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MOST – Internetem se šíří nová 
petice za „Slušné bydlení na 
Mostecku“. Souhlas s  jejím ob-
sahem mohou občané vyjádřit 
svým podpisem, a to jednodu-
chým kliknutím a vyplněním 
údajů.   

Petici v  elektronické podobě 
vytvořili naštvaní a pobouření 
občané. Smyslem je bojovat za 
důstojné bydlení obyvatel, a to 
zejména v  sociálně vyloučených 
oblastech a deprivovaných zó-
nách, kterých tu přibývá jako 
hub po dešti. Autoři petice vy-
zývají vládu, aby vytvořila novou 
a především účelnou legislativu 
pro  oblast bydlení, která by ne-
diskriminovala slušné a poctivé 
nájemníky. „Již dále nemíníme tr-
pět znečištěné a neustále štěnicemi 
kontaminované domy, ve kterých 
žijeme společně s nepřizpůsobi-
vými občany. Naše nemovitosti 
ztrácejí na své hodnotě a dosavad-
ní řešení cítíme jako diskriminač-
ní vůči nám,“ píše se mimo jiné 
v petici. Lidé chtějí docílit omeze-
ní prodeje nemovitostí realitním 
kancelářím, které je dále prodá-
vají nebo pronajímají nepřizpů-
sobivým občanům. Navrhují také 
přísnější řešení opakovaných 
přestupků a lepší možnosti pro 
jejich dokazování. Trnem v  oku 
jsou stěžovatelům také štědré so-
ciální dávky a slabý tlak institucí 

na začleňování nepřizpůsobivých 
do pracovního procesu a další 
nešvary. V současné době je pod 
peticí podepsána více než stovka 
občanů. 

„Stavební bytové družstvo 
Krušnohor tuto aktivitu vítá 
a je rádo, že se podobné iniciativy 
množí. Dokážou totiž zesílit tlak 
na vládu, aby už konečně něco 
v  oblasti bydlení a spolubydlení 
s  nepřizpůsobivými udělala,“ je 
přesvědčen Petr Prokeš, tisko-
vý mluvčí SBD Krušnohor. Ten 
mimo jiné připomíná, že někte-
ré věci v elektronické petici „Za 
slušné bydlení…“ až nápadně 
připomínají petice janovskou 
a mosteckou z  roku 2015, kte-
ré podepsaly tisíce lidí. „Díky 
tomuto úsilí se problémy s  byd-
lením u nás zabýval i předseda 
vlády Bohuslav Sobotka, který 
k  sobě pozval ředitele Krušno-
horu Františka Rybu, ředitelku 
správy BD Družba Ústí nad La-
bem Moniku Sobotkovou a ústec-
kého senátora Jaroslavu Doubra-
vu. Výsledkem setkání bylo to, 
že po osmi letech nezájmu státu 
o Mosteckou výzvu začaly práce 
na legislativních návrzích ob-
sažených ve jmenovaném  do-
kumentu, které byly oprášeny 
janovskou a mosteckou peticí,“ 
dodává k aktivitám Krušnohoru 
Petr Prokeš. (sol)

Občané říkají DOST sociálnímu nešvaru!

  Tři čuníci nezbedníci

MOST – V sobotu 
4. března od 10 hodin 
uvede Divadlo roz-
manitostí loutkové 
představení. Jedna z 
nejslavnějších pohádek 
Anglie se stala předlo-
hou pro nové zpraco-
vání veselého příběhu 
tří prasátek. Vstupné je 
70 Kč.

  Planetárium 
promítá pro veřejnost

MOST – V neděli 
5. března v 16.30 hodin 
můžete zavítat do 
mosteckého planetária 
na populárně naučný 
program pro dospělé a 
děti od 11 let s názvem 
Světlo, které škodí. 
Vstupné pro děti do 15 
let 30 Kč, pro dospělé 
65 Kč.

  Staň se robotem

TEPLICE – Jistě znáte 
pojem „virtuální rea-
lita“. Ale co to vlastně 
je? Olympia Teplice 
provede tímto tajem-
ným světem a to hned 
v pondělí 6. března. 
Navštívit je možné 
hned šest virtuálních 
stanovišť. V sobotu 11. 
března od 14 hodin si 
zábavné odpoledne 
může užít celá rodina.

MOST – Fungování jedné z nej-
starších památek regionu, uni-
kátního románsko-gotického 
kostela svatého Jakuba v  Bed-
řichově Světci je ohroženo. 
A s  ním i konání oblíbených 
akcí, které se tu každoročně ko-
nají. 

Koncem února letošního 
roku vypršela smlouva o vý-
půjčce kostela s Římskokato-
lickou farností Bečov (dnes 
Římskokatolická farnost Vtel-
no), která památku na šest let 
propůjčila do užívání obecně 
prospěšné společnosti Naděje, 
o. p. s. 

Ačkoliv se obecně prospěšná 
společnost (která o kostel řadu 
let pečovala) snažila smlouvu 
o výpůjčce před jejím vyprše-
ním znovu prodloužit, 
jednání zkrachovala. 
„Doba výpůjčky kon-
cem února skončila. 
Ve smlouvě bylo na-
psáno, že pokud 
bude výhodná 
pro obě stra-
ny, může se 
p r o d l o u ž i t . 
M y j s m e 

o to požádali už loni, ale vtelen-
ský administrátor farnosti, coby 
vlastník památky, nám odpo-
věděl, že smlouvu neprodlouží 
a že se o kostel bude starat církev 
sama vlastními silami,“ uvedl 
předseda Správní rady Naděje 
Petr Pillár. 

Při jednáních s  církví nebyla 
úspěšná ani obec Bělušice, kte-
rá se rovněž s dalšími nadšenci 
o nejstarší kulturní památku na 
Mostecku pravidelně stará a za-
jišťuje její údržbu. „Je to velká 
škoda. Je nám velmi líto, že to 
takto dopadlo. Psali jsme dopisy, 
schvalovali jsme i v  zastupitel-
stvu, že bychom měli zájem o vý-
půjčku kostela na dobu deseti let. 
Případně i o převod, protože jsme 
do záchrany kostela dali už mno-
ho peněz a úsilí. Bohužel jsme 
ale nedostali kladné stanovisko,“ 
komentovala situaci starostka 

Bělušic Veronika Pocho-
bradská. Obec se 
proto obrátila na 

vyšší instanci, 
ale neuspěla 
ani zde.  



Církvev chce vrátit 
„Bedřichův Světec“
Uzavře se kostel pro veřejnost?

Zneužívání sociálních dávek, přemrštěné příspěvky na bydlení, nepořádek a obtěžování neustálým hlukem. Toho všeho už mají slušní lidé dost!
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Viva Jump

STAŇ SE NOVOU MISS FACE
Vyhraj auto a jeď reprezentovat ČR 
na světovou soutěž krásy

S SEBOU SI VEZMĚTE: 
občanský průkaz, boty na podpatku, 

dvoudílné plavky a tmavé džíny

OC CENTRAL MOST
OBCHODNÍ CENTRUM 

Radniční 3400, Most

4. 3.
REGISTRACE OD 16:00

CASTING OD 17:00

www.missface.cz
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Nabízíme pracovní místo:

2x zedník + řidič silničních motorových vozidel

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

Požadujeme kvalifi kaci:
- vzdělání SO s výučním listem
- zedník, řidičský průkaz skupiny C
- zedník, řidičský průkaz skupiny B
- (případně výhodou navíc strojní průkaz na nakladač)

Sídlo společnosti TSmM Dělnická 164 Most
Řízení lidských zdrojů Ing. Honová

Nečekaný konec rokování zastupitelů

Jednali jen pár minut
MOST – Do mostecké knihovny 
zavítá v pondělí 6. března v 18 
hodin proslulý fotograf Robert 
Vano. 

Vzhledem k tomu, že Ro-
bert Vano je velmi sdílný, ředi-
tel knihovny Tomáš Ondrášek 
upozorňuje, že beseda se může 
protáhnout na dvě až tři hodiny. 
Robert Vano je především mód-
ní a reklamní fotograf. Fotogra-
fuje černobílé portréty a akty na 
klasický film a používá také už 
málo používanou techniku plati-
notypie. Magazín Colour Planet 
jej v roce 2009 označil za „me-
zinárodně proslulého fotogra-
fa“ a umístil Vana na 11. místo 
v žebříčku patnácti nejvlivněj-
ších českých gayů.  V roce 2010 

mu byla udělena Evropská cena 
Trebbia za tvůrčí činnost. Prosla-
vily ho krom jiného mužské akty. 

