patří stále
k nejmodernějším zařízením
svého druhu ve střední Evropě.
Zárukou kvality jsou také naši
zkušení instruktoři, již patří ke
špičce ve svém oboru. Kromě
amatérských řidičů se pod jejich

vedením u nás zdokonalují také
profesionálové, a to včetně složek
integrovaného záchranného systému, tedy řidiči sanitek, hasičských a policejních vozů,“ shrnul
jiří Volovecký.
V souladu se strategií Autoklubu ČR se činnost Asociace
center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR v letošním roce
zaměří na různorodé projekty
a jejich prezentaci, na intenzivnější komunikaci směrem
k mezinárodní automobilové federaci FIA a na rozšíření členské
základny asociace oslovením
stávajících i nově vznikajících

vzdělávacích center, jež zatím
členy nejsou. Členskou základnu asociace tvoří v současné
době společnost AUTODROM
MOST, Autoklub ČR, AUTOKLUB KAROSA, klub v AČR,

společnost DEKRA CZ, společnost Autodrom Sosnová, Polygon JIHLAVA-HOSOV a sdružení OSTRAVA - BEZPEČNÁ
DOPRAVA!!!.
(nov)

Nečekaná reakce
Psychologie byla vždy jeho tématem. Zajímalo ho všechno, co
se lidské psychiky týkalo. Od dětství si četl knihy o lidském chování, sledoval lidi kolem sebe, vyhodnocoval jejich reakce. Nikoho
proto nepřekvapilo, že si po maturitě vyhledal ke studiu právě obor,
který se lidským
chováním a psychologií zabýval. Na vysoké škole byl nadšený. Otevíraly se mu
obzory, kterých se
dříve dotýkal pouze
okrajově. Pro profesory byl také něčím mimořádným.
Nadšený student,
který měl o studium
zájem, na jaký nebyli
od studentů zvyklí.
Čím více ho chválili,
tím více byl zapálený do studia.
Nakonec se rozhodl, že provede
vlastní experiment. Bude studovat lidské chování v extrémních
podmínkách. Podobný pokus už
provedli studenti na jedné univerzitě v zahraničí a měli obrovský
úspěch. Nechtěl ale jen něco mírného, obyčejného. Pokus, na kterém by spolupracoval se s ostatními studenty jako dobrovolnými
figuranty. Chtěl něco opravdového. Silného. Něco, co nikdo jiný
nepopíše. Měl plán. K tomu ale
potřeboval člověka, na kterém by
své pokusy mohl provádět. Někoho, kdo nebude nikomu chybět.
Někoho, kdo ho nebude žalovat.
Někoho, s kým by si mohl dělat,
co chtěl. Ke svému pokusu si vybral chatu své babičky. Ta už tam
roky nejezdila a ani nikdo jiný
z rodiny. Jen v létě občas rodiče,
jen aby vyvětrali a zkontrolovali
stavení, o které neměl nikdo zájem. Čekali jen, až babička umře,
aby mohli chatu prodat. V zimě
měl ale jistotu, že k chatě nikdo
nepřijede. Cestu k chatě si musel
proházet v hlubokém sněhu. Kolem chaty bylo jen pár stop divokých zvířat, jinak nic. Ticho a klid.
Chata byla promrzlá a zaprášená.
To mu ale vyhovovalo. Pro svůj
plán vyklidil sklep, kam dříve babička ukládala potraviny. Ve městě si vyhlédl jednoho muže. Byl
to bezdomovec, který se s nikým
nebavil. Takový špinavý chlapík
neurčitého věku. Občas se ukázal
na náměstí, občas ho viděl sedět
v parku a pokuřovat zbytky cigaret. Nežebral, nikoho neobtěžoval. Nevěděl, odkud bral peníze
na jídlo. Pozoroval jeho zvyklosti.
Někdy byl v centru města každý den, někdy se ztrácel na celé
dny. Objížděl místa, kde se bezdomovci zdržovali, ale ten jeho
nikde nebyl. Pro jeho záměr byl
ideální. Pokud se na několik dnů
ztratí, nikdo ho nebude postrádat.
A až se vrátí, nikdo mu neuvěří,
že se s ním dělo něco mimořádného. Když měl v chatě všechno
připravené, vydal se na lov. Musel se sám sobě smát. Připadal si,
jako v nějakém americkém filmu.
V autě měl provaz i pytel. Trvalo
několik dnů, než se mu naskytla ta správná příležitost. Narazil
na svého muže v parku. Mimo
dohled kamer městského kamerového systému. Mimo dohled
kolemjdoucích. Blízko cesty, kam
mohl zajet autem. Už byla tma.
Bezdomovec seděl na lavičce, pil
víno z krabice, něco si pro sebe
mrmlal. Zastavil autem kousek od
něj. Opatrně se rozhlédl. Nikde
nikdo nebyl. Muž si ho nevšímal.
Přišel až k němu. Cítil vzrušení
a adrenalin, který mu koloval
v žilách. V ruce nesl tyč. Uhodil
bezdomovce do hlavy. Čekal, že
padne omráčený k zemi, ale muž
se zvedl z lavičky a začal se omámeně motat. Krabice s vínem se
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rozlila do sněhu. Vrhl se na omámeného muže. Na hlavu mu nasadil pytel a dostrkal ho k autu. Muž
se nebránil. Stále ještě byl po ráně
do hlavy mimo. Provazem ho
spoutal a nacpal do kufru. Rozčilením se mu dělaly mžitky před
očima. Ještě jednou
se rozhlédl, jestli ho
nikdo neviděl. Všude byla tma a ticho.
Na chatu dorazil
až téměř po dvou
hodinách. Ve tmě
a sněhu trvala cesta
mnohem déle, než si
myslel. Muž v kufru
byl nejprve v klidu,
pak se ale probral
a začal bouchat a kopat. Rozčilovalo ho
to. Konečně byl na
místě. Vytáhl kameru a teprve
pak otevřel kufr. Natočil muže
s pytlem na hlavě a spoutanýma
rukama. Nemluvil, chtěl, aby muž
nevěděl, co se s ním děje. Teprve
pak ho vytáhl z auta a dostrkal do
chaty. Odvedl ho do sklepa. Pytel
z hlavy mu nesundal a ani pouta.
Rozhodl se, že ho takto nechá
první den. Ve strachu, tmě a zimě.
V nevědomosti. Zapnul kameru,
kterou měl ve sklepení připravenou. Chtěl muže natáčet po celou
dobu, kdy ho bude věznit ve sklepě. Měl teorii. Pobyt v extrémně
špatných podmínkách a ve strachu z budoucnosti musí změnit
chování každého člověka. Očekával, že po čase by měl být vzorec
chování nakonec stejný. Plánoval
začít člověkem bez možností, ambicí, s nízkou inteligencí. Tomu
podle jeho mínění bezdomovec
odpovídal. Dalším vzorkem měl
být člověk se zázemím, průměrný.
Nakonec chtěl do svého vězení
zavřít člověka vzdělaného, s rodinou. Bylo mu ale jasné, že získat
další dva vzorky bude mnohem
těžší. Ještě nevěděl, jak to udělá.
Policie asi nepochopí jeho vyšší
cíle, tak bude muset vymyslet vše
tak, aby nezhatili jeho vědecké
pozorování. Byl smířen i s tím, že
nakonec bude muset své vzorky
zabít a jejich těla schovat. Až zveřejní své pozorování a bude mít
uznání celé vědecké společnosti,
pak ať ho klidně zavřou. Nechal
muže ve sklepení a odjel. Večer
se připojil a sledoval, co se ve
sklepení děje. Muž seděl skrčený
u jedné zdi, občas otáčel hlavu ze
strany na stranu. Jako by poslouchal. Hlasitě dýchal, bylo zřejmé,
že je rozrušený. Ve sklepení měl
umístěný také teploměr. Ten večer
ukazoval desetistupňový mráz.
Napadlo ho, že by mohl muž ve
sklepě zmrznout a překazit mu
tak pozorování. Jestli vydrží do
druhého dne, dá mu spacák. První noc ale musí vydržet tak, jak je.
Pak usnul. Vzbudil se nad ránem.
Chtěl se připojit, ale kamera ve
sklepení byla slepá. Rozčililo ho
to. Přehrál si nahrané pasáže. Muž
se zvedl ze země a přiblížil se ke
kameře. Pak zhasla. Hned vyrazil
na cestu. Celou dobu nahlas nadával. Pokus se mu komplikoval.
Dorazil na chatu a hned vtrhnul
do sklepa. Sotva ale otevřel dveře, muž se na něj vrhnul. V noci
se mu podařilo zbavit pout. Slyšel
cvakání kamery. Nebyl hlupák, jak
na první pohled vypadal. Žil tak,
jak chtěl. Kameru rozbil a čekal,
až jeho únosce přijede. Teď svému
únosci omotal provaz kolem krku
a utáhl. Držel pevně. Měl víc síly,
než by se dalo čekat. Když si byl
jistý, že toho kluka uškrtil, sebral
se a odešel. Před chatou našel jeho
auto. Dojel k městu, kde auto odstavil. Už večer zase seděl na své
lavičce. Nikdo si nevšiml, že jednu
noc ve městě nebyl.
(pur)
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Když se začnou sčítat ptáci...
MOST - Na jezeře Most se počítali vodní ptáci. Akce se odehrávala
v rámci mezinárodního sčítání těchto opeřenců. Do této celosvětové
akce koordinované Fakultou životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze se znovu zapojili členové Ornitologického klubu
při Oblastním muzeu v Mostě.

