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MOST - Mostecký autodrom 
začal prodávat vstupenky na 
jeden ze stěžejních závodů le-
tošní sezony, kterým jsou sou-
boje historických vozů The Most 
Historic Grand Prix. Závod se 
pojede o víkendu 12. - 14. květ-
na. Vstupenky si můžete ob-
jednat na webových stránkách 
autodromu v  sekci FAN SHOP 
nebo osobně zakoupit v recepci 
správní budovy polygonu. 

Pro prvních sto fanoušků, 
kteří si vstupenku zakoupí, zís-
ká autodrom bonus. „Dostanou 
nástěnný kalendář s fotografiemi 

s  motivy motoristického sportu. 
Kalendář je zároveň pozvánkou 
na závody, které v  letošním roce 
pořádáme. Závodní víkendy ka-
lendář avizuje vždy v příslušném 
měsíci barevně zvýrazněným 
datem, názvem příslušného pod-
niku a jím motivovaným sním-

kem,“ uvedla obchodní a mar-
ketingová ředitelka autodromu 
Jana Svobodová.

Hlavním závodem The Most 
Historic Grand Prix bude FIA 
Lurani Trophy pro vozy formule 
Junior z padesátých a šedesátých 
let. Jejich jezdci bojují o titul mi-
stra Evropy. Dále se v  samostat-
ném závodě představí vozy Histo-
ric Grand Prix Cars Association. 
Jsou to vozy velkých cen z let 1930 
- 1960 a z let 1961 - 1965. Britské 
vozy Grand Turismo pak diváky 
potěší v  závodě Triumph Com-
petition and British HTGT. Uvi-
dí 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 přá-
telství socialistických zemí, a to 
formule Easter, Mondial a cestov-
ní vozy značek Škoda, VAZ Žigu-
li, Melkus nebo Trabant.

Tuto sobotu 25. února po-
kračují na velkém okruhu mos-
teckého autodromu oblíbené 
zimní jízdy pro veřejnost The 
Most Winter Challenge. Účast-
níci, kteří se na místě zaregist-
rují do Automotoklubu Most, 
získají po vyplnění a podepsání 
přihlášky bonus jednoho bloku 
jízd po dráze v trvání 25 minut 
zdarma. (nov)

Autodrom už prodává vstupenky na závody veteránů 

  Čokoládový festival 
2017

TEPLICE - Od pátku 24. 
do neděle 26. února  v 
OC Galerie Teplice se 
můžete těšit na Čoko-
ládový veletrh, který 
je jedinečnou událostí 
pro všechny milovníky 
čokolády a cukrovinek. 

  Habánkův karneval

LITVÍNOV - V sobotu 
25. února od 16 hodin 
se koná tradiční dětský 
karneval v Docela 
velkém divadle v 
Litvínově. Děti i rodiče 
si mohou zatancovat s 
pohádkovými postava-
mi. Vstupné je 80 Kč.

  Orchideje Českého 
středohoří

MOST – V úterý 28. 
února od 17 hodin se 
můžete přijít podívat 
do  Oblastního muzea 
v Mostě na přednášku 
historického a součas-
ného stavu rozšíření 
vstavačovitých rostlin 
(Orchidaceae) v Čes-
kém středohoří a doku-
mentaci ekologických 
nároků jednotlivých 
druhů se zřetelem k 
území Českého středo-
hoří. Vstupné je 20 Kč.

Souboj historických krasavců se těší mezi motoristickými fajnšmekry velké oblibě.

/occentralmost www.centralmost.czcentralmost

Proč a jak cvičit?
Proč JÍST ZDRAVĚ?

sport NA VLASTNÍ KŮŽI
udržuj se v kondici!

Ukázka vzorových tréninků, soutěže
a další bohatý prograM.

Přijďte si 25. 2. Od 12 hod. do 17 hod. pro odpovědi.

Přijď ve sportovním oblečení a získej 20% slevu
na permici do Star Gym Fitness.

MOST – Veřejnost bude moci 
v mosteckém oblastním muzeu 
obdivovat a zblízka si prohléd-
nout zvon sejmutý z děkanské-
ho kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Zvon nazvaný „Cimbál“ 
tu bude vystaven jako exponát 
měsíce, a to vzhledem k vý-
znamnému výročí kostela, i zvo-
nu samotnému. 

Zvon pochází z roku 1607 a je 
dílem německého zvonaře Wol-
fa Hilgera. Zvon zdobil spodní 
lucernu věže děkanského koste-
la v Mostě, odkud byl před roze-
bráním věže a přesunem kostela 
sňat a komplikovanou cestou 
doputoval až do mosteckého 
oblastního muzea. „Zvon zvaný 
Cimbál, nemá srdce a je výrazně 
nižší než zvony se srdcem. Zho-
toven je ze slitiny mědi a cínu. 
Jde o zvon, který se rozezníval 
kladivem, jež se ovládalo 
z  kostela nebo zpodvěží. 
Cimbál sloužil k  od-
bíjení částí dne či 
hodin. Neužíval se 
tedy ke zvonění 
při nejrůzněj-
ších příleži-
tostech,“ pro-
zradil o zvonu 
ředitel Oblastní-
ho muzea v Mostě Michal 
Soukup. 

Zvon se stane exponátem 
měsíce března. Muzeum se jej 
rozhodlo vystavit z  toho důvo-
du, že připomíná dvě význam-

ná výročí. „V muzeu jsme za-
vedli tak zvaný exponát měsíce, 
abychom veřejnosti přiblížili 
něco významného, co máme ve 
sbírkách muzea a co je tu nově, 
nebo má souvislost s  něčím ak-
tuálním. Cimbál by měl připo-
menout jednak pětisté výročí od 
vzniku kostela a jednat má i on 

sám významné jubileum. Letos 
je mu totiž rovných 410 let,“ vy-
světlil dále ředitel Soukup. 

Zvon uvidí návštěvní-
ci muzea hned v  prostoru 

u pokladny muzea a to 
pouze po dobu jedno-
ho měsíce, do konce 

letošního března. 
Poté se opět od-

sune do útrob 
muzea. „V rám-
ci exponátů mě-

síce na letošní rok 
plánujeme vystavit ještě 

další předmět, který rovněž při-
pomene pětisté výročí kostela. Co 
to ale bude, necháme zatím jako 
překvapení,“ nechtěl více pro-
zrazovat Michal Soukup.  (sol)

IBohatý program závodního ví-
kendu doplní jízda pravidelnosti 
českých závodních vozů, kde 
se představí tovární speciály 

a především vozy individuálních 
konstrukcí. Součástí víkendu bude 
i sraz a výstava historických vozidel 
všech značek v prostorách polygo-
nu a jejich defi lé v podobě jednoho 
čestného kola po velkém závodním 
okruhu autodromu. 

Chcete vidět kostelní zvon?
Zajděte za ním do muzea

IZvon zhotovil freiberský zvonař 
Wolf Hilger. Pocházel z prosla-
vené zvonařské rodiny, jejíž vý-
tvory byly na desítkách míst v re-

gionu. Zvon je tedy „značkou“ té 
nejvyšší kvality. Jeho hmotnost je 
kolem jedné tuny a spodní průměr 
zhruba 130 cm. 
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MOST – Město má před sebou nový plán odpadového hospodářství, 
který by měl platit od 1. března 2017 do 31. prosince 2025. Mosteča-
né budou mít i dál odpady zdarma. 

 Pro Mostečany z nového 
plánu vyplývá, že i nadále bu-
dou mít svoz odpadu zdarma. 
„Zpracování takového plánu je 
povinné pro každou obec, kte-
rá ročně vyprodukuje alespoň 
deset tun nebezpečného a tisíc 
tun ostatního odpadu a Most 
tuto podmínku splňuje,“ kon-

statoval Zdeněk Dundek z tis-
kového oddělení mosteckého 
magistrátu. V roce 2015 se 
v Mostě vyprodukovalo přes 
34 tun nebezpečného a více 
než 17 000 tun ostatního od-
padu.

Plán je rozdělen na tři části. 
V  jedné se zhodnocuje naklá-

dání s odpadem v letech 2011 
– 2015. Další část obsahuje 
opatření pro předcházení vzni-
ku odpadů a stanoví cíle k jejich 
dosažení. Zahrnuty jsou tu ale 
i návrhy na zlepšení systému 
nakládání s komunálními od-
pady a detailně popisuje kon-
krétní postupy u jednotlivých 
opatření. „Ze statistik a srov-
nání vyplývá, že Mostečané vy-
hazují méně tříděného dopadu 
a není tu vzestupná tendence. 

Připravujeme proto osvětovou 
kampaň. Je třeba, aby lidé více 
třídili. Máme tady v  Mostě za 
tímto účelem i polopodzemní 
kontejnery a byl bych rád, kdy-
bychom šli s dobou,“ konstatoval 
primátor s tím, že i v příštích le-
tech by se měly polopodzemní 
kontejnery dále rozšiřovat. „Je 
to správný trend, v němž bude-
me pokračovat,“ ujistil první 
muž města. 

(sol)

Mostecký magistrát vyzývá občany:

Pozor na podezřelé 
praktiky některých fi rem!

MOST – Podvodníci jménem 
města nabízejí občanům lev-
nější plyn a elektřinu. Město 
před podezřelými praktikami 
některých fi rem, které jmé-
nem města tyto produkty na-
bízejí, varuje.

„Město Most nemá s žádnou 
společností uzavřenou smlou-
vu, která by se týkala zpro-
středkovaného nákupu (aukce) 
či prodeje elektřiny a plynu pro 
občany města. Zároveň ani 
žádná společnost nezískala zá-
štitu města nad touto službou,“ 
vzkazuje občanům tajemník 

energetické komise města 
Martin Karas. Podle zákona 
o ochraně spotřebitele jde 
podle nich v tomto případě 
o klamavé jednání. Zároveň se 
jedná o porušení tržního řádu. 
Město Most přistoupilo k zá-
kazu podomního a pochůzko-
vého prodeje z důvodu ochra-
ny občanů města právě před 
těmito nekalými praktikami 
prodejců. „V případě setkání se 
s uvedenými praktikami dopo-
ručujeme občanům obrátit se 
na linku městské policie,“ radí 
Martin karas.  (nov)

MOST – Zimní stadion v Mostě čeká zásadní rekonstrukce. Ta by se 
mohla, v závislosti na dotacích, uskutečnit možná ještě v letošním 
roce. Inovovat se bude ledová plocha a její technologie a také ve-
řejné osvětlení. 

Město Most už podalo do 
příslušné výzvy ministerstva 
projekt na rekonstrukci ledové 
plochy zimního stadionu. „Re-
konstrukce se týká kompletní vý-
měny čpavkového hospodářství 
ledové plochy a dalších navazují-
cích záležitostí, jako je například 
i vzduchotechnika. Jde o projekt 
za zhruba třicet milionů korun. 
Proto žádáme o dotaci,“ potvrdil 
mostecký primátor Jan Paparega. 

Vedení města na tento projekt 
ještě v  těchto dnech upravovalo 
rozpočet, a to z toho důvodu, že 

neuznatelnou částí byla vzducho-
technika zhruba za dva a půl mi-
lionu korun. „Byli bychom rádi, 
kdybychom byli s dotacemi úspěš-
ní. V  prioritní ose této dotační 
výzvy nejsou finanční prostředky. 
Máme však informace o tom, že 
by se sem měly přesouvat z jiných 
os. Počkáme si, výsledek bychom 
měli vědět už v  měsíci březnu,“ 
podotkl dále primátor. 

V případě, že by město s do-
tacemi uspělo, začalo by se s re-
konstrukcí co nevidět, dokonce 
prý ještě v  letošním roce. „Po-

kud bychom museli zahájit prá-
ce ještě letos, tak tomu půjdeme 
naproti, byť vysoutěžit zhotovi-
tele nebude nic jednoduchého. 

I kdyby to mělo být za cenu toho, 
že naši hokejisté budou muset 
část sezony hrát jinde, protože 

je důležité tuto záležitost vyře-
šit,“ poznamenal dále primátor. 
Technologie, která na stadionu 
je, totiž dožívá. Zimní stadion 
funguje už od roku 1998, tedy 
zhruba dvacet let. Zub času se 
proto už podepsal na jeho tech-
nickém stavu. „Pokud bychom 
nebyli úspěšní, zrealizujeme 
opravu i přesto, za vlastní peníze. 
Pak by se rekonstrukce realizova-
la určitě až v příštím roce,“ kon-
statoval Jan Paparega. Nad rá-
mec těchto oprav má město ale 
v plánu na stadionu také nechat 
opravit zdejší osvětlení. „Osvět-
lení stadionu má také svá léta 
a neodpovídá současným tren-
dům a normám,“ je přesvědčen 
primátor Paparega.  (sol)

MOST - Celkem 615 Mostečán-
ků, tedy dětí s trvalým pobytem 
v našem městě, přibylo během 
loňského roku. Více z nich, kon-
krétně 331, bylo chlapců. Dívek 
se narodilo 284. 

Ve srovnání s rokem 2015 
porodnost sice klesla, přesto je 
však stále vyšší než v roce 2014. 
Zvýšil se zejména počet naroze-
ných chlapců. Zatímco v roce 
2014 dominovaly dívky, o rok 
později už bylo o něco více 
chlapců. V letošním roce pak 
chlapci výrazně dominují.

Mez nejoblíbenější jména pat-
řil Tomáš (ve 14 případech) a So-
fie s Terezou (po 10 případech). Ti 
tak z prvních míst odsunuli Jana 
a Elišku, kteří nově narozeným 
Mostečánkům dominovali v  mi-
nulých dvou letech. Na druhém 
místě se tentokrát umístili Daniel 
společně s Jakubem a Eliška, na 
třetím místě pak Matyáš a Natá-
lie společně s Emmou. V nových 
rodných listech se však objevila 
i neobvyklá jména jako například 
Santiago, Matteo, Mišela, Kismet, 
Damaris nebo Lauris.  (nov)

Pravidelně odebírám váš 
týdeník, a proto mám pros-
bu, zda byste nemohli zjistit 
informaci o zrušeném kon-
taktním místě ČEZ, sídlícím 
v Mostě (naproti Prioru). 
Z jakého důvodu musíme opět 
volat, což trvá strašně dlou-
ho, než nás to přepojí! Volala 
jsem tam a po 20 minutách 
jsem to vzdala. Přitom v Mos-
tě nově vznikla kancelář INO-
gy _plyn. Sice jsem se dočetla 
ve vašich novinách, že zde je 
nějaká pobočka pro šetření 
energií, ale nevím, jestli je to 
pobočka ČEZ? A kde sídlí? 

