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MOST – Radnice rozšířila tak zvanou „alkoholovou vyhlášku“. Zvý-
šil se počet míst, kde je zakázána konzumace alkoholu na veřejném 
prostranství.

V  Mostě je nyní vymezeno 
celkem šestnáct lokalit, kde je 
zakázaná konzumace alkoholic-
kých nápojů na veřejných pro-
stranstvích. „Na základě podně-
tů jak od občanů, tak od městské 
policie by měl tento zákaz nově 
platit ve třech nových lokalitách. 
Tři stávající lokality by pak měly 
být rozšířeny,“ uvedl primátor 
Jan Paparega. Nově město rozší-
řilo zákaz konzumace alkoholu 
v šesti lokalitách. Které to jsou?

1) Stávající lokalita - rozlehlá 
oblast mezi Divadlem rozmani-
tostí a bloky č. 547, 600 a 611, by 
měla být rozšířena o park mezi 
bloky č. 525 a 529.

2) U stávající lokality, vyme-
zené ulicemi Františka Halase, 
Zdeňka Fibicha, Čsl. mládeže 
a třída Budovatelů, se počítá 
s rozšířením o okolí bloků č. 300 
a 301 u dopravního hřiště.

3) Lokalita zahrnující okolí 
základní školy v  ulici Václava 
Talicha (4. ZŠ), střední školy 
pro marketing a ekonomiku 
podnikání a dětského domova 
by měla nově zahrnovat okolí 
bloku č. 518 včetně parku mezi 
tímto blokem a Rudolickou uli-
cí. 

4) Nově by mělo být zakázáno 
konzumovat alkoholické nápoje 
v  lokalitě vymezené třídou Bu-
dovatelů a ulicemi U Stadionu, 
Bělehradská a Moskevská, tedy 
v okolí sportovní haly, budovy 
SHD Komes a zejména v parku 
mezi těmito objekty.

5) Další nová oblast zahrnuje 
zejména park mezi bloky č. 401, 
411, 571 a 573 nedaleko základ-
ní školy v  ulici U Stadionu (3. 
ZŠ).

6) Poslední nová oblast se 
týká okolí oblastního muzea 
a oblastního archivu. 

Zákaz konzumace alkoholu 
ve zmíněných lokalitách by měl 
podle primátora začít platit co 
nejdříve. Radní doporučili za-
stupitelům schválit vyhlášku již 
na únorovém zasedání. „Není 
problém rozšířit vyhlášku i o dal-
ší místa. Zatím uplatňujeme va-
riantu negativního vymezení, ale 
není vyloučeno, že by se nakonec 
nemohlo jít i cestou pozitivního 
vymezení. Tedy stanovit lokali-
ty, kde se alkohol na veřejných 
místech konzumovat dá. Šlo by 
to řešit i plošným zákazem, ale 
to není zatím na místě,“ doplnil 
ještě první muž města.  (sol) 

Mostem se šíří „alkoholová vyhláška“

  Laponskem na 
Nordkapp

MOST - Městská 
knihovna Most zve 
na cestopisnou před-
nášku Laponskem na 
Nordkapp. Přednáší Še-
bestian Šulc. Přednáška 
se koná v úterý 21. 2. v 
17 hodin, vstupné 40 
Kč.

  Gympl otevře dveře

MOST - Studenti a 
učitelé Podkrušno-
horského gymnázia v 
Mostě zvou všechny 
uchazeče o studium 
ve středu 22. února od 
16 do 18 hodin na Den 
otevřených dveří. V do-
provodu studentů čeká 
návštěvníky celková 
prohlídka školy, soutě-
že, hlavolamy, fyzikální 
a chemické pokusy, 
fi lmová projekce ze 
školní dílny.

  Třetihory v muzeu

MOST - Oblastní muze-
um v Mostě připravilo 
novou výstavu  - Tře-
tihorní fl óra Mostecké 
pánve. Vernisáž se koná 
ve čtvrtek 23. února 
v 17 hodin. Autorem 
výstavy je geolog a 
paleontolog Pavel 
Dvořák.

Město Most rozšířilo zákaz konzumace alkoholu v šesti lokalitách. Park Střed je jednou z nich.

MOST – Mostecký autodrom 
vyhlašuje nábor traťových ko-
misařů na sezonní brigádu od 
března do konce října.  Je to vel-
ká příležitost zejména pro mo-
toristické fanoušky. Přihlásit se 
mohou muži a ženy ve věku od 
18 do 63 let v dobrém fyzickém 
stavu. 

Podle zástupce sportovní-
ho ředitele autodromu Pavla 
Kužníka se v předchozích le-
tech osvědčili zejména aktivní 
senioři, směnaři a živnostníci 
s dostatkem volného času. „Kro-
mě toho, že adeptům na traťové 
komisaře nabízíme přivýdělek, 
mohou se po celý rok zdarma 
účastnit veškerých akcí pořáda-
ných na autodromu, a to včetně 
významných mezinárodních zá-
vodů,“ uvedl Pavel Kužník.

Muži a ženy, které práce traťo-
vého komisaře zaujme a budou 
se jí chtít věnovat i nadále, čeká 
podle něj kariérní růst. Mohou 
postoupit na post traťového dis-
pečera, případně i rozšířit řady 
zaměstnanců autodromu. „Čer-
pám z  vlastní zkušenosti. Před 

nástupem ke společnosti jsem 
totiž strávil řadu let jako traťový 
komisař a později dispečer,“ po-
tvrdil Pavel Kužník. Upozornil 
však zároveň, že traťový komi-
sař musí být člověk s mimořád-
ným smyslem pro zodpověd-
nost. Případná chyba může mít 
totiž fatální následky. 

Role traťových komisařů je 
nezastupitelná. Bez jejich pří-
tomnosti se v  areálu mostec-
kého autodromu a sousedního 
polygonu neobejde žádný au-
tomobilový či motocyklový zá-
vod. Dohlížejí na průběh klání, 
upozorňují jezdce signalizací 
na různé nástrahy a nebezpečí, 
v  případě potřeby na místě za-
sahují a likvidují také následky 
kolizí. (nov)

IPodrobné informace o náplni 
práce traťového komisaře včet-
ně jeho fi nančního ohodnocení 
zájemci získají na telefonním 

čísle 606 380 954 nebo dotazem na 
e-mailovou adresu: Kuznik@auto-
drom-most.cz.

Autodrom hledá 
traťové komisaře
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Nabízíme pracovní místo:

2x zedník + řidič silničních motorových vozidel

Ranní směny od 7.00 do 15.00 hodin.
Na dobu určitou 1 rok.

Požadujeme kvalifi kaci:
- 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

MOST – V okolí Stovek hrozí vznik další herny. Město tomu chce za-
bránit. Poslalo na ministerstvo záporné stanovisko k povolení pro-
vozu, a navíc si chce celou věc pojistit. Prostor, kde by měla herna 
vzniknout, chce koupit.  

Hernu má v plánu provozova-
tel otevřít v  prostorách Stovek, 
kde nyní působí kuchyně Ha-
nák. Primátor Jan Paparega chce 
všemu ale udělat přítrž. „Posílali 
jsme negativní stanovisko na mi-
nisterstvo financí k tomu, aby tu 
herna vznikla. Žádost byla poda-
ná ještě ke konci roku a týká se 
ještě starého zákona. Zamítavé 
stanovisko jsme zdůvodňovali 
tím, že se jedná o velmi problé-
movou a vyloučenou lokalitu,“ 
zmínil primátor s  tím, že měs-
to nechce jen nečinně čekat, 

zda ministerstvo i přes zamí-
tavé stanovisko města hernu 
povolí (jako v případě herny 
Kajot u Prioru)  a jedná o od-
kupu prostor do majetku města. 
„Vlastník prostorů, kde by měla 
herna vzniknout, jej nabízí za 
1,9 milionu korun. Město nechá-
vá zhotovit znalecký posudek, od 
kterého se vše odvine,“ vysvětluje 
dále první muž města. Pokud 
bude cena pro radnici přijatelná 
a bude ji akceptovat i stávající 
vlastník, pak bude odkup velmi 
reálný. Město dokonce ví, jak by 

s odkoupenými prostory naloži-
lo. Vznikla by zde totiž služebna 
městské policie. „Nová služebna 
by měla přispět ke zvýšení bez-
pečnosti v této problémové loka-
litě a tyto prostory se k  tomuto 
účelu přímo nabízí. Jsou v polo-
vině nejproblematičtější lokality 

ve městě – nedaleko bývalého 
hotelu Viktor,“ konstatuje Jan 
Paparega a ještě dodává: „Měli 

jsme ve volebním programu zří-
zení mobilní služebny. V  tomto 
případě by se sice o mobilní slu-
žebnu nejednalo, ale o jakousi 
variantu. Zázemí pro strážníky 
by tu bylo velmi praktické. Moh-
li by tu na celou situaci dohlížet 
a bylo by to i zázemí pro preven-
tisty.“  

I když město služebnu v těch-
to místech za každou cenu zřizo-
vat nehodlá, akceptovalo by prý 
i vyšší cenu. „Nejsme soukromý 
subjekt a nakládáme s  veřejný-
mi prostředky. V  tomto případě 
bych se ale přimlouval, že pokud 
vyvstane ze znaleckého posudku 
cena o něco nižší, abychom ak-
ceptovali nabídku,“ je přesvěd-
čen primátor Paparega.   (sol)

MOST – Město splní občanům jejich přání. Ti si v anketě vyhlášené 
městěm vybrali  dvě investiční akce.  Jednou z nich bude zateplení 
penzionu a opravy lodžií a v rámci druhé se rozšíří parkování v loka-
litě pětistovek, v oblasti nad nádražím směrem k Lajsníku.  

Od listopadu do začátku led-
na mohli Mostečané vybírat, 
na který z nabízených projek-
tů město vynaloží šest milionů 
korun vyčleněných v rozpočtu 
na letošní rok. „Výsledky anke-
ty byly ale velmi těsné, nakonec 
jsme proto rozhodli, že zreali-
zujeme rovnou dvě investiční 
akce,“ zdůvodnil rozhodnutí 
radních primátor Jan Papare-
ga. V letošním roce tak dojde 
k opravě lodžií v penzionu pro 
seniory v Albrechtické ulici. 
Předpokládané náklady by se 
měly vyšplhat na čtyři miliony 
korun. „Je to jedno z posledních 
našich zařízení, které ještě ne-
bylo zatepleno a lidé po opra-
vách dlouho volali,“ připustil 
primátor. 

Druhou investiční akcí, kte-
rou si lidé zvolili, bude pak roz-
šíření parkovacích míst. Lépe 
tak zaparkují lidé ze sídliště 
pětistovek nad mosteckým ná-
dražím. Město tu plánuje až ně-
kolik desítek nových parkova-
cích míst. „Chceme legalizovat 
maximálně možný prostor pro 
odstavování vozidel, čímž by tu 
mělo vzniknout 90 nových par-
kovacích míst. Bude to v lokalitě 
sídliště pětistovek a uděláme to 
podobně jako i v jiných částech 
města, tedy nenásilně a nejjed-
nodušeji. Změnou a úpravami 
dopravního značení, podobně 
jako v sedmistovkách,“ zmínil 
dále první muž města. Náklady 
na tuto akci by neměly přesáh-
nout dva miliony korun.  

S opravami silnic 
a chodníků se začne 

hned  
Ankety se zúčastnilo celkem 

1 193 lidí.  Nejvíce občanů hla-
sovalo pro opravy a rekonstruk-
ce v domovech a penzionech 
pro seniory (168 lidí), výstavbu 
parkovišť nebo rozšíření odstav-
ných stání (164 lidí), opravu sil-
nic (157 lidí) a péči o městskou 
zeleň a parky (154 lidí). Pro vy-
budování dětského sportoviště 
hlasovalo 134 lidí. Hlasovalo se 
často také pro opravy chodní-
ků či pro péči o zeleň. „Opravy 
chodníků a silnic nás čekají i bez 
ankety, a to v rámci běžné údrž-
by. S nejnutnějšími opravami do-
konce začneme už nyní. Po kruté 
zimě jsou totiž silnice i chodníky 
ve velmi špatném stavu a my 
chceme předejít škodám na vo-
zidlech. Technické služby proto 

vyjedou do ulic a začnou nejhor-
ší výtluky opravovat studenou 
balenou směsí. Klimatické pod-
mínky to momentálně dovolují,“ 
podotkl Jan Paparega.  

Stejně tak město Most vyhoví 
občanům s výstavbou dětského 
hřiště. „Dětská hřiště opravuje-
me každoročně. Po revizi zjišťu-
jeme, kde je potřeba něco doplnit, 
opravit a také jsme si předsevza-
li, že ročně bychom chtěli vybu-
dovat jedno hřiště. V  současné 
době je vyhlášena anketa na tzv. 
Rákosníčkovo hřiště. Žádáme 
proto občany města, aby se anke-
ty na stránkách města zúčastnili 
v  co největším počtu a záměru 
tím napomohli a zároveň po-
mohli vytipovat nejvhodnější 
prostor,“ uvedl dále primátor 
Paparega. Hlasovat mohou lidé 
pro Rákosníčkovo hřiště až do 
28. února 2017 a to prostřednic-
tvím webu www.mesto-most.cz

(sol)

MOST - Málokterý národ má 
reputaci vtipálků, recesistů či 
ironiků takovou jako Češi. Švejk 
a Jára Cimrman jsou nejpopu-
lárnější knižní postavy, nejob-
líbenější filmy jsou komedie 
a vtipů se nikde se světě nevy-
práví tolik jako u nás. Městská 
knihovna Most chce svým čte-

nářům zpříjemnit letošní zimu, 
a proto připravila v  prvním 
patře v nabídkovém regálu úno-
rový výběr Po práci legraci!  Vy-
branou knížku si můžete odnést 
domů nebo s ní posedět u kávy 
i čaje ve znovuotevřené kavárně 
Poezie v přízemí knihovny. 