Lidice opět v umělecké škole
Základní umělecká škola Moskevská v Mostě odstartovala už
44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2016.
Loňský ročník se tentokrát uskutečnil na počest 70. výročí
vzniku organizace UNESCO a její nejvýznamnější priority –
rozvoje vzdělanosti každého člověka. Obsah je proto zasvěcen
tématu ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ. Vernisáž se uskutečnila v době
uzávěrky novin, ve středu 25. ledna v 17 hodin. Z tohoto důvodu
přineseme reportáž v příštím vydání. Výstava potrvá do 31. 3.
2017.
(red)

Během přibližně pětihodinového pozorování napočítali
ornitologové 5 755 ptáků a 23
druhů. Početně dominovaly tři
druhy racků (cca 3200 jedinců)
a lysky černé (cca 2000 jedinců). Z ostatních ptačích druhů
zaznamenali pozorovatelé 24 labutí velkých, 81 hus velkých, 85
kachen divokých, 10 kopřivek
obecných, 155 poláků chocholaček, 62 hoholů severních, 37
morčáků velkých, 42 kormoránů velkých, 8 volavek popelavých, 4 volavky bílé, 33 potápek roháčů, 1 ledňáčka říčního
a další druhy.
Největší vzácností bylo pozorování dvou druhů severských
kachen, které většinou zimují na Baltu a jen občas vzácně

I

Jezero Most patří k nejvýznamnějším zimovištím vodních ptáků v České republice jak počtem
zjištěných jedinců, tak počtem
druhů.

přezimují na vnitrozemských
nezamrzlých vodách. Jednalo se
o 3 turpany hnědé a 3 hoholky
lední. Zejména hoholky se v Čes-

ku vyskytují zřídka, uváděno
bývá méně než 10 ptáků za rok.
Výsledky sčítání byly zaslány
republikovému koordinátorovi
na FŽP ČZU k dalšímu zpracování.
Jezero Most patří k nejvýznamnějším zimovištím vodních ptáků v České republice jak
počtem zjištěných jedinců, tak

počtem druhů. Ornitologové
doufají, že stavební ruch, který
má vypuknout v letošním roce
na březích jezera a následné
sportovně – rekreační využití
této vodní plochy nebude mít
na zimní výskyt ptáků negativní dopad a jezero Most zůstane
i nadále jejich pohostinným
útočištěm.
(red)

Jezero Most patří k nejvýznamnějším zimovištím vodních ptáků v České republice.

Maminky s rizikovým těhotenstvím mají komfort
ÚSTECKÝ KRAJ – Gynekologicko-porodnická klinika ústecké Masarykovy nemocnice se modernizovala. Pacientkám a budoucím
maminkám nabídne nejmodernější prenatální vyšetření v prvním
trimestru těhotenství.

Hledáte dobře ohodnocené
zaměstnání na hlavní
pracovní poměr?
Společnost Krušnohorské uzeniny
v Lomu u Mostu přijme muže i ženy
do masné výroby.
Nabízíme stabilní práci na ranní i směnný provoz,
kompletní zaučení a možnost rekvaliﬁkace,dobré
ﬁnanční ohodnocení.

Pro více informací volejte 775 355 582
nebo pište na rados.prace@seznam.cz.

Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje téměř dvojnásobný počet
předčasných porodů ve srovnání
s celostátním průměrem. „Právě z tohoto důvodu jsem rád, že
Krajská zdravotní mohla v loňském roce přistoupit k výstavbě
fetomaternálního centra, které
umožňuje rozšíření spektra služeb spojených s prenatální péčí.
Veřejná zakázka si vyžádala
přibližně čtyři miliony a sedm
set třicet tisíc korun, které plynuly z vlastních zdrojů Krajské
zdravotní,“ řekl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří
Novák. Společně s vybavením
se tak náklady nového centra
vyšplhaly přes pět a půl milionu
korun.
„Zdejší perinatologické centrum, tedy porodnické a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické kliniky patří mezi 12
republikových center vysoce spe-

cializované péče. Zajišťuje péči
o pacientky s rizikovým a patologickým průběhem těhotenství,“
doplnil generální ředitel Krajské
zdravotní Petr Fiala. Spádová
oblast zahrnuje Ústecký kraj

a přilehlé okresy okolních krajů,
Libereckého a Karlovarského.
Klinika nově poskytuje v prenatální péči screening vývojových vad na konci 1. a začátku 2.
trimestru, tzn. prvotrimestrový
screening ve 13. týdnu těhotenství, který dosud zajišťovali
ambulantní gynekologové. Doplněno je také spektrum invazivních diagnostických metod,

Maminky s rizikovým těhotenstvím mají nejen nové centrum, ale i
větší komfort.

jako je např. odběr choriových
klků, umožňující zjistit chromozomální a genetické odchylky
plodu již na konci 1. trimestru
těhotenství.