Za vstupenky v předprodeji 
zaplatíte 100 /40 Kč a v den ko-
nání 130/60 Kč. (red)

MOST - Město Most se letos 
opět připojí k mezinárodní 
dobrovolnické akci Ukliďme 
svět/Ukliďme Česko 2017. Akce 
proběhne dne 8. dubna od 9 do 
12 hodin.

V České republice bude tato 
akce již počtvrté a letošním re-
publikovým cílem je překoná-
ní hranice 100 000 zapojených 
dobrovolníků. Město Most se 
letos zapojí podruhé. Navazuje 

tím na loňskou úspěšnou akci, 
které se zúčastnilo na 550 dob-
rovolníků z řad občanů města, 
místních skautů i žáků základ-
ních škol, kteří sesbírali celkem 
3 500 kg odpadu. Dobrovolníci, 
kteří budou ochotni ve svém 
volném čase přiložit ruku k dílu 
a pomoci vylepšit vzhled města, 
ve kterém žijí, jsou vítáni. Zú-
častnit se můžete i bez předcho-
zí registrace.  (nov)

Minulý čtvrtek 23. února 
2017 mělo proběhnout řádně 
svolané zastupitelstvo, jeho jed-
nání však i přes účast 40 zastu-
pitelů ze 45 vůbec neproběh-
lo. Důvod je prostý - koaliční 
zastupitelé neměli potřebnou 
převahu a opoziční zastupitelé 
(ANO 2011, Mostečané Mostu 
a KSČM) toho využili a pro-
gram jednání nepodpořili. A to 
přesto, že při seznámení s tím-
to programem k němu neměli 
jedinou připomínku, a žádný 
dodatečný nebo nový bod pro-
gram nenavrhli. Tím ale spus-
tili lavinu problémů, které pro 
měst Most, a hlavně pro všech-
ny jeho občany, z toho vyply-
nou. 

Zastupitelstvo mělo napří-
klad schvalovat obecně závaz-
nou vyhlášku č.2/207 o regula-
ci hlučných činností upravující 
provoz hlučných strojů v měst-
ské lokalitě Souš, po které 
volali zejména její obyvatelé 
v souvislosti s provozem v are-
álu Autodromu Most. Vzhle-
dem k vývoji počasí lze před-
pokládat, že v řádu dnů začne 
tréninkový program autodro-
mu, oddálí se účinnost této 
vyhlášky minimálně o týdny. 

Lidé v okolí Autodromu tak 
nebudou mít prostřednictvím 
města Most páku na provozo-
vatele, aby dodržovali provoz-
ní klid, předpokládaný vyhláš-
kou. Její účinnost se tedy také 
odkládá minimálně o několik 
týdnů.

Stejný skluz bude mít i  schvá-
lení obecně závazné vyhlášky č. 
4/2017 o konzumaci alkoholu 
na veřejných prostranstvích, 
která rozšiřuje lokality, ve kte-
rých je toto chování zakázáno. 
K tomu řekl primátor Mostu 
Jan Paparega: „Schválení to-
hoto dokumentu, jakož i jeho 
účinnost v praxi byla bohužel 
z důvodu nezájmu opozice pra-
covat ve prospěch občanů města 
odsunuta.“ Znamená to, že opět 
s příchodem teplejšího počasí 
znovu mohou přicházet stížnos-
ti občanů na opilecká extem-
pore v lokalitách, které by roz-
šířená vyhláška od podobného 
jednání ušetřila a dala Městské 
policii náležitou zákonnou opo-
ru při řešení přestupků.

Největším problémem, ply-
noucím z nezodpovědného 
jednání opozice, je ale přímé 
ohrožení nejvyšší investiční 
akce tohoto roku - opravy mos-

tu v ulici J. E. Purkyně u nemoc-
nice. Tady má město přislíbený 
velmi výhodný úrok. V tomto 
případě je každý týden, o který 
se posune schválení zastupitel-
stvem, zásadním ohrožením 
tohoto projektu. Pokud se ne-
stihne vše - od soutěže o doda-
vatele až po dokončení stavby 
- do konce listopadu, drasticky 
se změní podmínky úvěru smě-
rem vzhůru. Znamená to tedy, 
že městu hrozí více než dvoj-
násobně vysoké úroky tohoto 
úvěru. Vyjádřeno čísly - úvěr 
může stoupnout až o jeden mi-
lión korun.

To všechno jsou důsledky 
jednání opozičních zastupitelů, 
kteří bez jediného slova skončili 
jednání zastupitelstva fakticky 
dřív, než začalo.

Někteří opoziční zastupitelé, 
kteří politiku svého subjektu 
před časem  založili na heslu 
„nekecáme, ale makáme“, tak 
řešení rozhodujících a zásad-
ních investičních akcí letošní-
ho roku podřadili politické hře 
bez odpovědnosti z následků 
a zájem občanů, kteří například 
na zmíněné obecně závazné vy-
hlášky čekají, tak zcela vyřadili 
ze hry. 

MOST – Poslední únorové zasedání Zastupitelstva města Mostu 
skončilo už po několika minutách. Zastupitelé totiž neschválili pro-
gram jednání a tím pádem musel primátor Jan Paparega rokování 
hned po zahájení odvolat. Vyhlášen je už ale náhradní termín, a to 
na úterý 7. března. 

Důvodem odvolání byla chy-
bějící potřebná většina, kterou 
tentokrát vládní koalice souč-
tem svých hlasů nevytvořila. 
„Při hlasování o programu jed-
nání jsme měli 22 hlasů PRO, 18 
se zdrželo… Našemu klubu chy-
běli bohužel tři zastupitelé, kteří 
se omluvili, a to je důvod, proč 
nebyl schválen program, a tím 
pádem muselo být zastupitelstvo 
zrušeno,“ komentoval situaci 
primátor. Ten ale ujistil, že už na 

březen chystá svolat mimořádné 
zasedání, a to hned po jarních 
prázdninách. „Domluvili jsme 
se se zastupiteli z  našeho zastu-
pitelského klubu na náhradním 
jednání. To by se mělo uskuteč-
nit hned po jarních prázdninách, 
a to v úterý 7. března v tradičním 
čase od 15 hodin. Některé mate-
riály, které jsme měli na únorové 
zasedání připravené, skutečně 
nesnesou odkladu,“ upozornil 
Jan Paparega a připustil, že stá-

vající situace, kdy zastupitelé 
neodhlasovali některá usnesení, 
může vážně zkomplikovat při-
pravované akce. „Velmi výrazně 
se může zkomplikovat například 
situace kolem rekonstrukce mos-
tu u nemocnice, v ulici J. E. Pur-
kyně, protože jsme měli připra-
vený materiál, týkající se směny 
pozemků. Na to je navázáno 
stavební povolení a další procesy. 
Nevím, zda si to všichni dosta-
tečně uvědomují,“ podotkl hned 
po skončení únorového jednání 
první muž města. Na programu 
byla připravena ke schvalování 
také nová tzv. protihluková vy-
hláška, která by měla alespoň 
trochu pomoci obyvatelům Sou-

še řešit jejich stížnosti na stále 
se zvyšující hluk z autodromu. 
Právě Soušští se v početné se-
stavě na zastupitelstvo poslední 
únorový čtvrtek dostavili a byli 
z  chování mosteckých politiků 
rozladění a naštvaní. „Schva-
lovat se měla také protihluková 
vyhláška. Čekali jsme na stano-
visko ministerstva vnitra - které 
bylo bez negativního zjištění. 
Vyjádření jsme dostali až v době, 
když už byly materiály pro zastu-
pitele uzavřené a tak se měla vy-
hláška dostat na pořad dne jako 
doplňující materiál,“ podotkl 
ještě k  programu únorového 
jednání primátor Paparega. 

(sol)

Robert Vano v knihovně

Pan primátor Paparega za se-
bou má další premiéru. Jednou 
bylo zastupitelstvo zrušeno pro 
jeho naprostou neznalost legis-
lativy platné pro konání zastu-
pitelstva, jednou mu z  jednání 
celá opozice odešla (protože 
nedostala sebemenší šanci roz-
porovat Mostečany poškozující 
rozhodnutí koalice) a konečně, 
minulý týden ve čtvrtek se roze-
šlo zastupitelstvo, protože opo-
zice nepodpořila program. Ten-
to krok ale nebyl namířen proti 
občanům, jak se nám snaží pan 
primátor podsunout, byl jenom 
dalším dokladem primátorovy 
neschopnosti vést zastupitel-
stvo, respektive město Most.