Děkuji Z. H. Most

Na dotaz odpovídá Ladislav 
Kříž, tiskový mluvčí skupiny 
ČEZ

„Smluvní partner v Mostě 
a Litvínově zavřel obě pobočky. 
Naší snahou je pobočky v těch-
to lokalitách obnovit. Aktuálně 
máme naplánované jednání 
s dalším partnerem, se kterým 
budeme jednat o zajištění pobo-
ček v Mostě/Litvínově.“ 

(Týdeník Homér záležitost 
kolem případného zřízení kon-
taktního místa bude i nadále 
sledovat a aktuálně čtenáře in-
formovat, a to i na webu www.
homerlive.cz)  (sol)

Na stadionu se bude bruslit na novém ledu

MOST - Primátor Mostu Jan 
Paparega slavnostně uvedl 
mezi občany našeho města 
sedmitýdenního Lukáše Pas-
terniaka, který se narodil jako 
první mostecké miminko roku 
2017. Jeho mamince předal 
první muž města kytici a drob-
né dárky pro miminko. Sou-
částí slavnostního okamžiku 
bylo i předání finančního daru 
ve výši 20 tisíc korun. Mamin-
ka Lada Pejzlová prozradila, 
že před porodem s takovýmto 
prvenstvím nepočítali. Pe-
níze rodiče malého Lukáška 
použijí na dokoupení výba-
vičky  a na dětské polohovací 
lehátko. Zbytek uloží synovi 
do banky, jako rezervu do bu-
doucna.  (nov)

Z eptali jste se

Santiago, Damaris, Kismet
I tak se jmenují Mostečánci

IZimní stadion funguje pod sprá-
vou Technických služeb města 
Mostu. Veřejnosti je přístupný 
především v době veřejného 

bruslení, které se zde koná (v pří-
padě, že zde nejsou zápasy) každé 
pondělí a sobotu od 17.30 – 19 ho-
din a rovněž i v době jarních prázd-
nin. Více informací můžete najít na 
www.tsmost.cz

V Mostě bude i nadále ODPAD ZDARMA!

Primátor přivítal a obdaroval první miminko roku 2017

V třídění odpadu musí Mostečané „přitlačit“. K větší odpovědnosti v této oblasti vyzývá obyvatele Mostu i jeho primátor.
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Hipodrom Most a. s.
vypisuje výběrové řízení na pozici

ředitele společnosti

Vaším úkolem bude zejména:

• podílet se na obchodním vedení společnosti 
• kompletně připravit, zorganizovat a zajistit dostihovou 

sezonu 

Požadavky:

• znalost dostihové sportu a dostihového provozu
• schopnost řídit společnost po ekonomické stránce
•  dobrá znalost anglického jazyka, případně dalšího 

světového jazyka 
• minimálně středoškolské vzdělání 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat zejména: 

• jméno, příjmení a titul uchazeče 
• datum a místo narození uchazeče 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče 
• datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojte tyto doklady:

• motivační dopis
•  strukturovaný životopis, zahrnující mj. údaje o praxi 

a odborných znalostech uchazeče 
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
•  písemný přehled s kontaktními údaji fyzických či 

právnických osob, které mohou na uchazeče podat 
reference

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

Předpokládaný nástup do funkce: duben 2017

Uzávěrka přihlášek: 15. 3. 2017

 Přihlášky zasílejte výhradně poštou k rukám paní Ptákové 
na adresu:  HIPODROM MOST a.s.
  K Hipodromu 213 
  434 01 Most
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MOST – Městu se daří snižovat počet vyhrazených parkovacích míst. 
Od roku 2015 jich už bylo zrušeno téměř tisíc. Zmizela dokonce 
i většina vyhrazených míst na dobu neurčitou. Město plánuje u těch-
to zbývajících parkovacích míst důslednější kontroly. 

K rušení vyhrazených parko-
vacích míst dochází v Mostě od 
konce roku 2015. „Vyhrazená 
parkovací místa jsou rušena buď 
neobnovením povolení po uply-
nutí termínu platnosti, nebo dob-
rovolným ukončením ze strany 
uživatelů v důsledku zvýšení pří-
slušných poplatků za užívání,“ 
uvedl primátor Jan Paparega. 

K  lednu 2017 tak bylo zru-
šeno již 847 vyhrazených par-
kovacích míst, u nichž v  sou-
časnosti probíhá v  závislosti 
na klimatických podmínkách 
postupné odstraňování vodo-
rovného i svislého dopravního 
značení. Ke stejnému termínu 
bylo povoleno ještě 667 vy-
hrazených parkovacích míst, 
z  nichž 374 je však vyhrazeno 
pro držitele průkazu ZTP nebo 
ZTP/P. „S  ohledem na termíny 
platnosti povolení je možné oče-
kávat, pomineme-li dobrovolná 
ukončení, která nelze předjímat 
– že k 31. prosinci 2017 jich bude 
ukončeno dalších 124 a k posled-
nímu dni následujících čtyř let 
pak postupně skončí platnost 34, 
30, 50 a 40 vyhrazených parko-
vacích míst,“ informoval primá-
tor. Podle něj je pro město mno-
hem horší řešení vyhrazených 
parkovacích míst s  povolením 
na dobu neurčitou. I v těchto 
případech se ale povedlo jejich 
počet snížit ze 77 na pouhých 
11. „U těchto zbývajících bude ve 
spolupráci s městskou policií pro-

váděn dohled nad dodržováním 
podmínek povolení. Nechceme 
nikoho k  něčemu ‚donutit‘, ale 
kontrolami zjistit, zda tato místa 
skutečně užívají ti, s nimiž máme 
uzavřený smluvní vztah,“ zdů-
vodnil kontroly primátor. 

Parkovací domy mají 
STOP!

Vyhrazená parkovací stání 
a jejich rušení vítá nejen vedení 

radnice, ale také mnozí občané 
města, kteří v některých zejmé-
na hustě osídlených lokalitách 
nyní lépe zaparkují. Město ale 
do budoucna chce dále řešit 
tyto lokality a navyšování po-
čtu parkovacích míst, jak jen 
to půjde. „Jdeme zatím tou nej-
jednodušší cestou, a to regulací 
dopravního značení. Letos jsou 
v plánu pětistovky, chceme udě-
lat i šestistovky a půjdeme i dál,“ 
zmínil Jan Paparega. V  sídlišti 
pětistovek, které se nacházejí 
v oblasti nad nádražím směrem 
k  Lajsníku, by těmito úprava-
mi mohlo vzniknout letos až 
devadesát nových parkovacích 

míst. „Není to sice nijak ohrom-
né číslo, ale jsou to nová místa. 
Je potřeba nejdříve zregulovat 
stávající, která jsou k dispozici, 
než se bezhlavě pouštět do pro-
jektů typu parkovacích domů 
a podobně,“ konstatoval primá-
tor. Největším problémem je 
skutečnost, že v  sídlištích není 
příliš mnoho prostoru pro bu-
dování nových parkovišť. „Ne-
věřím tomu, že by si lidé chodili 
parkovat auta ze sídlišť třeba 
kilometr daleko do parkovacích 
domů,“ je skeptický k parkova-
cím domům primátor Papare-
ga. 

(sol)

MOST – Mostecká radnice vyhlásila veřejnou zakázku na vybudo-
vání nového veřejného osvětlení v parku Šibeník. Město chce park 
více zpřístupnit svým obyvatelům větší bezpečností. 

Veřejná zakázka by měla být 
vyhodnocena na přelomu února 
a března. Předpokládaná cena 
nového osvětlení je 2,7 milionu 
korun bez DPH. „Chtěli bychom 
osvětlení realizovat na Šibeníku 
ještě letos. Máme tuto investiční 
akci v rozpočtu a projekt je rovněž 
hotov,“ poznamenal primátor 
Jan Paparega. Realizace by měla 
trvat několik měsíců a předpo-
kládá se, že pokud by vše běželo 

bez problémů, v letních měsících 
by mohl Šibeník svítit. „Osvětle-
ní budeme muset vypnout pouze 
na srpnový Night Run, abychom 
z  něj neměli Light Run. Jinak 
bude ve večerních hodinách park 
už bezpečnější,“ podotkl dále 
první muž města. Nové osvět-
lení by mělo být vybudováno 
podél centrálních tras v  parku. 
„Osvětlena bude část parku vyme-
zená zhruba od vstupu nedaleko 

kruhového objezdu nad bývalým 
KSČ po vnitřním okruhu až smě-
rem ke schodišti vedoucího k bu-
dově soudu,“ nastínil primátor. 

Nad plánovaným novým 
osvětlením v parku se ale stup-
ňují už nyní obavy, zda jej ne-
zničí vandalové. Podobně jako 
tomu bylo například v  parku 
Střed či v  parku v  ulici SNP. 
V těchto místech došlo dokonce 
k takové devastaci, že město od-
tud muselo v  minulosti nechat 
poničené lampy zlikvidovat. 
„Riziko vandalismu tu pocho-
pitelně existuje. Nicméně jdeme 
cestou park Šibeník udělat bez-
pečnější a více ho zpřístupnit. 
I proto tu dělají technické služby 
prořezávky a park se už výrazně 
vyčistil a prosvětlil. Myslím, že to 
tu vypadá mnohem lépe než před 
dvěma třemi lety. S  prořezávka-
mi se bude i dále pokračovat,“ 
uvedl dále Jan Paparega. Měs-
to ale bude prý zvažovat i další 
opatření. Například i častější 
kontroly městských strážníků 
a podobně. Nevýhodou však je, 
že na park nemají dohled žádné 
městské kamery.  (sol) 

Šibeník bude už v létě svítit

Město si posvítí na zneužívání 
vyhrazených parkovacích míst

MOST - Česká obchodní inspekce bude i letos bude „úřadovat“ na 
Magistrátu města Mostu. Její pracovníky najdete jednou za dva 
týdny ve středu v kanc. č. 341, 3. patro 9:00 – 14:30 hodin (polední 
přestávka je od 11.30 do 12 hodin) nebo je můžete kontaktovat na 
tel.: 476 448 475.

ČOI můžete v roce 2017 na-
vštívit v těchto termínech: 

1., 15. a 29. března, 12. a 26. 
dubna, 10. a 24. května, 7. a 21. 
června, 12. a 26. července, 9. 
a 23. srpna, 6. a 20. září, 4. a 18. 

října, 1., 15. a 29. listopadu, 13. 
prosince

 
Nebo na adrese:
ČR - Česká obchodní inspek-

ce

Inspektorát Ústecký a Libe-
recký se sídlem v Ústí nad La-
bem, Prokopa Diviše 1386/6, 
400 01 Ústí nad Labem 

Tel.: 475  209  493, Fax: 4296 
366 236

e-mail: inspektorat_usti_se-
kretariat@coi.cz

Po, St 8-12 a 13 -17 hodin
Út, Čt 8-12 a 13-15.30 hodin
Pá 8-12 a 13-14 hodin
 (red)

Obchodní inspekce úřaduje 

Vyhrazená parkovací místa by měla z Mostu zmizet během čtyř let.

Trasa nového osvětlení na Šibeníku.

Moskevská

Jana Palacha

J. Suka

Více na zimu
MOST – Radní schválili na-

výšení finančních prostředků na 
zimní údržbu místních komuni-
kací z 6 na 8 milionů. Důvodem 
je to, že z vyčleněných prostřed-
ků bylo dosud vzhledem k  vý-
razně zhoršeným klimatickým 
podmínkám vyčerpáno plných 
4,5 milionu, přičemž ze zbýva-
jící částky tvoří 1,2 milionu Kč 
takzvaná pohotovost (paušál). 
„Navýšení částky je nutné k  za-
jištění schůdnosti a sjízdnosti 
komunikací i v  měsících únor, 
březen, listopad a prosinec 2017. 
Potřebná částka byla převedena 
z kapitoly určené na úhradu slu-
žeb svícení,“ sdělil primátor Jan 
Paparega. 

Odtahy zajistí dopravní 
podnik

MOST – Městská policie 
Most, která mimo jiné zajišťuje 
i odtahy vozidel, potřebuje k za-
jištění této činnosti spolupracu-
jící odtahovou službu, která by 
se podílela na odtazích vozidel 
během blokového čištění města. 
Ty bude i nadále zajišťovat pro 
město Most Dopravní podnik 
měst Mostu a Litvínova. Původ-
ní smlouva z  března loňského 
roku se tak prodlouží až do kon-
ce roku letošního. 

Voda v Josephu
MOST – Město vyhlašuje ve-

řejnou zakázku malého rozsahu 
na vybudování nového rozvodu 
užitkové vody o celkové délce 
898,5 metru ve Strategické prů-
myslové zóně Joseph. Předpo-
kládaná hodnota této veřejné 
zakázky je 4 165 186 Kč s DPH, 
nabídky musí být odevzdány 

nejpozději do 10. března do 10 
hodin.

Nová kopírka
MOST – Základní škola v uli-

ci Vítězslava Nezvala (8. ZŠ) 
dostala zelenou k  čerpání pe-
něz z fondu investic a to ve výši 
58 322 Kč. Peníze škola využije 
na zakoupení nového kopírova-
cího stroje.

Obvody do vyhlášek
MOST – Most vydá novou 

obecně závaznou vyhlášku, kte-
rou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených měs-
tem Most a části společných 
školských obvodů základních 
škol. Společné spádové obvo-
dy se týkají následujících obcí 
(včetně všech případných míst-
ních částí) a škol: Korozluky, 
Lužice, Patokryje, Skršín (4. ZŠ), 
Malé Březno (7. ZŠ) a Havraň, 
Lišnice, Polerady a Volevčice 
(10. ZŠ). „Zastupitelstvo města 
Mostu by mělo vydat i obecně zá-
vaznou vyhlášku, kterou se sta-
noví školské obvody mateřských 
škol zřízených městem Most,“ 
uvedla náměstkyně primátora 
Markéta Stará. Stejně jako v pří-
padě předchozí vyhlášky jsou 
jednotlivé školské obvody vy-
mezeny seznamem jednotlivých 
ulic (případně konkrétních čísel 
popisných), které do těchto ob-
vodů spadají. 

Prodej nemovitostí 
MOST – Mostečtí radní vzali 

na vědomí zprávu o příjmech 
města za prodej nemovitostí 
v  roce 2016. Příjmy z  prodeje 
pozemků byly 99,2 milionu Kč, 
za prodej objektů pak město 
utržilo 10,2 milionu Kč.  