Centrum nabízí
veškerý komfort
Výrazně se zlepšily podmínky
a komfort pro pacientky. Součástí nového centra je například gynekologická vyšetřovna,
místnost pro odběr plodové
vody a pro sledování pacientek
po zákroku, místnost pro natáčení CTG záznamů (kardiotokografie) a pracoviště sester.
Vznikly i prostory pro poradny
pro rizikové a fyziologické těhotenství. Pro pacienty je k dispozici nová čekárna se skříňkami
pro odložení oděvů. Čekárna
je vybavena WC s předsíňkou
a WC pro imobilní pacienty.
Součástí centra je také zázemí
pro personál. Dále také nové
povrchy, okna a dveře, elektroinstalace a rozvody a kamerový
systém.
(sol)

Z ulic už zmizelo téměř tisíc parkovacích značek
MOST – V Mostě se uvolňují parkovací místa. Lépe zaparkovat mohou řidiči téměř až na osmi set padesáti místech ve městě, především však v sídlištích. Důvodem je postupné rušení vyhrazených
parkovacích míst.
Parkovací místa zanikají postupně s nařízením radních
od roku 2015. Ke konci loňského
roku jich v Mostě ubylo celkem
842. Místa zanikají v souvislosti
s končícími termíny platnosti, ale
i kvůli citelnému zdražení. Řada
lidí více než stoprocentní zdražení neakceptuje a „svá“ parkovací
místa ruší ještě před koncem termínu platnosti samotného povolení. Mezi Mostečany je ještě 667
vyhrazených parkovacích míst.
„Ovšem z tohoto počtu je 374 parkovacích míst vyhrazeno pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Standardních placených parkovacích míst je tedy vyhrazeno již
pouze 293,“ doplnil vedoucí oddělení registrace, dopravy a komunikací Vojtěch Brzoň. V současné době probíhá postupné
odstraňování svislého dopravní-

ho značení. „Jakmile to klimatické
podmínky dovolí, budou postupně
odstraněny také zbytky vodorovného dopravního značení,“ ujistil
dále Vojtěch Brzoň.

2021. Tehdy by ve městě měli
mít vyhrazená místa pouze lidé
zdravotně postižení, na která
mají ze zákona nárok. „Vedení
města se rozhodlo pro ukončení
systému vyhrazených parkovacích míst právě s ohledem na
jistou diskriminaci převážné
většiny řidičů, s cílem vytvořit
tak rovné podmínky pro všech-

ny motoristy. S ohledem na
probíhající redukci vyhrazených
parkovacích míst tak dochází
k citelnému uvolnění parkovacích kapacit ve městě pro širokou
veřejnost, a to zejména v denních
hodinách, kterou řidiči již mohli
pocítit,“ komentuje probíhající
likvidaci parkovacích míst vedoucí oddělení.
(sol)

I

„Co se týče redukce vyhrazených
parkovacích míst s ohledem na
platnost povolení, bude se pokračovat tak, že: k 31. 12. 2017
– 124 ukončení, k 31. 12. 2018 – 34
ukončení, k 31. 12. 2019 – 30 ukončení, k 31. 12. 2020 – 50 ukončení,
k 31. 12. 2021 – 40 ukončení. V průběhu roku 2021 by tedy mělo dojít
k úplnému vymizení vyhrazených
parkovacích míst ve městě Most,“
(Vojtěch Brzoň)
Redukce vyhrazených parkovacích míst bude pokračovat
i v dalších letech, a to až do roku

Vyhrazená parkovací místa zmizí do roku 2021, ZTP se to ale nedoktne.

zpravodajství
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Rady města Litvínova

Radnice pokračuje
Litvínov opět uzavřel dohodu na vydávání čtrnáctideníku
Radnice se sousedním Mezibořím a Horním Jiřetínem. Města
se podílí na vydávání tiskoviny
poměrnou finanční částkou.
Meziboří obsáhne stranu a půl,
Horní Jiřetín půl strany. Dohromady obě města přispějí Litvínovu na vydávání městských
novin částkou sto tisíc korun.

Litvínov slaví
Pětileté výročí partnerství
s francouzským Brie Comte Robert oslaví starostka Litvínova
Kamila Bláhová ve Francii. Město Litvínov obdrželo pozvání od
partnerského města na setkání
partnerských měst. Kromě Litvínova se zúčastní také zástupci
Stadtbergenu, se kterým slaví
Brie Comte Robert třicet let
a Olbernhau, se kterým mají
partneři pětadvacáté výročí.

Předseda SSK Litvínov Marek Tomčík odměnil děti z MŠ Ladova za účast na minifestivalu sportovních klubů.

O minifestival sportu byl opět velký zájem
LITVÍNOV – Děti v Mateřské škole v Ladově ulici dostali v rámci minifestivalu sportovních klubů cenu pro nejaktivnější mateřskou školu. Sportovní vybavení a hry si děti zasloužily za to, že se jich z mateřinky zúčastnilo nejvíce ze všech škol a školek.
Cenu dětem předal předseda Sdružení sportovních klubů
Litvínov a člen správní rady Pro
Litvínov Marek Tomčík. „Minifestival společně pořádáme každý
rok. Cílem je představit rodičům
a dětem sportovní kluby v Litvínově. Jak náročné jsou jednotlivé
sporty na čas a kondici dítěte.
Kolik který sport bude rodiče
stát. Děti si mohly samy na místě
vyzkoušet, jak jim vybraný sport

jde a jestli je baví,“ říká o akci
Marek Tomčík.
Na posledním minifestivalu
sportovních klubů se představilo osmnáct sportovních klubů
z Litvínova. „To jsou všechny, které jsou sdružené v SSK Litvínov
a zabývají se dětmi a mládeží,“
doplnil Marek Tomčík. Na sportovní kluby se přišlo podívat 650
dětí nejen z Litvínova, ale také
z okolních měst a obcí, dokonce

i z Mostu. „Novinkou posledního minifestivalu byla soutěž pro
všechny mateřské a základní školy. Nejvíce dětí přišlo z MŠ Ladova. Na druhém místě se umístila
SSZŠ Litvínov,“ prozradil pořadí
škol Marek Tomčík. Ten také
jako předseda SSK Litvínov vítěznou školku odměnil. Pořídil
sportovní vybavení za pět tisíc
korun, které osobně dětem ve
školce předal. „Jsou to hry, které v dětech vzbudí zájem o sport
a zároveň přispějí k jejich rozvoji. Je dobré vést děti k lásce ke
sportu už v mateřské škole. Začínat se ale samozřejmě musí hrou.

Děti musí sportovní aktivity především bavit,“ míní předseda
sportovních klubů. V Litvínově
mají děti díky SSK Litvínov
ohromné možnosti. „Se sportem
u dětí to v Litvínově není špatné.
Zhruba kolik dětí nám odroste,
tolik malých sportovců přijde.
Snažíme se ale stále přivést ke
sportu více dětí. V Litvínově zatím nesportuje 60 procent dětí,
které by sportovat mohly. A to je
obrovský potenciál. Věřím, že se
nám podaří pomoci alespoň části
těchto dětí objevit v sobě lásku ke
sportu,“ uzavřel Marek Tomčík.
(pur)

Meziboří chystá bezbariérový přístup na radnici
MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé na posledním jednání, které se
konalo v mimořádném termínu, schválili žádost o dotaci na stavbu
bezbariérového přístupu do městského úřadu. K výtahu, který je už
na radnici od roku 2015, přibyde i nová bezbariérová rampa.
Město Meziboří žádá o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci programu Odstraňování bariér v budovách domů
s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních
úřadů. Na projekt „Rekonstrukce vstupu do budovy
Městského úřadu Meziboří“ již
bylo vydáno Městským úřadem
Litvínov stavební povolení. Náklady na projekt jsou vyčísleny
na 1500 000 korun včetně DPH
a v případě získání dotace se
bude jednat o příspěvek maxi-

málně 50 % z celkových nákladů. „V rámci projektu bude odstraněna stávající nevyhovující
rampa před městským úřadem
a nahrazena novou bezbariérovou rampou ve tvaru U tvořenou železobetonovou deskou
s kamenným obložením. Je to
další krok k bezbariérovému
přístupu do městského úřadu,“
uvedl starosta města Petr Červenka. Návštěvníci mezibořské radnice mohou využívat
výtah, který naráz uveze osm
osob a je vhodný též pro hen-

dikepované občany, už od roku
2015. Město vyšel výtah na 2,5
mil. Kč. „V přízemí městského
úřadu v kancelářích pracovali
zástupci každého odboru. Přesto
se stávalo, že lidé museli vyřídit
své záležitosti ve druhém patře,
což bylo obtížné zejména pro
seniory. Veškerou agendu jsme
po zřízení výtahu přestěhovali
do druhého patra. Vstup je díky
výtahu bezbariérový a občané
vyřídí vše potřebné na jednom
místě,“ komentoval nový výtah
starosta města Petr Červenka.
Díky výtahu a zrekonstruovanému bezbariérovému vstupu
se tak Meziboří chce zařadit do
projektu Mobility pro všechny
bezbariérové trasy.
(pur)

V Chudeříně třicítka
Na žádost skupiny obyvatel
Chudeřína schválila dopravní
komise další omezení rychlosti v Chudeřínské ulici. Třicítka
přibyla i ve směru, kde původně nebyla. Třicetikilometrovou

rychlostí je nyní povinnost
projíždět Chudeřínskou oběma
směry.