Opozice nemá jinou možnost 
- a v případě Mostu to platí dvoj-
násob - jak upozornit občany na 
zvěrstva prováděná koalicí, než 
čekat na chybu koalice. A když 
už nedostane prostor jinak, tak 
třeba nepodpořit program zase-
dání. Základní úlohou primáto-
ra je, že musí mít přehled o tom, 
kolik vlastně má přítomných 
„svých“ zastupitelů na jednání. 
Pokud zjistí, že mu chybí jeden 
hlas, tak je pravidlem a slušnos-
tí, požádat opozici o podporu. 
To pochopitelně pan primátor 

neučinil. A tak opozice pro pro-
gram nezvedla ruku – hlas totiž 
chyběl koalici, ne opozici. Mož-
ná by se měl primátor tato zá-
kladní pravidla fungování opo-
zice a koalice konečně naučit.

Opozice v našem zastupitelstvu 
nemá možnost zastavit nepravos-
ti, jako je třeba výměna jednoho 
z  nejlukrativnějších pozemků 
v  centru města za naprosto bez-
cenné kousky pozemků po celém 
Mostě s  panem Zelenkou. Od-
pověď vedení radnice na protest 
opozice byla opravdu zarážející 
– město prý od Zelenky dostalo 
„strategicky důležité pozemky“. 
A tak pozor, vážení občané, až 
pojedete kolem bývalé Severo-
grafie (která patří Zelenkovi), až 
pojedete na Skyřice, kolem kous-
ku pozemku vedle plechových 
hal, až půjdete kolem záhonků 
u Zelenkovo „bonbónků“ v  uli-
ci Bělehradská atd., tak vězte, že 
jdete kolem strategicky důležitých 
pozemků. Stejné to bylo se schvá-
lením dotace na fotbal, u které 
nikdo neví, kde vlastně skončila 
a kontrolu za město provádějí 
lidé, kteří fotbal vedou a byli pří-
jemci dotace, atd. Jak se má opo-
zice bránit? Bohužel jenom tím, 
že čeká na chybu koalice.

A tak se nabízí pár otázek. 
Pane primátore, nebylo by lep-

ší, místo vydání vyhlášky, která 
většině občanů Mostu mnoho 
nepřinese (protože vydat ji je-
nom pro Souš by bylo hloupé), 
sejít se s oběma stranami a hledat 
vzájemné kompromisy, které by 
vedly ke vzájemné dohodě garan-
tované městem? (To byste se ale 
musel opakovaně s aktéry sporu 
scházet a na to asi nemáte čas.)

Pane primátore, opravdu 
chcete tvrdit, že rozšíření pro-
tialkoholové vyhlášky o několik 
dalších ulic je nezbytně nutné 
zrovna 23. února, když vám na 
městě žádosti o toto rozšíření 
leží dlouhé měsíce? (Tato vy-
hláška se rozšiřuje již několik let 
a na žádost občanů se ještě ně-
kolikrát rozšiřovat bude.)

Pane primátore, opravdu vy-
jednáváte tak velikou stavbu 
a úvěr na ni tak děsně akčně, že 
vám banka nepodrží výhodný 
úrok o čtrnáct dní déle? (Jestli 
ano, tak potěš nás za takové od-
borníky Pán Bůh.)

Pane primátore, neměl bys-
te se spíše než vytvářet paniku 
mezi občany, zamyslet nad svou 
prací? (Kéž by.)

Sdružení Mostečané Mostu

  PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍHO VEDENÍ MĚSTA MOST   REAKCE NA PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍHO VEDENÍ MĚSTA MOST

Koalice versus opozice: Názor na události kolem zastupitelstva 

Mostečané, ukliďme si!

Sotva zastupitelé usedli do svých lavic, už si zase balili „fi dlátka“.



zpravodajství 3. březen 2017 33

MOSTECKO – Nově rekonstruovaná trať z  Mostu do Litvínova by 
měla být pro cestující mnohem komfortnější a hlavně bezpečnější. 
Zrychlit by se měla doba, kterou nyní z Mostu do Litvínova a zpět 
musí lidé absolvovat.  

Dopravní podnik měst Mos-
tu a Litvínova čeká na dotační 
výzvu, kterou by mělo vyhlašo-
vat ministerstvo dopravy. Z  této 
dotace zrekonstruuje meziměst-
skou tramvajovou trať. „Nyní se 
zpracovává projektová dokumen-
tace, s čímž jsou spojena územní 
rozhodnutí i žádosti o stavební 
povolení a také žádost o dotaci. 
Vše by mělo být do konce letošní-
ho roku. Máme také už vítěznou 
firmu, která veřejnou zakázku 
získala,“ informoval šéf doprav-
ního podniku Daniel Dunovský. 
Trať opraví společnost Valbek. 
Ta je podle dopravce vhodným 
kandidátem. „Prověřovali jsme 

si reference firmy, viděli jsme je-
jich výslednou práci například na 
trati v Liberci a Jablonci. Viděli 
jsme jaké používají materiály, 
jaké využívají postupy, například 
jak dokážou najít místa, která se 
dají narovnat,“ uvedl dále ředitel 
dopravního podniku. Nevyloučil 
také v případě potřeby v  sou-
vislosti s  rekonstrukcí trati nut-
nost řešení odkupů některých 
pozemků. Rekonstrukce trati je 
podle dopravce nezbytná. „Smysl 
rekonstrukce je opravit trať po de-
sítkách let provozu. Trať se bude 
na mnoha místech narovnávat, 
jsou zde různé oblouky, které 
zmizí. To se bude provádět i za 

účelem zrychlení trati,“ vysvětlil 
k  samotné rekonstrukci Daniel 
Dunovský. Tramvaje, které do-
pravní podnik nakupuje a rekon-
struuje, jsou homologované na 
rychlost sedmdesát km/h. „Na 
trati jsou zastávky na znamení, 
které řidič může jen projet, i když 
tam musí snížit rychlost. Kdyby 
se podařilo trať zrychlit a zkrátit 
časy o tři až čtyři minuty, byl by to 
rovněž velký posun,“ je přesvěd-
čen ředitel dopravního podniku. 
S  napřimováním trati se počítá 
například v  oblasti u Souše, ale 
také u Petrochemie. „Smyslem 
rekonstrukce trati je nejen zrych-
lení trati, ale také s tím souvisejí-
cího zvýšeného komfortu pro ces-
tující. Zcela prioritně pak zvýšení 
bezpečnosti,“ shrnul hlavní dů-
vody rekonstrukce trati Daniel 
Dunovský.  (sol)

Trať Most – Litvínov bude 
rychlejší a bezpečnější!

Trať z Mostu do Litvínova se musí opravit do roku 2020.

Církev chce vrátit 
„Bedřichův Světec“...
„Z litoměřického biskup-

ství nám sdělili, že ctí stanovisko 
administrátora památky. Pouze 
slíbili, že když budeme pořádat 
nějakou akci, vše zváží a dají 
nám stanovisko,“ popisuje dále 
starostka Bělušic. Připustila, že 
vzniklá situace pro obec před-
stavuje značný problém.  Poté 
co sdružení KOSVAJ (Sdružení 
pro obnovu kostela sv. Jakuba), 
obec a další nadšenci kostel 
zachránili, opravili a zpřístup-
nili, se zde konaly už tradiční 
akce. Kostel se stal pýchou 
obce a také místem společného 
setkávání obyvatel. Místním 
tedy nezbývá, než doufat, že jim 
církevní hodnostář v kostele 
akce umožní. 

První akcí, která se v kostele 
v  Bedřichově Světci pravidelně 
konala v dubnu, bylo Otevírání 
památky. Koncem července pak 
Svátek svatého Jakuba a svatoja-
kubská pouť. Mezi další pravi-
delné akce patřilo také Vánoční 
zpívání před Štědrým dnem 
a řada dalších. „Máme obavy, 
zda bude kostel dále přístupný. 
Nevíme, co pan farář zamýšlí 
dál. Svatojakubská pouť se při-
tom stala už tradicí, přijíždělo 
sem vždy mnoho lidí i z  okolí,“ 
podotýká Veronika Pochobrad-
ská. Oficiální žádost o povolení 
na konání akcí chystá obec ode-
slat už tento měsíc.   