(nov)

MOST – Před dvěma týdny spus-
tila společnost LIDL veřejné hla-
sování o tom, ve kterém z měst, 
kde působí, postaví dětem 
„Rákosníčkovo hřiště“. Hlaso-
vání potrvá do konce letošního 
února. Možnost hlasovat má 
i město Most, ale v průběžných 
výsledcích se zatím bohužel za-
tím usíná na vavřínech. Nezbý-
vá než tedy vzkázat: Mostečané, 
vzbuďte se a hlasujte!

Ke dni 12. 2. 23:59 vypadal 
stav hlasování takto:

Kategorie 1 (do 10 tis. 
obyv.) - Sedlčany 8.287, Dobříš 
5.552,   Nýřany 3.102 (v závěsu 
pak Trhové Sviny, které mají 
3.053) 

Kategorie 2 (do 25 tis. obyv.) 
- Valašské Meziříčí 8.414, Nové 
Město na Moravě 7.791, Pelhři-

mov 2.900 (další pod čarou je 
Holešov s 1.899 hlasy a bojuje 
také Humpolec s 1.706 hlasy) 

Kategorie 3 (do 100 tis. obyv.) 
- Zlín Díly 2.399 a Opava Du-
kelská 2.087 (následuje Děčín 
s 1.624 hlasy)

Kategorie 4 ( nad 100 001 
obyv.) - Brno Líšeň 1.791 a Brno 
Slatina 1.237 (následuje Praha 
15 Hornoměcholupská s 938 
hlasy)

Množství hlasů je letos oprav-
du výjimečné, ale nic ještě není 
rozhodnuto! Pořadí měst je 
možné díky systému hlasování 
ovlivnit až do poslední chvíle.

Hlasovat je možné každý den 
na www.lidl-rakosnickova-hris-
te.cz nebo na Facebooku Lidl 
Česká republika /www.face-
book.com/lidlcesko. (red)

Mostečané, vzbuďte 
se a hlasujte!

Co si Mostečané vybrali za šest milionů?

IVznik herny v prostorách Stovek 
je poslední žádostí, která pu-
tovala pro povolení z Mostu na 
ministerstvo fi nancí v roce 2016. 

Od roku 2017 totiž platí nový zákon 
a povolení k provozu heren vydává 
příslušný obecní úřad.  

Město se brání další herně „zuby nehty“

Po práci legraci

MOST – Mostečtí strážníci už nebudou sloužit v  Lomu. Most chce 
zrušit smlouvu o této pomoci a to kvůli nevýhodnosti a neefektiv-
nosti. Most potřebuje mít strážníky ve svém městě. 

Mostečtí radní zrušili veřej-
noprávní smlouvu  uzavřenou 
v roce 2012 s městem Lom, z níž 
vyplývaly úkoly pro strážníky 
mostecké městské policie v  roz-
sahu dvaceti hodin týdně. Důvo-
dem je nevýhodnost pro obě stra-
ny, neboť potřeby města Lomu 
by vzhledem k  mnohem nižší 
vzdálenosti mohla efektivněji za-
jišťovat litvínovská městská po-

licie.    „Porovnal jsem si výjezdy, 
jejich četnost a další bilanci, co se 
týče všech veřejnoprávních smluv 
města Mostu s  ostatními obcemi 
a Lom z toho vyšel nejhůře. Lom 
je obcí, která je od Mostu velmi 
vzdálená a když jsme si vzali i čet-
nost výjezdů, tak se to potvrdilo. 
Je to odsud minimálně půl hodiny 
a to samé zpátky. Minimálně tedy 
jeden výjezd znamenal hodinu až 

dvě hodiny času a zdržení našich 
strážníků. Ve městě, které má své 
problémy, potřebujeme, aby naše 
hlídky byly tady,“ prohlásil mos-
tecký primátor Jan Paparega. Ten 
také slíbil jednat o zrušení ve-
řejnoprávní smlouvy s  Lomem. 
„Chceme se zachovat fér a dáme 
městu Lom časový prostor, aby si 
mohli domluvit spolupráci pří-
padně s  někým jiným,“ doplnil 
Jan Paparega. 

Veřejnoprávní smlouvy 
s  dalšími čtyřmi obcemi, kte-
ré má Most uzavřené také ještě 

s Obrnicemi, Braňany, Lužicemi 
a Patokryjemi, se rovněž budou 
prověřovat. „Zrevidovali jsme 
i ostatní smlouvy. Nejdál, hned 
po městě Lom, jsou Lužice. Čet-
nost výskytu a zásahu tu ale není 
taková a naše hlídky tady týdně 
netráví tolik času, jako tomu bylo 
v  Lomu,“ konstatoval dále pri-
mátor Paparega. Radnice proto 
teď bude zvažovat, zda i ostatní 
smlouvy nechá ve stejném roz-
sahu a režimu a zda budou platit 
za stejných podmínek jako do-
posud. (sol)

Mostečtí strážníci mají skončit v Lomu

Na tomto místě vznikne buď herna, nebo služebna městské policie.
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MOST – Nový zájezdový autobus pořídil v těchto dnech Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvínova. Nabídne cestujícím plný komfort 
a pohodlí, ale především i vyšší bezpečnost. 

Zájezdový autobus IVECO 
MAGELYS PRO 12,8 m, který 
vysoutěžil mostecký dopravce, 
je od výrobce IVECO CZECH 
REPUBLIC. „Jsem spokojený, 
a to i proto že z veřejné zakázky 
nám vyšla velice výhodná cena,“ 
pochvaluje si ředitel Dopravní-
ho podniku měst mostu a Litví-
nova Daniel Dunovský. 

Na nový zájezdový autobus, 
který výrobce předal dopravní-
mu podniku, se přijel podívat 
i zástupce hlavního akcionáře 
dopravního podniku – primá-
tor města Mostu Jan Paparega. 
„Jsem rád, že dopravní podnik 
pokračuje v obnově vozového 
parku i v zájezdové dopravě. Pan 
ředitel mne ujistil, že všechny 

zájezdové autobusy budou do-
statečně vytížené,“ řekl primátor 
Jan Paparega.

Nový autobus má obsaditel-
nost minimálně 52 cestujících 
+ řidič s průvodcem. Cestující 
přivítají ergonometrická seda-
dla s možností sklopení opěra-
del a oblíbeným bočním posu-
nem. Každé místo pro cestující 
je vybaveno sklopným stolkem 
a síťkou na tiskoviny, diodový-
mi čtecími lampičkami a nasta-
vitelnými ventilačními tryska-
mi nad sedadly. Nechybí opěrky 
na nohy a bezpečnostní pásy 
u každého sedadla. Pro cestu-
jící je určen i DVD přehrávač 
a dva elektricky ovládané sklá-
pěcí LCD monitory 19´´. Vůz je 

vybaven wi-fi, u zadních dveří 
pak vodním WC. Výhodou jsou 
i velké zavazadlové prostory, 
lednička a kávovar. „Nový au-
tobus bude zajišťovat například 
poznávací zájezdy pro cestovní 

kanceláře, o které je v poslední 
době velký zájem. Doufám, že 
se tak podaří ještě více zkvalitnit 
naši zájezdovou dopravu,“ dopl-
nil ředitel dopravního podniku. 
 (sol)

MOST – Město vrací pozemky na 
Čepirožské výšině do rukou je-
jich bývalých vlastníků. Záměr 
s  komunikacemi a propojením 
se v  této oblasti nakonec neu-
skuteční.    

Vrácení darovaného pozem-
ku dvěma fyzickým osobám 
podpořili už i mostečtí radní. 
Pozemek měl být využit při 
stavbě části komunikačního 
propojení na Čepirožské výšině 
v  rámci programu 15 Ekomi-
liard. Ministerstvo financí ale 
své rozhodnutí zrušilo. „Poté, co 
se provedla revize priorit města 
Mostu, byl tento projekt vyřa-
zen. Jde o spodní část lokality 
na Čepirožské výšině. Je zde sle-
pá ulice, na niž navazuje území 

určené pro zástavbu. V  těchto 
místech mělo zmiňované propo-
jení a komunikace vzniknout,“ 
připomněl primátor Mostu Jan 
Paparega. Darovací smlouvu na 
odkup pozemků, kde se měla 
stavba realizovat, uzavřelo měs-
to s  tehdejšími vlastníky v roce 
2008 a pozemky tak byly pře-
vedeny na město. „Podmínkou 
smlouvy bylo, že pokud projekt 
nebude realizován, město musí 
na žádost dárce navrátit pozem-
ky zpět. A k tomu teď došlo. Ob-
drželi jsme od bývalých vlastníků 
žádost, kdy dárci využili ustano-
vení v darovací smlouvě a od této 
smlouvy odstoupili,“ potvrdil 
ještě Jan Paparega. 

(sol)

Vážená redakce, 
jsem fascinovaná drzostí na-

šich prodejců, kteří se nestydí zá-
kazníkovi strčit pod nos cokoliv. 
Ať už je to prošlé lhůtou, plesnivé 
nebo jedovaté. Hlavně utržit, ať 
se zákazník třeba po...

Zhruba před měsícem reportér 
Jan Tuna nechal v  nezávislé la-
boratoři Vysoké školy chemicko-
-technologické v  Praze otestovat 
dvanáct čajů, aby zjistil, co bylin-
né směsi skutečně obsahují. Pře-
kvapení bylo velké! Testy ukázaly 
šílený koktejl jedovatých látek. 
A to v takovém množství, že byl 
Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekci předán podnět k  je-
jich okamžitému stažení z prode-
je. Nejhůře dopadl porcovaný čaj 
značky Babička Růženka s  ná-
zvem Sedmero bylin s  echinace-
ou. „Tento čaj dovezený z Polska 
měl tak vysoký nález tropano-
vých alkaloidů, konkrétně atropi-
nu a skopolaminu, jaký jsme už 
dlouho neviděli. Jedná se o látky, 

které se do čaje dostanou konta-
minací s toxickými bylinami, na-
příklad durmanem, a rozhodně 
by v něm být neměly. Směs navíc 
obsahuje plísně a rezidua pestici-
dů, například množství herbicidu 
je v něm čtyřikrát vyšší, než do-
voluje evropská legislativa,“ ko-
mentovala výčet škodlivých látek 
profesorka Jana Hajšlová.

Zajímavé je, že například řetě-
zec GLOBUS tento čaj okamžitě 
stáhl z prodeje bez ohledu na to, 
zda se jednalo pouze o konkrétní 
šarži a stejně (s ohledem na kom-
fort zákazníka) reagoval i Kauf-
land. 

V mosteckém TESCO si ten-
to čaj můžete kupovat i nadále. 
A pozor, v hodně výhodné AKCI 
(viz foto)! Mostecký hypermarket 
TESCO se podle mého názoru 
v poslední době v mnoha ohle-
dech zhoršil. Možná je to sklad-
bou zákazníků, kteří v jeho do-
sahu bydlí. 

Vaše čtenářka Jarka

MOST - V přesunutém kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě se uskuteční koncert 
skupiny Stráníci a Nezmaři. 
Obě formace vystoupí 12. květ-
na od 18 hodin.  Předprodej 
bude za zvýhodněnou cenu 350 
a 300 Kč, ke stání pak 200 Kč. 
V den konání koncertu bude 

cena vstupenek 400 a 350 Kč, 
ke stání 250 Kč.   Vstupenky je 
již možné zakoupit  v kanceláři 
správy kostela. Od 1. dubna  pak 
přímo v pokladně kostela Nane-
bevzetí Panny Marie.  Pro bližší 
informace   ohledně zakoupení 
vstupenek volejte na telefonní 
číslo 724 030 513.  (nov)

Hity, které 
stále letí

MOST - Festivalový orche-
str Petra Macka uvede další 
ze série svých koncertů. Hu-
dební večer nese tentokrát 
název „Hity, které stále letí“. 
Koncert se skuteční v pon-
dělí 20. února od 19 hodin 
v Městském divadle v Mostě. 
Zazní skladby G. Gershwina 
nebo skupin Abba a Beat-
les. Vystoupí Miroslav No-
váček, Jonáš Kopáček, Jula 
Baroš (trubky), Magdalena 
Mošnerová, Ema Freiová 
a Marek Pošta (zpěv) z me-
zinárodní jazzové a státní 
konzervatoře.  (nov)

V Čepirozích nové 
komunikace nebudou

Na zájezdech si cestující užijí 
mnohem více pohodlí a bezpečí

Nezmaři a Stráníci v kostele

N apsali jste nám

MOST – Nová ledová plocha na zimním stadionu. Zobousměnění 
Radniční ulice, rozšíření sběrného dvora nebo například rekon-
strukce azylového domu pro muže. To jsou některé z projektů, které 
si město Most dalo do svých priorit v rámci Akčního plánu ke strate-
gickému plánu rozvoje města. 

Akční plán, který schválili na 
posledním svém jednání také 
mostečtí radní, představuje 
přehled konkrétních akcí a roz-
vojových projektů plánovaných 
na letošní a příští rok. Je také 
součástí Strategického plánu 
rozvoje města do roku 2020. 
„V Akčním plánu jsou zahrnuty 
všechny investiční projekty po-
dle schváleného rozpočtu. Dále 
také projekty, které chce město 
realizovat z jiných zdrojů než 

z  rozpočtu - z národních fondů 
či evropských grantů, a rozvojo-
vé a neinvestiční úkoly,“ doplnil  
Zdeněk Dundek z  tiskového 
odboru Magistrátu města Mos-
tu. 