Pokračuje kácení
Před tím, než Litvínov zasypal sníh, zahájily Technické
služby Litvínov zimní průklest
stromů. Pokračovat budou podle místostarosty města Milana
Šťovíčka hned, jakmile si poradí se sněhem a ledem ve městě.
Kácí se stromy staré a poškozené, u kterých hrozí pád. Několik
takových se pokácelo například
v parku u Scholy Humanitas.

Nezaštítí Tesco
Litvínov nepřijal záštitu nad
opakovanou každoroční charitativní akcí TESCO. Během
této akce zákazníci obchodu
poskytují finanční prostředky
na podporu neziskových organizací ve městě, kde obchod
stojí. O tom, která nezisková
organizace finanční podporu
získá, rozhodují zákazníci. „Jedná se sice o charitu, ale má i tak
komerční charakter. Nemůžeme
upřednostnit jeden obchod před
jinými. Záštitu jsme nepřijali
z toho důvodu,“ vysvětlila místostarostka Erika Sedláčková.
(pur)

Michal Horáček „Na cestě“
LITVÍNOV - Do Citadely přijede
v pondělí 20. března v 19 hodin
s výjimečným koncertním recitálem „Na cestě“ textař, básník
a producent Michal Horáček.
Autorský recitál nabízí písně
z tvůrčí dílny Hapka & Horáček i ze spolupráce s dalšími
hudebníky. Jejich interprety

budou zpěváci František Segrado, Lenka Nová a Ondřej Ruml.
Zpěváky doprovodí orchestr
sólistů: kytara Lukáš Pelikán,
cello Petra Malíšková, piano
Jan Steindorfer, kontrabas Jan
Tengler a bubny Miloš Dvořáček. Cena vstupného: 330 Kč.
(red)

Město dostalo starý mandl
LITVÍNOV – Historický, téměř
stoletý mandl získalo město
Litvínov jako dar od obyvatele
města. Město pak mosteckému muzeu věnovalo stařičké
školní lavice.
Historický kamenný mandl
bude součástí projektu o historii textilní manufaktury v Litvínově. Městu ho věnoval Václav Kočí. „Kamenný mandl byl
původně v domě na Plzeňsku.
Rodina plně funkční mandl využívala. Původně ručně ovládaný
časem majitel předělal tak, že je
možné napojit mandl i na elektrickou energii. Jedná se o velmi
zachovalý a funkční kus. Město
ho získalo za jednu korunu,“
uvedl místostarosta města Milan Šťovíček a nezapomněl dárci

poděkovat. Kamenný mandl
pochází z roku 1923 a umístěn
je v zámku Valdštejnů v expozici věnované historii výroby
textilu. Další historický kousek
putoval naopak z Litvínova.
Město věnovalo mosteckému
muzeu sedm starých školních
lavic. „Jedná se o historické lavice se sklápěcí dřevěnou deskou
s otvory na kalamář. Původně
byly uskladněné v bývalé zvláštní
škole. Město pro ně nemělo žádné
využití, zatímco mostecké muzeum takové kousky potřebovalo.
Protože s mosteckým muzeem
máme velmi dobrou spolupráci,
neuvažovali jsme o prodeji, ale
historické školní vybavení jsme
muzeu věnovali,“ vysvětlil místostarosta města.
(pur)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Den otevřených dveří na ZŠ Lom aneb Škola se představuje v novém
21. února 2017 od 15 do 18 hodin

Program dne otevřených dveří: Žáky prováděné pokusy z chemie a fyziky | Představení aktivit
žáků v jejich kmenových učebnách | Ukázka nových didaktických materiálů včetně učebnic, se
kterými žáci pracují | Představení školního časopisu | Možnost nahlédnout do všech prostor školy
včetně tělocvičny a odborných učeben | Prezentace žákovských výtvorů ze školních aktivit

8

27. leden 2017

P

zpravodajství

Projekt na most za čtyři milióny

orušené paragrafy

Pasažéři za mřížemi

státní policie Ludmila Světláková.

MOST – Mostečtí revizoři
v tramvaji lapili dva černé pasažéry. Ti se ale bránili a odmítali
spolupracovat. „Strážníci městské policie v nejbližší zastávce
zajistili dva mladíky ve věku 14
a 16 let, o kterých věděli, že jsou
v pátrání PČR. Mladší černý pasažér byl pohřešovaný a starší na
útěku z výchovného ústavu,“ informovala tisková mluvčí mostecké městské policie Ilona Kozlová s tím, že policisté poté oba
zkontrolovali, zda u sebe nemají
výtečníci zbraň a následně je
předali PČR.

Čokolády v kočárku

Pes počká v útulku
MOST – O asistenci sanitky
žádala ve večerních hodinách
dispečerka rychlé záchranné
služby. Sanitku žádala ke zraněnému do ulice V. Nezvala. Mostečan měl u sebe navíc ještě psa.
„Muž byl převezen do nemocnice
a pes do rudolického útulku. Psí
společník tam vyčká, než se jeho
majitel vrátí z lékařské péče,“ informovala dále policejní mluvčí
Ilona Kozlová.

Sprejer škodil
MOST – Nemilé překvapení čekalo majitele rodinného
domku v Litvínově. Někdo mu
v noci na zdi domu načmáral
různé obrazce a nápis červenou barvou. „Sprejer pomaloval
nově natřenou stěnu a poškozením omítky způsobil předběžnou
škodu ve výši 20 000 korun. Případem trestného činu poškození
cizí věci se nyní zabývají policisté
obvodního oddělení v Litvínově,“
popsala případ mluvčí mostecké

MOST – Opětovně kradla
28letá žena z obce na Mostecku. Stejně jako v minulých
případech, kdy byla loni za 11
krádeží obviněna a ve dvou
případech jí bylo letos sděleno
podezření z krádeží zboží v obchodech, i tentokrát vyrazila na
nákup za pět prstů s dětským
kočárkem. „V mosteckém supermarketu si v těchto dnech z nabízeného sortimentu vybrala 16
kusů čokolád za 440 korun a ty
ještě v prodejně ukryla do kočárku. Poté prošla pokladnami, aniž
by za zboží zaplatila. Na místě
byla zadržena ostrahou prodejny
a skončila na policii,“ informovala policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Lup byl vrácen zpět
do prodeje. Žena je obviněna
z krádeže s ohledem na její kriminální minulost.