Záchrana památky 
stála mnoho úsilí 

Kostel v Bedřichově Světci byl 
v  minulosti ve značně havarij-
ním stavu, a nebylo možné jej 
využívat. Sdružení Rotary klubu 

Most, Římskokatolické farnosti 
Bečov a obce Bělušice proto vy-
pracovalo již v roce 2006 dlou-
hodobý projekt, který mimo 
postupných stavebních úprav 
také zahrnoval osvětu a pro-
pagaci památky, úpravu okolí 
a také získání místních občanů 
ke spolupráci. Za pomoci spon-
zorů a dotací z veřejných rozpo-
čtů se podařilo realizovat práce, 
které odstranily havarijní stav 
a zajistily bezpečnost stavby, 
čímž bylo umožněno památku 
zpřístupnit veřejnosti. Opravi-
la se střecha, vykácely náletové 
dřeviny, opravila brána, dveře 
a okna, položila se vnitřní ka-
menná dlažba, opravila se před-
síň včetně románského portálu, 
přivedla elektrická energie a za-
čala také oprava bývalé hřbitov-
ní zdi. Rovněž se restaurovaly 
fresky a do oken byly zasazeny 
vitráže. V památce se konaly 
mimo mší koncerty, výstavy, 
přednášky a jiné společenské 
akce.  (sol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

sobota 
9-12 hod. 

8 
DUBEN RESSL  

(sraz u koupaliště) 
 
HNĚVÍN               
(sraz na parkovišti  
nad vodárnou) 
 

BENEDIKT 
(sraz pod 18. ZŠ) 
 

Ressl Hněvín 

každý účastník obdrží pytel  
na odpadky a rukavice 

naplněné pytle je třeba nechávat na 
zpevněných cestách  

www.uklidmecesko.cz  
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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

MOSTECKO – I přes mrazivé počasí a nejchladnější zimu za posled-
ních několik let, a tudíž i vyšší spotřebu tepla, zákazníci komořan-
ské teplárny za teplo výrazně ušetřili. Důvodem je nový systém tak 
zvané dvousložkové ceny tepla.  

Leden 2017 byl na území ČR 
teplotně podnormální, kdy prů-
měrná měsíční teplota činila 
-5,6°C. Chladnější leden než le-
tos byl naposledy zaznamenán 
v roce 2006. Po celou dobu tep-
lárna Komořany zajišťovala bez 
problémů dodávky tepla všem 
odběratelům. „Ke zmíněným 
úsporám vedla tolik diskutovaná 
dvousložková cena, kterou naše 
společnost zavedla po vzoru vět-
šiny zemí EU od 1. ledna loňské-
ho roku. Zásluhou nízkých teplot 
provázející měsíc leden vzrostla 

spotřeba tepla, která v konečném 
důsledku snížila jeho průměrné 
ceny. Koneckonců výsledky za 
měsíc leden hovoří zcela jasně. 
Cena tepla pro bytové domy 
poklesla o 11,6 procent na prů-
měrnou hodnotu 506,82 Kč/GJ 
oproti jednosložkové ceně 573,24 
Kč/GJ. Díky dvousložkové ceně 
tepla tak zákazníci ušetřili 10 
mil. Kč,“ vysvětlil hlavní důvod 
úspory Petr Horák, ředitel spo-
lečnosti Severočeská tepláren-
ská s  tím, že používání dvou-
složkové ceny v sobě ukrývá 

řadu výhod. „Dvousložka nejen 
zpřehledňuje vztahy mezi do-
davatelem a odběratelem tepla, 
ale jak je vidět na uvedeném 
příkladu, šetří i peněženky od-
běratelů,“ podotkl dále ředitel 
teplárny.

Co je dvousložková 
cena?

Dvousložkový cenový mo-
del je vlastně způsob kalku-
lace, který odděluje stálé ná-
klady, které jsou vázány na 
připravenost výrobních kapacit 
a rozvodných sítí, a variabilní 
náklady, které jsou určovány 
množstvím vyrobené a dopra-
vené tepelné energie (GJ). Ve 

stálé složce zákazník platí za 
připojení k soustavě zásobová-
ní teplem a za připravenost do-
davatele kdykoliv dodat teplo. 
Výše stálé platby se liší podle 
nároků odběratele na okamži-
té dodávky tepla (maximální 
výkon v kW). „Jiné nároky má 
průmyslový objekt, jiné nemoc-
nice a jiné například bytový 
dům. Variabilní složka závisí 
zejména na ceně paliva použité-
ho k výrobě tepelné energie a je 
vázána na skutečné množství 
tepla odebraného zákazníkem,“ 
vysvětlil generální ředitel Seve-
ročeské teplárenské. 

Více informací najdou odbě-
ratelé na www.setep.cz

(sol) 

MOST – Mostečané, kteří bydlí v ulici J. W. Mozarta a jejím okolí, by 
se měli připravit už brzy na výkopy a rozkopané ulice. V lokalitě se 
totiž co nevidět začne s opravou desítky let staré kanalizace. Rekon-
strukce potrvá skoro půl roku.  

Kanalizace se nachází  na 
Podžatecké a to v okolí bytové 
zástavby.  Jedná se o betonové 
potrubí o průměru 300 mm. 

V provozu je už od roku 1950. 
„Stoka je vedená v chodníku 
a v zeleném pásu v hloubce 
až 5,5 metru. Jak prokázala 

její kamerová prohlídka, je ve 
špatném technickém stavu. 
Zkorodovaná a do poloviny 
popraskaná, v důsledku čehož 
vznikají kaverny. Také šach-
ty jsou nevyhovující, a proto 
jsme rozhodli ji zrekonstruo-
vat,“ sdělil Jiří Hladík, tiskový 
mluvčí Severočeské vodáren-

ské společnosti, která je inves-
torem stavby.

Součástí stavby bude mimo 
jiné také přepojení stávajících 
třinácti domovních kanalizač-
ních přípojek a šesti přípojek 
uličních vpustí a napojení na 
navazující stoku. „Stavba byla 
už zahájena předáním staveni-
ště v uplynulém týdnu. Práce 
tak začnou v nejbližších dnech. 
Podle předpokladů by měly být 
dokončeny do 30. července,“ 
upřesnil dále mluvčí Jiří Hladík 
s tím, že závěrem dojde k obno-
vě povrchů v rozsahu dotčeném 
stavbou.

„Z letošní částky na investi-
ce 1,31 miliardy korun dáváme 
téměř 86 procent (1,123 mld. 
Kč) právě na obnovu vodohos-
podářského majetku společnosti. 
V rámci této naší zahájené inves-
tiční akce v ulici W. A. Mozarta 
se zrekonstruuje úsek kanaliza-
ce, na který je připojeno zhruba 
320 obyvatel,“ upřesnil k rekon-
strukci kanalizace generální 
ředitel Severočeské vodárenské 
Bronislav Špičák. V  letošním 
roce naplánovala vodárenská 
společnost na Mostecku 25 
staveb obnovy majetku včetně 
strategických, a to za zhruba 128 
milionů korun bez DPH. (sol) 

MOST – Novým předsedou Od-
borné sekce cestovní ruch při 
Okresní hospodářské komoře 
Most se stal ředitel mosteckého 
autodromu Jiří Volovecký.  

„Chceme autodrom co nejvíce 
otevřít veřejnosti i z  jiných regi-
onů. Mostecko má turistům co 
nabídnout, je tu řada krásných 
míst. Autodrom má k  cestovní-
mu ruchu velmi blízko. Pokud se 
spojí aktéři v  cestovním ruchu, 
členové Okresní hospodářské 
komory Most, můžeme společ-
ně pro rozvoj cestovního ruchu 
na Mostecku hodně udělat,“ 
říká nový předseda sekce Jiří 
Volovecký. Prvním společným 
počinem sekce by měla být 
spolupráce na elektronickém 
magazínu zábavy v  Krušných 
horách, který vydává Destinační 
agentura Krušné hory. Na 
obsahové náplni magazínu by 
se měli nadále podílet i členové 
Odborné sekce cestovní ruch 

OHK Most. „Pokud se chceme 
spojit a dosáhnout toho, aby 
naše snaha o rozvoj cestovního 
ruchu na Mostecku měla úspěch 
a větší váhu, je nutné aktivity 
koordinovat. To není možné bez 
pravidelné komunikace členů 
sekce,“ uvedl dále Jiří Volovecký 
a navrhl pravidelná společná se-
tkávání členů sekce. Další by se 
mělo konat už v dubnu.  (pur)

Na Podžatecké startuje rozsáhlá 
rekonstrukce kanalizace

I přes tuhou zimu za teplo ušetříme
V Mozartově ulici se už brzy začne kopat.