(sol)

K rátce z Mostu
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Nejste jako spotřebitelé spokojeni s  vyřízením reklama-
ce u prodejce? Už rok můžete využít tak zvané mimosoudní 
řešení sporu u České obchodní inspekce. Ta je od 1. února 
2016 oprávněna usilovat o zprostředkování mimosoudního 
urovnání sporu mezi spotřebitelem a podnikatelem, a to na 
základě novely zákona o ochraně spotřebitele. Jaké jsou po 
roce fungování výsledky tohoto systému v praxi? Na to jsme 
se zeptali náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla No-
votného.

Jak se dají řešit spory mezi 
spotřebiteli a obchodníky?

Spor mezi zákazníkem 
a prodejcem nemusí řešit soud. 
V současné době se využívají 
formy mimosoudního řešení 
sporů - mediace a rozhodčí ří-
zení. Vždy se jedná o urovnání 
sporů mezi spotřebitelem a ob-
chodníkem, při němž subjekt 
mimosoudního řešení spotře-
bitelských sporů stranám navr-
huje nebo stanoví řešení nebo 
strany přivede ke společnému 
jednání s cílem usnadnit smírné 
řešení sporu.

Jak to funguje, když spor 
řeší ČOIka?

V  mimosoudním řešení 
sporů před Českou obchodní 
inspekcí vede její pracovník 
strany k  urovnání sporu jako 
nezávislý prostředník, který jim 
je případně nápomocen radou 
a názorem.

Kde se takové „usmiřování“ 
odehrává?

V  České obchodní inspekci 
bylo vytvořeno nové samostatné 
oddělení mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů (ozna-
čované zkráceně jako „oddělení 
ADR“). Toto oddělení má cel-
kem 18 zaměstnanců. Tito pra-
covníci jsou fyzicky rozmístěni 
na všech inspektorátech ČOI. 
Je třeba připomenout, že úče-
lem mimosoudního řešení spo-
třebitelských sporů je nalezení 

vzájemné dohody spotřebitele 
a podnikatele o předmětu sporu 
za součinnosti s ČOI.

Kolik případů ČOI takto 
vloni řešila?

Oddělení ADR České ob-
chodní inspekce obdrželo od 
ledna do prosince 2016 celkem 
2 733 návrhů na zahájení řízení 
o mimosoudním řešení spo-
třebitelského sporu. Pokud jde 
o oblast a předmět sporu, výraz-
ně převažovaly návrhy spojené 
s reklamacemi spotřebního zbo-
ží a z  velké většiny reklamace 
obuvi. Další výraznou skupinou 

byly návrhy spojené s problémy 
u smluv o dílo a dalšími služ-
bami. Evidentní byl také zájem 
o mimosoudní řešení sporů 
spojených s reklamací  rekreač-
ních a kulturních služeb.

Kolik sporů se díky novému 
zákonu vyřešilo?

V řeči prostých čísel se to má 
takto: 631 návrhů bylo ze strany 
ČOI - ADR ze zákonných důvo-
dů odmítnuto. Ve 111 případech 
došlo ke zpětvzetí návrhu ze 
strany spotřebitele. V 767 přípa-
dech došlo k dohodě stran, 861 
sporů bylo skončeno marným 
uplynutím lhůty (tj. Nedoho-
dou) a 363 návrhů z roku 2016 
je dosud v  řešení. Dohodou se 
tedy vyřešila téměř polovina 
sporů. To je 47 procent případů, 
kterými se ČOI - ADR věcně 
zabývalo.

Můžu konstatovat, že se tento 
institut vcelku na českém ob-
chodním trhu ujal a lidé se ho 
učí postupně používat pro vlast-
ní vymáhaní toho, na co mají 
zákonné právo.

Kde se mohu přihlásit s vad-
ným zbožím, budu-li chtít po-
moci s reklamovaným zbožím, 
když mi prodejce nevyhoví?

Jednoduše - na webovém 
portálu. Na stránce České ob-
chodní inspekce najdete ikonu 
ADR nebo si zadáte ve volném 

políčku odkaz „mimosoudní ře-
šení spotřebitelských sporů“. 

 Otevře se celá stránka, kde je 
zcela dole odkaz „klikněte zde“ 
při podání návrhu na zahájení 
mimosoudního řešení spotřebi-
telských sporů.

Otevře se vám stránka, kde 
vyplníte údaje o sobě a o pro-
dejci, kde jste zboží nakupovali. 
Tyto údaje jsou na účtence, kte-
rou jste obdrželi při koupi zboží. 
Dále popis sporu – reklamace, 
jak byla či nebyla obchodní-
kem-prodejcem vyřízena. Mů-
žete připojit i přílohy a takto 
vyplněný formulář elektronic-
ky odešlete, opět i zde je ikona 
„odeslat formulář“. Následně 
vás bude kontaktovat inspektor 
ČOI, který bude váš problém 
s  obchodníkem mimosoudně 
řešit. 

Nicméně vyplněný formulář 
můžete podat na podatelnách 
krajských inspektorátů ČOI 
i osobně. (ina)

MOST - Retro vzpomínky pamětníků starých časů oživí na konci 
května promenáda legendárních východoněmeckých vozů značky 
Trabant. Jejich majitelé s  rodinnými příslušníky, přáteli, známými 
a také fanoušci „rozzuřených vysavačů“, jak se bakelitovému autíč-
ku s dvoutaktním motorem přezdívalo, se sjedou do areálu mostec-
kého autodromu 25. května. 

Areál se pro účastníky otevře 
v  8 hodin, hlavní program za-
číná v 14 hodin. První zájemci 
už se hlásí. „Pro všechny jsme 
připravili spoustu zajímavých 
aktivit, nikdo se určitě nebude 

nudit. Dorazí i známý cestovatel 
a režisér Dan Pribáň, který pou-
tavě pohovoří o expedicích svého 
týmu. Postupně ve vozech Tra-
bant Combi zdolali Hedvábnou 
stezku, Afriku, Jižní Ameriku 

napříč Amazonií přes Andy až 
k  jihu. Zatím poslední anabází 
byla cesta Tichomořím z  Aus-
trálie do Thajska. Předprodej 
vstupenek na besedu zahájíme 
v  nejbližší době,“ uvedla even-
tová manažerka společnosti 
AUTODROM MOST Michaela 
Rosenkranzová.

Setkání okoření také soutěž 
Trabanťák srazu, při němž po-
rota zhodnotí vzhled vozu a od-
povědi jeho posádky na stručný 

dotazník. Blýsknout se každý 
může i svým řidičským umě-
ním při jízdě zručnosti, která 
zahrnuje slalom mezi kužely 
či couvání. Odvážnější jedinci 
mohou prohnat svůj trabant po 
malém okruhu na polygonu. 
„Nejlepší z každé soutěže odmě-
níme. Všichni účastníci srazu od 
nás také dostanou na cestu domů 
certifikát,“ upřesnil obchodní 
manažer pro sport autodromu 
Jakub Krafek. (nov)

Karel Novotný: Spor mezi zákazníkem 
a prodejcem nemusí řešit jen soud

Sraz trabantů bude součástí dvanáctihodinového závodu The Most Trabant na velkém okruhu, vstupné je bezplatné.

Autodrom čeká 
promenáda 
„rozzuřených 
vysavačů“

Karel NovotnýKarel Novotný

Návrh na zaháje-
ní mimosoudního 

řešení sporu lze 
podat pouze: pokud 

ve věci nerozhodl 
soud, nebyl vydán 

rozhodčí nález 
a nebyla uzavřena 

dohoda stran v rám-
ci mimosoudního 

řešení spotřebitel-
ského sporu a ani 
nebylo zahájeno 

řízení před soudem, 
rozhodčí řízení nebo 
mimosoudní řešení 

spotřebitelského 
sporu.

Podrobné informa-
ce o mimosoudním 
řešení spotřebitel-
ských sporů jsou 

k dispozici v zákoně 
o ochraně spotře-
bitele, Pravidlech 

ADR a v sekci Často 
kladené otázky.

Vážená redakce,
musím reagovat na Váš člá-

nek otištěný v týdeníku Homér 
z  10. února 2017, kde upozor-
ňujete na novou aplikaci „lep-
simisto“. 

Koncem roku 2014 jsem ná-
hodou narazil na podobnou 
aplikaci „zmapujto.cz“ a její 
každoroční projekt „Ukliďme 
Česko“, o kterém již bylo v mé-
diích několikrát psáno. Zare-
gistroval jsem se tedy, a jelikož 
jsem členem geocachingu, do-
stal jsem se do míst, kde tolik 
civilistů nechodí a věděl tak 
o kdejaké černé skládce či ne-
pořádku. Tato aplikace se proto 
hodila. Několik černých sklá-
dek jsem nafotil, zaregistroval 
se na již zmiňovaných strán-
kách a vytvořil tak upozornění 
městu, kde by měli tyto skládky 
odstranit. 

Od zakladatelů akce Ukliď-
me Česko jsem začátkem roku 
dostal nabídku na organizaci 
takovéto akce v  místě bydli-
ště. Neváhal jsem, a jelikož 
v těchto dnech probíhají í geo-
cachingové úklidy, spojil jsem 
obojí v  jedno. Z  počátku bylo 
mým úkolem zkontrolovat již 
ohlášené, či nalézt v okolí nové 
černé skládky, získat pomoc-
níky k  úklidu a především za-
jistit spolupráci města s  jejím 
odstraněním. Najít pomocníky 
díky geocachingu nebylo to 
nejtěžší. Přesto nás nebylo to-
lik, kolik bychom potřebovali, 
ale našli se lidé, kterým není 
zaneřáděná příroda lhostejná 
a rádi přidali ruku k dílu. O to 
složitější bylo zajistit pomoc 
měst. Do Litvínova, Horního 
Jiřetína a  Lomu jsem zaslal na-
bídku s možností úklidu těchto 
černých skládek bez finanční 
náhrady, kdy město se postará 
pouze o odvoz na skládkový 
areál Celio, případně městu 
naplněné pytle předáme na 
sběrných místech či do kontej-
nerů. 

A zde byl ten kámen úra-
zu. Nikdo se s  námi nedokázal 
dohodnout. Každou hlášenou 
skládku město Litvínov prově-
řovalo a vzhledem k  tomu, že 
odpad neleží na katastrálním 
území města, nemají o jeho od-
stranění zájem. Několikrát jsem 
se dovolával na odbor životní-
ho prostředí, ale pokaždé bez 
úspěchu. Město Horní Jiřetín 

se k  nabídce vůbec nevyjádři-
lo. Dotazoval jsem i nápomoc 
u společnosti „České lesy“, kdy 
jsem pouze požadoval povolení 
k  vjezdu za účelem odstranění 
skládky na jejich katastrálním 
území. Bohužel taktéž bez od-
povědi. 

Jediným úspěchem bylo měs-
to Lom, které nabídka velmi 
zaujala a spojila se se mnou p. 
Sýkorová. Společně jsme tedy 
obhlédli místa, která by byla 
vhodná a fyzicky možná k úkli-
du a domluvili se tak alespoň na 
částečném odstranění. Pro ten-
to účel nám byl k  dispozici od 
města přistavěný velkoobjemo-
vý kontejner, řidič a pomůcky 
(lopaty, hrábě). 

Od organizace „Ukliďme 
Česko“ jsme získali ochranné 
pomůcky a den „Úklidu“ mohl 
započít. 

Sešlo se nás celkem sedm, 
nebo osm. Původním plánem 
bylo naplnit pouze dva přistavě-
né kontejnery, ale do práce jsme 
se vrhli s takovou vervou, že ři-
dič zůstal s námi po celou dobu 
úklidu a nestíhal kontejnery od-
vážet :-D. 

Ve výsledku jsme uklidili ce-
lou cestu od Lomu do Louky 
s celkovým odvozem 6,42 t od-
padu.

Z  výsledku jsme byli velmi 
nadšení a již po několika týd-
nech jsme se zajížděli podívat, 
jak příroda regeneruje díky naší 
pomoci.

Místa, která jsem v  aplikaci 
označil pro město jako znečiš-
těné černou skládkou, jsou do-
dnes nevyřešena. Město, pokud 
skládka není na jejich pozem-
cích, nejeví zájem, a to i přesto, 
že kolem nich chodí denně ně-
kolik set občanů. Možná pokud 
by se objevila před vchodem na 
městskou radnici, by zauvažo-
vali o jejím odstranění. 

Tím chci říci, že je jedno kolik 
a jak vyšperkovaných aplikací 
bude. Důležité je, zda odpad leží 
na pozemku města, nebo nám 
občanům není lhostejné zašpi-
nění přírody a uděláme pro to 
něco sami. Už např. již zmiňo-
vanou každoroční akcí „ Ukliď-
me Česko“.

Zapojit se může každý, vždyť 
to děláme pro sebe!