LITVÍNOV – Litvínov vyzval vítěze architektonické soutěže, aby
podal cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na most
v Podkrušnohorské ulici. Cena by neměla překročit 3,9 miliónů
korun. Bude to už druhý projekt na nový most, který Litvínov zaplatí!
Rozpočet na výstavbu nového
mostu, včetně úpravy okolí, se
v rámci architektonické soutěže
stanovil na 55 miliónů korun. To
je zhruba tolik, kolik by stál most
podle projektové dokumentace, která už městu leží ve skříni
z minulého období a kterou už
město jednou zaplatilo. To je

také důvod, proč s výběrem nesouhlasili všichni zastupitelé. „Je
to zbytečný výdaj navíc. Město
má z minulosti projektovou dokumentaci na most. A ten, který
vyhrál v architektonické soutěži, je téměř shodný. Velký rozdíl
v nich není,“ připomněl zastupitelům Martin Klika. Předběžný

mostu, inženýrská činnost a autorský dozor. „Projektová dokumentace bude také řešit časový
harmonogram prací a náhradní

I

„Je to zbytečný výdaj navíc. Město má z minulosti projektovou
dokumentaci na most, a ten,
který vyhrál v architektonické
soutěži, je téměř shodný.“ (Martin
Klika).
objízdné trasy po dobu výstavby
nového mostu,“ uvedla starostka
města Kamila Bláhová. (pur)

Bonbóny vrátit
MOST – Bonbóny v hodnotě
750 korun odcizil jeden zákazník v Litvínově. Jednapadesátiletý Litvínovan si v místním
supermarketu v oddělení s cukrovinkami vybral bonbóny, které mezi regály vyndal z krabičky
a poté si 42 ks balení ukryl do
vnitřních kapes svého svrchníku. Krádež neunikla pozornosti
tamních detektivů, kteří podezřelého zadrželi a přivolali policii. Litvínovan nekradl poprvé,
za krádež byl již trestán. Policisté mu předali záznam o sdělení
podezření ze spáchání přečinu
krádeže ve zkráceném přípravném řízení.
(sol)

Nový most na PKH vzešel z architektonické soutěže.

Nezletilých a mladistvých pachatelů přibývá
LITVÍNOV – Na seniory a děti ze sociálně slabých rodin zaměří letos
Litvínov své projekty prevence kriminality. Od ministerstva vnitra
žádá město dotaci 182 tisíc korun.
Při přípravě projektů prevence kriminality pro letošní rok
vycházelo město z hodnocení
kriminality na území Litvínova za období od ledna až září
loňského roku. „Ve městě došlo
k významnému poklesu trestné činnosti, a to jak u násilné
kriminality, kde byl pokles o 36
procent, tak i u majetkové kriminality, která klesla o 18 procent.
Také Městská policie Litvínov
zaznamenala pokles počtu přestupků. Vzrostl ale počet pachatelů trestné činnosti mezi nezletilými a mladistvými. To je velmi
negativní trend, který se musíme
pokusit zvrátit,“ prozradila mís-

tostarostka města Erika Sedláčková.
V rámci dotačního programu
ministerstva vnitra se proto Litvínov uchází o dotaci s několika
projekty zaměřenými na děti
a mladé lidi. Předně je to celoroční projekt Ten dělá to a ten
zas tohle. „Jedná se o jednorázové
akce, příměstský tábor a víkendové pobyty pro děti. Hlavním programem bude představit dětem
jednotlivé profese. Ukázat jim
pracoviště a to, že se prací lidé
živí. Že není nutné žít ze sociálních dávek, jak to velmi často vidí
doma,“ popsala první projekt
Erika Sedláčková. Další projekt

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

termín pro zahájení výstavby
nového mostu je začátek roku
2019. Vlastní výstavba je odhadována na dvanáct měsíců.
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace
a zajištění všech souvisejících
služeb architekta v rozsahu architektonické studie se zpracováním připomínek města. Ty
se týkají především dořešení
v okolí mostu. Součástí projektové dokumentace jsou také jednotlivé povolovací procesy pro
výstavbu i demolici současného

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

je zaměřen především na dívky
v péči kurátorů Kurátoři pomáhají III. Opět se jedná o jednorázové akce a víkendové pobyty.
Projekt Kombi víkend je určen
pro děti v cizí péči, kdy péči
o nezletilé dítě zajišťují převážně prarodiče s nízkými příjmy,
kteří nemají možnost zajistit

I

„Vzrostl počet pachatelů trestné
činnosti mezi nezletilými a mladistvými. To je velmi negativní
trend, který se musíme pokusit
zvrátit.“ (Erika Sedláčková)

dětem kvalitní trávení volného
času. Projekt Pobyt 2017 by měl
dětem zajistit prázdninový tábor od pondělí do čtvrtka. „Pro
mnohé děti je to jediná možnost,
jak vyjet z domova a dostat se

na pobytový tábor někam jinam.
Cílem pobytu je navázat kontakt s dětmi, mládeží a rodinami ze sociálně vyloučené lokality
i z ostatních částí města, prohloubit důvěru k sociálním pracovníkům a zapojit děti do preventivní
činnosti,“ přiblížila výjezdní preventivní akci místostarostka. Při
prevenci nezapomnělo město
ani na seniory. Pro ty je určen
projekt Nevzdávejte se senioři.
Jedná se o jednorázové akce pro
seniory, mezi nimiž by mělo být
rovněž divadelní představení, ve
kterém herci seniorům názorně
předvedou, jak nenaletět podvodníkům. Celkové náklady na
preventivní aktivity zařazené
do žádosti o dotaci z programu
ministerstva vnitra činí 261 000
korun.
(pur)
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Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

Do Unipetrolu se sjely chemické talenty z celé republiky.

Olympiáda v chemii pod křídly Litvínova
LITVÍNOV – Litvínov převzal záštitu nad konáním národního kola
53. ročníku chemické olympiády. Ta se začátkem týdne uskutečnila
na území Litvínova.
Chemická olympiáda je nejstarší chemická soutěž pro žáky
základních a středních škol pořádaná MŠMT ČR a Vysokou
školou chemicko-technologickou v Praze za podpory skupiny
Unipetrol. Národní kolo se letos
historicky poprvé nekonalo na

půdě vysoké školy, ale v prostorách Unipetrolu výzkumně
vzdělávacího centra UniCRE
v Chemparku Záluží, a to v termínu 23. – 26. ledna. Padesátku
finalistů tvořili studenti 3. a 4.
ročníků gymnázií a průmyslových chemických škol, na které

čekal možný postup do mezinárodního kola, studium na prestižních vysokých školách a slibná vědecká kariéra. Po dalším
výběru bude v červenci národní
tým čtyř nejlepších studentů reprezentovat Českou republiku
na 49. Mezinárodní chemické
olympiádě v thajském Bangkoku. Od roku 2009 Česko každoročně získává čtyři medaile
a patří mezi nejúspěšnější státy.

„Je to mimořádně prestižní akce.
Jsem velmi ráda, že se koná právě
v Litvínově a město nad ní mohlo
přijmout záštitu. Pro Litvínov je
to významná událost,“ zhodnotila olympiádu starostka Kamila
Bláhová. Vyhodnocení vítězů se
konalo v zámku Valdštejnů po
uzávěrce tohoto čísla. Výsledky
přineseme čtenářům v dalším
čísle, fotoreportáž z olympiády
hledejte na Homerlive.cz. (pur)

Hejtman: Dotace je poděkování hasičům
BRAŇANY - Zbrusu nový devítimístný transit Ford představili hasiči
v obci Braňany na Mostecku. Automobil si pořídili i díky příspěvku
Ústeckého kraje, konkrétně z Programu na podporu jednotek sborů
dobrovolných hasičů a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Obec je mezi 38 úspěšnými žadateli o dotaci.
Dotace Ústeckého kraje na
pořízení dopravního automobilu pro přepravení jak požárního
družstva, tak techniky a vybavení činila 250 tisíc korun. Částku
schválili zastupitelé ještě v loňském roce. „Tato dotace je jakýmsi poděkováním a oceněním
zásluh dobrovolných hasičů za
jejich práci jak při záchraně lidí
nebo majetku, tak za práci s mládeží, která je neméně důležitá,
protože může vychovat budoucí

hasiče,“ řekl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
I letos mohou hasiči žádat
o dotaci z Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných
hasičů a ostatních složek integrovaného záchranného systému.
Na podporu spolků a veřejně
prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,
podporu výstavby nových nebo
rekonstrukce stávajících požárních zbrojnic a nákup techniky

je připravena částka až 11 miliónů korun. Pro letošní rok mohou

hasiči žádat o dotaci od 2. února
do 24. února 2017.
(red)

Hejtman Oldřich Bubeníček a Rudolf Kozák ze SČ dolů předávájí klíčky.