Cestovní ruch má „pod 
křídly“ ředitel autodromu

MOST – Revizoři Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova bu-
dou lépe zvukově vybaveni při kontrolách v MHD. Nově totiž budou 
s sebou nosit zvukové zařízení. To by mělo pomoci zejména při řeše-
ní konfl iktů. Dopravce jedná i o kamerách.   

Na základě Osvědčení 
o provedení registrace zpraco-
vání osobních údajů, které vy-
dal Úřad pro ochranu osobních 
údajů, vybaví mostecký doprav-
ce už od tohoto týdne všechny 
pracovníky přepravní kontroly 
zvukovým záznamovým zaří-
zením. „Podle našich Smluvních 
přepravních podmínek budeme 
při přepravní kontrole tyto zá-
znamy pořizovat, pokud na to 
cestujícího předem upozorní-
me,“ řekl dopravně-technický 
náměstek Dopravního podniku 
měst Mostu a Litvínova David 
Jehlička. Všichni pracovníci 
přepravní kontroly tak budou 
mít záznam své komunikace 
s cestujícími. Záznam je může 
ochránit při případných kon-
fliktních situacích, k nimž může 
dojít při řešení porušení pře-
pravních a tarifních podmínek 
ze strany cestujících. „Budeme 
také moci ověřit postup našich 
pracovníků zejména při jednání 
s nezletilými cestujícími. Záro-
veň podnikáme všechny nezbyt-

né kroky k tomu, aby mohl být 
pořizován a ukládán i kamero-
vý záznam z interiéru vozidel,“ 
dodal David Jehlička. Dopravní 
podnik přistupuje k těmto opat-
řením z důvodu zvýšení bez-
pečnosti a také z důvodu, že jde 
o standardní postup i v dalších 
dopravních podnicích.

Dopravní podnik měst Mos-
tu a Litvínova má v současné 
době, co se týče revizorů, plný 
stav. I když v minulosti na tyto 
pozice posily sháněl. „V sou-
časné době má dopravní podnik 
13 kmenových zaměstnanců na 
přepravní kontrole (revizorů) a 4 
brigádníky. Jedná se o 11 žen a 6 
mužů, z toho 4 muži jsou bri-
gádníci. V současné době je plný 
stav,“ uvedl k počtu revizorů 
šéf Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova Daniel Du-
novský. V případě uvolnění sta-
vu musí zájemci o tuto pracovní 
činnost splňovat některé zásad-
ní podmínky. „Žadatel o místo 
revizora by měl mít čistý trestný 
rejstřík, absolvovat psychologické 

vyšetření a neměl by mít žádnou 
neuhrazenou pohledávku vůči 

dopravnímu podniku,“ doplnil 
ještě Daniel Dunovský.   (sol)

Revizoři budou při kontrolách lépe vybaveni

Nová technika usnadní revizorům práci.

Jiří Volovecký



Nemoc, která dává 
svobodu 

Zíral na doktora a celý jeho 
svět se smrsknul na jednu malou 
bílou ordinaci, stůl a dvě židle, 
lehátko. Ten drobný človíček 
před ním mu právě oznámil, že 
může svůj život počítat na týd-
ny. Ta nepříjemná bolest hlavy, 
závratě a nespa-
vost, které ho pro-
vázely posledních 
pár měsíců, byly 
jen příznaky váž-
né nemoci. V  jeho 
mozku rostl nádor, 
který podle léka-
ře nešel odstranit. 
Lékařská věda mu 
už jen mohla ulevit 
od bolestí a ulehčit 
odchod ze života. 
Z  ordinace odešel 
domů. Podivně 
klidný. Myslel na to, jaký byl 
jeho život. Obyčejný, nudný. 
Průměrný kluk, ve škole ničím 
nevynikal. Hrál sice fotbal, ale 
patřil k  horším hráčům, kteří 
zápasy spíše proseděli na stří-
dačce. Měl pár holek, ale žád-
nou z  nich opravdu nemiloval. 
Jeho láska od střední školy, Jana 
z  vedlejší třídy, si ho v  podsta-
tě nikdy příliš nevšímala. On 
ji ale miloval o to víc. Sledoval 
ji ve škole, v  tanečních, později 
za ní chodil do knihovny, kde 
pracovala. Proseděl celé hodiny 
s otevřenou knihou v ruce a po-
zoroval pokradmu dívku svých 
snů. Představoval si, jak Jana na-
konec zmoudří a uvědomí si, že 
bez jeho lásky nemůže být.  Pak 
se Jana vdala. Vzala si kapitána 
místního fotbalového mužstva. 
Frajera, který už na základní 
škole šikanoval spolužáky. Rád 
se napil, rád se popral. Neustále 
měl potřebu ukazovat ostatním 
svou sílu a nadřazenost. Krát-
ce po svatbě začalo být na Janě 
vidět, že čeká dítě. To byl konec 
jeho představ. Řekl si, že musí 
na Janu zapomenout.  Našel si 
novou práci ve větší firmě. Tam 
měl možnost setkávat se s  více 
lidmi. Doufal, že potká ženu, 
kterou by mohl milovat. Bydlel 
v  malém pronajatém bytě, měl 
pár přátel, se kterými chodil 
po práci na kolo nebo si zahrát 
tenis. Žil klidně a bez vzrušení. 
Občas se od známých dozvě-
děl, jak žije Jana. Její manžel byl 
stejný tyran, jako na střední. Byl 
samá ženská, chlastal první ligu, 
dávno nesportoval. Nechodil do 
práce, rodina žila ze sociálních 
dávek. O kluka, který se Janě 
narodil, neměl zájem. Jana se 
občas objevovala s  modřinami 
v  obličeji, o kterých říkala, že 
si je způsobila pádem. Trápi-
lo ho, jak Jana žije, ale nemohl 
jí pomoci. Stěží vnímala, že on 
vůbec existuje. Kluk, kterého 
přehlížela už ve škole. Nebyl pro 
ni ničím zajímavý. Třeba, kdy-
by se někdy rozvedla. Až bude 
mít svého manžela dost, pak by 
možná mohl mít šanci. Teď si 
ale uvědomil, že už se nedočká. 
Nemá čas. Umře dřív, než bude 
Jana volná. Rozhodl se, že s  Ja-
nou ještě promluví. Teď už nemá 
co ztratit. Jen chce, aby věděla, 
že ji dlouho miloval a chtěl s ní 
žít. Udělal by pro ni všechno. 
Trvalo několik dnů, než měl 
příležitost Janu oslovit. Potlou-
kal se kolem domu, kde bydlela 
a čekal. Konečně se dočkal. Šla 
s malým synem do parku. Krás-
ný obličej měla smutný. Když na 
ni promluvil, nejprve ho chtěla 
odmítnout a jít dál. Pak ho ale 
poznala. Kluka, který chodil ve 
škole do vedlejší třídy. Tako-
vá nula. Nikdy si ho pořádně 
nevšimla. Ani si nevzpomněla 
na jeho jméno. Řekl jí, že by 

s  ní chtěl mluvit. Prosil ji, ať si 
najde chvilku času. Bylo jí to 
vlastně jedno. Měla za sebou 
těžkou noc. Její manžel Robert 
přišel opět opilý. Hulákal na celý 
dům. Vzbudil malého, ten začal 
plakat. Strašně se pohádali. Vy-