S podravem Litvínovák 
Martin Holý    

N apsali jste nám



Stvořeni pro sebe 

Už jako dítě měla vždy hodně 
přátel. Byla milá, kamarádská, 
hodná holčička. To jí zůstalo 
i na střední škole. Lidé ji měli 
rádi. Nikdy nikomu neublížila, 
nikoho nepomlouvala, snažila 
se pomáhat i spolužákům, kteří 
nepatřili mezi její nejoblíbenější. 
Na vysokou školu 
odešla do velkého 
města. Všechno pro 
ni bylo nové. Byla 
zvyklá, že se u nich 
doma všichni znali. 
Věděla, co od koho 
může čekat, jaký je 
a jakou má minu-
lost. Najednou se 
cítila sama. Kolem 
ní bylo plno lidí, 
o kterých nevěděla 
vůbec nic. Brzy se 
ale seznámila nej-
prve se spolužáky, pak i s další-
mi lidmi. Mezi nimi byl i Michal. 
Potkala se s  ním v  posilovně. 
Byla to láska na první pohled. 
Michal vypadal přesně jako 
kluk z jejích snů. Navíc byl milý 
a mírný. Mluvili spolu dlouhé 
hodiny, zapomněli na cvičení. 
Viděli se znovu hned další den 
a pak znovu a znovu. Byla za-
milovaná a zdálo se, že i Michal. 
Bála se, aby se kouzlo neztratilo, 
až se spolu budou poprvé milo-
vat. Po jejich první noci ale bylo 
jasné, že jsou stvořeni jeden pro 
druhého. Michal ji přestěhoval 
k sobě domů. Měl pěkný byt, je-
hož cenu si ani neuměla předsta-
vit. Vlastně ani nevěděla, co Mi-
chal dělá. Když přišla řeč na jeho 
práci, vždy se smál a říkal, že to 
není nic, co by ji bavilo. Vede 
kolektiv lidí a starají se ostatním 
o zábavu. To jí stačilo. Vydělal 
si ale peněz dost na to, aby ji 
mohl podporovat při studiu. 
Byla šťastná. S  Michalem měli 
krásný vztah. Mohli spolu dlou-
hé hodiny diskutovat o všem, 
co ji zajímalo. Mohli spolu ml-
čet a jen si užívat své blízkosti. 
Jezdili spolu na výlety po České 
republice. Hledali místo, kde by 
chtěli jednou postavit dům a za-
ložit rodinu. Nikdy ji ale nevzal 
mezi své přátele a nikdy ji ne-
chtěl doprovázet, když se měla 
setkat mimo školu se spolužáky. 
Nevadilo jí to. Milovala ho. Měli 
stejné názory na život. Nikdy 
dřív nepoznala tak hodného 
muže. Když zjistila, že čeká dítě, 
byla šťastná. Michalovi tu no-
vinku řekla večer při večeři. Jeho 
reakce ji dojala a překvapila. Mi-
chal měl v očích slzy. Celou noc 
promilovali, nad ránem ji držel 
něžně v náruči a plánoval, co vše 
pro ni a dítě udělá. Následující 
měsíce jí se vším pomáhal. Stá-
le chodila do školy, ale Michal ji 
všude vozil, nenechal ji nic dělat. 
Zahrnoval ji dárky a pozorností. 
Rozmazloval ji. Státnice dělala 
dva měsíce před porodem. Na 
večírek se spolužáky ji tento-
krát Michal dovezl. Poprvé se 
tak setkal s  jejími přáteli. Jen ji 
odvedl do společnosti, řekl, ať 
mu zavolá, že pro ni zase při-
jede. Všimla si, jak zvláštním 
pohledem jeden z  jejích kama-
rádů Michala pozoruje. Později 
večer jí řekl, že její Michal pro-
dává drogy. Zná ho z doby, kdy 
je ještě sám bral a od Michala 
kupoval. Pak se Michal ale vy-
pracoval a posunul výš. Sám už 
drogy na ulici neprodává. Teď 
už je větší zvíře mezi drogovými 
dealery. Nechtěla to poslouchat. 
Hned zavolala Michalovi, aby 
pro ni přijel. Chtěla odejít. Už 
nikdy nechtěla toho kluka vidět. 
Přišel ale za ní ještě ven, dřív než 
odjela. Varoval ji, ať si dá na Mi-
chala pozor. Ať si sama ověří, že 
je to tak, jak jí říká. Mlčela, ale 

v hlavě jí jeho slova vrtala. Mi-
chalovi nic neřekla. Druhý den, 
když Michal odešel do práce, 
prolezla mu všechny jeho věci. 
Všechno, čeho si dřív nevšíma-
la. Když se Michal vrátil domů, 
pozorovala ho, poslouchala jeho 

telefonáty. Když byl 
v  koupelně, pro-
šla jeho telefon. 
Uvědomila si, že jí 
její kamarád říkal 
pravdu. Michal měl 
podivné známosti, 
stejně podivné tele-
fonáty. Měl hodně 
peněz, ale nevěděla, 
kde je bere. Věřila 
mu, nezajímala se. 
Nepředstavil ji li-
dem, se kterými se 
scházel. Nakonec 

našla, co hledala. Večer po jedné 
obchodní schůzce, přišel Michal 
domů. Byl rozčilený. Přinesl s se-
bou cestovní tašku. Tu odnesl do 
své pracovny, kam ona nikdy 
nechodila. Šel se osprchovat. Na 
triku, které hodil hned do prač-
ky, našla stopy krve. Slyšela téct 
sprchu, prohledala mu zavaza-
dlo, co přinesl. Našla v něm dro-
gy i zbraň. Seděla v pokoji a če-
kala, až přijde ze sprchy. V klidu 
mu řekla, co našla. Ví, co dělá. 
Nemůže s  ním dál být. Strašně 
ji zklamal. Myslela si, že je jiný. 
Prodává drogy, které ničí mladé 
lidi. Dokonce i děti. Nechce, aby 
jejich dítě žilo s dealerem drog. 
Už ji nikdy nesmí kontaktovat, 
jinak půjde na policii a udá ho. 
Michal stále nic neříkal. Zvedla 
se, chtěla si sbalit a odejít. Chytil 
ji za ruku. Zadržel ji a začal pře-
svědčovat, že ji miluje. Udělá pro 
ni všechno. Jeho práce se jí netý-
ká. Ani ona, ani jejich dítě nebu-
dou nic vědět o tom, čím se živí. 
Oni jsou stvořeni pro sebe. Ne-
může s tím přestat hned teď, ale 
postupně chce z toho vlaku ven. 
Začít se živit poctivě, aby si ho 
mohlo jejich dítě vážit. Nechtěla 
s ním mluvit. Vytrhla se mu. Už 
s  ním nechce nic mít. Nebude 
mít nic společného s  člověkem, 
který prodává drogy. Odešla do 
svého pokoje, nechala Michala 
stát. Balila si své věci v  klidu. 
Neplakala. Cítila smutek, ale 
neměla sílu brečet. Musí se po-
starat o sebe a dítě. Rozhodla se, 
že odjede domů. K rodičům. Na 
malé město, kde se všichni znají 
a nikdo ji nemůže zklamat a pře-
kvapit. Když za ní přišel Michal 
do pokoje, tvářil se jinak, než 
byla zvyklá. Už neměl laskavé 
a hodné oči. Tvrdě jí oznámil, že 
nikam nepůjde. Zůstane, kde je. 
Porodí jeho dítě a bude se o něj 
starat. Nebo může odejít po po-
rodu, ale dítě zůstane s ním. Už 
neprosil. Nařizoval. Odmítla to 
poslouchat. Chtěla kolem něj 
projít, jen přes rameno ucedila, 
že je kriminálník a v  kriminále 
skončí. Pak dopadla první rána. 
Michal se už neovládal. Najed-
nou to byl jiný člověk. Surový, 
brutální, zlý. Upadla na zem. 
Michal ji ještě několikrát uhodil. 
Křičela bolestí. Cítila, že jí zlo-
mil žebra. Otékal jí obličej. Nic 
neviděla. Michal ji zuřivě mlátil 
pěstí do obličeje. Pak konečně 
přestal. Odešel. Slyšela, jak za 
sebou zamkl dveře. Bylo to zby-
tečné. Nemohla se zvednout, ne-
mohla popadnout dech. V hlavě 
jí hučelo. Zůstala ležet na zemi. 
Ztrácela vědomí. Do mozku jí 
po poslední strašné ráně proudi-
la krev. Už nic nevěděla. Michal 
se domů vrátil až druhý den. 
Myslel si, že zatím jeho žena 
přišla k rozumu. Už byla mrtvá. 
Ona a v ní i nenarozené dítě. 

(pur)
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MOST – V Mostě by mohli od příštího roku fungovat další asistenti 
prevence kriminality. Město na ně bude žádat dotace v rámci Stra-
tegického plánu sociálního začleňování Mostu, který na posledním 
únorovém zasedání schvalovali zastupitelé města. 

Město se bude moci přihlásit 
do výzvy, která je určena pro 
obce, jež spolupracují s  agen-
turou pro sociální začleňování. 
Most má připravených v  rámci 
Strategického plánu pro soci-
ální začleňování pro roky 2017 
až 2019 celkem 11 projektů 
v  celkové výši 93 milionů ko-
run. Deset projektů by měly 
uplatnit neziskové organizace 
a jeden projekt bude městský, 
a realizovat se bude ve spolu-
práci s městskou policií. „Půjde 
o asistenty prevence kriminali-
ty u městské policie. V  plánu je 
jich nabrat až deset,“ upřesnila 
k  projektům náměstkyně pri-
mátora Markéta Stará. Asisten-
ti by v  případě, že bude město 
v  dotacích úspěšné, mohli po-
sílit stávající řady strážníků od 
začátku ledna 2018 až do roku 
2020. „Preventisté tady už fun-
gují, osvědčili se a máme na ně 

velmi pozitivní ohlasy. Když je 
možnost navýšit jejich počet, 
my to jen vítáme. Navíc, jsou-
-li podmínky financování takto 
výhodné,“ komentoval projekt 
primátor Jan Paparega. Projekt 
preventistů by měl přijít zhru-
ba na jedenáct milionů korun. 
Město Most by mělo mít jen 
pětiprocentní spoluúčast, což je 
zhruba půl milionu korun. Do 
výzvy o dotace by se mělo měs-
to stihnout přihlásit s  projekty 
ještě v  průběhu měsíce března. 
Během letošního roku pak bude 
vědět, zda bylo úspěšné. 

Neziskovky mohou 
dostat sto procent

Strategický plán sociálního 
začleňování Mostu na období 
2017 – 2019 byl vypracován ve 
spolupráci s Agenturou pro so-
ciální začleňování a vznikal ve 

čtyřech pracovních skupinách: 
1) rodina, zdraví, volný čas
2) bydlení
3) bezpečnost a prevence kri-

minality
4) vzdělávání a zaměstnanost
Ve skupinách spolupracova-

li zástupci města Mostu v čele 
s náměstkyní primátora Mar-
kétou Starou, neziskové orga-
nizace, Agentura pro sociální 
začleňování, městská policie, 

Police ČR, úřad práce, základní 
a střední školy, probační a me-
diační služby a bytové družstvo. 
Součástí plánu je i Akční plán 
pro kontroverzní lokalitu Stov-
ky. Plánované aktivity jsou za-
hrnuty do deseti projektů, které 
podpoří Evropská unie. Projek-
ty by měly být hrazeny ze sta 
procent, a to prostřednictvím 
Operačního programu Zaměst-
nanost.  (sol) 

MOST – Komořanská teplárna bude znovu rozdávat fi nanční dary 
a to v rámci grantu Tepelná pohoda. Tentokrát půjde o více než dvě 
stě tisíc korun. Peníze poputují na deset nejlepších projektů Mos-
tecka, Litvínovska i Chomutovska. 

United Energy právě v těchto 
dnech rozhodla, které projekty 
z  obdržených žádostí podpoří. 
„V polovině ledna letošního roku 
jsme ukončili přijímání žádostí 
organizací a škol regionu o spon-
zorský příspěvek. K tomuto datu 
se sešlo 21 přihlášek od 19 orga-
nizací, z toho 8 z oblasti sportu 
a volného času, 6 z oblasti vzdě-
lávání, 3 z oblasti kultury a 2 
z oblasti sociální. Dva projekty 
se týkaly ochrany životního pro-
středí,“ shrnula tisková mluvčí 
společnosti Miloslava Kučerová. 
Komořanská teplárna podpoří 
na základě doporučení výběro-
vé komise deset nejzajímavěj-
ších projektů, mezi které rozdělí 
221 000 korun. 

Z finančního příspěvku se 
tak již nyní může radovat napří-
klad Obecně prospěšná společ-
nost Energie z Meziboří, která 
obdrží 40 000 korun na úpravu 
svahů zahrady u objektu v Hor-
nické ulici, Střední škola tech-
nická Most z částky 30 tisíc ko-
run na organizaci mezinárodní 
soutěže ve svařování „O zlatou 
kuklu“, BIG BAND Zdenka 
Tölga, jemuž teplárna věnuje 
25 tisíc korun na organizaci se-
riálu promenádních koncertů 
u Městského divadla v Mostě 
v období duben-srpen 2017. 

„Podporu získá ale také napří-
klad město Chomutov, a to ve 
výši 25 tisíc korun na 21. ročník 
setkání hornických a hutnických 
měst a obcí ČR, tzv. Chomu-
tovské krušení. Z  Chomutovska 

podpoříme ještě další projekt, 
a to SPŠ A VOŠ v Chomutově 
(36 tis. Kč) na pokračování eta-
pového projektu rekonstrukce 
laboratoří a dílen,“ vyjmenovala 
další vítězné kandidáty tisková 
mluvčí. Podporu získají dále 
také regionální sportovní klu-
by, například Cyklistický klub 
Litvínov (10 tis. Kč), Billiard 
hockey club Most (15 tis. Kč), 

oddíl moderní gymnastiky TJ 
Sokol Horní Jiřetín (10 tis. Kč) 
nebo Český rybářský svaz (15. 
tis. Kč). „Už začátkem března 
budeme vyhlašovat druhé kolo 
žádostí o dary a sponzoring,“ 
připomněla ještě Miloslava Ku-
čerová a dodává, že aktuální in-
formace zjistí zájemci na www.
tepelnapohoda.cz v záložce 
„…regionu“. (sol)

Teplárenské peníze tentokrát putují 
na Zlatou kuklu, krušení i sportovcům

Strážníci by se mohli rozmnožit o nové asistenty

MOST – Mostecká knihovna chce rozmnožit své včelstvo. Podala si 
proto již žádost o dotaci, za které by si mohla další včely pořídit. 

Šance na úspěch je přitom 
prý velká. V  minulém roce 
uspělo v  této výzvě zhruba 
devadesát procent žadatelů. 
Mostecká knihovna chce zku-
sit štěstí i z  toho důvodu, že 
včely, které jí propůjčil v  loň-
ském roce včelař Vít Loukota 
a které jsou umístěné na střeše 
knihovny, si natolik oblíbila, že 
si chce pořídit včelstvo vlastní. 
„Podali jsme už žádost o grant 
a věříme, že bychom mohli 
uspět. Pořídili bychom si další 
včely. Nějaké bychom si nechali 

na střeše a další máme v  plá-
nu umístit do našeho atria,“ 
prozradil nové plány ředitel 
knihovny Tomáš Ondrášek. 
V  atriu knihovny by tak měli 
možnost návštěvníci včely 
a jejich život vidět na vlastní 
oči do detailu. Včelí úl by byl 
totiž prosklený, a tudíž by se 
otevřel pro pozorovatele nový 
svět. „Kdyby se to podařilo, měli 
bychom velkou radost. Děti 
i ostatní návštěvníci by mohli 
pozorovat život včel a jejich řád 
a systém na vlastní oči. Myslím, 

že je to jedinečné a rozhodně 
zajímavé,“ je přesvědčený To-
máš Ondrášek. 