Litvínov vybuduje sociální byty
LITVÍNOV – Město plánuje vybudovat sociální byty. Využít chce
prázdné prostory v penzionech pro seniory ve Vodní a Automat.
Byty budou pro sociálně potřebné. Například pro seniory, kteří ještě nepotřebují cizí péči, ale důchody jim nestačí na náklady spojené
s bydlením.
Litvínov má na sociální byty
připravený projekt. „Chceme je
vybudovat ve Vodní ulici v prostorách, kde bývala knihovna.
Další byt by měl vzniknout
v prázdném prostoru penzionu

Automat, kde dřív bývala restaurace,“ prozradila místostarostka
města Erika Sedláčková. Podle
jejích slov nejsou sociální byty
určeny pro nepřizpůsobivé. Na
sociální byt nemá automaticky

nárok každý, kdo pobírá sociální dávky. „Sociální byty jsou
pro ty nejpotřebnější. Pro samoživitelky a pro seniory, kteří nemají na tržní nájemné,“ ujistila
místostarostka. Další sociální
byty plánuje v Litvínově udělat
občanské sdružení Cesta Naděje. „Jedná se o osm bytů v jednom
objektu. Zatím společnost nezveřejnila, o jaký objekt a v jaké
lokalitě se jedná. Na sociální

bydlení žádá občanské sdružení
o dotaci. I v tomto případě půjde
o sociální bydlení pro samoživitelky a seniory. Rada města se
záměrem občanského sdružení
zabývala, protože s nájemníky
těchto bytů budou pracovat naši
sociální pracovníci. Spolupracovat s občanským sdružením
budeme také v prostupném bydlení,“ doplnila Erika Sedláčková.
(pur)

Zima už stála městskou kasu čtyři milióny
LITVÍNOV – V době, kdy v Litvínově napadl sníh, se technické služby
nezabývají ničím jiným než zimní údržbou. Je to podle vedení města
velmi náročné. Na zimní údržbě pracuje každý, kdo má ruce a nohy.
„Jen za prosinec a polovinu ledna už město za úklid sněhu utratilo 4 milióny korun,“ prozradil
místostarosta města Milan Šťovíček. Na pomoc muselo město
přizvat i externí firmy, které těžkou technikou postupně vyváží
sníh z parkovišť a z centra města. „Dalším problémem je sníh
a rampouchy na střechách domů.
Nechali jsme u některých domů

páskami vyznačit nebezpečný
prostor, kam by mohly rampouchy padat. Ze střech domů se je
snažíme odstranit. Stejně tak by
to měli udělat i soukromí majitelé domů. Padající sníh a rampouchy mohou být nebezpečné,“
připomněl dále Milan Šťovíček.
Sníh ve městě má ale i své pozitivní stránky - o běžecké stopě
v areálu Nové Záluží jsme už

informovali. Město ale vyšlo občanům vstříc i v tom, že nechalo
opět rozsvítit veřejné osvětlení
v areálu, které se jinak na začátku zimy vypíná a rozsvěcí opět
až na jaře.
O komunikace a chodníky
v majetku města se budou nadále starat Technické služby
Litvínov. Vedení města zhodnotilo loňský rok, kdy poprvé
technické služby nepracovaly na
základě jednotlivých objednávek, ale jednoleté smlouvy. Ta se
osvědčila, a tak stejnou smlou-

vu uzavře město se společností
i pro další období. Na údržbu
a opravy komunikací, chodníků,
schodišť, drobné opravy mostků
a propustků vyčlenilo město pro
smlouvu s Technickými službami Litvínov 1,5 miliónů korun.
Vzhledem k objemu prací bylo
podle vedení města výhodnější
uzavřít s technickými službami
smlouvu. Ta zjednodušuje také
administrativní proces, který
objednávání každé práce v rámci údržby komunikací provázel.
(pur)
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Slogan

Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.

inzerce

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 tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

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.

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

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

TJ Baník Most, z.s.
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Bližší informace
na tel. čísle
726 765 703

■ Prodám

myčku nádobí AEG
favorite silence plus – volně stojící,
energetická třída: A, počet programů: 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 – lehkou, 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 – nevhodný dárek, cena 400 Kč. Telefon: 607
004 965 – večer – Most
■ Prodám nové péřové přošívané deky, 4 ks, cena za ks – 800 Kč,
Most. Telefon: 774 449 292
■ Prodám nerez dřez s odkapávačem 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 Mostě, kmeny 1 m, špalky, meruňka – 4
500 Kč. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám vysokou prosklenou
lednici Mattoni – 4 500 Kč, kupeckou váhu – 1 000 Kč, 6 x jídelní stůl
– 600 Kč / ks. V Mostě. Telefon: 607
277 880 – večer
■ Prodám moderní dlouhé plesové šaty na štíhlou postavu, vysokou 165 cm, zakoupené v Německu. Nutné vidět a vyzkoušet. Cena
dle dohody. Telefon: 604 103 485
– po 19. hodině
■ KOUPÍM motocykl JAWA /
ČZ - CROSS, MOPED, VELOREX aj.
nekompletní nebo jen ND, velký TP doklady, dále harmoniku
Heligonku, flašinet, vojenskou
vzduchovku, soc. hračky, autíčka
na ovládání na bovden, také nářadí kovadlinu, kleště, kovářskou
probíjecí desku, signovačku, malý
soustruh aj. Stačí SMS, ozvu se 603
335 591 - Nabídněte cokoliv - PENÍZE IHNED - Platí stále
■ Prodám kuchyňskou linku
– světlá, 3 metry dlouhá s vestavěnou myčkou + kamna (sklokeramická deska) + menší lednice
– Zanussi. Cena 5 500 Kč nebo
dohodou – Teplice. Telefon: 777
448 522
■ Prodám světle modrou sedací soupravu 3+1+1. Je rozkládací
– látka + kombinace se dřevem.
Cena dohodou. Telefon: 777 448
522

BYTY, DOMY

■ Prodám byt v blízkosti centra

POSLEDNÍCH PÁR DNÍ SOUTĚŽE!

NAKUPUJ, NASKENUJ A VYHRAJ
TYHLE SUPER CENY!

APPLE MacBook Air

100 x pizza

apple iPhone SE

+ 11 dalších cen

více informací na www.centralklub.cz
NAKUP V OC CENTRAL MOST V MINIMÁLNÍ HODNOTĚ 200 kČ, NAHRAJ ÚČTENKU
NA WWW.CENTRALKLUB.CZ nebo přes klubový automat v oc
A JSI VE HŘE O SPOUSTU SKVĚLÝCH CEN!