čítala mu, že nenosí 
peníze, pije a nemy-
slí na rodinu. A on 
ji jako už několikrát 
zbil. Uvědomovala 
si, že ta svatba byla 
omyl. Zničila si tím 
život. Rozvést se 
ale nemohla. Ro-
bert jí jasně řekl, 
že by jí udělal ze 
života peklo. Bála 
se ho. Nevěděla, co 
má dělat. Bála se, 
že by mohl něco 

udělat malému. Život s ním byl 
ale strašný. Neustále přemýšle-
la, jak z  toho ven. Šla do parku 
a ten kluk šel s  ní. Poslouchala 
jen na půl, co říká. Bylo jí to jed-
no. Pak ale zpozorněla. Mluvil 
o lásce, o tom, co vše by pro ni 
chtěl udělat. Říkal, že by pro ni 
udělal vše na světě. Chtěl, aby 
byla šťastná. Poznala, že je to její 
příležitost. Šance, že za ni vyřeší 
její problém. Teď už poslouchala 
pozorně. Dokonce se přiměla, 
aby se na něj usmála. Rychle 
počítala. Robert šel večer zase 
do hospody. Nevrátí se určitě 
před půlnocí. O malého se může 
ten den postarat máma. Položila 
tomu klukovi dlaň na jeho ruku, 
v očích měla slzy. Řekla mu, že 
se s ním chce večer sejít. Dávno 
si na něj myslí, ale zdálo se jí, že 
o ni nemá zájem. Teď je překva-
pená, že to bylo vždy jinak. Šel 
domů jako ve snách. Nemohl 
se dočkat večera. Večer se se-
šel s  Janou v kavárně. Jana byla 
krásná, nalíčená, voněla. Pili 
spolu víno, Jana se držela jeho 
ruky jako poslední záchrany. 
Proč ji neoslovil dřív. Nemusela 
si brát ze zoufalství toho straš-
ného kluka. Mohli být spolu 
šťastní. Vyprávěla mu, jak ho taj-
ně miluje už roky. Myslela si, že 
o ni nestojí, a tak si vzala první-
ho kluka, který ji chtěl. Udělala 
chybu. Její manžel ji terorizuje, 
bije ji i dítě. V manželství strá-
dá, ale nemůže nic dělat. Bojí 
se ho. Nikdy si nedovolí opustit 
toho tyrana. Hladil ji a cítil se 
šťastný. Už věděl, co udělá. Ujis-
til Janu, že její problém vyřeší. 
On jí toho chlapa zbaví. Může 
mu věřit. Udělal by pro ni vše 
na světě. Věděl, že Robert pije. 
Bude se vracet z hospody úplně 
na mol. Stačí si jen počkat. Seděl 
na lavičce u cesty, kudy musel 
Robert projít. Čekal. Konečně 
se objevil. Potácel se ze strany 
na stranu. Něco si mumlal. Po 
bradě mu tekly sliny. Díval se na 
něj. Tahle troska má jeho Janu. 
Teď, když věděl, že s ní mohl být 
šťastný, začal litovat své nemoci. 
Uvědomoval si ale, že právě jeho 
nemoc mu dává svobodu nalo-
žit s  Robertem, jak si zaslouží. 
Nikdy dřív by se k  tomu neod-
hodlal. Teď už neměl co ztratit. 
V hlavě mu bušilo tisíc kovadli-
nek. Od bolesti se mu hlava toči-
la. Zvedl se a šel opilému vstříc. 
Stačilo do něj strčit a Robert 
ležel na zemi. Sebral větší ká-
men, který si u lavičky už před 
tím připravil. Několikrát uhodil 
Roberta do hlavy. Teprve, když 
si byl jistý, že nedýchá, přestal. 
Nechal ho ležet a šel domů. 
Nejprve zavolal Janě. Řekl jí, že 
ji miluje a že umírá. Zbývá mu 
jen posledních pár dnů či týdnů. 
Nemusí se ale bát. Robert jí ani 
klukovi už nikdy neublíží. Pak 
vytočil policii.  (pur)

SOUDNIČKA
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MOST - I o letošních letních prázdninách mohou děti ve věku od 6 
do 15 let strávit týden plný zábavy v areálu mosteckého autodromu. 
Jsou pro ně připraveny dva týdenní turnusy příměstského tábora, 
a to od 10. do 14. července nebo od 7. do 11. srpna. 

Sraz je každé ráno od 7.30 
do 8.30 hodin u dětského do-
pravního hřiště, kde si rodiče 
své potomky vždy do 16 hodin 
i vyzvednou. 

„Jako provozovatelé závodního 
okruhu a organizátoři sportov-
ních motoristických podniků kla-
deme zejména důraz na bezpeč-
nost silničního provozu. Náš tábor 
chce chlapce a dívky hlavně bavit 
a umožnit jim co nejvíce pohybu, 
zároveň se ale zaměří také právě 
na bezpečnost chodců a cyklistů 
a jejich správné chování v rušných 
ulicích. Nácvik modelových situa-
cí umožní dobře vybavené do-
pravní hřiště se značkami, sema-
fory i kruhovými objezdy. Dětem 
zdarma zapůjčíme kola, kolo-
běžky či odrážedla a také helmy,“ 
uvedla obchodní a marketingová 

ředitelka společnosti Autodrom 
Most Jana Svobodová.

Děti se mohou těšit také 
na společenské hry a soutěže 
o ceny, jež doplní sportovní 
aktivity včetně míčových her, 
zdolávání certifikovaných pro-
lézaček nebo jízda po skluzavce. 
Čeká je také prohlídka celého 
areálu autodromu, a to i pad-
docku a závodní dráhy. Pestrý 
program doplní výlet přizpůso-
bený věku táborníků a momen-
tálnímu počasí. Každý si může 
přinést i své sportovní potřeby, 
například rakety na badminton 
nebo kolečkové brusle. 

O děti se postarají zkušení 
vedoucí, kteří dohlédnou i na 
jejich pitný režim. Cena za pěti-
denní pobyt na táboře činí 2 000 
korun a zahrnuje také svačiny 

a obědy v  místní restauraci. 
„Děti budou potřebovat spor-
tovní oblečení a obuv, pokrývku 
hlavy a opalovací krém. Za deš-

tivého počasí pak samozřejmě 
pláštěnku, gumáky a případně 
věci na převlečení,“ upřesnila 
Jana Svobodová.  (nov)

ÚSTECKÝ  KRAJ – Ústecký kraj vyhlašuje první ročník ankety „Pra-
covník roku v sociálních službách v Ústeckém kraji“. Vyzývá tímto 
poskytovatele a uživatele sociálních služeb, širokou veřejnost, 
představitele samospráv a další instituce a organizace na území Ús-
teckého kraje, aby Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje zasílali návrhy kandidátů na ocenění. 

„Toto ocenění je určeno pra-
covníkům v oblasti sociálních 
služeb na území Ústeckého 
kraje za jejich mimořádnou, 
kvalitní a obětavou činnost. 
Právě za to si zasluhují veřej-
nou poctu,“ řekl první náměs-
tek hejtmana Martin Klika. 
„Prostřednictvím této anke-
ty, která se dotýká významné 
sféry lidského života, budeme 
moci poděkovat pracovníkům 
sociálních služeb. Ti nám den-
ně dokazují, že nejsou lho-
stejní k  druhým,“ dodal hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. Právě vyhlášení 
ankety bylo jedním z  témat 
únorového zasedání Komise 
rady AK ČR pro sociální věci 
V Ústí nad Labem.

A co musí podaný návrh ob-
sahovat?
 jméno, příjmení a titul na-

vrhovaného kandidáta, datum 
narození, přesnou adresu by-
dliště včetně PSČ, telefonický 
kontakt;
 profesní životopis navrhova-

ného kandidáta, který musí v době 
podání návrhu působit v sociál-
ních službách minimálně 1 rok
 podrobné zdůvodnění 

podávaného návrhu ze strany 
navrhovatele (viz upozornění 
dále);
 název a adresu poskytova-

tele sociálních služeb, u kterého 
kandidát působí
 přesné označení (jméno, 

příjmení, přesnou adresu by-
dliště včetně PSČ, telefonický 

kontakt) a podpis navrhovatele, 
popř. navrhovatelů;
 souhlas navrhovaného 

kandidáta s  nominací a s tím, 
že v případě vyhodnocení bude 
zveřejněno jeho jméno, pří-
padně některé údaje související 
s jeho profesní kariérou a důvo-
dy uznání vč. fotodokumentace.

Žádáme o uvedení konkrét-
ních údajů v poskytování soci-
álních služeb, případně doložení 
podkladů a dokladů o činnosti 
navrženého kandidáta. Veške-
ré zaslané dokumenty zůstávají 
uloženy na Krajském úřadě Ús-
teckého kraje a nebudou vráceny.

Ocenění se neuděluje in me-
moriam.

Adresa pro zasílání návrhů: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 

Odbor sociálních věcí, Velká 
Hradební 3118/48, 400 01 Ústí 
nad Labem.