Včely, které nyní přezimová-
vají v úlech na střeše, by se měly 
na jaře znovu probrat a postup-
ně opět začít produkovat med. 
„V úlech se dělala na podzim des-
infekce a úly se zateplovaly. Na 
jaře se pak zase odzimují,“ dopl-
nil dále ředitel. Knihovna stáče-
la svůj med už v  loňském roce. 
Letos by měla být produkce prý 
ještě větší, protože se včely stači-
ly už na střeše zadaptovat. Med 
dostávají jako sladké potěšení 
a pozornost od knihovny na-
příklad hosté a osobnosti, které 
sem zavítají na výstavu, koncert 
či talk show. Stejné by to mělo 
být i v letošním roce. (sol)

Knihovna letos plánuje průhledný včelí úl

IV případě, že by knihovna byla 
v získání grantu na včelstvo 
úspěšná, registruje se ve svazu 
včelařů. „Do svazu se přihlásíme 

jako knihovna. Zatím máme včely 
jen v pronájmu. Pokud se podaří 
získat grant a včelstvo rozšířit, bu-
dou včely a vše ostatní už naše,“ 
připomněl ředitel Ondrášek. Zatím 
je knihovna jen členem Střešních 
včelařů a zařadila se tak mezi další 
členy, jako je například Národní di-
vadlo či pražský magistrát a další. 

Energii v Meziboří pomáhala teplárna už v minulých letech, konkrétně se zahradou v rámci Energického dne.

Most žádá o dotace na navýšení asistentů prevence kriminality.
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LITVÍNOV – Promítání v letním kině na Koldomu nekončí. I přesto, 
že se proti němu obyvatelé Koldomu ohradili vloni peticí. Vadilo jim 
rušení nočního klidu. Město ale promítání zahrne do své nové vy-
hlášky. Promítat se na koupališti bude, ale opakovat se už nebudou 
hudební produkce a diskotéky. 

V  loňském roce řešilo město 
dvě petice od obyvatel Koldo-
mu, kterým vadí rušení nočního 
klidu ze sousedního koupaliště. 
Jednalo se jim ale nejen o disko-
téky a koncerty, ale také o promí-

tání v  letním kině na koupališti. 
„Celou věc jsme vyřešili kompro-
misem. Chápeme, že obyvatelé 
Koldomu chtějí mít klid. Část oby-
vatel Litvínova ale zase chce večer-
ní promítání na koupališti a tento 

program oceňují. Přistoupili jsme 
proto k  tomu, že zrušíme veške-
ré jiné večerní akce na koupališti 
a promítání ponecháme,“ uvedl 
místostarosta města Milan Šťoví-
ček. V současné době připravuje 
tajemník městského úřadu Val-
demar Havela novou obecně zá-
vaznou vyhlášku o nočním klidu 
v  Litvínově. Podle zákona musí 
vyhláška obsahovat všechny 
akce, které jsou městem povole-

ny a konají se po 22. hodině. „Do 
obecně závazné vyhlášky bude 
promítání na koupališti v  pátek 
a sobotu zahrnuto,“ potvrdil Val-
demar Havela. O promítání na 
koupališti mají lidé zájem. „V loň-
ském roce jsme byli omezeni po-
měrně chladným létem. Ale v roce 
2015, kdy bylo léto horké a večery 
příjemné, byl o letní kino větší zá-
jem, než o promítání v Citadele,“ 
doplnil místostarosta.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovští úředníci řešili v  loňském roce kuriózní stíž-
nosti i žádosti o informace. Mimo jiné například lidem vadil prodej 
ponožek. Svými dotazy pak město zahltil pražský právník, který si 
tak zjednodušil svou práci. Místo nahlížení do spisu a cestování do 
Litvínova, si nechal odpověď najít od úředníků.

Z přehledu přijatých stížností 
a peticí za předcházející rok vy-
plývá, že v roce 2016 bylo přijato 
sedm stížností. „Obyvatelé Litvíno-
va a okolí si stěžovali například na 
prodejce ponožek, na skládku sta-
vebního odpadu za prodejnou Lidl, 
na prodej části pozemku v blízkosti 
společnosti Schoeller, na rekon-
strukci ulice Vilová. Po prošetření 
byla jedna stížnost vyhodnocena 

jako důvodná, dvě jako částečně 
důvodné a ve čtyřech případech 
jako nedůvodná. V roce 2016 si 
občané v devíti případech stěžovali 
na postup správního orgánu, popří-
padě na chování úřední osoby. Vy-
hodnoceny jako částečně důvodné 
byly čtyři, nedůvodné čtyři a jeden 
případ je doposud v  řešení,“ pro-
zradil tajemník městského úřadu 
Valdemar Havela. 

V loňském roce byly přijaty 
také čtyři petice. „Petice směřo-
valy k řešení parkování u domu 
Koldům, instalaci zpomalova-
cích retardérů u dětského hřiště 
za domem v ulici PKH, zacho-
vání sousedského místa v ulici 
Jedličkova, zamezení nadměrné 
hlasitosti letního kina a úplné-
mu zamezení hudební produkce 
v areálu koupaliště Koldům. Na 
všechny petice bylo reagováno 
a petentům odpovězeno,“ doplnil 
tajemník. 

V  roce 2016 se dvaatřicet 
žadatelů domáhalo informa-
cí. Především se dotazovali na 

opravy komunikací, veřejné 
zakázky, investiční plány, po-
čet obyvatel. „V osmi případech, 
z  celkového počtu žádostí o po-
skytnutí informací, se domáhal 
stejný žadatel. Zajímal se o in-
formace ze spisové dokumentace 
k dopravním přestupkům. Jedná 
se o právníka, který tímto způso-
bem obešel možnost osobně na-
hlédnout do spisu. Ušetřil si tím 
cestu z Prahy. Předpokládáme, že 
stejné to bude i letos,“ posteskl si 
Valdemar Havela. Z  celkového 
počtu žádostí bylo vydáno šest  
rozhodnutí o částečném odmít-
nutí žádostí.  (pur)

LITVÍNOV – Po skončení topné 
sezóny se budou v  Litvínově 
opravovat topné kanály. S  tím 
ale souvisí také kácení stromů 
kolem kanálů. Pokáceny by ale 
měly být jen stromy, které naru-
šují ochranné pásmo kanálů. Ká-
cet se začne už koncem března.

O plánovaném rozsáhlém ká-
cení informovalo vedení města. 
Souviset bude s  pracemi, které 
po ukončení topné sezóny v Lit-
vínově provedou společnosti 
Tepelné hospodářství Litvínov 
a Severočeská teplárenská. Ty 
plánují velké opravy na součas-
ných tratích topných kanálů. 
„Podle zákona nesmí v  oblasti 
horkovodu a jeho ochranného 
pásma růst žádné dřeviny, kte-
ré by mohly vedení horkovodu 
poškodit, což v minulosti nebylo 
dodržováno a docházelo k  ne-
kontrolované výsadbě i v  těchto 
místech,“ vysvětlil místostarosta 
města Milan Šťovíček. „Cílem 
plánovaných rekonstrukcí a  vý-
měn částí potrubního systému je 
zajištění maximální spolehlivosti 
dodávek tepla a teplé vody a pře-

devším minimalizace tepelných 
ztrát. Ubezpečujeme veřejnost, 
že budou odstraněny jen nezbyt-
ně nutné dřeviny, tedy nacházejí-
cí se v ochranném pásmu kanálů 
a ty, které by ohrožovaly průběh 
prováděných prací. Z tohoto dů-
vodu byla provedena prohlídka 
uvedených míst, a to za účasti 
odborníků z  městského úřadu, 
technických služeb i tepláren-
ských společností. Dřeviny budou 
vykáceny v době vegetačního kli-
du, to je do konce března. Jedná 
se například o lokality v  okrsku 
ul. Tylova a části Janova,“ uvedla 
mluvčí Severočeské teplárenské 
Miloslava Kučerová.

Menší rozsah kácení se bude 
rovněž realizovat v  návaznos-
ti na zhoršený zdravotní stav 
některých jedinců, a to často 
v souvislosti s podněty od obča-
nů či stavebními pracemi, jako 
jsou rekonstrukce komunikací 
a chodníků. Za vykácené dře-
viny se vždy ukládá náhradní 
výsadba, kterou bude město 
Litvínov realizovat v  průběhu 
l etošního roku.  (pur)

V Litvínově se budou 
kácet stromy

Občané si stěžovali na prodejce ponožek

ZRUŠENO

Koncertní recitál Michala Horáčka , který se měl uskutěčnit 

v pondělí 20. 3. 2017 byl bohužel z technických důvodů zrušen. 

Promítání na Koldomu nekončí

LITVÍNOV - Ani na druhý 
pokus město nenašlo zájemce 
o Radniční sklípek. Před časem 
vyhlásilo prodej obálkovou me-
todou. „Přihlásil se jediný zá-
jemce. Rada města ale nedoporu-
čuje zastupitelstvu prodej. Pokud 
zastupitelstvo nerozhodne jinak, 

budeme se nadále o objekt starat. 
Je to komplikované také tím, že 
budova je v současné době zcela 
prázdná. Galerie se přestěhova-
la do zámku Valdštejnů a pro 
restauraci město marně hledalo 
nájemce,“ uvedl místostarosta 
Litvínova Milan Šťovíček.  (pur)

O Radniční sklípek nezájem

Koncert na koupališti si letos ve večerních hodinách už neužijeme.

Koncerty a diskotéky naopak dostaly zákaz



zpravodajství 24. únor 2017 77

LITVÍNOV/HAMR – Hamerská střední odborná škola zaznamenala 
další velký úspěch. V silné konkurenci tentokrát bodovali žáci oboru 
grafi cký design. Grafi čka Terezie Adamová vytvořila nejlepší obal. 

První místo získala Terezie 
v  soutěži Doteky papíru 2016, 
kde se dokázala prosadit mezi 
181 pracemi zaslanými z  dva-
advaceti škol. Tématem celore-
publikové soutěže bylo „Obal 
prodává“. Soutěžící obdrželi 
speciální grafický papír. Mate-
riál, jenž splňuje současný trend 
recyklovatelnosti a obnovitel-
nosti. Terezie Adamová se za-
měřila na návrh obalu na džín-
sy. „Měli jsme za úkol pracovat 
s papírem, materiál byl pro mě 
klíčový. Chtěla jsem, aby papír 
zhadrovatěl, aby působil jako lát-
ka,“ vysvětluje koncept své prá-
ce mladá grafička. Návrhy obalů 
jsou jednou z činností, které Te-
rezii hodně oslovují a chtěla by 
se jí věnovat i v budoucnosti. 

Hamerské žákyni se podaři-
lo vytvořit jednoduchý, funkč-
ní a hlavně nápaditý obal. „Ke 

zpracování přistoupila velmi ori-
ginálně. Materiál namačkala, se-
šila a vtipně přepásala páskem,“ 
hodnotí učitelka Eva Pírová. 
Úspěch ocenila také ředitelka 
školy Jitka Francírková: „Obor 
grafický design je velmi rozličný 
možnostmi a aktivitami. Těší 
mne, že se žáci tohoto oboru pro-
sazují i v republikových soutě-
žích. Velmi oceňuji nejen přístup 
žáků, ale i učitelů,“ komentovala 
úspěchy žáků ředitelka Francír-
ková. 

Zájemci si mohou všechny 
soutěžní práce prohlédnout do 
31. března 2017 v galerii Le Pa-
pier na pražských Vinohradech. 
Výstavu je možné navštívit ve 
všední dny od 10 do 16 hodin. 
Vedle vítězné práce Terezie 
Adamové je zde možné vidět 
také další návrhy obalů žáků ha-
merské školy.  (sol)

LITVÍNOV – Každé sedmé dítě v Litvínově je v péči pracovníků oddě-
lení sociálně právní ochrany dětí. Přibývá dětí do patnácti let, o něž 
pečují kurátoři. Alarmující je také skutečnost, že je více problémo-
vých nezletilých dívek než kdy v minulosti.

Vloni přijali pracovníci od-
dělení sociálně právní ochrany 
dětí v  Litvínově do péče 420 
nových dětí. Celkem tak soci-
ální pracovníci řeší 1 041 „ži-
vých“ případů. „Jednak jsou to 
banální případy, kdy sociální 
pracovníci například zkoumají 
rodinnou situaci při rozvodu 
rodičů. Horší ale je, když se jed-
ná o sociálně patologické jevy 

a zásadní výchovné problémy. 
K řešení takových situací nesta-
čí pouze práce sociálního pra-
covníka. Nutné jsou konzultace 
s odborníky. Nejtěžší případy se 
řeší u kulatých stolů. Někdy kon-
čí až nařízením ústavní výchovy 
dítěte,“ přiblížila práci oddělení 
sociálně právní ochrany dětí 
místostarostka města Erika 
Sedláčková. 

Z  Litvínovska je v  součas-
né době v  ústavní péči 82 dětí 
v  28 zařízeních v  celé republi-
ce. Vzhledem k  tomu, že je ve 
spádové oblasti Litvínova 7 030 
dětí, řeší sociální pracovníci 
každé sedmé dítě v  Litvínově, 
nejčastěji pak v Janově. Na pro-
blémové děti a mládež dohlíží 
v  Litvínově také kurátoři. Ti 
měli v  loňském roce 233 klien-
tů. „Problém je, že nám narůs-
tá počet dětí do patnácti let, na 
které dohlíží kurátoři. V loňském 
roce to bylo o 31 případů více. 
Negativní chování se přesouvá do 

stále nižšího věku. Většina přípa-
dů jsou děti z  Janova,“ doplnila 
místostarostka.

S  problémovými dětmi po-
máhají sociálním pracovníkům 
akce prevence kriminality. Vlo-
ni odbor sociálních věcí orga-
nizoval třináct jednodenních 
akcí, šest víkendových poby-
tů a jeden příměstský tábor. 
V roce 2016 dostal Litvínov na 
výkon sociálně právní ochrany 
dětí dotaci 5,2 milionu. Pro rok 
2017 žádá o dotaci v téměř stej-
né výši. 

(pur) 

LITVÍNOV – Na rozkopané centrum města se musí v jarních měsících 
připravit obyvatelé Litvínova. Od března do května totiž plánuje 
město odvodňování Valdštejnské, Mostecké a Studentské ulice, 
tedy samotného srdce dopravních tepen Litvínova přímo vedle ná-
městí Míru. 