Všechny projekty jsou ještě 
rozděleny podle svého cha-
rakteru do tak zvaných pilířů, 
kterých obsahuje strategický 
plán celkem pět. V  pilíři Hos-
podářský rozvoj a urbanismus, 
má město před sebou například 

další rozvoj průmyslové zóny 
Joseph, podporu technického 
vzdělávání, pořízení nového 
územního plánu, již zmiňo-
vanou rekonstrukci ledové 
plochy zimního stadionu, ob-
novení silnice Most – Marián-
ské Radčice. Z  oblasti udrži-
telné dopravy a infrastruktury 
by se měla realizovat, a to již 
v  letošním roce, například re-
konstrukce mostu u nemocni-
ce. Vybudovat by se měl dále 
nový chodník mezi Mostem 
a Vtelnem, zobousměrnit ulice 
Radniční a také dokončit Stra-
tegický plán udržitelné městské 
mobility. „V pilíři Bezpečnost, 
vzdělávání a sociální stabilita 

si dalo město za úkol rekon-
struovat azylový dům pro muže 
a výstavbu noclehárny, vybudo-
vání nebo nástavbu odborných 
učeben v 4., 7., 11., 15. a 18. ZŠ, 
projekty prevence kriminality 
a projekt Sociální práce Most,“ 
vyjmenoval z  dalších Zdeněk 
Dundek. Dostat by se mělo 
také na rozšíření sběrného 
dvora, vybudování kontejnerů 
na separovaný odpad v  oblasti 
Kvalitního životního prostředí, 
která tvoří čtvrtý pilíř a projek-
ty Rovné příležitosti pro měs-
to Most a Lepší města jakožto 
součást pátého pilíře Moderní 
veřejná správa a město atrak-
tivní pro návštěvníky.  (sol) 

Je libo jedovatou Růženku? 
TESCO ji nabízí v AKCI!

Nejvyšší důležitost? Nový led nebo obousměrka

Nový autobus si za čerstva prohlédli primátor Jan Paparega a ředitel 
dopravního podniku Daniel Dunovský.

Vůz je vybaven mimo jiné zajímavými novinkami jako například ergonomickými sedadly, wi-fi  či vodním WC.

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

ZÁMEČNÍK - SOUSTRUŽNÍK
požadujeme:

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

nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení
• udržování a obnovování 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 Obrnice, PSČ 435 21, okres Most
směnnost: ne

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

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

MOST -  V pondělí 20. března  se od 16 hodin bude konat ve velké za-
sedací místnosti ve 4. patře budovy mosteckého magistrátu veřejné 
projednání Návrhu územního plánu statutárního města Mostu a vy-
hodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, kterého se může 
zúčastnit široká veřejnost.

Město Most pořizuje nový 
územní plán, který po schválení 
nahradí v současné době platný 
územní plán z roku 2002. Nyní 
probíhá důležitá fáze pořizování 
nového územního plánu pře-
devším pro veřejnost, které se 
nově zpracovaný návrh řešení 
územního plánu samozřejmě 
úzce dotýká.

Od 10. února 2017 je návrh 
územního plánu vystaven na 
webových stránkách statutární-
ho města Mostu a v prostorách 
magistrátu města (chodba v 1. 
patře). 

Územní plán může výrazně 

ovlivnit možnost využití po-
zemku, především pro pláno-
vanou výstavbu, ale i pro jiné 
způsoby využití včetně stá-
vajících nemovitostí. Proto je 
tato územně plánovací doku-
mentace veřejně projednávána 
a vlastníci nemovitostí i ostatní 
občané mohou hájit svá práva. 
To znamená podat proti návrhu 
územního plánu námitku či při-
pomínku. 

Magistrátní úředníci jsou při-
praveni konzultovat a odpovídat 
občanům na dotazy v rozsahu 
svých kompetencí (nejlépe po 
předchozí domluvě) v kanceláři 

109. Pořizovatel územního plá-
nu statutárního města Mostu je 
odbor rozvoje a dotací, kontakt-
ní osoba Ing. Iva Mazurová: Iva.
Mazurova@mesto-most.cz.   

Námitky do týdne
Každý občan může do 7 dnů 

od veřejného projednání uplat-
nit k návrhu řešení územního 
plánu připomínku či námitku. 
Podání připomínky/námitky 
k projednávanému územnímu 
plánu může využít v případě, 
kdy nesouhlasí se zveřejněným 
návrhem územního plánu.

Kdo se může ozvat?
Námitku mohou v písemné 

formě podat vlastníci pozem-
ků a staveb dotčených návr-
hem řešení, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti. V námitce 

musí být uvedeno odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovi-
tostí dokladující dotčená práva 
a vymezeno území dotčené ná-
mitkou. Připomínku k návrhu 
územního plánu může v písem-
né formě podat každý.

Jak namítat?
Pro připomínky i námitky 

jsou připraveny formuláře, které 
jsou k dispozici na www.mesto-
-most.cz. Adresou pro zaslání 
námitek a připomínek je: Ma-
gistrát města Mostu, odbor roz-
voje a dotací, Radniční 1, 434 69 
Most.

Po lhůtě neplatí!
K námitkám a připomínkám 

uplatněným po stanovené lhůtě, 
tj. po 27. 3. 2017, se nepřihlíží.

 (nov)

MOST - Víkend 12. až 14. května bude v Mostě patřit oslavě histo-
rie automobilového průmyslu. Součástí premiérového závodu The 
Most Historic Grand Prix na velkém okruhu autodromu bude totiž 
i sraz majitelů historických vozidel, kteří na plochách polygonu své 
nablýskané veterány vystaví dychtivým zrakům návštěvníků. K vi-
dění budou auta a motocykly nejrůznějších značek a stáří, nejmlad-
ším exemplářům však nesmí být méně než 30 let.

Posádka historického vozidla, 
která se srazu zúčastní, získá 
dvě vstupenky na tribunu, jež 
platí také do depa závodních 
strojů. Může se těšit na stylové 
občerstvení a čeká ji také setká-
ní s  legendárními osobnostmi 
automobilového sportu. „Posád-
ky se rovněž mohou zapojit do 
pokusu o rekord v  co největším 
počtu historických vozů v  jeden 
okamžik na závodní dráze. Show 
se uskuteční v  neděli po skonče-
ní posledního závodu. Účastníci 
srazu se svými veterány se seřadí 
za zaváděcím vozem a objedou 
spanilé kolečko,“ upřesnila even-
tová manažerka společnosti 
AUTODROM MOST Veronika 
Raková. V areálu polygonu si 
pak mohou zpestřit prohlídku 
vyšperkovaných veteránů taxi-
jízdami, zvolí si mezi svezením 
v historickém autě či offroa-
dovém speciálu. „Nabídneme 
také vyhlídkové lety vrtulníkem. 
Pochopitelně nezapomínáme 
na naše nejmladší návštěvníky, 
základnu se zajímavým zábav-
ným programem budou mít na 

dětském dopravním hřišti. V ce-
lém areálu pak nebude chybět 
dostatečný výběr nejrůznějšího 
občerstvení, a to včetně alkoho-
lických i nealkoholických nápo-
jů,“ upřesnila Veronika Raková.

Hlavním závodem The Most 
Historic Grand Prix bude FIA 

Lurani Trophy pro vozy for-
mule Junior z  padesátých a še-
desátých let. Jejich jezdci bojují 
o titul mistra Evropy. Dále se 
v  samostatném závodě před-
staví vozy Historic Grand Prix 
Cars Association.  Jsou to vozy 
velkých cen z let 1930 - 1960 
a z let 1961 – 1965. Britské 
vozy Grand Turismo pak di-
váky potěší v  závodě Triumph 
Competition and British HTGT. 
Uvidí známé GT vozy značek 
MG, Morgan, Triumph, Lotus 
a další. V závodě o pohár ADAC 
HAIGO si to rozdají formulové 

i cestovní vozy bývalého Poháru 
míru a přátelství socialistických 
zemí, a to formule Easter, Mon-
dial a cestovní vozy značek Ško-
da, VAZ Žiguli, Melkus nebo 
Trabant. 

Zájemci o sraz se zaregistrují 
prostřednictvím vyplněné při-
hlášky. Vyplněný formulář pak 
pořadatel přijímá na e-mailové 
nebo poštovní adrese rakova@
autodrom-most.cz; Ing. Vero-
nika Raková, Hořanská cesta 
205, Most, PSČ 434 01. Více 
informací o srazu také na tel.: 
702 143 084. (nov)

Do Mostu se sjede historická krása

Přijďte rozhodnout o budoucnosti města

Pokud vám osud Mostu není lhostejný, veřejné slyšení 20. 3. v 16 hodin si rozhodně nenechte ujít.

Oblíbená přehlídka veteránů nebude chybět ani letos.



Děťátko jen pro 
jednu mámu 

Se svou manželkou Mirkou 
měl dvě dospělé děti. Společně 
vychovali kluka a holku, prošli si 
útrapami v  době, kdy jim druhý 
syn zemřel po vážné a dlouhé ne-
moci. Jejich vztah ale rodinná tra-
gédie ještě utužila. Když obě děti 
dostudovaly a odešly 
z  domova, rozhodli 
se postavit si dům. 
V  práci získal vyš-
ší post a s  ním také 
větší plat. Nejednou 
se měli s Mirkou více 
než dobře. Užívali si 
klidných bezproblé-
mových let. Občas si 
vzpomněli na chla-
pečka, kterého před 
časem ztratili. Zdálo 
se mu, že Mirku už 
všechno přebolelo 
stejně jako jeho. Oba dva v  práci 
povýšili. Teď, když už byly děti 
zajištěné, mohli se své kariéře více 
věnovat. Byl spokojený.  A myslel 
si, že je spokojená i jeho žena. Pra-
videlně chodil sportovat, udržoval 
se v kondici. Mirka zatím zvelebo-
vala jejich zahradu. Na tenisu si 
všiml mladé ženy, která většinou 
končila svou hru před tím, než 
s  kolegou z  práce nastoupili na 
kurty. Usadila se vždy se sklenicí 
tak, aby na něj dobře viděla. Dělalo 
mu dobře, že se mladé ženě zjevně 
líbí jeho hra a ten pocit ho nutil ke 
stále lepším výkonům. Jednou si 
po hře k  ženě přisedl. Jmenovala 
se Jitka, byla mladá a hezká a jak 
si po půlhodince povídání uvě-
domil, také zábavná. Domluvili 
si společnou hru na další týden. 
Pak už se s Jitkou scházel na kurtu 
pravidelně. Bavilo ho, že má Jitka 
mladistvý přístup ke hře, a tak 
trochu naivní názory. Byla pro 
něj příjemným osvěžením. Když 
v  klubu vyhlásili tenisový turnaj 
dvojic, s  Jitkou se přihlásili. Tur-
naj se konal celou sobotu. Mirka 
odjela s kamarádkou na víkend na 
wellness, jen mu popřála, ať se mu 
daří. S Jitkou turnaj vyhráli. Dlou-
ho do noci slavili. Z klubu odchá-
zeli až před půlnocí. Byl to skvělý 
den. Jitka se k němu přitiskla. Na-
jednou měl hroznou chuť Jitky se 
dotýkat. Skončili spolu u ní v bytě. 
Už ráno věděl, že udělal chybu. 
S Jitkou už se nechtěl stýkat. Přišel 
tak o příjemnou partnerku na te-
nis. Nechtěl ale, aby si Jitka dělala 
ze společné noci nějaké naděje na 
další vztah. Její mladé tělo a sexu-
ální žár ho ohromně lákal, nechtěl 
ale dál ubližovat své ženě. Myslel 
na to, co už si v životě prožila. Pře-
stal chodit do tenisového klubu. 
Vnímal to jako trest. Před Mirkou 
se styděl. Nevěděl, jak se jí podívat 
do očí. Jitka mohla být jeho dcera. 
Cítil se trapně. Chtěl jí všechno 
říct, ale nakonec se rozhodl, že ji 
nebude trápit. Po čase pustil Jitku 
z hlavy. Místo tenisu začali s Mir-
kou jezdit na kolech. Po půl roce 
se Jitka ozvala. Zavolala mu do 
práce. Chtěla s  ním mluvit. Do-
hodl se s ní na rychlé kávě během 
polední přestávky. Seděl v kavárně 
kousek od firmy, když se Jitka ob-
jevila ve dveřích. Strnule se díval 
na její postavu. Těhotenství na ní 
už bylo značně patrné. Usadila 
se v  klidu ke stolku, objednala si 
pití. Pak mu oznámila, že s  ním 
čeká dítě. Už je pozdě na každé 
jiné řešení. Dítě se narodí a on je 
otec. Jitce těhotenství ohromně 
slušelo. Byla jako symbol plodnos-
ti. Mladá krásná svěží žena. Řekl 
jí, že si musí vše promyslet. Zavolá 
jí, až bude mít pro ni nějaký ná-
vrh. Ten den už nemohl pracovat. 
Myslel na Jitku a na jejich dítě. Na 
jednu stranu by si přál být s  Jit-
kou, na druhou stranu si neuměl 
představit, že by opustil Mirku. 
Nakonec se rozhodl, že se své ženě 

svěří. Večer s  Mirkou všechno 
probrali. Vyprávěl jí o Jitce, ujistil 
ji, že ta noc byl jen úlet, který se 
už nikdy nebude opakovat. Je tu 
ale to dítě, o které se musí posta-
rat. Když nic jiného, musí mladou 
matku finančně podporovat. Také 