Obálka musí být viditelně 
označena:

„Pracovník roku v sociálních 
službách v Ústeckém kraji – ne-
otvírat“

Kontaktní osoba pro případ-
né dotazy: Ing. Jitka Pémová tel. 
475 657 487, e-mail: pemova.j@
kr-ustecky.cz

Návrh lze podat poštou (roz-
hoduje datum na podacím razít-
ku pošty), datovou schránkou, 
prostřednictvím e-podatelny, 
nebo osobně na podatelnu Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje, 
Velká Hradební 3118/48, 400 01 
Ústí nad Labem, nejpozději do 
30. 6. 2017.

Podané návrhy na ocenění 
vyhodnotí komise složená ze 
zástupců poskytovatelů sociál-
ních služeb, zástupců Ústeckého 
kraje, krajského úřadu a odbor-
né veřejnosti.  (nov)

Navrhněte „sociálního“ pracovníka roku

Autodrom zve 
děti i letos na 

příměstský tábor

Na táboře s autodromem budou mít děti o zábavu postaráno.

IZdůvodnění návrhu je stěžejní 
součástí návrhu, musí být dosta-
tečně vypovídající. 
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LITVÍNOV - Hned v úvodu jednání zastupitelů se opět rozhořela bi-
tva o poslední pěkný pozemek na Osadě. Ten na listopadovém  jed-
nání zastupitelstvo prodalo jedinému zájemci, který splnil podmín-
ky pravidel pro prodej pozemků. 

Na listopadovém jednání se 
zastupitelé kvůli pozemku už 
jednou přeli. Zájemci, manželé 
Macholdovi, o pozemek po-
žádali v červnu. Záměr prodat 
pozemek byl řádně vyvěšen až 
do srpna a jiný zájemce se neob-
jevil. Teprve dva týdny po sta-
žení záměru prodat pozemek se 
o něj přihlásila další zájemkyně. 
Odbor nakládání s majetkem 
proto zastupitelům a radním 
v  listopadu navrhl, aby poze-
mek neprodali ani jednomu ze 
zájemců. S  tím ale nesouhlasila 
opozice. Zastupitelé trvali na 
tom, aby byl pozemek prodán 
podle pravidel pro prodej po-
zemků jedinému zájemci, který 
se v řádném termínu přihlásil. 
Tak to také v listopadu zastupi-
telé schválili. Ke smůle manželů 
Macholdových se ale v usnesení 
objevila formální chyba. Za-
stupitelé pozemek sice prodali, 
neuložili ale starostce města, 
aby podepsala smlouvu.  Daniel 
Volák (ODS) proto navrhl usne-
sení revokovat a prodej znovu 
projednat. 

„Hlavní důvod, proč byl po-
zemek prodán jedinému zájem-
ci byl, že ostatní žádosti dora-
zily dávno po termínu. Nevidím 

důvod k revokaci, stačí usnesení 
doplnit,“ snažil se uhájit pů-
vodní prodej místostarosta Mi-
lan Šťovíček (STAN). Neuspěl 
ale a byl přehlasován. Podle Ji-
řího Fedorišky (ANO) je cena 
posledního pozemku vhodné-
ho ke stavbě rodinného domu 
na Osadě také mnohem vyšší, 

než stanoví pravidla města. Po-
zemek proto bude pravděpo-
dobně prodán tomu, kdo za něj 
městu nabídne víc. Rozhodne 
také to, k  čemu kupec hodlá 
pozemek využít. Město podle 
svých pravidel v  případě více 
zájemců dává přednost stav-
bě rodinného domu. Na závěr 
jednání zastupitelů dorazil také 
Vladimír Macholda. „Jsou ně-
jaká nová pravidla v Litvínově, 
že se nemusí dodržovat schvá-
lené podmínky pro prodej po-

zemků? Jednou jste mi pozemek 
prodali a teď mi ho zase berete. 
Mám už doma k  podpisu od 
města zaslanou smlouvu, měl 
jsme výdaje se splněním podmí-
nek města. Cenu jsem se dozvě-
děl až minulý týden ze zaslané 
smlouvy. Nyní tady slyším, že 
někdo nabízí dvojnásobek,“ 
nechápal postup zastupitelů 
Vladimír Macholda a svůj  vý-
stup zakončil tím, že celý pří-
pad předá právním zástupcům. 
 (pur)

Na smuteční síň  
soutěž

Zastupitelé rozhodli uvolnit 
jeden milion korun na vyhlá-
šení architektonické soutěže 
na smuteční síň Městského 
hřbitova v  Litvínově. O soutě-
ži rozhodli už vloni. Projekt na 
rekonstrukci smuteční síně se 
tak prodraží o 300 tisíc korun za 
odměny pro členy poroty, 350 
tisíc korun zaplatí město jako 
odměnu pro prvních šest vy-
hodnocených návrhů, přičemž 
vítěz dostane 140 tisíc korun. Za 
to by ale město mělo dostat ná-
vrh smuteční síně, který by měl 
být tím nejlepším, co v součas-
né době architektonická komora 
nabízí. 

Smír s Allkonem?
Zastupitelé schválili, že se 

město pokusí dojednat smír se 
společností Allkon. Stavební 

společnosti už v  loňském roce 
město udělilo pokutu za ne-
dodržení termínu dokončení 
stavební zakázky na budově 
speciální školy v  Šafaříkově 
ulici. Podle zástupců firmy ale 
u některých opozičních zastu-
pitelů stojí za zdržením přede-
vším liknavost zadavatele, tedy 
města. Pokud by došlo k soud-
nímu sporu, je výsledek značně 
nejistý. „Ještě jako předseda kon-
trolního výboru jsem měl mož-
nost seznámit se se všemi okol-
nostmi, které vedly k nedodržení 
termínu veřejných zakázek. Při 
kontrolách jsme našli dostatek 
pochybení také na straně měs-
ta a dalších závažných důvodů, 
které vedly k prodloužení reali-
zace zakázek. Vedení města ale 
na toto zjištění kontrolního vý-
boru nebralo zřetel. Pokuty jsou 
velmi sporné a v případě soud-
ních sporů hrozí velmi reálné ne-
bezpečí, že město spor prohraje. 

To by v  krajním případě mohlo 
vést až k  navrácení jedenácti-
miliónové dotace, kterou město 
na tuto akci získalo,“ komen-
toval už dříve za kontrolní vý-
bor celou situaci Martin Klika 
(ČSSD). 

Zrušme výbor, 
nepracuje!

Zastupitelé na návrh Roberta 
Kysely (SNK – ED) zrušili vý-
bor pro bezpečnost a ochranu 
obyvatel. „Výbor není schopen 
se sejít, nepracuje,“ odůvodnil 
svůj návrh Robert Kysela. Dále 
zastupitelé vzali na vědomí re-
zignaci Martina Kliky (ČSSD) 
na předsedu kontrolního výbo-
ru a novým předsedou zvolili 
Thomase Sebastiena Müllera 
(ČSSD). Na vědomí vzali také 
rezignaci člena kontrolního vý-
boru Jana Jelínka (KSČM) a na 
jeho místo schválili Janu Ječnou.

Pravidla  se 
zjednodušila

Nová pravidla žadatelům 
o dotaci výrazně zjednoduší ce-
lou administraci. Nově nemusí 
dokládat potvrzení o existenci 
spolků a obecně prospěšných 
společností a čestné prohláše-
ní žadatelů v programu de mi-
nimis. Odbor sociálních věcí 
a školství, který žádosti přijímá, 
má totiž přístup do registrů 
spolků a společností, a tyto in-
formace si může v registru sám 
ověřit. Žadatelé také nebudou 
muset nově dokládat účetní zá-
věrku za dvě poslední uzavřená 
účetní období v rozsahu výkaz 
zisku a ztráty, rozvaha, příloha 
k účetní závěrce, dále přehled 
o majetku a závazcích a pře-
hled o příjmech a výdajích za 
dvě poslední uzavřená účetní 
období. 

(pur)

LITVÍNOV – Za zlomek odhadní ceny neprodali zastupitelé na po-
sledním jednání Radniční sklípek. Rozhodli se, že záměr prodat his-
torickou budovu první litvínovské radnice vyhlásí znovu a počkají 
na vyšší nabídku. S  prodejem této kulturní památky nesouhlasí 
ČSSD, ODS ani Sdružení Litvínováci. Jednotná není ani koalice.