Stavební práce budou zahá-
jeny na počátku března podle 
aktuálního počasí. Vyfrézují se 
vozovky v úseku mezi přechody 
pro chodce v  ulici Studentská, 

Valdštejnská pod autobuso-
vými zastávkami a Mostecká. 
Poté se podle technologického 
postupu vybudují odvodňova-
cí liniové žlábky nad přechody 

pro chodce v  ulici Valdštejnská 
a Mostecká. Následně se položí 
nový živičný povrch. Poslední 
etapou prací bude vyznačení 
nového vodorovného dopravní-
ho značení. Během stavebních 
prací nebude dotčený úsek ko-
munikací uzavřen. Práce budou 
probíhat za provozu. Vždy bude 
průjezdný alespoň jeden jízdní 
pruh, během frézování vozovky 

a položení nového povrchu bude 
provoz navíc řízený regulovčíky. 
Dočasně bude přesunuto stano-
viště TAXI služby. Postup sta-
vebních prací by měl co nejméně 
omezit provoz vozidel, autobusů 
a chodců ve středu města. Sta-
vební práce budou provedeny 
v co nejkratším možném termí-
nu za dodržení veškerých tech-
nologických postupů.  (pur)

LITVÍNOV - Finanční dar ve 
výši 22 880 korun v rámci pro-
jektu „Obědy dětem“ získala 
hamerská základní škola. Dar 
je určen výhradně na obědy pro 
dvanáct vytipovaných žáků a to 
v období od března do června 
2017. Cílem projektu je pomoci 
dětem, které se ocitly v situaci, 

kdy si jejich rodiče nemohou 
dovolit zaplatit jim obědy ve 
školní jídelně. Pro děti, jejichž 
neutěšená situace je dlouhodo-
bá a nemají vidinu zlepšení situ-
ace, jsou obědy ve školní jídelně 
mnohdy jediným pravidelným 
teplým jídlem. 
 (pur)

LITVÍNOV - Radní doporuči-
li zastupitelům zrušit Pravidla 
k poskytování a použití úče-
lových finančních prostředků 
z Fondu oprav a modernizace 
bytového fondu, která byla 

schválena v březnu roku 2016. 
Současně navrhli schválit nová 
pravidla s účinností od března 
roku 2017. Stav peněz ve fondu 
k 31. 12. 2016 činil 15 745,9 tis. 
korun.   (pur)

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

Obědy zaplatí nadace

Nová pravidla pro půjčky

LITVÍNOV - V Městské knihovně 
Litvínov se střílelo o knižní od-
měnu. Knihovnice dospělého 
oddělení uspořádaly netradiční 
soutěž s názvem Valentýnská 
střelnice a soutěž pro velký 
úspěch pokračuje i nadále.

Zájemci z řad mládeže i hra-
vých dospělých se mohli po celé 
odpoledne zapojit do střelecké-
ho klání na herní konzoli (sou-
těž o Mistra luku), absolvovat 
Amorův hudební kvíz či pro-
kázat své znalosti historické po-
stavy sv. Valentýna. Knihovnou 
zněly ukázky milostných písní, 
z dětské herny se ozýval nadše-
ný jásot, nejen dětí, a čtenáři 
spontánně vyplňovali test zahr-
nující 13 zábavných i logických 
otázek o sv. Valentýnovi. Abso-

lutními vítězi se stali Libuška 
Křížová a Ondra Havlíček, kteří 
obsadili společné první místo 
a obdrželi ceny v podobě knižní 
odměny, čokolád a dalších drob-
ností. Knihovna podpořila tuto 
akci vydáním svého historicky 
prvního komiksu Zúčtování 
s  Valentýnem, jehož autorkou 
je knihovnice Hanka Knolová. 
„Pro veliký zájem čtenářek i čte-
nářů prodlužujeme soutěž o nej-
většího znalce sv. Valentýna do 
28. 2. 2017. Zúčastnit se mo-
hou čtenáři ve věkové kategorii 
mládež a dospělí. Hrajeme opět 
o odměnu, přičemž zadání kvízu 
získáte pouze v naší knihovně,“ 
shrnula základní informace ve-
doucí dospělého oddělení Mi-
chaela Hrabinská. (pur)

V knihovně se střílelo 

V centru města  bude opět staveniště

V Litvínově přibývá problémových 
nezletilých dívek

Grafi čka z Hamru vytvořila nejlepší obal

Terezie Adamová ze SOŠ v Hamru bodovala s tímto obalem na džínsy.

V centru Litvínova se už brzy začne kopat. Řidiči se budou muset obrnit trpělivostí.
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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
LITVÍNOV - V loňském roce řešil 
odbor sociálních věcí v  Litvíno-
vě 57 žádostí v  rámci prostup-
ného bydlení. 

Do třetího stupně, tedy do ná-
jemního bytu, se díky prostup-
nému bydlení dostalo 18 rodin. 
Jednalo se o byty v majetku CPI. 
Ve druhém stupni, v ubytovně 
UNO, bylo ubytováno 51 klien-
tů. V roce 2016 získal Litvínov 
dotaci na výkon sociální práce 
ve výši 1,6 milionu korun. Pro 
rok 2017 žádá město o 1,7 mi-
lionu korun.

Litvínov patří k průkop-
níkům systému prostupného 
bydlení u nás. Většina klientů, 
kteří jím ve městě dosud prošli, 

dokázala k lepšímu změnit svůj 
způsob života a nově získané 
nájemní bydlení si udržet. Jedná 
se o motivující systém nabídky 
prostupného bydlení pro níz-
kopříjmové skupiny lidí a lidí 
ohrožených sociálním vylouče-
ním. Systém zahrnuje tři stup-
ně: azylové bydlení, bydlení na 
městských ubytovnách a bydle-
ní v bytech standardního typu. 
Zájemci nemohou požádat 
o bydlení jen v jednom stupni, 
žádají o zapojení do programu 
jako celku. Komise pro pro-
stupné bydlení pak na základě 
přidělených bodů určuje, jaký 
stupeň bude zájemci nabídnut. 

(pur)

LITVÍNOV – Litvínov se připra-
vuje na opravy místních ko-
munikací. Podle místostarosty 
města Milana Šťovíčka dostaly 
během dvou ledových měsíců 
letošního roku pořádně zabrat. 
Počet výtluků, které je nutné 
opravit, se proti plánu výrazně 
zvýšil.

Odbor nakládání s majetkem 
v  Litvínově už sčítá škody po 
letošní tuhé zimě. „Se zaměst-
nanci odboru jsme projeli měs-
to a kontrolujeme komunikace. 
Je jasné, že se bude opravovat 
mnohem více, než jsme původně 
plánovali,“ uvedl místostaros-
ta Milan Šťovíček. Počet metrů 
čtverečních, do kterých se měs-
to pustí hned, jak to počasí do-
volí, vzrostl na pět tisíc. „Práce 
začnou na jaře, ale opravovat 
se bude určitě ještě v  létě,“ při-
pustil místostarosta. Na opra-

vy využije město metodu infra 
termo homogenizační renova-
ce. „Oprava dodá vozovce nové 
užitné parametry a je velmi šetr-
ná k životnímu prostředí. Město 
ji s  úspěchem používá od roku 
2012. Podle našeho mínění je to 
nejtrvalejší oprava výtluků ze 
všech známých technologií,“ do-
plnil Milan Šťovíček. Při opravě 
bude použit zahřátý asfaltový 
recyklát, asfaltové kry nebo 
balená směs. Tento materiál se 
aplikuje na infra zářiči nahřátý 
silniční svršek a poté je prove-
dena závěrečná penetrace. Jed-
ná se o plochy malého rozsahu 
s převažující výměrou jednotli-
vých ploch od 1 m2 do 20 m2. Za 
větší poškození vozovek mohou 
tuhé mrazy, více soli a také těžká 
technika, která musela v  době 
sněhové kalamity vyjet na litví-
novské silnice.  (pur)

Další rodiny dostaly šanci

Litvínovské silnice dostaly 
letos pořádně „zabrat“

MEZIBOŘÍ – Pacienty může zdra-
votnické zařízení REMED Me-
ziboří nově hýčkat na 23 elek-
trických polohovacích lůžkách. 
Získalo je díky dotačnímu pro-
gramu Ústeckého kraje. 

Elektrická polohovací lůžka 
doplnila vybavení zdravotnic-
kého zařízení, které v Meziboří 
poskytuje zdravotní péči v ob-
lasti fyziatrie, balneologie a lé-
čebné rehabilitace, zejména pro 
spádové území Ústeckého kraje. 
„Využili jsme dotační program 
Ústeckého kraje, bez kterého 
by nebylo v  našich silách takto 
komfortní lůžka pro naše klien-
ty pořídit. Podpora kraje je pro 
zařízení, jako je to naše, velmi 
důležitá. Děkujeme za ni,“ uvedl 
vedoucí lékař zařízení MUDr. 
Petr Myšák. Třiadvacet no-
vých lůžek si do zdravotnické-
ho zařízení přijel prohlédnout 
také náměstek Ústeckého kraje 

Martin Klika. „Naší snahou je 
zlepšovat podmínky pacientům 
v  podobných zařízeních, jako 
je REMED Meziboří. Chceme, 
aby se komfort následné a dlou-
hodobé péče v  Ústeckém kraji 
stále zvyšoval.  Dotační program 
pro zvyšování komfortu při po-
skytování následné a dlouhodo-
bé péče proto chceme vyhlásit 
i v letošním roce,“ uvedl Martin 
Klika. Nové vybavení z  dotač-
ního programu Ústeckého kraje 
potěšilo také starostu Meziboří 
Petra Červenku. „Meziboří se 
stává sportovním a rehabilitač-
ním centrem. Díky zdravotnic-
kým a sociálním zařízením, jako 
je REMED, v  Meziboří najdou 
pomoc pacienti, kteří potřebují 
rehabilitační služby. Jsem velmi 
rád, že se společnost se svými ak-
tivitami usídlila právě v  našem 
městě,“ konstatoval starosta. 
 (pur)

Pacienty REMEDu budou 
hýčkat polohovací lůžka

Nová lůžka z dotace si prohlédli náměstek hejtmana Martin Klika a 
starosta Meziboří Petr Červenka (vpravo).

Strategie prevence 
kriminality 

Dokument Strategie prevence 
kriminality na území Ústecké-
ho kraje na období 2017 – 2021 
shrnuje veškeré aktivity v oblasti 
prevence kriminality. „Její zpra-
cování je také jednou z podmínek 
pro zapojení kraje do systému 
prevence kriminality Ministerstva 
vnitra. S tím je spojená možnost 
čerpat prostředky ze státního 
rozpočtu na preventivní aktivity 
Ústeckého kraje z Ministerstva 
vnitra. Zároveň je také podklado-
vým dokumentem pro plánování 
preventivních aktivit pro obce Ús-
teckého kraje v této oblasti. Obce 
mohou na krajských aktivitách 
participovat či na tyto navazo-
vat,“ vysvětlil náměstek hejtmana 
Martin Klika. Pozornost v násle-
dujících pěti letech kraj opět upře 

na cílové skupiny dětí a mladist-
vých, včetně jejich rodin. Cí-
lové skupiny se mohou objevit 
i v opačných rolích, a to jak v roli 
pachatelů trestné činnosti, tak 
i v roli obětí. „Další cílovou sku-
pinou, na kterou bude zaměřena 
větší pozornost, jsou senioři, kteří 
se velmi často stávají oběťmi do-
mácího násilí, ale i ostatní trestné 
činnosti. Vyšší pozornost, oproti 
předchozí strategii, bude věno-
vána osobám opouštějícím insti-
tucionální péči, například dětské 
domovy,“ doplnil Martin Klika. 

Rodinné stříbro bude 
stát kraj milióny

Zastupitelé schválili finanční 
dotace na akce, které jsou za-
řazeny do Rodinného stříbra 
Ústeckého kraje. Dotaci dostane 
například Zahrada Čech, Seve-

ročeská filharmonie Teplice či 
Okresní agrární komora Most 
na vyhlášení potravinářské-
ho výrobku Ústeckého kraje. 
Z Mostecka dotaci získal napří-
klad Autodrom Most, a to 500 
tisíc korun na Czech Truck Prix 
2017, Hipodrom Most 500 tisíc 
korun na pořádání Velké letní 
ceny Ústeckého kraje a Krušno-
horská bílá stopa na rozšiřová-
ní a udržování běžeckých stop 
v Krušných horách.

Na situaci v dopravě 
kraj nenese vinu

Vedení kraje se intenzivně 
zabývá situací kolem zvýšení 
mezd řidičů veřejné autobuso-
vé dopravy. Následky vládního 
usnesení na posledním jedná-
ní řešili i zastupitelé Ústeckého 
kraje. Napříč zastupitelskými 

kluby zazněl názor, že by kraje 
neměly být těmi, které mají ře-
šit plnění rozhodnutí, které vlá-
da učinila na podzim loňského 
roku. Současně také souhlasí 
s dosavadními kroky Ústeckého 
kraje při jednáních s dopravci. 
Zastupitelé také přijali i usnese-
ní, ve kterém ukládají radním, 
aby začali pracovat na přípravě 
vlastního krajského dopravce.

Dotace i pro hospice
Zastupitelé schválili vyhláše-

ní dotačního programu Podpo-
ra vybraných služeb zdravotní 
péče 2017. Z  programu může 
být poskytnuta dotace například 
na služby hospiců, na léčbu dro-
gově závislých či na rehabilitaci 
hendikepovaných dětí. Na dota-
ce kraj vyčlenil částku 3 500 tisíc 
korun. Žádosti je možné podá-
vat od 10. do 21. dubna.  (pur)

Z jednání zastupitelů Ústeckého kraje

MOSTECKO - Pokud nejedete na jarní prázdniny na dovolenou, 
ještě to neznamená, že vaše dítko bude celý týden sedět doma. 
V Mostě a nejbližším okolí je totiž celý prázdninový týden co dě-
lat. Každý den prázdnin můžete strávit jinak a jinde, ale vždy se 
budete vy i vaše děti dobře bavit. 

Sobota 25. 2.
 Divadlo rozmanitostí Most 

od 10 hodin pohádka O třech 
přadlenách
 Docela velké divadlo Litví-

nov od 16 hodin tradiční dětský 
karneval - Habánkův karne val 
 Zábavní park Ústecké pod-

zemí od 11 hodin Masopustní 
zabijačka, přijďte v masce
 Úštěk, od 10 hodin 6. roč-

ník Úštěckého masopustu, ma-
sopustní veselí v lidovém kruhu
 Masopust 2017 v Kadani 

od 10 do 17 hodin

Neděle 26. 2.
 Jarní prázdniny v ZOO Ústí 

nad Labem, od 9 do 16 hodin 
budou v teple pavilonů připra-
vena samoobslužná stanoviště, 
kde si děti vyzkouší praktické 
úkoly a dovednosti. Odměna 
v pokladně  ZOO čeká na kaž-
dého, kdo stezku absolvuje, a to 
hned po splnění všech úkolů.

Pondělí 27. 2.
 Mimořádná jízda mo-

derního vlaku RagioShark na 
Moldavu v Krušných horách 
přímým spojem z Ústí nad La-
bem přes Teplice, Osek a Dubí. 
Z hlavního nádraží vyjíždí vždy 
v 8.24 hodin a zpět z Moldavy 
pak v 15.57 hodin. Kdo nestihne 
vlak v pondělí, může jet i násle-
dující den 28. 2.