Mirka si vzala čas na 
rozmyšlení. Bál se, 
že od něj bude chtít 
odejít. Mirka ho ale 
překvapila. Stále my-
slela na jejich zemře-
lého chlapečka. Nic 
si nepřála víc, než 
opět moci vychová-
vat malé dítě. Zace-
lit tu trhlinu ve své 
duši. Bylo jí jedno, 
jestli bude dál spát 
s  tou mladou ženou. 
Chce jen a jen, aby 

se mohla podílet na výchově jeho 
dítěte. Bylo to řešení, jaké nečekal, 
ale jaké mu vyhovovalo. Hned 
druhý den zavolal Jitce. Řekl jí, že 
se se svou ženou chtějí na výcho-
vě dítěte podílet. Budou se o něj 
spolu s Jitkou starat a samozřejmě 
mu zajistí dobrou životní úroveň. 
To ale nebylo přesně to, co si mla-
dá žena představovala. Myslela 
si, že se její milenec zbaví staré 
manželky a vezme si ji. Už se vi-
děla v jeho domě. Nechtěla, aby se 
nějaká jiná ženská starala o jejich 
dítě. Rozhodla se ale, že bude vše 
řešit, až se dítě narodí. Po poro-
du oznámila otci svého dítěte, že 
si nepřeje, aby se jejich syn stý-
kal s  jeho ženou. Může ho vídat, 
ale bude chodit k ní. Syna nikam 
odnášet nebude. S Mirkou se pus-
tili do právní bitvy. Zaplatil drahé 
právníky. Chtěl mít stejná práva 
jako Jitka. Mirka dokonce navr-
hovala střídavou péči. Chtěla mít 
dítě u sebe doma alespoň z polo-
viny. Trvalo to dlouho, ale vyhráli. 
Jen co chlapeček odrostl plenkám, 
měl žít týden u své matky a týden 
u otce. Mirka byla nadšená. Pro 
Jitku to znamenalo pohromu. 
Nejen, že nedosáhla rozvodu, ale 
navíc přišla o výživné pro dítě. 
Nesnášela pocit, když si v  neděli 
večer pro jejího chlapečka jeho 
otec přijel. Ta stará megera, která 
za všechno mohla, seděla v  autě 
a čekala, až si bude moci přisvojit 
na celý týden její dítě. Nenáviděla 
ji. Měla touhu ublížit té ženské co 
nejvíc. Zranit. Zabít. Zničit. V ne-
děli, po týdnu trápení, si pro dítě 
přijela. Viděla rozzářenou tvář té 
ženy a pochopila, že takhle dál žít 
nemůže. Musí smazat ten úsměv 
z  její tváře. Odstěhuje se i se sy-
nem k  příbuzným do zahraničí. 
Dítě jim už nikdy nedá. Ještě ten 
večer začala balit. Ráno se chystala 
na cestu. Pak ji napadlo, že dá své-
mu milenci poslední šanci. Viděla, 
jak žádostivě se na ni dívá. Byla si 
jistá, že ji stále chce. Zavolala ho, 
aby k ní přijel. Pak mu vše řekla. 
Odváží jejich syna do zahraničí. 
Už ho nikdy neuvidí ani on, ani 
jeho žena. Může ale vše vyřešit. 
Může se rozvést a být s  nimi. Ať 
Mirce nechá dům, začnou spo-
lu znovu. Nechápal ji. Řekl, že je 
to únos. Chtěl dítě odnést, aby jí 
zabránil v  jeho odvozu. Začali se 
strkat na schodech, přetahovali 
se o dítě jako o kus věci. Nakonec 
synka sevřel pevně v náručí a chtěl 
odejít. Nedokázala prohrát. Prud-
ce do něj strčila, a i s dítětem ho 
ze schodů srazila. Do nemocnice 
za ním Mirka nepřišla ani jednou. 
Když se mu všechny zlomeniny 
zahojily, čekal na něj prázdný 
dům. Mirka se odstěhovala a po-
žádala o rozvod. Jitka díky dušev-
ní nepříčetnosti neskončila ve 
vězení, ale v  léčebně. Chlapečka, 
který měl smazat vzpomínku na 
prvního mrtvého syna, při pádu 
ze schodů zabil.  (pur)

SOUDNIČKA
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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

MOST – Schodišťová sedačka, která vyveze imobilní osoby podél 
schodů do prvního patra, začala sloužit klientům stacionáře pro 
neslyšící a nedoslýchavé v Mostě. Krajská organizace jejich svazu 
sehnala fi nanční prostředky na pořízení sedačky od několika dárců. 
Jedním z nich je i společnost United Energy. 

S nápadem, že by se sedačka 
na schodiště měla pořídit, přišla 
Jana Nová, předsedkyně základ-
ní organizace nedoslýchavých. 
„Členové naší organizace jsou 
většinou starší lidé, věkový prů-
měr našich klientů je kolem še-
desáti let, jedná se často o tělesně 
postižené či osoby s dýchacími 
potížemi. Klubovnu, kde pořádá-
me většinu aktivit, máme v prv-
ním patře, a většině členů se sem 

chodilo velmi obtížně. Sedačku 
proto velmi vítáme a z  toho dů-
vodu jsme si o ni požádali,“ sdě-
lila Jana Nová. 

Specifická pomůcka je však 
příliš drahá, neboť se musí vyrá-
bět a montovat na míru přímo 
pro konkrétní schodiště. Bez 
sponzorů by si ji krajský svaz 
neslyšících a nedoslýchavých 
nemohl dovolit. „ O daru neroz-
hoduje pouze jeden člověk, ale 

výběrová komise. Žádost svazu 
nás zaujala proto, že se jedná 
o konkrétní projekt, který slouží 
určitým lidem. Mně samotnému 
to přišlo zajímavé i technicky. 
Líbí se mi, že sedačka klienty vy-
veze podél schodiště poměrně vy-
soko, až do prvního patra, a dá 
se s  ní manipulovat i ve velmi 
úzkém prostoru,“ okomentoval 
Milan Boháček, generální ředi-
tel United Energy, proč stacio-
náři přispěla.

Příspěvek na schodišťovou 
sedačku získal stacionář pro 
nedoslýchavé a neslyšící od 
United Energy v rámci projektu 
Tepelné pohody. „Na Mostecku 

se nejedná o jediný dar, který 
naše společnost v  rámci Tepel-
né pohody věnovala. Nejvíc se 
zaměřujeme na projekty, které 
se týkají kvality žití obyvatel, 
jejich bezpečnosti, sportu dětí 
a upřednostňujeme také projek-
ty pro hendikepované,“ doplnil 
dále generální ředitel United 
Energy. 

United Energy přispívala 
stacionáři pro sluchově hen-
dikepované již poněkolikáté. 
„Například v roce 2009 jsme zís-
kali od United Energy 220 tisíc 
korun na rekonstrukci střešního 
pláště, což nám velmi pomohlo. 
Do domu zatékalo a chodí sem 

spousta návštěvníků, nejen nesly-
šících a nedoslýchavých. V  roce 
2015 jsme za 24 tisíc korun po-
řídili k  nám do stacionáře nové 
osvětlení, teď jsme dostali 41 tisíc 
korun na sedačku,“ vyjmenovala 
některé z podpořených projektů 
ředitelka mosteckého stacionáře 
Jitka Andová a dodala: „Podali 
jsme projekt už i v letošním roce, 
v  němž žádáme o finanční pří-
spěvek ve výši zhruba devadesáti 
tisíc korun na výpočetní techni-
ku, která by měla sloužit pro po-
třeby našich klientů.“ (sol)

ÚSTECKÝ KRAJ – Onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemoc-
nice obdrželo výtěžek z 26. vánočního charitativního koncertu. Šek 
v hodnotě 50 tisíc korun stejně jako v předchozích letech tak může 
putovat ve prospěch ústeckého onkologického oddělení V Podhájí. 

Výtěžek věnovali onkologic-
kému oddělení členové kapely 
The Boom. Kapela i s tímto vý-
těžkem věnovala oddělení cel-
kem už 256 800 Kč. „Jsme vděčni 
všem dárcům, díky kterým mů-
žeme zlepšovat komfort našich 
pacientů, o to více si vážíme, 
když se rozhodnou poskytnout 
dar nejen velké firmy, ale i sou-
kromé osoby, které se navíc anga-
žují dlouhodobě,“ poděkovala za 
finanční dar členům kapely The 
Boom Eva Urbanová z  tiskové-
ho oddělení Krajské zdravotní. 
Získané finanční prostředky se 
stejně jako v minulých letech 

použijí na dovybavení onkolo-
gického pavilonu, který v ne-
dávné době prošel rozsáhlou re-
konstrukcí vnitřních prostor 
a nyní ho čeká rekonstrukce 
prostor venkovních včetně nové 
zateplené fasády s novými okny. 
„Peníze získávané z vánočních 
charitativních koncertů kape-
ly The Boom nám pomáhají ke 
zlepšování prostředí na našich 
stanicích, což má pozitivní vliv 
na léčbu hospitalizovaných paci-
entů,“ dodala vrchní sestra od-
dělení Jana Švandová.

Členové kapely The Boom 
v minulosti rovněž navštívili ús-

tecké onkologické oddělení, kde 
si prohlédli nově zrekonstruova-
né prostory jednotlivých stanic. 
„Na vlastní oči jsme se přesvěd-
čili, jak se výrazně změnilo pro-
středí, ve kterém tráví čas onko-

logicky nemocní pacienti, a jsem 
moc rád, že jim můžeme pomoci, 
za což velice děkuji i mým kole-
gům,“ uvedl frontman kapely 
Pavel Nepivoda. 

(sol)

Komořanská teplárna pomohla 
neslyšícím „do schodů“

IMostecký stacionář, který sídlí 
v ulici K. H. Borovského, zahr-
nuje organizaci nedoslýchavých 
a neslyšících. Organizace nedo-

slýchavých sdružuje kolem osmde-
sáti členů, neslyšících pak sdružuje 
více než stovku.   

Boom znovu obdaroval onkologii
Jak slouží nová sedačka v praxi, se zašel podívat i generální ředitel United Energy Milan Boháček.

Kapela The Boom věnovala ústecké onkologii šek na 50 tisíc korun.
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ÚSTECKÝ  KRAJ – Dárek pro milovníky cestování v jedné 
stopě připravuje Destinační agentura Krušné hory. Ještě před 
prázdninami tak díky její spolupráci s lidmi z  projektu TRIPPER 
vznikne motocyklový poznávací výlet po vrcholcích Krušných hor, 
a to na české i saské straně hranic – Krušnohorská / Erzgebirge 
Rallye.

Na trase, jejíž start bude pro 
české motorkáře v Krupce a pro 
jejich německé kolegy v Alten-
bergu, začali realizátoři z  TRI-
PPER na zadání Destinační 
agentury Krušné hory už pra-
covat. „Chceme mít vše připrave-
né v době, kdy se na mosteckém 
autodromu pojede motocyklový 
šampionát mistrovství ČR a Slo-
venska. To se na Mostecko 
sjedou fand ové dvou 
rychlých kol 
a my jim chce-
me ukázat, že 
Krušné hory 
jsou krásné 
i ze sedla mo-
torek. V  pro-
p a g a č n í c h 
mater iálech 
se především 
zaměřujeme na 
cykloturistiku, pěší 
turistiku a zimní sporty. 
Motorkáři jsou ale specifická 
skupina turistů, kteří dokážou 
krásu krajiny také ocenit,“ říká 
ředitelka Destinační agentu-
ry Krušné hory Eva Maříková. 
Spojení s  projektem TRIPPER 
není náhodné. „Mají zkušenosti. 
Za sebou už realizaci řady tras 
a výletů nejen pro motorkáře. Ve 
chvíli, kdy jsme začali přemýšlet 
o možnosti turistického materiá-
lu pro motorkáře, byl TRIPPER 

jasnou volbou,“ doplnila Eva 
Maříková. 

TRIPPER původně vzni-
kl jako každoroční orientační 
závod pro motorkářský klub 
majitelů motocyklů Suzuki V-
-Strom. „Jezdci různého věku 
i pohlaví vyráželi na předem ne-
známou trasu s jediným úkolem, 

dorazit do cíle. Tam přijížděli se 
širokým úsměvem na tvá-

ři, byť mnohdy zna-
vení a s několi-

kahodinovým 
z p ož d ě ním . 
Myšlenka se 
tedy ujala 
a my ji zača-
li rozvíjet do 
současné po-
doby, kdy pra-
cujeme právě 

na Krušnohor-
ské Rallye. Pokud 

jste milovníky jedné stopy 
a chcete v sedle kromě skvělého 

poježdění zažít také vzrušení 
z objevování nových míst, tak již 
v dubnu můžete vyrazit na ces-
tu,“ přiblížil práci svého týmu 
Oldřich Bubeníček z TRIPPER. 

Trasa výletu je předem dána 
a vedena tak, aby účastníka pro-
vedla po zajímavých místech 
dané lokality a odhalila třeba 
i pro místní netušená zákoutí 
a souvislosti. Výlety ale nejsou 

určeny výhradně pro motor-
káře. „TRIPPER si můžete užít 
také jako pěší procházku nebo 
výlet autem. Plánujeme i výlety 
pro cyklisty. Cíl každé trasy se liší 
podle toho, jestli pomocí indicií 
odhalujete fantoma výletu, nebo 
hledáte ukrytý poklad. Každá 
brožurka TRIPPER na své titulní 
stránce informuje o typu trasy, 
o časové náročnosti, délce v km, 
možnosti občerstvení na trase 
a zda je nebo není vhodná pro 
vozíčkáře,“ doplnil Oldřich Bu-
beníček. Krušnohorská / Erzge-
birge Rallye  bude ve vybraných 

informačních centrech k dispo-
zici ještě před zahájením mo-
torkářské sezóny. „Silnice plné 
zatáček a prudkých serpentin, 
rozlehlé vodní nádrže, tajemné 
staré štoly a výjezdy na atraktiv-
ní vyhlídky, to jsou Krušné hory. 
Tady si parádně zajezdíte!“ zve 
kolegy motorkáře Oldřich Bu-
beníček. (pur)

LITVÍNOV – Vraky, ke kterým se nikdo nehlásí, mohou skončit přímo 
na šrotišti. Odtah na odstavné parkoviště je totiž nejen příliš drahý, 
ale často i zbytečný. A tak z ulice poškozená a nepojízdná auta míří 
rovnou k  likvidaci. Náklady ale i tak hradí majitel. A nejsou zane-
dbatelné.