Litvínova, po rekonstrukci, klidný
a čistý cihlový dům, veškerá občanská vybavenost, nízké nájemné. Cena 590 000 Kč. Rychlé jednání – sleva. Telefon: 731 648 184
■ Prodám byt v Litvínově u polikliniky, 40 m2, nízké náklady na
bydlení. Cena 280 000 Kč. Telefon:
607 507 352

SEZNÁMENÍ

■ Muž

41/185/85 kg, pohledný, zajištěný, bez závazků, hledá
přítelkyni. Schůzky v mém bytě v
Mostě. Telefon: 721 278 883
■ Hledám kamarádku k občasným schůzkám u kávy, která se
ráda odreaguje od všedního koloběhu, pokud možno štíhlejší a
drobné postavy. 46/174/76. Telefon: 720 125 672
■ 72/164/69 – nekuřák, finančně
nezávislý, rád pozná také takovou
přítelkyni, která je rovněž osamělá, 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, nekuřák, 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. Telefon: 604 103 485

sport
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Lukáš Mařík vybojoval druhé
místo na turnaji v Praze
PRAHA – Poprvé v roce 2017 se mostečtí stolního hokejisté zapojili do soutěží v billiard-hockeyi šprtci při turnaji Českého poháru
v Praze. Z početného mosteckého zastoupení, které zahrnovalo celé
spektrum hráčů od úplných nováčků po členy prvoligového A týmu,
se podle očekávání nejvíc dařilo hráčům BHC StarColor Most.

Adamec při každém startu
dosáhl na medaili
MLADÁ BOLESLAV - O uplynulém víkendu se uskutečnil
v Mladé Boleslavi, v novém pětadvacetimetrovém bazénu již
38. ročník Mladoboleslavské
vlnky. Z Litvínova odjeli zápolit
o cenné kovy tři plavci, a to Petr
Adamec, Jiří Jedinák a David
Rous.
Petr Adamec v kategorii desetiletého žactva dokázal při
každém ze svých šesti startů dosáhnout na medaili. První mís-

Až do posledního kola bojoval o celkové vítězství Patrik
Purket. Závěrečné kolo ale nezvládl a skončil na pátém místě.
Naopak poslední kolo vyneslo
na druhou příčku Lukáše Maříka, který po mnoha letech ve
Stochově letos opět obléká mo-

stecký dres. Do první desítky se
dále probojovali šestý Dalibor
Frýba a desátý Petr Henych,
oba rovněž z prvoligového týmu
BHC StarColor Most. Mostečtí
si připsali i úspěchy v hodnocení kategorií. Jan Matuščín (BHC
StarColor Most B) byl nejlepším

to obsadil na trati 50 m motýl,
druhé příčky mu patřily v závodech 50 m a 100 m volný způsob
a 100 m prsa a sbírku cenných
kovů doplnil dvěma bronzy ze
závodů 100 m polohový závod
a 100 m znak.
Jiří Jedinák v kategorii desetiletého žactva si výborně vedl na
trati 100 m prsa, kdy dohmátl
za svým stájovým kolegou jen
o jedinou desetinu a patřil mu
bronzový stupínek. (has, jak)

Mostecký stadion opět
hostil nábor v rámci
Týdne hokeje
MOST - Na zimním stadionu
v Mostě se uskutečnil podruhé nábor mladých hokejistů.
Všechny děti z nejbližšího okolí,
bez rozdílu dovednosti bruslení,
tak měly jedinečnou možnost
vyzkoušet si zdarma, jaké to je
být hokejistou.
Hokejový klub Sport Most
ve spolupráci s Českým svazem
ledního hokeje pořádal akci
v rámci Týdne hokeje. Kromě
zážitku z bruslení a ledního hokeje si každé dítě navíc s sebou
domů odneslo hodnotný dárek.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku od
4 do 8 let a jejich rodiče. Jedná
se o akce, při nichž mají děti
unikátní příležitost seznámit se
s ledním hokejem a vytvořit si
svůj prvotní hokejový zážitek.
Pro děti je připraven zábavný
program na ledě i mimo něj,
rodiče mají možnost se detailně
seznámit s tím, co obnáší mít
doma malého hokejistu, a jaký
je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.
(jak)

starším žákem, Ondřej Matura
(Netopýři Most) vyhrál kategorii mladších žáků.
Po volné první polovině ledna odstartoval pražským turnajem stolním hokejistům obvyklý
soutěžní program. V tomto týdnu jsou na programu dvě akce.
Ve čtvrtek nastoupili mladí
hráči ve Středisku volného času
Most k oblastnímu kolu Ligy
škol. V sobotu pak pokračuje
Český pohár jednotlivců turnajem nejvyšší kategorie v Břeclavi.
Roháč Cup Praha – billiard-hockey šprtec – Český pohár,
kat. ČP12: 1. Miroslav Štětina
(Prague NHL), 2. Lukáš Mařík
(BHC StarColor Most), 3. Jaromír Foltýn Jun. (Prague NHL),
… 5. Patrik Purket, 6. Dalibor
Frýba, 10. Petr Henych 13. Matěj
Šanoba (všichni BHC StarColor
Most), 21. Jan Matuščín, 24. Valentina Grimmová, 27. Vojtěch
Jandečka, 28. Ondřej Frýba, 29.
Matyáš Vaníček (všichni BHC
StarColor Most B), 30. Ondřej
Matura (Netopýři Most), 32. Jan
Dočkal (Tučnáci 14. ZŠ Most),
33. Pavla Mišíková, 37. Jozef
Matuščín (oba BHC StarColor
Most B), 38. Petr Vlasák (BHC
15. ZŠ Most), 43. Jan Molnár, 51.
Michal Gašpárek (oba Tučnáci
14. ZŠ Most), 59. Matyáš Grimm (Real Draci 18. ZŠ Most),
61. Tomáš Salajka (Tučnáci 14.
ZŠ Most).
(has, jak)

Mosteckým se stále nedaří,
nadále jsou u dna tabulky
BENÁTKY NAD JIZEROU – V dalším kole WSM ligy prohráli hokejisté
HC Most na ledě Benátek nad Jizerou gólem inkasovaným jedenáct
vteřin před závěrečnou sirénou. Obrovská smůla.
Most v důležitém utkání už
sahal přinejmenším po bodu,
pokud by neuspěl v prodloužení, popřípadě po dvou bodech,
kdyby vyhrál. Nakonec ale odjel
s prázdnou. O všem rozhodl okamžik, kdy zbývalo do konce utkání pouhých jedenáct vteřin. Po
závaru u branky se dostal ke kotouči domácí Víšek, který po přihrávce zpoza branky a z vrcholu
brankoviště procpal puk kolem
pravé tyče Petráskovy branky.
„Bohužel jsme poté, co jsme šli
do vedení, nedokázali domácím
odskočit alespoň na rozdíl dvou
branek. V závěru jsme se nechali
zbytečně vyloučit, což Benátečtí potrestali. Domácí tým byl
v utkání asi o tu jednu branku

lepší,“ konstatoval po skončení duelu mostecký trenér Aleš
Totter.
Most tak prohrál potřetí
v řadě a je se ztrátou jedenácti
bodů na předposlední Kadaň
přišpendlen u dna tabulky.
Benátky nad Jizerou – HC
Most 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Branky
a nahrávky: 31. Černoch (Prokeš), 53. Černoch (Prokeš), 60.
Víšek (D. Špaček) – 19. J. Šimeček (Rod), 56. Kubinčák (J.
Šimeček, Divíšek). Rozhodčí:
Grech – Coubal, Ševic. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 201.
Střely na branku: 31:28 (12:10,
8:10, 11:8).
Sestava HC Most: Petrásek –
Walter, K. Černý, Šesták, Kokeš,