Úterý 28. 2. 
 Městské divadlo v Mos-

tě od 17 hodin - Tajný deník 
Adriana Molea, divadelní 
adaptace kultovní knihy Sue-
Townsend je činoherním retro 
muzikálem pro teenagery i je-
jich rodiče. 
 Olbernhau Haus der Be-

gegnung od 15 hodin Karneval 
pro děti 

Středa 1. 3.
 Až do neděle 5. března mů-

žete navštívit Muzeum čaroděj-
nic. Seznámíte se s prvopočátky 
magie a na vlastní oči uvidíte 
alchymistickou dílnu s bublají-
cími lektvary. Vyzkoušíte si pra-

vou čarodějnickou školu a sed-
nete si do lavice, kde se učila 
i samotná Saxana. Muzeem ča-
rodějnic v Kadani vás provede 
čarodějnice Safíra nebo čaro-
dějnická teta Agáta. Prohlídka 
je od 13 hodin každou hodinu, 
poslední v 16 hodin. Vstupné je 
pro děti a důchodce 50 Kč a pro 
dospělé 80 Kč, pedagogický do-
zor zdarma. 

Čtvrtek 2. 3.
 Seiffen, Muzeum hraček od 

11 hodin
 Litvínov, zámek Valdštejnů 

od 9 do 17 hodin Fenomén to-
várny Heller a Schiller, výstava 
mechanických hraček 

Pátek 3. 3. 
 Most, Aquadrom je v pátek 

otevřen od 9 do 21 hodin. Če-
kají vás nerezové bazény, vodní 
atrakce, příjemné teploty a čis-
tota. 
 Aquasvět Chomutov na-

bízí návštěvníkům desítky růz-
ných vodních atrakcí. V bazénu 
rekreační části mohou lidé vy-
zkoušet divokou řeku, masážní 
trysky, houpací bazén, skluzav-
ku, masážní sedací lavice s bub-
linami, šplhací síť, vodní stěnu, 
masážní lehátka s bublinami, 

perlivý gejzír, vodní zvon, vo-
dopády nebo vodní dělo. V pá-
tek je otevřeno od 9 do 21 ho-
din.

Sobota 4. 3. 
 Divadlo rozmanitostí Most 

od 10 hodin Tři čuníci nezbed-
níci, nejslavnější pohádka Ang-
lie.
 Oblastní muzeum Louny 

od 9 do 17 hodin, výstava Sla-
bikáře z celého světa, pozoru-
hodná sbírka nejen českých, ale 
i zahraničních slabikářů.
 Pod zámečkem Klínovec 

KIDS CUP 2017, obří slalom + 
rodinný závod

Neděle 5. 3.
 Offroad safari vás vyveze 

do opuštěné krajiny Doupov-
ska. Nebo si sami zajeďte do Dě-
čína na dětské prohlídky zámku 
Děčín o jarních prázdninách. 
Za oponou, Hodinárium a Te-
rezínské příběhy jsou výstavy, 
které můžete po dobu jarních 
prázdnin navštívit společně, a to 
v určité časy a za speciální sní-
žené vstupné. Návštěvy je nutné 
předem objednat na nedvedo-
va@zamekdecin.cz, návštěvy 
jsou v 10, 12 a 14 hodin.

 (pur)

Jarní prázdniny si můžete užít i doma
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Načapali mládež 
MOST – Kontroly restaurací 

měli na programu mostečtí po-
licisté v těchto dnech. Zjišťovali, 
zda se dětem nepodává alkohol. 
„Hlídky státních policistů spolu 
se strážníky zkontrolovali 25 pro-
vozoven na území města Mostu. 
V jedné herně byl u herního au-
tomatu přistižen chlapec, které-
mu nebylo ještě 18 let a personál 
podniku mu umožnil hru. Policie 
proto nyní vyšetřuje případ ohro-
žování výchovy dítěte,“ informo-
vala policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. Policie informovala 
i orgán sociálně právní ochrany 
dítěte mosteckého magistrátu. 
Chlapec byl předán zákonnému 
zástupci. „Rodičům byl předán 
i další mladík, kterému nebylo 
ještě 18 let a kterému někdo po-
dal v mosteckém baru alkoho-
lický nápoj. I tímto případem se 
nyní zabýváme,“ doplnila mluv-
čí Světláková. 

S „máničkou“ za 
volantem

MOST – Silniční kontrole 
v Mostě neunikl řidič škodovky 
z  Loun. Ten se musel podrobit 
testu na návykové látky, který 
byl pozitivní na látku canabis. 
Motorista se podrobil následně 
lékařskému vyšetření a odbě-
rům. Policisté 27letému řidi-
či další jízdu zakázali a sdělili 

mu ve zkráceném přípravném 
řízení podezření ze spáchání 
přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Muž policistům 
přiznal užití marihuany. 

„Dobejval se k 
bejvalce“

MOST – Porušování domov-
ní svobody má „na triku“ 27letý 
muž z Mostu. Vynucoval si totiž 
vstup do bytu bývalé přítelkyně 
s odůvodněním, že nemá kde 
bydlet. „Poškozená mu ze stra-
chu neotevřela, neboť podezřelý jí 
měl vyhrožovat a měl se na místě 
pokusit vykopnout vstupní dve-
ře u bytu a na dveřích způsobit 
škodu ve výši 500 korun,“ uvedla 
na vysvětlenou policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. 

Zbyla jen kolečka
MOST – Proti veškeré logice 

a rozumu si počínal v  časných 
ranních hodinách neznámý po-
berta, který poškodil městský 
majetek. „V ulici SNP v Mostě 
někdo za obytným domem za-
pálil pět plastových kontejnerů. 
Nádoby na směsný odpad, papír, 
plasty a na sklo zcela shořely,“ 
informovala policejní mluvčí. 
Škoda zatím vyčíslena nebyla. 
Případem trestného činu poško-
zení cizí věci se zabývá mostec-
ká policie. (sol)

P orušené paragrafy

ÚSTECKÝ KRAJ – Znáte ve svém okolí někoho, kdo si za loňský rok 
podle vás zaslouží Cenu hejtmana Ústeckého kraje? Pak byste roz-
hodně neměli váhat, neboť písemné návrhy na toto ocenění je mož-
né posílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února.

Návrhy je možné zasílat pí-
semně na adresu: Odbor kance-
lář hejtmana, Krajský úřad Ús-
teckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 ÚSTÍ NAD LA-
BEM. Lze je ale doručit i osobně 
přímo do podatelny Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Návr-
hy včetně příloh posílejte do-
poručeně poštou. I v případě 
osobního doručení na obálku 

nezapomeňte připsat: Neotví-
rat – Návrh na Cenu hejtmana 
Ústeckého kraje. V návrhu odů-
vodněte, proč by daná osoba/
skupina osob měla být vyzname-
nána. Zašlete veškeré dokumen-
ty, které podpoří váš návrh – 
např.: životopis, výčet činností či 
zásluh, novinové články o činech 
či zásluhách, publikační přehled, 
atp. Připojte kontaktní údaje 

na navrhovanou osobu/skupi-
nu osob. Společně s návrhem 
na ocenění zašlete prohlášení 
o bezúhonnosti nominovaného 

a jeho souhlas s nominací. Veš-
keré příslušné formuláře jsou 
k dispozici ke stažení na strán-
kách www.kr-ustecky.cz (nov)

Máte poslední šance navrhnout své 
kandidáty na Cenu hejtmana

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může před-
ložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na úze-
mí Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to 
v těchto kategoriích: 

• regionální rozvoj
• sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
• věda a výzkum
• kultura
• sport

MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé na svém posledním jednání 
schválili rozpočet města pro letošní rok. Město bude hospodařit 
s 101 230 tisíc korunami, což je jeden z nejvyšších rozpočtů v his-
torii města. 

Běžné výdaje rozpočtu města 
činí 56  110 tisíc korun, kapitá-
lové výdaje v  hlavní činnosti 
45  120 tisíc korun a ve vedlej-
ší činnosti 31  160 tisíc korun. 
Mezi nejzásadnější investiční 
akce pro letošní rok patří nákup 
montážní plošiny pro technické 
služby za 1 800 tisíc korun, re-
konstrukce druhé části náměstí 
8. května za 16 500 tisíc korun, 
parkoviště v ulici Májové a Nad 
Parkem, klimatizace v  budově 
městského úřadu, pojezdové 
schodišťové sedačky pro dům 
s  pečovatelskou službou, ale 
hlavně decentralizace tepelné-
ho hospodářství za 24 miliónů 
korun. Zastupitelé dále schvá-
lili rozpočtový výhled na roky 
2018 – 2019. „Rozpočtový výhled 
slouží jako podklad pro přípravu 
rozpočtu města v  následujících 
letech. V  kapitálových výdajích 
jsou uvedeny pouze každoročně 
se opakující investice, a to mo-
dernizace veřejného osvětlení 
a zpevněných ploch,“ vysvětli-
la vedoucí finančního odbo-
ru Jarmila Roubalová. V  roce 
2018 by podle rozpočtového 
výhledu měly být příjmy Mezi-
boří 70 668 tisíc korun a výdaje 
63 751 tisíc korun. 

Bez výhrad zastupitelé schvá-
lili prodej části pozemků spo-

lečnosti Senior Park Centrum, 
která z  bývalé střední školy 
v Meziboří buduje centrum pro 
bydlení seniorů.  Dále rozhodli 
nevyhovět petici občanů 
a dál pokračovat ve výstavbě 
parkoviště v ulici Májová. „Pro-
ti investici nic nemáme, jen nás 
zajímá, zda budou parkovací 
místa na tomto parkovišti veřej-

ně přístupná, nebo zda budou 
pronajata,“ obrátil se s dotazem 
přímo na starostu obyvatel Má-
jové ulice Martin Pecka. „O tom 
jsme zatím neuvažovali. Pokud 
by ale místa byla pronajata re-
zidentům, pak podle platných 
pravidel, která  máme. Tedy mi-
nimálně 30 procent parkovacích 
míst by zůstalo veřejně přístup-
ných všem,“ odpověděl starosta. 
V  rámci interpelací zastupitelů 
si zastupitel Aleš Jedlička vyžá-
dal písemné zhodnocení zimní 
sezóny v  lyžařském areálu. „To 

je samozřejmost, kterou bychom 
stejně udělali,“ ujistil starosta. 
Místostarosta Oldřich Malý pak 
poděkoval přítomnému vedou-
címu Technických služeb Me-
ziboří Pavlu Esopovi za dobrou 
práci při zimní údržbě města 
i lyžařského areálu. „Letošní 
zima nebyla jednoduchá, ale vy 
jste to vše zvládli skvěle. Děkuji 
vám a prosím o předání poděko-
vání také všem zaměstnancům 
technických služeb,“ uvedl na zá-
věr Oldřich Malý.  (pur)

Meziboří letos chystá rekordní investice

Oldřich Malý je spokojený s tím, jak technické služby zvládly letošní zimní údržbu. Jejím zaměstnancům 
veřejně poděkoval na zastupitelstvu.
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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 oranžovou sedací 

soupravu, 3+1+1, v dobrém stavu. 
Spěchá. Cena dle dohody. Telefon: 
607 784 645

 ■ V Mostě prodám 2 x lednice s 
mrazákem Privileg, Siemens, cena 
za ks: 2 800 Kč, mrazák Perfekt – 7 
šuplíků – 2 800 Kč, vše v dobrém 
stavu. Telefon: 607 277 880, po 18 
hodině

 ■ V Mostě prodám 2 x sporák na 
plyn – PB 2 500 Kč, kupeckou váhu 
900 Kč – vše dobrý stav. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ V Mostě prodám dětskou dře-
věnou postýlku s matrací – 700 Kč, 
dětskou rozkládací židličku se sto-
lečkem – 300 Kč, dětskou vysokou 
plastovou jídelní židli – 450 Kč. Te-
lefon: 607 277 880 – večer

 ■ 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

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám nebo pronajmu rekre-

ační objekt, vhodný k rekonstruk-
ci, 50 km od Mostu, v okrese Ra-
kovník. Telefon: 731 077 471

 ■ Prodám ŘRD, 4+1 u Žatce, po-
zemek 350 m2, patrový domek je s 
garáží, dílnou, sušárnou, kotelnou, 
plastová okna, plynový kotel + 
kamna. Cena 1 260 000 Kč. Telefon: 
705 233 646

 ■ Prodám byt v Mostě, OV, u 
Kahanu, po rekonstrukci, 2+KK, 
270 000 Kč. Při rychlém jednání 
domluva 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

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

KULTURNÍ A INZERTNÍ MAGAZÍN

zajímavosti z vašeho města

KULTURA SPORT VOLNÝ ČASŽIVOTNÍ STYL
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Dnes hostí Litvínov 
plzeňské indiány

Hokejová Tipsport extra-
liga pokračuje dnes dalším 
kolem. V něm na svém ledě 
přivítá HC Verva Litvínov 
celek Škody Plzeň. Duel pro-
ti západočeským indiánům 
začíná v tradičním čase, tedy 
v 17.30 hodin. 

Mostečtí sezonu 
uzavřou doma 
s Litoměřicemi

Po dvou domácích zápa-
sech, ve středu s Kadaní a ve 
čtvrtek s  Havířovem, čekají 
v sobotu 25. 2. a v pondělí 27. 
2. hokejisty Mostu dvě utká-
ní venku, a to v  Havířově 
a v Kadani. Sezonu pak uza-
vřou 1. března, kdy od 17.30 
hodin hostí na domácím 
ledě mužstvo z Litoměřic.

V sobotu opět 
v Mostě na házenou
Po čtvrteční dohrávce 

WHIL s  pražskou Slávií, 
čeká házenkářky DHK Baník 
Most další domácí utkání již 
v sobotu 25. února. Vyzýva-
telem Černých andělů bude 
celek ŠKP Bratislava. Utká-
ní začíná ve sportovní hale 
v Mostě v 18 hodin. 

Dnes na Fotbalový 
ples do Medůzy

Mostecká Medůza dnes 
hostí tradiční Fotbalový ples. 
Ten začíná ve 20 hodin Jako 
host vystoupí zpěvačka Nela 
Kailová, moderovat bude 
Zdeněk Lukesle. Očekává se 
hojná účast, připravena bude 
bohatá tombola. 

V sobotu na Lomské 
přípravné utkání

Na sobotu 25. února je na-
plánováno přípravné utkání 
mezi doácím účastníkem 
krajského přeboru FK Lit-
vínov a hostujícím divizním 
týmem Mosteckého fotba-
lového klubu. Výkop je na 
umělé trávě v  Litvínově na 
Lomské ve 14.00 hodin.