Nejprve je nutné, aby strážní-
ci dobře rozpoznali, co je vrak 
a co jen poškozené vozidlo, 
které majitel nechal delší dobu 
zaparkované na ulici. „Dlou-
hodobé parkování na ulici ještě 
neznamená, že se jím musí stráž-
níci zabývat. Je povolené. Pokud 
se ale jedná o vrak, pak je to jiná 
záležitost. Vrak na ulici nepatří. 
Nejprve se snažíme zjistit majite-
le vozidla. Na takové auto vyle-
pujeme výzvu. Pokud se majitel 
do dvou měsíců neozve, řeší celou 
věc dál majitel komunikace. Ně-
kdy i odtahem a likvidací,“ říká 

velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. O své auto se ale 
nemusí bát každý, kdo ho nechá 
dlouhodobě zaparkované, byť 
je i částečně poškozené. Jednak 
stačí nepropásnout dvouměsíční 
lhůtu a včas se ozvat. Pak také 
jen samotné poškození z  auta 
vrak nedělá. Aby mohlo být 
vozidlo označeno za vrak, musí 
vykazovat i další znaky. „Musí 
být zjevně trvale nepřizpůsobilé 
technickému provozu, případně 
bez státní poznávací značky. Po-
kud má například pouze prasklé 
sklo, nejedná se o vrak. V  tako-

vých případech se ale daří zjistit 
majitele a komunikovat s  ním,“ 
doplnil Zdeněk Urban. O likvi-
daci vraku by se měl postarat 
majitel. Jestliže je ale obtížné 
majitele dohledat nebo se s ním 
kontaktovat, pak vrak po dvou 
měsících likviduje majitel ko-
munikace. „Ročně posuzujeme 
tak dvacet vozidel, z toho je polo-
vina autovraků,“ uvedl Zdeněk 
Urban číslo, které není na Lit-
vínov nijak obrovské. Většinou 
se také daří dohledat majitele. 
Jen výjimečně musí zasáhnout 
Technické služby Litvínov. „Vo-
zidla na odstavné parkoviště 
neodtahujeme. Pokud se jedná 
o vrak, pak je odtáhneme přímo 
k  likvidaci,“ potvrdila jednatel-
ka společnosti Marcela Pašková. 
 (pur)

Nový zážitek v Krušných horách
Stopovací hra TRIPPER

Co je TRIPPER?
Stopovací a poznávací 

hry TRIPPER jsou určené 
pro všechny, kteří chtějí svůj 
volný čas strávit jinak než 
sezením na gauči, a to třeba 
i ve městě nebo regionu, kde 
žijí a které znají. Na začátku 
hry je známo pouze místo 
startu. K dalším zastávkám 
je třeba si cestu vybojovat 
řešením úkolů a luštěním 
hádanek, které na trase če-
kají.

Poškozené auto může skončit 
na šrotu i bez vědomí majitele

ÚSTECKÝ KRAJ - Titul EY Podnikatel roku 2016 Ústeckého kraje zís-
kal Hynek Sagan, majitel a jednatel společnosti ARMEX Oil, s.r.o.

Společnost EY s podporou 
hejtmana Ústeckého kraje Old-
řicha Bubeníčka vyhlásila vítě-
ze soutěže EY Podnikatel roku 
2016 Ústeckého kraje. V Ústec-
kém kraji byl regionální vítěz 
vyhlášen podruhé. První kraj-
ský titul v  historii Ústeckého 
kraje si odnesl za rok 2011 Mar-
tin Hausenblas ze společnosti 
ADLER Czech. „Získat titul EY 
Podnikatel roku 2016 Ústeckého 
kraje je pro mne velkou ctí i pro-

to, že soutěž EY Podnikatel roku 
je prestižní událostí nejen v Čes-
ké republice, ale i na celosvětové 
úrovni. Ocenění si ale z mého po-
hledu zaslouží každý podnikatel, 
který se každodenně a dlouhodo-
bě věnuje podnikání a úspěšně 
buduje svoji společnost,“ sdělil 
své první dojmy vítěz Hynek 
Sagan. 

„Letošní vítěz Hynek Sagan 
patří mezi podnikatele, kteří 
mají smělé plány, umí je uvést 

do života, prosadit se v silné kon-
kurenci, motivovat lidi kolem 
sebe a dát jim práci. Jeho firma 
je předním zaměstnavatelem 
v regionu a významně se podílí 
na jeho rozvoji. Klíčové jsou pro 
něj odvaha, poctivost, čestnost. 
Klade důraz na rodinné hodnoty 
a do budoucna by rád řízení fir-
my předal svým dětem. Těší nás, 
že i letos soutěž EY Podnikatel 
roku pomáhá představit jedineč-
né podnikatelské příběhy, které 

mohou být příkladem a motivací 
pro ostatní,“ řekla Magdalena 
Souček, vedoucí partnerka EY 
v České republice a v  části re-
gionu střední a jihovýchodní 
Evropy.

„Obdivuji každého podnika-
tele, který se rozhodl vsadit sám 
na sebe a svoji píli. Dlouhodobě 
se snažíme každý takový nový 
nápad podporovat. Proto již 
druhým rokem nabízíme dotace 
pro začínající podnikatele. Uvě-

domujeme si, jak těžké je sehnat 
finance do začátků. Sami si na-
šli zaměstnání, a pomáhají tak 
místnímu trhu práce. Na druhé 
straně se snažíme pomáhat i fir-
mám, které se na nás stále čas-
těji obracejí s tím, že na volná 
pracovní místa nemají uchazeče. 
Toto téma se snažíme řešit i s vlá-
dou, protože je podle nás nutné 
změnit systém vyplácení sociál-
ních dávek, který by donutil ne-
zaměstnané jít do práce,“ uvedl 
Oldřich Bubeníček, hejtman 
Ústeckého kraje.  (nov)

Ústecký kraj zná jméno 
Podnikatele roku 2016

O soutěži EY 
Podnikatel roku 

EY Podnikatel roku je nej-
prestižnější světová soutěž 
podnikatelů, která vzdává 
hold výjimečným osobnos-
tem. Jejím cílem je ukázat 
veřejnosti vynikající osobní 
příklady na poli podnikání, 
které mohou být vzorem pro 
mladé, začínající podnika-
tele. Soutěž EY Podnikatel 
roku je koncipována jako 
mezinárodní, proto jsou kri-
téria, podle nichž jsou posu-
zováni jednotliví účastníci, 
v každé zemi srovnatelná. 
V současné době se jako je-
diná světově uznávaná sou-
těž svého druhu pravidelně 
vyhlašuje téměř v 60 zemích 
na šesti kontinentech. Po-
drobnější informace nalez-
nete na www.podnikatelro-
ku.cz

Hynek SaganHynek Sagan

Zažijte Krušné hory ze sedla své motorky. Foto archiv TRIPPER.
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KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN

zajímavosti z vašeho města

KULTURA SPORT VOLNÝ ČASŽIVOTNÍ STYL

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. 

LITVÍNOV – Střední odbornou školu v Hamru navštívil na pozvání 
ředitelky Jitky Francírkové hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček a obdivoval um zdejších mladých řemeslníků. 

 Škola je příspěvková organi-
zace Ústeckého kraje a vzdělává 
v současné době téměř 500 žáků 
v celkem deseti oborech. „Ha-
merská škola má rozhodně svoje 
místo v kraji, a to dokazuje nejen 
úspěchy svých žáků v soutěžích, 
ale i úspěchy absolventů v uplat-
nění se na trhu práce. V nepo-
slední řadě oceňuji pedagogické 
vedení školy,“ pochválil školu 
i pedagogy hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. 

Hejtman se nejprve krátce se-
známil s více než čtyřicetiletou 
historií školy, trendy ve vzdě-
lávání, možnostmi spolupráce 
s potenciálními zaměstnavateli 
i úspěchy hamerských žáků. 
Ti se podíleli například na vý-
robě ručně vyřezávaných dře-
věných hodinách, které dostal 
darem prezident Miloš Zeman 
při své loňské návštěvě Ústec-
kého kraje. „Tato pozornost pro 
pana prezidenta byla naprosto 
unikátní. Rád předávám za náš 
kraj dary, které tu vznikly,“ říká 
Oldřich Bubeníček. Návštěva 
školy pokračovala prohlídkou 
prostoru dílen, ateliérů a také 
moderně zrekonstruovaných 
výukových prostor pro kadeř-
níky, na jejichž rekonstrukci se 
podíleli také hamerští truhláři. 
V krejčovské dílně mohl hejt-
man a další hosté obdivovat 

precizně zpracované kostýmy. 
„Účastníme se soutěží a módních 
přehlídek, umíme vytvořit his-
torické šaty. Ale přicházejí také 
zakázky od veřejnosti,“ vysvětli-
la učitelka odborného výcviku 
Eliška Jedináková. Největší po-
zornost tu upoutal ale vyšívací 
stroj. „Můj otec byl vyučený 
krejčí, připomíná mi to dětství. 
Vždy jsem se na něj rád koukal, 
jak doma něco šil,“ vzpomněl 
Oldřich Bubeníček. 

Před vstupem do truhlářské 
dílny obdivovali hosté z  kra-
je mezi vystavenými exponáty 
například repliku křesla Casa-
novy, které v roce 2015 úspěšně 
reprezentovalo Ústecký kraj na 
světové výstavě Expo v Miláně. 
O tom, jak je práce umělecké-
ho truhláře pestrá, se přesvěd-
čil hejtman hned v několika 
dalších prostorách. Zahrnuje 
ruční opracování dřeva, ale tře-
ba i modelaci prstů ze dřeva. 
„Chlapci právě teď pracují na 
restaurování sochy Ježíše Kris-
ta z kostela v České Kamenici. 
Chybí mu malíček,“ popsal uči-
tel odborného výcviku Miroslav 
Findeis. 

Vzácná návštěva školy nevy-
nechala také prostory grafické-
ho designu. „Grafický design je 
maturitní obor. Žáci se během 
čtyř let naučí zvládat tradič-

ní výtvarné techniky i vytvářet 
a realizovat návrhy propagač-
ních prostředků,“ přiblížila uči-
telka Alena Antalová. „Na této 
škole je cítit opravdu dobrá at-

mosféra,“ zhodnotil náměstek 
hejtmana Petr Šmíd a hejtman 
Oldřich Bubeníček ještě dodal: 
„Škola má právem velmi pozitiv-
ní obraz na veřejnosti.“  (sol)

OSEK – Už sedm let se Sdružení na záchranu hradu Rýzmburk a měs-
to Osek snaží o obnovu hradu nad Osekem. Rýzmburk patřil svou 
rozlohou v době svého vzniku k největším hradům. Dnes je to zří-
cenina, kterou udržuje nadšení dobrovolníků, záchranářů památek 
i města Osek. O zříceninu se nyní zajímá také Ústecký kraj.

Hejtman Oldřich Bubení-
ček se setkal s Jiřím Kučerou, 
předsedou Sdružení na záchra-
nu hradu Rýzmburk, a Jiřím 
Hlinkou, místostarostou měs-
ta Osek, které je vlastníkem 
hradu. Informovali hejtmana 
o sedmiletém působení sdruže-
ní a o dalších záměrech záchran-
ných prací a obnovy hradu. 
Členové sdružení pro záchranu 
hradu Rýzmburk, kteří převza-
li správu zříceniny, provádějí 
rozsáhlou a náročnou obnovu 
válcové věže. Součástí obnovy 
je i archeologický průzkum, 
kterého se účastní i odborný ar-

cheologický dohled. „Na hradě 
Rýzmburk mimo jiné dále probí-
hají záchranné práce na opěrné 
zdi, které jsou prováděné pod do-
hledem národní památkové péče 
a archeologů. Činnosti spočívají 

především v sanaci vzniklé ka-
verny a dozdění opěrné zdi hra-
naté věže hradu Rýzmburk. Vyz-
dění a zpevnění zabrání dalšímu 
rozpadání opěrné zdi čtvercové 
věže,“ informoval místostarosta 

Oseka Jiří Hlinka. Rýzmburk 
je unikátní i svojí velikostí, zří-
cenina nedaleko města Osek 
je přístupná a ročně ji navštíví 
na 40 tisíc zájemců o památky 
a historii.   (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ – V  Ústeckém 
kraji odstartoval letošní ročník 
programu na podporu začínají-
cích podnikatelů. Kdo se svým 
podnikáním teprve začíná a do-
tace by se mu hodila, může svou 
žádost podat až do 9. března.

„Podpora začínajících podni-
katelů je jedním ze způsobů, jak 
chceme v  Ústeckém kraji zvýšit 
počet pracovních příležitostí. 
Lidé mají často dobré plány, 
vědí, jak uplatnit své myšlen-
ky a to, co umí a znají. Chybí 
jim ale peníze na rozjezd. S tím 
můžeme pomoci,“ říká náměs-
tek hejtmana Martin Klika, 
v  jehož gesci je zaměstnanost. 
Maximální částka, kterou může 
podnikatel od kraje získat je 
200 tisíc korun, minimální 
pak 50 tisíc korun. Poskytnutá 
dotace může tvořit maximálně 
70 % celkových uznatelných 
investičních i neinvestičních 
nákladů projektu. Maximální 

délka realizace projektu je 12 
měsíců. O dotaci může požádat 
každý malý začínající podnika-
tel, který má sídlo nebo bydliště 
v Ústeckém kraji, získal podni-
katelské oprávnění k danému 
předmětu podnikání v roce 
vyhlášení dotačního programu 
nebo v roce předchozím a splní 
podmínky programu. V  loň-
ském roce si díky podpoře Ús-
teckého kraje otevřela ordinaci 
například mladá veterinářka 
v  Nymburku. Vlastní živnost 
si také zprovoznil mladý komi-
ník. Oba si vypracovali žádost 
i s  podnikatelským záměrem 
sami. Shodně říkají, že to zvlád-
ne každý, kdo ví, co chce dělat. 
„Loni uspělo celkem 27 uchazečů 
o dotaci, mezi které byly rozděle-
ny 4 miliony korun, pro velký zá-
jem o tento program jsou na rok 
2017 prostředky navýšeny na 8 
milionů korun,“ doplnil Martin 
Klika.  (pur) 

Hejtman obdivoval šikovné 
ruce hamerských řemeslníků

Ústecký kraj má zájem zachránit Rýzmburg

INa hradě Rýzmburk je schova-
ná jedna keška v rámci projektu 
Krušné horory. V krátkém fi lmu 
se návštěv níci hradu a hledači 

keší dozvědí o tajemném osudu 
dělníka, který kopal tajnou chodbu 
pod hradem a navěky zmizel. Ještě 
dnes se jeho duch objevuje v kulaté 
hradní věži.

 Začínáte s podnikáním? 
Požádejte si o dotaci

Vyšívací stroj upoutal hejtmanovu pozornost.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

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

ÚSTECKÝ KRAJ - Domovy sociálních služeb v Háji u Duchcova jsou 
jednou z mála organizací v Ústeckém kraji, která získala certifi kát 
Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace®. Certifi kát, kte-
rý je zaštítěný Mezinárodní asociací Bazální stimulace®, nyní plánu-
je ředitel Oldřich Malý rozšířit i na pracoviště v Nové Vsi v Horách.