V nejprestižnějším turnaji
TOP 16 muži si prvenství odvezl David Hradecký (Darts
club Žatec), který opravdu nekompromisně smetl ve finále
5:0 Tondu Davídka (Formani
Duchcov). O 3. místo si zahráli
dva hráči z Mostu a nakonec byl
úspěšnější Evžen Bothe (Bohémové), tudíž Jirka Kalášek (Kanec) skončil čtvrtý. Ve stejném
turnaji TOP 8 žen si prvenství
opět odvezla Žaneta Rödlová
(Kanec Most), která ve finále
porazila Janu Kovářovou (WFS
Evaň). V zápase o 3. místo zví-

tězila Káteřina Pilnáčková (13.
pramen Žatec) nad Janou Semencovou (Pijonýři Litvínov).
V turnaji master mužů si prvenství vybojoval Zdeněk Lacina (Mexiko Chomutov). Na 2.
místě skončil Josef Tichý (Darts
club Žatec) a 3. místo si odvezl
Václav Novák (Mniši s.r.o. Zabrušany). V turnaji master žen
si po roce odvezla 1. místo Kristýna Holá (Václavák Černčice),
když ve finále porazila zkušenější Andreu Šinfeltovou (Tornádo
Písty). 3. místo patřilo Heleně
Baťhové z Jirkova.

V turnaji juniorů a žáků byl
zaslouženě nejlepší Jan Zajíc
(Magistři Duo Most). Jeden
z největších talentů v tomto

sportu za poslední roky a prokázal své kvality také v turnaji dvojic mužů, kde vybojoval s Evženem Bothem třetí místo. Na 2.

Litvínov dnes
vyrukuje na Třinec
Dnes pokračuje Tipsport
extraliga svým 42. kolem.
V něm nastoupí na domácím
ledě Zimního stadionu Ivana
Hlinky v Litvínově tým HC
Verva, který od 17.30 hodin
vyzve tým Oceláři Třinec.

Házenkářky hostí
v sobotu Michalovce
Poprvé v novém roce se na
své domácí palubovce představí tým Černých andělů.
Házenkářky DHK Baník
Most v dalším interligovém
kole nastoupí v sobotu 28.
ledna proti celku východoslovenských
Michalovců.
Utkání se hraje ve sportovní
hale v Mostě od 18.00 hodin.

Souš nastoupí
v přípravě proti
Ostrovu
Západočeský FK Ostrov
bude v sobotu 28. ledna
soupeřem divizního Baníku
Souš v přípravě na nacházející jarní mistrovské boje.
Střetnutí se odehraje na
umělé trávě v areálu Souše
od 10.30 hodin.

Mostecký fotbalový
klub přivítá Louny
FK Louny budou v sobotu
28. ledna soupeřem divizního Mosteckého fotbalového
klubu v přípravě na jarní část
soutěže. Podle webu mosteckého klubu se zápas odehraje na umělé trávě v areálu
Fotbalového stadionu Josefa
Masopusta v Mostě. Zápas
začíná 10.30 hodin.

Hokejistky jedou
k utkání do Kladna
V sobotu 28. ledna nastoupí k mistrovskému utkání hokejistky HC Litvínov.
Tentokrát se ale nepředstaví
na domácím ledě, ale na stadionu v Kladně, kde vyzvou
domácí tým. Utkání se zde
hraje od 19.00 hodin.
Šefl, Hora, A. Rulík – Smolka,
Divíšek, Kubinčák – R. Veselý,
Alinč, Mical – Babincev, J. Šimeček, Rod – Zdeněk.
(jak)

První regionální master roku 2017 se uskutečnil v Travčicích
TRAVČICE – V Travčicích u Terezína se uskutečnil 1. regionální Master
turnaje v elektronických šipkách. Ten byl vypsán v kategoriích TOP
16 muži, TOP 8 ženy, jednotlivci muži a ženy, dvojice muži a ženy, turnaj jednotlivců pro žáky a juniory a turnaj amatérů. Představilo se
při něm 127 mužů, 43 žen, 9 juniorů, 2 žáci a 3 amatéři.
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místě skončil Václav Turan (VP
Evaň) a 3. místo si odvezla Nikola Kovářová (WFS Evaň).
V turnaji dvojic mužů dominovalo duo Tonda Davídek –
Zdeněk Lacina, které ve finále
porazilo dvojici Jiří Šinfelt – Simon Zábranský (Red Hornets
Písty). V turnaji dvojic žen si
vítězství odvezla Žaneta Rödlová a Bára Mairichová (ŠK Bořeň
Bilina). Na 2. místě skončily
Jana Semencová a Táňa Szitaiová (Pijonýří Litvínov) a na 3.
místě potom pár Andrea Šinfeltová a Martina Solnařová (Hrozen Ploskovice).
Proběhl zde i turnaj amatérů,
v němž 1. místo brala Káteřina
Žebrowská (Litvínov), 2. místo
Pavel Varga a třetí Patrik Kubeš.
(min, jak)

Krasobruslaři jedou
sledovat ME
Ve dnech 26. – 29. ledna se
po mnoha letech koná mistrovství Evropy v krasobruslení v České republice. Jeho
dějiště je Ostrava. Trenérky
krasobruslařského klubu HC
Litvínov spolu s většinou
členů oddílu se tohoto ME
zúčastňují. Proto se přesouvá
druhá lekce kurzu bruslení
na ZS v Litvínově.

Junioři Mostu dnes
hostí Klatovy
Tým hokejových juniorů
Sport Most se dnes představí na domácím ledě v dalším utkání ligové soutěže.
Jeho soupeřem bude celek
HC Klatovy. Mostečtí se tak
představí na domácím hřišti
po třízápasové sérii na ledě
soupeřů.
(jak)
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Poslanecká sněmovna může obdivovat
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Spolupracovníci redakce:

krásy Krušných hor
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je až do 3. února k vidění výstava fotografií
Krásy Krušných hor, kterou tu
pod záštitou poslance Davida
Kádnera pořádá Destinační
agentura Krušné hory. Na fotografiích jsou

zachyceny Krušné hory tak, jak
je vidí turisté, fotografové amatéři. Vystavené fotografie byly
vybrány ze snímků, které turisté
a fotografové zaslali do soutěže
v roce 2016. „Smyslem výstavy
je ukázat, že

Mgr. Jan Foukal
Patricia Sittingerová
Předseda redakční rady:

Krušné hory si krásou přírodních
scenérií nijak nezadají s jinými
horami v České republice. Nabízí
řadu ještě turisty neobjevených
míst, kde si mohou lidé užívat
luxusu sa-

Petr Petrik
Ředitelka společnosti:
tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová
(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941

moty a spojení s přírodou. Krušné hory jsou krásné ve všech
ročních obdobích. A právě to
zachytili fotografové na svých
snímcích,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné hory
Eva Maříková. Výstavu deseti
nejzdařilejších fotografií provází krátký film zachycující
turistické atraktivity Krušných hor a podhůří. „Žiju
v Krušných horách a vím,
jak jsou krásné. Jsem rád, že
můžeme Krušné hory a jejich přírodu představit také
ostatním po-

slancům. Z minulosti si Krušné
hory nesou stigma průmyslem
zničené lokality. Řada lidí takto
Krušné hory stále ještě vnímá,
přestože příroda v Krušných horách je už zcela obnovená. Naše
hory mohou navíc kromě krásné
přírody nabídnout i celou řadu
historických
pamětihodností,
industriální památky a moderní
sportovní areály. Fotografie, které Krušné hory zachycují a jsou
součástí výstavy, považuji za velmi zdařilé,“ komentoval výstavu
poslanec David Kádner. (pur)

Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
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http://www.homerlive.cz,
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vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