Hokejistky zajíždějí 
do Pardubic

K dalšímu kolu naší nej-
vyšší hokejové soutěže žen 
zajíždí hokejistky HC Lit-
vínov do Pardubic. Na vý-
chodočeském ledě se budou 
snažit zopakovat výsledek 
z minulého vzájemného du-
elu, kdy na ledě v  Litvínově 
vyhrály vysoko 13:0.

Junioři vyzvou Ústí, 
muži Děčín

Dnes se na palubovce 
mostecké sportovní haly 
představí dva týmy Basket-
balového klubu Baník Most. 
A sice od 18 hodin začí-
ná utkání ligy dorostenek, 
v  němž hráčky Baníku U19 
vyzvou Slovan Ústí nad La-
bem. Od 20 hodin pak za-
číná zápas Severočeské ligy 
mužů mezi Baníkem A a BK 
Horejsek Děčín.  (jak)

y

ě

l

ZLÍN - Hráčkám Zlína se na domácí palubovce v utkání 18. kola WHIL 
nepodařilo najít recept na Černé anděly z Mostu a nakonec jim pod-
lehly 22:27, po poločase 8:19.

Zápas začaly obě strany vel-
mi nervózně, první branka 
zápasu padla až v 5. minutě. 
Tu vstřelil Most a od té doby 
předčil Zlín prakticky ve všem, 
o poločase vedly Severočešky 
už 19:8. Předvedla se především 
brankářka Mostu Dominika 
Müllnerová, která si jen během 
prvních deseti minut připsala 5 
úspěšných zákroků. Ve druhém 
poločase již obě družstva proto-
čila sestavy a dala šanci náhrad-
nicím. Most si už bez jakéhoko-
liv problému držel velký náskok 
vytvořený z prvního poločasu 
a nakonec vyhrál. 

„V prvním poločase naše hráč-
ky do puntíku splnily vše, co jsme 
si takticky připravili a nepustily 
soupeře prakticky k ničemu. Na 
palubovce jsme jednoznačně do-
minovali a díky agresivní obraně 
a rychlému přechodu do útoku 

jsme soupeře zaskočili,“ komen-
toval vývoj utkání mostecký 
trenér Peter Dávid. Do hry za-
sáhly i mladší hráčky a na palu-
bovce se tak vystřídal prakticky 
kompletní kádr. „Přibližně pa-
desát minut jsme na palubovce 
jasně dominovali, za jediné ne-
gativum na našem výkonu bych 
označil posledních deset minut, 
které se nám vyloženě nepovedly, 
a soupeř snížil náš výrazný ná-
skok. Výsledek ale za celou dobu 
zápasu nebyl v ohrožení,“ dodal 
kouč. 

HC Zlín – DHK Baník Most 
22:27 (8:19). Nejvíce branek: 
Birkušová 4, Kamenářová 4, 
Hradilová 3, Nygrýnová 3 – 
Szarková 6/1, Růčková 5/1, Mi-
kulčík 5. Rozhodčí: Horáček, 
Novotný. Sedmimetrové hody: 
1/1 – 2/2. Vyloučení: 2:4. Diváci: 
165.  (jak)

MOST – Zimní stadion v  Mostě 
hostil v sobotu již V. ročník Vel-
ké ceny Mostu v  krasobruslení 
a zároveň ještě IV. ročník závo-
du přípravek. 

Na závody se přihlásilo 218 
závodníků z  31 oddílů, nako-
nec jich díky nemocem dorazilo 
180, z toho 11 chlapců Domácí 
mostecký oddíl reprezentova-
lo 16 závodníků. Ti vybojovali 
celkem deset medailí. Hostem 
podniku již tradičně bývá Rad-
ka Kovaříková, trojnásobná 
mistryně světa v  krasobruslení, 
která dorazila i tentokrát, a pri-
mátor Mostu Jan Paparega. 

„Ráda bych poděkovala dětem 
za reprezentaci, trenérům za pří-
pravu závodníků, rodičům dětí 
za pomoc při organizaci závodu. 

A samozřejmě všem sponzorům, 
díky kterým jsme mohli uspořá-
dat tento celorepublikový závod,“ 
řekla předsedkyně oddílu kra-
sobruslení Sport Most Monika 
Kordíková. Výsledky mostec-
kých závodníků:

Přípravka – volná jízda: 2. 
Mrkvičková Aneta, 3. Nováko-
vá Stela. Přípravka – prvky: 1. 
Mrkvičková Aneta, 3. Nováková 
Stela. Přípravka mini – prvky: 
2. Kordíková Mariana. Nováčci 
mladší: 1. Blahoutová Eva. Žač-
ky nejmladší B: 1. Maříková Ště-
pánka. Žačky mladší B: 2. Vit-
mayerová Alexandra. Žačky B: 
3. Vaňková Lucie. Adult: 2. Ko-
záková Eva. Exhibice (na závod 
nenastoupil z důvodu nemoci) 
Kordík František.  (jak)

LITVÍNOV – V  utkání 48. kola Tipsport extraligy hostil domácí HC 
Verva Litvínov v  podkrušnohorském derby tým Energie Karlovy 
Vary. V utkání s posledním týmem tabulky ztratila Verva bod, ale 
ten druhý, získaný v prodloužení, se může v konečném účtování 
ukázat důležitý. Ropáci nakonec zvítězili 3:2, když rozhodující gól 
zaznamenal hned v úvodu nastavené hry obránce Filip Pavlík.

„První třetinu jsme prospali, 
ve druhé jsme se zlepšili a nepří-
znivý výsledek se nám povedlo 
otočit. Ale měli jsme vyložené 
šance na větší odskok. Škoda, 
že se nám to nepodařilo, hlavně 
Hořavovi, který měl prakticky 
prázdnou branku a přestřelil 
ji. Ve třetí třetině to byla opa-
trnější hra. V prodloužení jsem 
rád, že jsme to uhráli, i když ve 

třetí části jsme mohli dostat roz-
hodující branku. Tři zápasy po 
přestávce a osm bodů, s tím jsme 
maximálně spokojeni,“ řekl po 
zápase trenér domácích Radim 
Rulík.

HC Verva Litvínov – Ener-
gie Karlov Vary 3:2pp (0:1, 2:0, 
0:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 
33. J. Černý (Pavlík, V. Hübl), 
36. V. Hübl (Sørvik, R. Hanzl), 

61. Pavlík (J. Černý, R. Hanzl) 
– 12. Flek (Rachůnek, Gríger), 
50. Mikulík (Gríger, Rachůnek). 
Rozhodčí: Pešina a Bejček. Vy-
loučení: 6:3, navíc Dujsík 2+2 
min. hrubost a Gríger (oba KV) 
2+10 min. nesportovní chování. 
Využití: 1:1. Zásahy: Janus 25 – 
Závorka 31. Diváci: 5 085. 

Sestava HC Verva Litvínov: 
Janus – Pavlík, Gula – Kubát, 
Sørvik – Sklenička, Pilař – 21. 
Kokeš - Martynek, V. Hübl, Lu-
keš – M. Hanzl, R. Hanzl, Černý 
– Hořava, Gerhát, Trávníček – 
Válek, Reichel, Jurčík. Připraven 
Petrásek. Trenéři Rulík, Strán-
ský, Šlégr.  (jak)

HEIDENAU - Hráči přípravky Mosteckého fotbalového klubu kate-
gorie U7 vyrazili za hranice, aby se v  sousedním Německém Hei-
denau zúčastnili halového turnaje. 

Jak vše dopadlo, přiblížil tre-
nér Roman Hačecký: „V neděli 
jsme zavítali na turnaj roční-
ku 2010 do německého města 
Heidenau, ležícího nedaleko 
Drážďan. V turnaji startovalo 
dvanáct družstev, rozdělených 
do dvou skupin po šesti. Naši 
malí svěřenci odehráli ve sku-
pině pět zápasů. S bilancí čtyři 
výhry a jedna prohra postoupili 
do semifinále ze druhého mís-
ta. Zápas o finále se odehrával 

na jedné polovině, a to polovině 
našeho soupeře. Po několika vel-
kých šancích, nastřelené tyčce, se 
náš soupeř dostal 10 vteřin před 
koncem do jediného útoku a skó-
roval. Turnaj jsme tak zakončili 
soubojem o třetí místo a to vítěz-
stvím.“ 

Hrál se systém 1 + 4 na 
hřišti 40 x 20 metrů. Bohu-
žel Mostečtí podle trenéra ne 
vždy prodali vše, co už umějí, 
u některých se hodně projevila 

tíha okamžiku, ale zároveň se 
odkryly nedostatky, na kterých 
ještě musí na trénincích dále 
pracovat. 

„Velkým kladem bylo málo 
inkasovaných branek, tři v sed-
mi utkáních, navíc náš brankář 
obdržel cenu nejlepšího gólma-
na turnaje, a nasazení chlapců 
při zápasech. Záporem pak ne-
dodržování základních pokynů 
a splašenost některých borců. 
Celkově hodnotím tento turnaj 
pozitivně a děkuji obětavým ro-
dičům za podporu a hlasité po-
vzbuzování,“ uzavřel trenér.

 (jak)

Dobrý výkon i hra mladých fotbalistů MFK U7 v Německu

Do Mostu se sjeli 
krasobruslaři k Velké ceně, 
domácí brali deset medailí

Černí andělé přivezli 
body ze Zlína

František Zeman 
slaví sedmdesátiny

MEZIBOŘÍ - Dlouholetý 
fotbalový funkcionář SFK 
Meziboří František Zeman 
oslavuje v těchto dnech ži-
votní jubileum, a sice 70 let. 
K životnímu jubileu mu byli 
popřát také zástupci Okres-
ního fotbalové svazu v Mos-
tě, v čele s předsedou OFS 
Lubošem Luňáčkem. 

František Zeman byl za 
dlouholetou záslužnou práci 
s mládeží OFS Most nomino-
ván k udělení ocenění Osob-
nost fotbalu - nositel plakety 
Dr. Václava Jíry.  (jak)

Verva přetlačila Energii 
v prodloužení

MOST/KADAŇ - V  sobotu 18. 2.  
se v Kadani konal druhý ročník 
turnaje v kickboxingu určený 
pro děti a začátečníky - Kadaň 
Open 2017. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 
77 závodníků  ze 14 sportovních 
klubů z České republiky a z Ně-
mecka. Na dvou zápasištích pro-
běhlo celkem 120 zápasů. Zá-
pasilo se v disciplínách kalaki, 
pointfighting a lihtcontact. Kick 

boxeři z SK Leon Most přivezli 
z turnaje celkem devět medai-
lí (dvě zlaté, tři stříbrné a čtyři 
bronzové). Počtem medailí se 
v celkovém pořadí umístili na 
třetím mítě. 

Za SK Leon Most se turnaje 
zúčastnil Štěpán Zuda, Jan Bláha, 
Kateřina Kašparová, Tereza Ka-
beláková, Ráchel Borovská, Julia 
Marková, Kryštof Průša, Lukáš 
Světlák a Josef Piskač.  (ina)

Kickboxeři z SK Leon Most 
sklízeli medaile
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LOM – Prohlédnout si všechna zákoutí, učebny, jídelnu, školní klub 
i školní časopis si mohli rodiče dětí i budoucí školáci při Dni otevře-
ných dveří Základní školy a Mateřské školy Lom. Školou je provedl 
Jakub Ozaňák pověřený řízením školy. 

Na návštěvníky čekaly po-
choutky z  místní kuchyně, 
výrobky školních dětí ale také 

ukázky toho, co se děti ve ško-
le naučily. Nechyběly pokusy 
v  odborných učebnách, před-

stavení států Evropy s nabídkou 
originálních sýrů, ukázka umě-
ní místních mažoretek. „Den 
otevřených dveří jsme připravili 
nejen pro rodiče budoucích prv-
ňáčků. Chtěli jsme všem uká-
zat, že naše škola nabízí stejné 
možnosti jako školy ve větších 
městech. V  mnoha ohledech je 
naše škola lépe vybavená. V od-
borných učebnách mohou děti 
během výuky provádět pokusy, 
škola pro ně připravuje pracovní 
sešity zdarma, nabízíme boha-
tou zájmovou činnost a zkušené 
pedagogy. Je škoda, když děti 
z  Lomu složitě dojíždí do školy 
do sousedství, když dobrou ško-
lu mají přímo ve městě,“ říká 
Jakub Ozaňák. Rodiče, kteří 
školu navštívili, si prostředí 
chválili. „Jsem překvapen, jak je 
škola dobře vybavená. Zvažovali 
jsme, jestli zapsat naši dceru do 
Lomu, nebo ji vozit do Litví-
nova. Lomskou školu má v  do-
cházkové vzdálenosti, nemusela 
by nikam dojíždět. Dnes jsem 
se navíc přesvědčil, že rozhodně 
nebude ve výuce o nic ochuzena, 
spíše naopak,“ pochválil ško-
lu jeden z  tatínků, který se do 
školy přišel podívat i se svou 
budoucí školačkou. „Chtěl bych, 
aby měla budoucí první třída 
patnáct žáků. Z  Lomu půjde 
k zápisu více než třicet dětí, vě-
řím, že polovina z  nich využije 
školu, kterou má ve svém městě,“ 
doplnil Jakub Ozaňák. Zápis do 
první třídy je 7. dubna od 12 do 
17 hodin a 8. dubna od 10 do 14 
hodin.  (pur)

U některých pokusů neodolal ani Jakub Ozaňák 
pověřený řízením školy. Jak sám říká, některé 
pomůcky by si nejraději odnesl domů a hrál si 
s nimi sám. 

Ve školních dílnách se děti naučí zacházet s nářadím. Od příštího 
školního roku se ve škole zaměří na výuku praktických činností, ve 
kterých děti obecně pokulhávají.

Je libo tančící rozinky? Školáci předvedou, jak se to dělá.

Mouka hoří, přesvědčil jeden 
ze žáků praktickou ukázkou 
návštěvníky školy.

Tady se to zapálí, v kotli se začne vařit voda, vznikne pára a ta pohání 
stroj. Kluci ze druhého stupně přesně věděli, jak princip parního stroje 
vysvětlil.

Se zapojením elektrických obvodů se musí opatrně. 
Žáci lomské školy ale vědí, jak na to.  

Místní kuchařky si daly záležet a vítaly rodiče a budoucí školáky koláčky.

Škola nabízí řadu zájmových kroužků a volnočaso-
vých aktivit. Mimo jiné například i oddíl mažoretek.

Učebna přírodopisu je vybavena novými mikroskopy. Pro školáky 
pomůcka, která je obzvlášť baví.

VÍTEJTE 
v lomské 
základní 

škole