Nedávno Domovy sociál-
ních služeb v Háji u Duchcova 
prošly auditem Mezinárodní 
asociace Bazální stimulace na 
výbornou a označení certifiko-
vané pracoviště obhájil. „Nyní 
chceme zvýšit kvalifikaci našich 
zaměstnanců a získat certifikát 
II. stupně. Zároveň pracujeme na 
tom, aby stejný certifikát získalo 
i naše další pracoviště v Nové Vsi 
v Horách. Pro klienty je bazální 
stimulace velmi prospěšná. Po-
dle auditorky provádíme bazální 
stimulaci na vysoké úrovni. Po 
dvou letech, kdy jsme s  bazální 
stimulací začali, je čas posunout 
se dál,“ říká ředitel sociálního 
zařízení Oldřich Malý. 

Bazální stimulace pomáhá 
zvyšovat kvalitu života a bez-
pečnost poskytované péče. Ze-
jména u osob se zdravotním 
postižením a seniorů trpících 
demencí je Bazální stimulace 
zásadním předpokladem kva-
litní péče. „Bazální stimulace je 
koncept, který podporuje v nej-
základnější, tedy v bazální rovi-

ně lidské vnímání a komunika-
ci. Každý člověk vnímá pomocí 
smyslů, smyslových orgánů.  Je 
tedy potřeba poskytnout a umož-
nit i dítěti s vrozeným postiže-
ním dostatek všech smyslových 
vjemů i pohybových zkušeností. 
Totéž platí v ošetřovatelské péči 
ve vztahu k dospělým klientům. 
Cílenou stimulací uložených 

vzpomínek v mozku dospělého 
klienta je možné znovu aktivo-
vat činnost mozku,“ popsal ba-
zální stimulaci Oldřich Malý. 
Tuto skutečnost lze využít v péči 
o postižené klienty, ale také 
o pacienty po traumatických či 
jiných postiženích mozku. Péče 
dle principů Bazální stimula-
ce redukuje stres a podněcuje 
vlastní vývoj klienta. „Techniky 

Bazální stimulace vyžadují tré-
nink a bezpodmínečně musí být 
správně provedeny. Jinak není 
možné dosáhnout terapeutické-
ho cíle. Proto jsme usilovali o zís-
kání certifikátu, abychom mohli 
techniky Bazální stimulace ap-
likovat do péče o naše klienty. 
Nyní usilujeme o další certifikát 
pro naše druhé pracoviště,“ do-
plnil ředitel. 

Do zařízení v Nové Vsi v Ho-
rách rozšiřuje ředitel Oldřich 
Malý také projekt transformace 
sociálních služeb, která v  do-
mově v Háji u Duchcova úspěš-

ně probíhala už v minulých le-
tech. Projekt, který byl zahájen 
1. srpna letošního roku a potrvá 
do konce července roku příští-
ho, pomůže se začleněním kli-
entů domova v Nové Vsi v Ho-
rách do společnosti. „V současné 
době probíhá seminář pro za-
městnance sociálního zařízení 
v  Nové Vsi v  Horách. Zkušení 
lektoři jim pomáhají sestavit 

profil všech klientů a určit, kdo 
z klientů je pro transformaci do 
chráněného bydlení vhodný. Te-
oreticky je možné do chráněného 
bydlení umístit každého klienta, 
z  probíhající praxe v  domově 
v Nové Vsi v Horách ale víme, 
že u některých klientů je chráně-
né bydlení méně vhodné. První 
na řadě budou klienti s lehkými 
vadami, kteří si zvládnou sami 
nakoupit, uvařit a poklidit. I na 
ně ale musí dohlížet zkušený 
pracovník sociálního zařízení,“ 
prozradil Oldřich Malý. Součás-
tí zavádění transformace sociál-
ních služeb do praxe v případě 
klientů z  Nové Vsi v  Horách 
znamená například i nácvik jíz-
dy autobusem z  horské vsi do 
Litvínova. „Součástí zavádění 
transformace sociálních služeb je 
vytvoření celkové analýzy všech 
klientů v  zařízení v  Nové Vsi 
v Horách. Také je nutné vyhledat 
vhodnou lokalitu pro chráněné 
bydlení s ohledem na to, aby tam 
byl klient šťastný a zároveň aby 
byla dostupná pro zaměstnance. 
Také se nesmí jednat o stejnou 
lokalitu, jakou už využívá jiné 
zařízení,“ doplnil ředitel. Pro-
jekt je podpořen z Operačního 
programu zaměstnanost Evrop-
ského sociálního fondu.  (pur)

O výhru málem přišel
Několik tisíc korun vyhrál 

muž v  jedné z  mosteckých he-
ren. Z  výhry se ale dlouho ne-
radoval. „V herně se dal do řeči 
s obviněnými, dva mladší se 
znali, třetí nejstarší se k nim při-
dal. Trojice měla výherci nabíd-
nout za finanční úhradu dám-
skou společnost. Muž to odmítl 
a z herny odešel domů. Muži ho 
pronásledovali, znovu ho oslovi-
li, ale on je ignoroval. Následně 
ho nejstarší z nich napadl a sna-
žil se mu dostat do kapsy kabátu. 
Do útoku se zapojil i třicetiletý 
Mostečan, který do muže str-
kal. Při napadení poškozenému 
upadla krabička s nově zakoupe-
ným mobilem, kterou 19letý zve-
dl, a poté s 30letým komplicem 
z místa utekli. Nejstarší z pove-
deného trojlístku zůstal na místě 
a snažil se zmocnit výhry. Poško-
zenému při tom vypadla z kapsy 
peněženka, před nenechavcem ji 
nakonec ubránil. Volal při tom 
o pomoc. Poslední z tria rovněž 
z místa činu utekl,“ popsala in-
cident policejní mluvčí Ludmi-
la Světláková. Napadený muž 
utrpěl různá zranění, která si 
vyžádala lékařské ošetření. Poli-
cie na dva starší z trojice obvině-
ných podala podněty na vazební 
stíhání. Všichni obvinění jsou 
stíháni na svobodě a za tento 

trestný čin jim v případě uznání 
viny hrozí až desetiletý trest od-
nětí svobody. Všichni tři byli již 
v minulosti trestáni.

Vyhrožoval zabitím 
Psychický teror si prožil muž 

z  Mostu. Pracoval jako člen 
ochranky jednoho supermarke-
tu a tam si ho vyhlédl jiný muž. 
Opakovaně mu vyhrožoval, ž e 
ho zabije. „Poškozenému vyhro-
žoval zabitím a také měl zjišťo-
vat, kde poškozený bydlí, kudy 
chodí do zaměstnání a opět měl 
vyhrožovat usmrcením, a to ta-
kovým způsobem, že to v poško-
zeném vzbudilo důvodnou oba-
vu o zdraví a život. Obviněný 
byl již za výtržnictví odsouzen,“ 
vylíčila případ policejní mluv-
čí Ludmila Světláková. Za toto 
jednání mu může soud uložit až 
tříletý trest odnětí svobody. 

Zmrzlý zloděj
V jednom mosteckém super-

marketu se rozhodl krást mladý 
muž. Nejprve na sebe navlékl tři 
bundy. Další oblečení nastrkal 
pod ně a dal se na útěk. Všiml si 
ho ale pracovník ostrahy, který 
ho zadržel. O kradené oblečení 
se spustila rvačka. Při ní byli 
oba, zloděj i muž z ostrahy, zra-
něni. Odcizené zboží v hodnotě 
8 550 korun bylo zajištěno a vrá-
ceno zpět do prodeje.  (pur)

P orušené paragrafy

 Lepší život pro seniory a lidi 
se zdravotním postižením

LITVÍNOV – Neoprávněné par-
kování na místech vyhrazených 
řidičům se zdravotním postiže-
ním stále častěji řeší strážníci 
v Litvínově. Mazaní řidiči si totiž 
v  autech nechávají parkovací 
karty svých hendikepovaných 
příbuzných. Využívají pak vol-
ných parkovacích míst pro in-
validy i v  době, kdy o držitele 
karty nepečují.

Stání na místě pro invalidy 
bez oprávnění je přestupek, 
který se trestá pokutou. Auto 
může být dokonce 
z  parkovacího místa, 
které neoprávněně za-
bírá, odtaženo. Složi-
tější jsou ale případy, 
kdy v  zaparkovaném 
autě karta je, ale řidiči 
i tak nemá oprávnění 
místo pro hendikepo-
vané využívat. Strážníci 
takového řidiče objeví 
většinou jen díky místní 
znalosti, nebo na upozornění 
ostatních lidí. „Poslední takový 
případ jsme řešili v  Bezručově 

ulici. Častější jsou ale případy, 
kdy řidiči nerespektují vyhra-
zená místa pro držitele ZTP 
a označená jejich registrační 
značkou v místech jejich bydliště. 
Často také řešíme neoprávněné 
parkování na veřejných místech 
vyhrazených pro všechny drži-
tele parkovacích průkazů ZTP,“ 
uvedl příklad velitel městské po-
licie Zdeněk Urban. Vozidlo lze 
označit parkovacím průkazem 
pro osoby se zdravotním posti-

žením pouze v případě, 
řídí-li vozidlo nebo je-
-li ve vozidle přepra-
vována osoba, která je 
držitelem parkovacího 
průkazu pro osoby se 
zdravotním postiže-
ním. Držitel karty je 
povinen prokázat na 
výzvu policisty nebo 
strážníka, že je držite-

lem průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, který ji opravňuje k uží-
vání vozidla označeného parko-
vacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením.  (pur)

Řidiči zneužív ají parkovací 
karty pro hendikepované

Projekt Domovů sociálních služeb v Háji u Duchcova pokračuje kurzem pro některé zaměstnance.
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MEZIBOŘÍ – Složitou situaci s  nedostatkem parkovacích míst řeší 
město Meziboří. Na nejbližším jednání zastupitelstva, 20. února, 
rozhodnou zastupitelé o stavbě parkoviště v ulici Májová. Část oby-
vatel této lokality je ale proti.

V lokalitě by měla vzniknout 
postupně tři parkoviště. Měs-
to tím chce vyřešit nedostatek 
parkovacích míst v  této části 
Meziboří. „Situace s parkováním 
je tu velmi složitá. V  ulici Má-
jové jsme od Policie ČR získali 
výjimku na možnost stání na ko-
munikaci. Ta je ale časově ome-
zená. Pokud situaci nevyřešíme, 
budeme za čas stát před problé-
mem, že v  Májové nebude opět 
kde zaparkovat,“ říká starosta 
města Petr Červenka. V ulici by 
proto postupně měla vznikat tři 
parkoviště. „Jedno jsme už jako 
manipulační plochu připravili 

a stačí jen změnit ji kolaudačním 
rozhodnutím na parkoviště, což 
určitě zvládneme v  první polo-
vině letošního roku. Další stavbu  
bychom chtěli  zahájit  také ještě  
v roce letošním. Na třetí se chys-
táme v příštím roce,“ prozradila 
vedoucí Odboru majetku, vý-
stavby a životního prostředí Ga-
briela Soukupová. 

Chystané parkoviště, kde by 
ještě letos mohlo být 25 nových 
parkovacích míst, plus dvě další 
pro hendikepované, je ale trnem 
v  oku některým obyvatelům 
Májové ulice. Ti dokonce svůj 
nesouhlas dali městu najevo pe-

ticí. „Poukazují na to, že v Má-
jové ulici je dětské hřiště a zeleň. 
S  tímto argumentem ale měli 
obyvatelé Meziboří přijít, když se 
před časem měnil Územní plán 
města. Tehdy byla schválená 
změna v  této lokalitě z  veřejné 
zeleně na plochu pro parkoviště. 
 Změna byla veřejně projedná-

vána, řádně předem zveřejně-
na, nikdo ovšem neměl žádné 
připomínky. Parkování v  této 
části města chybí a parkoviště je 

potřeba. Kdyby bylo jiné řešení, 
tak by k němu město přistoupilo. 
Zvažovali jsme například zjed-
nosměrnění Májové ulice a trva-
lé stání na komunikaci. S tím ale 
nesouhlasí Policie ČR,“ upozor-
nil starosta. 

Město už do přípravy parko-
viště investovalo 155 tisíc ko-
run. Projektová dokumentace 
je hotová. Kromě parkovacích 
míst tu bude také nové veřejné 
osvětlení,  nový chodník a nová 
náhradní výsadba zeleně, dětské 
hřiště zůstane zachováno. Dal-
ší parkoviště s  38 parkovacími 
místy postaví město v ulici Nad 
Parkem. Celkem tak přibude 
v  Meziboří téměř 70 nových 
parkovacích míst. Obě inves-
tiční akce budou hrazeny z roz-
počtu města.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Dobrovolní hasiči 
vloni vyjeli k osmatřiceti přípa-
dům. Mezi nimi byly požáry, ale 
také pomoc v různých situacích. 

V  případě požárů se jednalo 
většinou o  požáry hrabanky, 
trávy, lesa, motorky, skládky 
komunálního odpadu nebo  
propanbutanové tlakové nádo-
by. Dobrovolní hasiči ale také 
likvidovali popadané stromy, 
likvidovali hmyz, pomáhali při 
dopravních nehodách. Třikrát 
se zúčastnili cvičení. „Na první 
pohled k nerozeznání od reálné-
ho zásahu bylo odpolední cvičení 
hasičů na litvínovském zámku. 
Opravdovost cvičení, ke kterému 
vyjeli profesionální hasiči i jejich 
dobrovolní kolegové z Litvínova, 
Lomu a Meziboří, podtrhlo po-
užití dýmovnic, díky kterým se 
z podkroví valil kouř. Tam měli 

být podle námětu uvězněni také 
dva zranění lidé. Desítky sledu-
jících ze zámeckého parku tak 
nevěděli, zda jde o ostrý zásah, 
nebo jen trénink pro případ, že 
by v nedávno zrekonstruované 
městské památce opravdu hoře-
lo,“ popsal zásah velitel mezi-
bořských dobrovolných hasičů  
Václav Kraus. 

Mezibořští dobrovolní hasi-
či byli v  loňském roce oceněni 
Ústeckým krajem za zásah při 
požáru v areálu Unipetrolu RPA. 
„Dobrovolní hasiči fungují velmi 
dobře. Podílí se také na kultur-
ních a společenských akcích měs-
ta. V loňském roce jsme se snažili 
získat dotaci na nový hasičský 
vůz, ale to se nepodařilo. Máme 
ale zpracovaný projekt a čekáme 
jen na další výzvu,“ uvedl staros-
ta města Petr Červenka.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Mezibořští rad-
ní se shodli, že by měla školní 
družina místní základní školy 
během jarních prázdnin zůstat 
otevřená.  „Družina bude fungo-
vat. I kdyby přišlo jen jedno je-
diné dítě. Chceme tím vyjít vstříc 
rodičům, kteří si během jarních 

prázdnin nemůžou vzít dovole-
nou,“ uvedl starosta města Petr 
Červenka. Školní družina bývá 
otevřená během všech krátkých 
jednodenních prázdnin. Zavře-
ná byla například během vánoč-
ních prázdnin. 

(pur)

MEZIBOŘÍ - Po osmnácti le-
tech končí v  pasáži na náměstí 
8. května v  Meziboří drogerie. 
„Je to další obchod, který bude 
prázdný. Chceme tuto situaci ře-
šit. Obchodníky sem zřejmě ne-
dostaneme, tak hledáme jiné vy-
užití pro prázdné prostory. Ze tří 
bývalých obchodů by mohl vznik-
nout dětský svět. Místo, kde se bu-

dou moci scházet mezibořské ma-
minky s  dětmi. Bude tam nejen 
herna, ale také prostor k posezení 
a kuchyňka. Za poplatek tu také 
bude možné nechat děti krátko-
době na hlídání. Například, po-
kud si bude maminka potřebovat 
nakoupit v  Litvínově nebo zajít 
k lékaři,“ vysvětlil starosta města 
Petr Červenka.  (pur)  

Parkoviště je lidem trnem v oku

Dobrovolní hasiči jsou aktivní

Družina bude otevřená

Prodejna drogerie končí

MOST - Hudební divadlo dětem 
z  Hradce Králové navštíví 21. 
února děti z mateřských a zá-
kladních škol z Litvínova a okolí 
se svým novým představením 
„Hrátky na pohádky“. Králo-
véhradecké divadlo je častým 
a dlouholetým návštěvníkem 
malých diváků z  Litvínova a je-
jího okolí. 

V úterní litvínovské  premié-
ře divadlo představí tři klasické 
pohádky - Neposlušná kůzlátka, 
Červená karkulka, Jak se Honza 
hádal s králem, které jsou mimo 
pohádkových příběhů plné pís-
niček a tance. Určitě zaujmou 
i hudební nástroje – flétna 
a klarinet – na které se Ester No-
vozámská a David Benda, pro-
tagonisti představení, vzájemně 
doprovází a naplňují i důležitou 
scénickou funkci obou nástro-
jů v  jednotlivých pohádkách. 

Dalším zpestření představení je 
tanec a žonglování s barevnými 
šátky, které do scénáře zařadila 
autorka Michaela Novozámská. 
„Při návštěvách Hudebního di-
vadla dětem se vždy divadelní sál 
naplní smíchem, zpěvem a po-
tleskem malých diváků. Věříme, 
že stejně vřele děti přijmou i toto 
představení Hudebního divadla 
dětem z Hradce Králové 21. úno-
ra v Docela velkém divadle v 8.45 
a v  10.15,“ uvedl Milan Balla 
z Hudebního divadla dětem.  

Zvláštní poděkování patří 
společnosti  Severočeské doly  za 
jejich podporu těmto koncertům 
pro děti a poskytnutí autobusů 
pro děti z  Oseka a Duchcova, 
což dětem umožní se koncertů 
zúčastnit a firmě Bilfinger Indu-
strial Services Czech za podporu 
Hudebního divadla dětem a jeho 
tvorby pro děti. (lkj)

Divadlo z Hradce Králové 
(nejen) litvínovským dětem

I„Změna byla veřejně projedná-
vána, řádně předem zveřejněna, 
nikdo ovšem neměl žádné při-
pomínky. Parkování v této části 

města chybí a parkoviště je potře-
ba.“ (starosta Petr Červenka)

LITVÍNOV – Na svátek svatého 
Valentýna praskal litvínovský 
zámek Valdštejnů ve švech. Ne-
jen zamilovaní, ale také rodiče 
s  dětmi zamířili do zámku, kde 
byla připravena srdíčka dřevě-
ná, skleněná, textilní i keramic-
ká.  

Oslavy svatého Valentýna 
pojali v  Litvínově ve velkém. 
V  zámku Valdštejnů si mohli 
návštěvníci kromě stálých vý-
stav prohlédnout také jedno-
denní výstavu svatebních šatů. 
Zamilovaní tu mohli načerpat 
inspiraci pro svůj velký den. 
Na mříži na zámeckém nádvoří 
přibylo několik zámečků pro za-
milované. Připraveny byly také 
večerní prohlídky se svátečně 
vyzdobeným nádvořím. Děti si 
užily dílniček v zámecké kuchy-

ni. Pro své maminky nebo dět-
ské lásky mohly vlastnoručně 
vyrobit srdíčko z  různých ma-

teriálů. Pro rodiče byl připraven 
jarmárek s  ručně vyrobenými 
předměty. Zamilované dvojice 

se mohly pr ojet zámeckým par-
kem v kočáře taženém koňmi. 

(pur)

Když zamilovaní slaví svůj svátek...

Valentýnské dílny lákaly i malé kluky. Vyráběla se nejen srdce z lásky...

Svou lásku mohli zamilovaní uzamknout na zámecké mříži.

Valentýnské dílny lákaly i malé kluky.
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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 autosedačku, mod-

rou se stříškou proti slunci, sta-
hující s volánky, s papíry – 500 Kč. 
Nutno vidět, dále přepravku pro 
menší plemena, pro leteckou pře-
pravu, nepoužitá – 300 Kč. Telefon: 
736 164 363

 ■ Prodám nové dámské kolo, 
bílé, cyklistická přilba – nová, ori-
ginální balení, běžecký elektrický 
pás – fungl nové, rotoped a jiné 
cvičicí stroje i náčiní, nutno vidět. 
Most. Telefon: 736 164 363

 ■ Krásnou 1,5 m vysokou kyt-
ku, látka, pořizovací cena 2 800 
Kč, nyní 600 Kč, dětskou vaničku, 
modrá, protiskluzová – 100 Kč, 
nočník + prkénko – 100 Kč, nosič 
miminka – modrý – 200 Kč. Tele-
fon: 736 164 363

 ■ Koupím motocykl Jawa – pa-
nelka, kývačka a jiné, ČZ – cross, 
moped, velorex, vozík pav a jiné, 
nekompletní nebo jen ND – vel-
ký TP a doklady. Dále harmoniku 
heligonku, fl ašinet, vojenskou 
vzduchovku, socialistické hračky 
– autíčka na ovládání – bovden, 
také nářadí – kovadlinu, kleště, ko-
vářskou probíjecí desku, signovač-
ku, malý soustruh a jiné. Peníze na 
místě za vaši cenu. Stačí SMS 603 
335 591. Nabídněte cokoliv, ovzu 
se hned, platí stále

 ■ 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

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt v Mostě, OV, u Ka-

hanu, po rekonstrukci, 2+KK, 270 
000 Kč. Při rychlém jednání do-
mluva možná, volný od jara 2017. 
Telefon: 604 616 995

 ■ 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

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®

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, 
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen® 
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové 
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční 
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

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

VYHRAJ BILLBOARD S VYZNÁNÍM!

Partnerské soutěže o hodnotné ceny!
Předání výher 6. spotřebitelské soutěže.

18. 2. 2017  14:00 – 17:00

VALENTÝNSKÁ
AFTERPARTY

Vhazujte do Valentýnské pošty své originální Valentýnky. Nejoriginálnější
vyznání získá billboard na měsíc zdarma. Valentýnskou poštu

naleznete u Infostánku OC. Pro více informací sledujte:

/occentralmost www.centralmost.czcentralmost

Výsledky testu ze str. 12: 

č.1 třema nohama, před-
ními pacičkami, Červené 
karkulce, visuté zahrady, 
visutý most, vysuté pavla-
če, kdo s  koho, Berlínskou 
i berlínskou zeď. č.2 d, č.3 
Miliardtý, č.4 motýlí – ne-
stupňujeme, hustší/hustěj-
ší, lepší, č.5 na Papui Nové 
Guineji č.6 neřestmi, č.7 c, 
č. 8 b, č.9 a,b,c,d,.
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Na extraligu se jde 
opět v neděli

Po středečním utkání 
s  Kometou Brno se mohou 
hokejoví příznivci opět těšit 
na domácí duel Vervy Litví-
nov už tuto neděli 19. února. 
Ropáci totiž od 15.30 hodin 
přivítají v  podkrušnohor-
ském derby celek Energie 
Karlovy Vary. 

Most začíná play out 
venku

Utkáním na ledě v  Lito-
měřicích zahájí hokejisté HC 
Most své účinkování v letoš-
ním play out WSM ligy. To 
sehrají v  sobotu 18. února. 
Doma se pak představí ve 
středu 22. února v  duelu 
pravdy, kdy vyzvou Kadaň. 

Souš hraje v přípravě 
s Litvínovem

Divizní FK Baník Souš se 
v  přípravě na jarní mistrov-
ské boje představí na své 
umělé trávě, a to v sobotu 18. 
února. Jeho soupeřem bude 
od 10.30 hodin účastník 
krajského přeboru, sousední 
FK Litvínov. 

Mostecký fotbalový 
klub vyzve Krupku

V sobotu 18. února má náš 
druhý zástupce ve fotbalové 
divizi, Mostecký fotbalový 
klub, v plánu další přípravné 
utkání před jarní částí soutě-
že. Jeho soupeřem na umělé 
trávě Fotbalového stadionu 
Josefa Masopusta v  Mostě 
bude od 10.00 hodin celek TJ 
Krupka. 

Junioři hrají dvě 
utkání doma

Tým juniorů HC Litvínov 
se celkem třikrát po sobě 
představuje doma, z  toho 
v  tomto týdnu dvakrát. Ve 
čtvrtek se střetl s Karlovými 
Vary a v  sobotu 18. února 
nastoupí od 16.00 hodin pro-
ti Plzni. 

Hokejistky hrají proti 
Esa Praha

Tým Esa Praha je dalším 
soupeřem týmu hokejistek 
HC Litvínov. Ty se s  ním 
střetnou na svém domácím 
ledě v  sobotu 18. února od 
19.00 hodin. Utkání se hraje 
na spodní ledové ploše.

Házenkářky proti 
Slávii ve čtvrtek

Odložené utkání interligy 
házenkářek mezi domácím 
DHK Baník Most a Slávií 
Praha, které nebylo sehráno 
kvůli onemocnění většiny 
kádru pražského celku, se 
odehraje ve čtvrtek 23. úno-
ra. Střetnutí začíná ve spor-
tovní hale v  Mostě v  18.00 
hodin.   (jak)

MOST - Mostečtí hokejisté nezvládli dvě poslední utkání základní 
části WSM ligy proti Kadani a Frýdku-Místku, po kterých ztrácí na 
záchranu v druhé nejvyšší soutěži třináct bodů. 

V následné sérii utkání play 
out jich je ve hře osmnáct. To 
znamená, že teoretická nadě-
je, byt jen malá, na záchranu 
v  soutěži stále ještě žije. Situ-
ace je víc než kritická a sestup 
se neodvratitelně blíží. To ví 
také mladý útočník Martin 
Havelka, který v  rozhvoru na 
klubovém webu hovoří o tom, 
že je potřeba makat do posled-
ní vteřiny a doufat. „Rozhodně 

to nemáme ve svých rukách,“ 
říká Havelka se smutným hla-
sem. 

Jste v těžké situaci, jak to vi-
díte?

Ještě není úplný konec, ale už 
je to kritické. Nám, jako hrá-
čům, nezbývá nic jiného, než 
odmakat každý zápas na sto 
procent, proto tu jsme, ať je si-
tuace jakákoliv. 

V  play out vás čekají ještě 
dva zápasy s předposlední Ka-
daní, stačí jedna chyba a je po 
všem …

To určitě ano. Jenom s tím 
rozdílem, že stačí jediná chy-
ba v jakémkoliv zápase, a je po 
všem. I ta malinká naděje se rá-
zem rozplyne. 

Pokud by to nevyšlo a Most 
sestoupil, co se bude dít?

Tak to nemám vůbec páru. 
Zkusíme vyhrát všechny zápa-
sy a doufat v zaváhání Kadaně, 
to jediné můžeme udělat, a pak 
doufat.  (jak)

MOST,  BRNO – K prvnímu kolu nejvyšší soutěže družstev billiard-
-hockeye šprtce vyrazil BHC StarColor Most do Brna. Mostecký tým, 
který loni v 1. lize obsadil poslední místo, do úvodních zápasů ani 
do sezony jako takové nevstoupil jako favorit. 

Hned v prvním utkání se 
střetl s družstvem SHL Brno, 
v minulém ročníku stříbrným. 
Od úvodu zápasu si Mostečtí 
trochu překvapivě udržovali 
mírné vedení, které zkušený 
soupeř v závěru srovnal na ko-
nečnou remízu 7:7. Po roční 
odmlce ve druhé lize se na start 
nejvyšší soutěže postavil druhý 
soupeř, a sice Šprtmejkři Ostra-
va. Po zisku titulu v roce 2015 
se Ostravští loni 1. ligy nezú-
častnili. Do nové sezony ovšem 
vstoupili s ambicemi navázat 
na předchozí úspěchy. Nejprve 

si poradili s domácí SHL Brno 
11:6 a poté porazili i BHC Star-
Color Most vysoko 14:6. Z Brna 
se tak Most vrátil na úvod 
s jedním bodem. V dubnovém 
druhém kole jedou Mostečtí 
opět do Brna a střetnou se tam 
s Doudeen Teamem a Boskovi-
cemi.

Zatímco hráči A týmu bo-
jovali v Brně, ve Středisku vol-
ného času Most pokračoval 
šprtcový Český pohár turnajem 
regionální úrovně Expres. Při 
neúčasti prvoligistů hráli při 
Poháru StraColor prim členové 

a tentoktát hlavně členky dru-
holigového celku BHC StarCo-
lor Most B. Z celkového vítěz-
ství se totiž radovala Valentina 
Grimmová a třetím místem ji 
doplnila Pavla Mišíková. Druhé 
místo obsadil Jan Matuščín. 

Na stejném místě a pod stej-
ným názvem se konal také air-
-hockeyový turnaj. I v tomto 
případě se jednalo o turnaj 
regionální úrovně, do České-
ho poháru zařazeného jako 
kategorie B. Vítězství si odnesl 
jeden z favoritů, Lukáš Doležal 
(Black Sharks Most). Pořadí na 
dalších medailových postech 
ale přineslo překvapení. Druhé 
místo obsadila Alena Laštův-
ková (Lejdýs Most), pro niž se 
jednalo teprve o druhé umístění 

na stupních vítězů v turnajích 
Českého poháru. Třetí příčku 
vybojoval Jakub Doležal (Black 
Sharks Most). 

Druhou polovinu února mají 
stolní hokejisté volnou. Hned 

v prvním březnovém týdnu vy-
rážejí do Brna na Mezinárodní 
mistrovství ČR – Czech Open 
v billiard-hockeyi šprtci, táhlo-
vém hokeji Chemoplast a v air-
-hockeyi.  (has, jak)

MOST – Na ledě zimního stadionu v Mostě hrály turnaj krajské vý-
běry mladých hokejistů ročníku narození 2005. 

Z  vítězství se nakonec ra-
dovali hráči Ústeckého kraje, 
svěřenci trenéra Radka Gogy 
z Litvínova, v jejichž středu bylo 
také několik talentů z hostující-

ho Sport Mostu. Byli to: Jakub 
Bednařík, Tomáš Holčák, Patrik 
Kocourek, Petr Král a gólmani 
David Tuhý s Petrem Přikrylem. 
Turnaj byl po organizační strán-

ce výborný díky krajské organi-
zaci ČSLH a klubu Sport Most. 
Ředitel turnaje byl předseda 
klubu Lukáš Bednařík. Výsled-
ky zápasů: Ústecký kraj - Karlo-
varský kraj 9:3, Středočeský kraj 
- Karlovarský kraj 5:0, Ústecký 
kraj - Středočeský kraj 2:1. (jak)

MOST – Zimní stadion v  Mostě 
bude hostit již V. ročník kraso-
bruslařských závodů, které se 
konají jako Velká cena Mostu. Ta 
se uskuteční v sobotu 18. února 
a pořadatele je Sport Most – od-
díl krasobruslení. 

V celodenním programu, 
který začíná už v  8.00 hodin, 
se představí pět kategorií Pří-
pravek, Nováčci dívky i chlapci, 
Žačky a žáci, Juniorky a katego-
rie Adult A. Chybět nebude ani 
exhibice. Podívejte se na časový 
harmonogram: 

8.00: Přípravka VJ (8), 8.30: 
Přípravka I (12), 8.45: Přípravka 
II (15), 9.00: Přípravka II (16), 
9.15: Přípravka III (9), 9.25: 
Exhibice. 9.45 – 10.00: úprava 
ledu.

10.00: Nováčci chlapci (1) 1 
+ 4 nováčci mladší dívky, 10.40: 
Nováčci starší dívky (10), 

11.20 – 11.35: úprava ledu. 
11.35: Žačky nejmladší B 

(24), 13.05 – 13.45: úprava ledu. 
13.45: Žačky nejmladší A 

(24), 15.05: Žačky mladší B (23), 
16.30 – 16.45: úprava ledu. 

16.45: Žáci A (1), Žáci B (1), 
16.45: Žáci nejmladší A (3), 
16.45: Žáci nejmladší B (2), 
17.10: Žačky mladší A (24), 
18.55 – 19.10: úprava ledu.

19.10: Žačky B (18), 20.20: 
Žačky A (7), 20.55: Juniorky (4), 
21.15: Adult A (3). 

Pořadatelé upozorňují, že ča-
sový rozpis je pouze orientační 
a může dojít ke změnám.  

(jak)

BŘECLAV, ŽEBRÁK – Krasobrus-
lařky Mostu se představily na 
závodech v Břeclavi a v Žebráku. 

V  Břeclavi se uskutečni-
ly ISU závody, v  Žebráku pak 
závody OBO. Na každém měl 
Most svou vyslankyni. Eva Bla-
houtová v  kategorii Nováček 

mladší zajela bezchybnou jízdu 
na ISU závodech, byl to její po-
slední ISU závod v této sezoně, 
a vybojovala stříbrnou medaili. 
Mariana Kordíková se předved-
la v rámci Přípravek v OBO zá-
vodu a vybruslila si pěkné čtvrté 
místo.  (jak)

OBRNICE – V sobotu se v  In-
tegrovaném centru volno-
časových aktivit v  Obrnicích 
uskutečnila valná hromada 
Okresního fotbalového svazu 
Most. 

Valné hromady se z 16 klubů 
evidovaných v  našem okrese 
zúčastnilo 11 zástupců. Bohu-
žel se na jednání nedostavil ani 
jeden zástupce největšího klubu 
z Mostu, a to Mosteckého fotba-
lového klubu a jeho partnerské-
ho klubu Fotbalové akademie 
Josefa Masopusta. 

Valná hromada si vyslechla 
hodnoticí zprávy za uplynu-

lé volební období a poté svým 
hlasováním si fotbaloví zástupci 
zvolili nové vedení v čele s před-
sedou OFS Most Lubošem Lu-
ňáčkem, zástupcem FK Baník 
Souš. 

Dle slov nového předsedy se 
v  nadcházejícím období OFS 
Most bude ucházet směrem 
k  mládeži. „Chceme znovu za-
ložit soutěže dětí, a to rovnou 
od přípravek. K  tomuto by mu 
měly pomoci právě i malé oddíly 
v  okrese, které na jednání valné 
hromady přislíbily maximální 
spolupráci,“ řekl nově zvolený 
předseda OFS Most.  (jak)

Blahoutová skončila  
v Břeclavi stříbrná, 

Kordíková v Žebráku čtvrtá

O víkendu startuje 
pátý ročník Velké ceny 

v krasobruslení

OFS Most má v plánu 
znovu založit okresní 

soutěže mládeže

Mostečtí se z Brna vrátili s jediným bodem 
V SVČ Most se hrál šprtec i air-hockey

Výběr Ústeckého kraje vyhrál turnaj v Mostě

Hokejisté Mostu jsou více 
jak krůček od sestupu z první 

ligy. Teď je čeká play out
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 Český jazyk neboli čeština 
je západoslovanský jazyk, nej-
bližší slovenštině, poté polštině 
a lužické srbštině. Patří mezi 
slovanské jazyky, do rodiny ja-
zyků indoevropských. Čeština 
se vyvinula ze západních náře-
čí praslovanštiny na konci 10. 
století. Je částečně ovlivněná 
latinou a němčinou. Česky psa-
ná literatura se objevuje od 14. 
století. 
 Dělí se na spisovnou češti-
nu, určenou pro oficiální styk 
(je kodifikována v mluvnicích 
a slovnících), a obecnou češti-
nu, která zahrnuje dialekty (ná-
řečí) a sociolekty (slangy) včet-
ně vulgarismů a argotu. 
 Spisovná čeština má dvě 
podoby: čistě spisovnou a ho-

vorovou. Hovorovou češtinu je 
třeba odlišovat od (nespisovné) 
češtiny obecné. 
 Česky mluví zhruba 10,6 mil. 
lidí, z toho přes 10,4 mil. v Čes-
ku. V důsledku několika vystě-
hovaleckých vln v uplynulých 
150 letech hovoří česky i desetiti-
síce emigrantů a jejich potomků, 
zejména na Slovensku, v USA, 
Kanadě, Německu, Rakousku, 
Rumunsku, Austrálii, na Ukraji-
ně a v řadě dalších zemí.
 Čeština je úředním jazykem 
Česka a Evropské unie. V úřed-
ním styku lze češtinu používat 
také na Slovensku. 
 Spisovný standard žádný zá-
kon neupravuje, ale kodifikuje 
jej v praxi svými obecně uzná-
vanými doporučujícími publi-

kacemi Ústav pro jazyk český 
Akademie věd České republiky 
a jejich schválením pro výuku 
i Ministerstvo školství.
 Slovní zásoba je převážně 
slovanského původu. Čeština 
a příbuzná slovenština uchová-
vají až 98  % praslovanské slov-
ní zásoby, nejvíce ve srovnání 
s ostatními slovanskými jazyky. 
Přesný počet slov v češtině není 
možné určit, jelikož se češti-
na jakožto živý jazyk neustále 
vyvíjí. Nicméně má čeština na 
300 000 slovních kořenů. Zatím 
nejrozsáhlejší Příruční slov-
ník jazyka českého má zhruba 
250 000 hesel. Obsahuje i slova, 
která zná málokdo, a neobsahu-
je naopak některá slova obecně 
známá (např. vulgarismy).

Zkuste si malý test znalosti mateřštiny 

1. Doplňte.  
Pohladili jsme si fenku Ťapku se třem- noham-, o čtvrtou přišla. 
Mával předním- pacičkam- . 
Četli jsme pohádku o  -ervené  -arkulce.  
Jedním z divů světa jsou i v-suté zahrady Semiradiny. 
Pozorovali jsme v-sutý most.
Charakteristikou domu jsou i v-suté pavlače.
Přemýšleli jsme kdo – koho.
Konečně jsme viděli i – erlínskou – eď.

2. Označte řádek, na němž není neurčitý slovesný tvar:
a) třásli jsme se, být milován, jedla bych, zavoláš
b) ptala jsem se, zapsav, shromáždíte, sečetli jsme
c) rozmazlovali jste, řka, přemístíme, poběž
d) pobledlý, mazání, připravím, přinesli byste 

3. Utvořte přídavné jméno k výrazu v závorce. 
(Miliarda) návštěvník se tu nejspíš asi neobjeví.
  
4. Utvořte II. stupeň přídavných jmen.
Motýlí, hustý, dobrý. 

5. Napište správně:
Setkali jsme se na (papua nová guinea). 
 
6. Utvořte antonymum ke slovu „ctnost“ v 7. p. mn. č.

7. Který řádek je bezchybně?
a) Tycha Braheho, vampíra, upíra, lyžin
b) Tychona Braha, vampýra, upýra, ližin
c) Tychona Braheho, vampýra, upíra, ližin
d) Tycha Braha, vampýra, upíra, lyžin

8. Vztah mezi slovy „kráčet – jít“ je stejný jako mezi slovy:
a) kantor – ředitel 
b) kantor – učitel 
c) kantor – žák

9. Které z uvedených slovních spojení je správné: 
Prohnal si a) kulku hlavou b) hlavou kulku c) kulkou hlavu d) 
hlavu kulkou.

(Odpovědi najdete na str. 10)

Mezinárodní den mateřského jazyka 

Na 21. února připadá symbolický svátek, který 
oslavuje jazykovou rozmanitost a poukazuje na 

malé jazyky, kterým hrozí zánik. 

21. února 1952 bylo v Pákis-
tánu brutálně potlačeno hnutí 
za bengálský jazyk. Přesto ben-
gálština zůstala 5. – 6. 
nejpouží-
v a n ě j š í m 
j a z y k e m 
světa, jímž 
mluví na 
230 mili-
onů mluv-
čích.  Při-
p o m í n k o u 
i n c i d e n t u 
a symbolic-
kým svátkem 
světového ja-
zykového bo-
hatství je prá-
vě tento den, 
který byl v roce 
1999 organizací U N E S C O 
vyhlášen Mezinárodním dnem 

mateřského jazyka. 
Zanikajícím jazykem je na 

n a š e m území např. ro-
mština (mj. jazyk 
příbuzný s ben-
gálštinou). Počet 
mluvčích romšti-
ny se totiž zdaleka 
nerovná počtu 
Romů.

U N E S C O 
také vytvořilo 
Atlas ohrože-
ných jazyků. 
Údajně kaž-
dé dva týdny 
s posledním 
mluvčím za-
hyne alespoň 
jeden další 

jazyk. Kolik jich ze stávají-
cích zhruba 6 900 jazyků přežije 
třeba do konce století?  

Spisovná čeština a její současná 
role ve společnosti...

„Je to významný atribut národa, je to 
hodnota, která národní společenství stme-
luje. Její význam spočívá i v tom, že je to 
jazyk školního vzdělávání, vědy a médií. Je 
zkrátka prestižní a reprezentativní záležitos-
tí. Pokud bychom to měli doložit příkladem 
z běžného života, všimněte si, že když vám 
někdo bude chtít něco prodat, tak s vámi 
bude mluvit vybranou, spisovnou češtinou, 
a tím se bude snažit vzbudit ve vás důvěru. 
Spisovná čeština je kód, který vzbuzuje do-
jem prestiže a důvěryhodnosti.“

(Martin Prošek, šéf Ústavu pro jazyk čes-
ký AV ČR, zdroj: idnes.cz)

CO MOŽNÁ (NE)VÍTE O NAŠEM MATEŘSKÉM JAZYCE…

PROČ HROZÍ AŽ POLOVINĚ JAZYKŮ ZÁNIK? Mluvčí malých jazyků často přebírají jazyky sil-
nějších populací. Např. proto, že je to jediná možnost jak komunikovat s úřady v jejich regionu, nebo 
možnost, jak si přečíst noviny.

CÍLEM MEZINÁRODNÍHO DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA je chránit jazykovou různorodost 
světa a zamezit zániku malých jazyků. Lidé by si měli uvědomit, že jazyky jsou součást společného 
dědictví lidstva.  

Stránku připravila Vlasta ŠOLTYSOVÁ

„Mateřská řeč bývá často „Mateřská řeč bývá často 
měřítkem vzdělanosti.“měřítkem vzdělanosti.“

Krása mateřského jazyka bohužel mizí i ze základních škol.