Litvínov se nejprve snažil 
pronajmout restauraci v  pří-
zemí objektu a sám provozo-
val galerii v  horních patrech. 
O pronájem ale neprojevil ni-
kdo zájem. Od ledna, kdy se 
galerie natrvalo přemístila do 
zámku Valdštejnů, je objekt 
zcela prázdný. V minulém roce 
nejprve dostalo město nabídku 
od společnosti OSSEG HOL-
DING ve výši 3, 7 milionu Kč. 
V Radničním sklípku plánovala 
společnost provozovat restaura-
ci a minipivovar. Protože je ale 
odhadní cena kulturní památky 
7,7 milionu, zastupitelé pro-
dej neschválili. Město hledalo 
kupce dál. V  obálkové metodě 
se znovu přihlásil zájemce úzce 
spjatý se společností OSSEG 
HOLDING. Tentokrát ale na-

bídl o dva milióny korun méně, 
tedy 1,7 milionu.

„Město tento objekt nepotře-
buje. Několik let se ho neúspěšně 

pokoušíme pronajmout. Pokud 
ho neprodáme, musíme za dvě stě 
tisíc korun opravit střechu a kaž-
dý rok dávat dvě stě tisíc korun 
na jeho údržbu. Navrhuji objekt 
zájemci prodat,“ navrhl Vlas-
timil Doležal (STAN). S  jeho 
návrhem nesouhlasili ani jeho 
koaliční partneři a ani opozice. 
„Je zřejmě čirou náhodou, že se 

přihlásil sponzor uskupení STAN 
a je také náhoda, že zastupitel za 
STAN navrhuje prodej za 1,7 mi-
lionu, když na stole byla nabídka 
o dva milióny vyšší a odhadní 
cena je dokonce 7,7 milionu,“ 
vysmál se návrhu člena koalice 
Daniel Volák (ODS). Zastupi-
telský klub za ODS nesouhlasí 
s prodejem Radničního sklípku 
ani za vyšší cenu. „Nepovažuji 
tento historický majetek města za 
zbytný. Radniční sklípek má pro 
Litvínov významnou historickou 
hodnotu a měl by být v majetku 
města zachován,“ apelovala na 
zastupitele Helena Zemánková 
Týřová (ODS). Místostaros-
ta Milan Šťovíček (STAN) ale 
upozornil, že zastupitelstvo už 
jednou záměr prodat Radniční 
sklípek schválilo. Otázkou nyní 
je pouze za kolik a komu. Při 
hlasování ale také návrh svého 
stranického kolegy Vlastimi-
la Doležala nepodpořil. Město 
nyní znovu vyhlašuje záměr 
Radniční sklípek prodat.  (pur) 

Policie hledá svědky 
dopravní nehody

Dopravní policisté šetří ne-
hodu, která se stala v neděli 
19.  února 2017 v Litvínově. 
Kolem 14. hodiny na ulici PKH 
v místě pod pekárnou mělo do-
jít ke střetu vozidla a nezletilé 
školačky, která v místě měla pře-
bíhat silnici a při tom vběhla do 
jízdní dráhy blíže nezjištěného 
automobilu. Policie nyní hledá 
svědky uvedené nehody a hledá 
i řidiče vozidla pravděpodobně 
tovární značky Škoda Felicia 
červené barvy a žádá je, aby se 
ozvali na linku 158 nebo na tele-
fonní číslo 606 808 819.

Nedodržujeme rychlost
Dopravní policisté v minulém 

týdnu v rámci krajské dopravní 
akce kontrolovali dodržování 
pravidel silničního provozu na 
Mostecku. Akce byla zaměřena 
zejména na kontrolu dodržo-
vání stanovené rychlosti a kon-
trolu způsobu jízdy. Hlídky byly 
v Mostě, Litvínově, Meziboří, 
Janově, Záluží, na silnicích I. 
třídy i v obcích regionu. „Během 
dne policisté zastavili 40 vozidel 
a odhalili celkem 34 dopravních 
přestupků. Za 31 z nich muži zá-

kona uložili řidičům pokuty ve 
výši 13 100 korun. Dvacet řidi-
čů překročilo povolenou rychlost 
a vyinkasovalo pokuty ve výši 
9 800 korun. Jeden řidič měl po-
zitivní dechovou zkoušku na al-
kohol, jiný na drogy. Dvě osoby 
nebyly připoutány bezpečnostní-
mi pásy, dvakrát motoristé nepo-
užili zádržný systém, jedno vozi-
dlo mělo nevyhovující technický 
stav,“ vyjmenovala prohřešky 
řidičů policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. Policie v kontrolách 
bude pokračovat i v nastávají-
cím období. 

Strážníci zachraňovali 
život

 K ležícímu člověku na par-
kovišti v ulici SNK přivolal lit-
vínovské strážníky kolemjdoucí 
chodec. Strážníci na místě našli 
muže, který už nedýchal a ne-
měl hmatatelný tep.  Strážníci 
přivolali rychlou záchrannou 
službu a okamžitě začali s oži-
vováním. Muže napojili na de-
fibrilátor. Přístroj nedoporučil 
výboj, a tak zahájili ruční masáž 
srdce. V oživování se střídali až 
do příjezdu záchranářů. Nako-
nec se muže podařilo oživit. 

(pur)

P orušené paragrafy

Bitva o poslední pozemek na Osadě pokračuje

  Z JEDNÁNÍ LITVÍNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ

 Zastupitelé byli ve při kvůli Sklípku

Za prodej Radničního sklípku se zasazoval Vlastimil Doležal (STAN) vlevo.

Na formální pochybení v usnesení, kterým prodalo zastupitelstvo poslední pozemek na Osadě, poukázal 
Daniel Volák (ODS).

LITVÍNOV – Zápisy do mateři-
nek se blíží. Letos se uskuteční 
nově v  měsíci květnu. Litvínov-
ská mateřinka Kaštánek v  Bez-
ručově ulici proto připravuje 
pro všechny zájemce společná 
setkání. Určena jsou pro rodiče 
s  dětmi, kteří ještě nemají vy-
branou mateřskou školku, kam 
by chtěli umístit své děti. 

Půjdete v  květnu se svým 
chlapečkem nebo holčičkou 
k  zápisu do mateřské školky 
a stále nevíte, do které? Hledá-
te jinou mateřskou školku, než 
do které vaše dítě nyní chodí? 
Pak právě pro vás jsou určena 
pondělní setkání, která pořádá 
mateřinka v  Bezručově ulici. 
První setkání se uskuteční už 
nastávající pondělí, 6. března 
od 15 do 16 hodin. Další bu-
dou následovat ve stejný čas, 
a to vždy po týdnu, tedy 13., 20. 
a 27. března, a také ještě 3. a 10. 
dubna. „Tuto příležitost mohou 
využít všichni rodiče spolu s dět-
mi. Mohou přijít klidně jen na 
jedno, ale také na všechna tato 
setkání. Budou mít příležitost se 
u nás seznámit s pedagogy, pro-
story, vybavením, ale i s aktivita-
mi, které pro děti připravujeme,“ 
zve zájemce vedoucí mateřinky 
Kaštánek Kateřina Koželuhová. 
Setkání jsou pro rodiče bezplat-
ná a s  sebou budou potřebovat 
jen přezůvky pro sebe a své 
dítě. „Jsme trojtřídní mateřská 
škola. Od příštího školního roku 
budou dvě třídy smíšené a jed-
na třída pro děti předškolní. Ve 
smíšených třídách jsou děti od 2 

do 4 let. Mladší se učí od starších 
a starší si postupně osvojují po-
cit zodpovědnosti za své mladší 
kamarády. Děti to více motivu-
je a máme s  tím velmi pozitivní 
zkušenosti,“ podotýká dále ve-
doucí Kaštánku. Předškolní tří-
da, tzv. Školička, bude ve školce 
novinkou a bude výhradně pro 
děti předškolního věku. „Ve 
Školičce se budeme intenzivně 
věnovat předškolní přípravě,“ 
dodává ještě Kateřina Koželu-
hová a připomíná, že mateřinka 
nabízí i možnost přijmout děti 
mladší tří let. 

Budou volná místa 
stačit?

Volných kapacit by mělo být 
podle prvotních předpokladů 
v  litvínovských školkách zatím 
dostatek. „Volná místa se odvíjí 
především od počtu dětí, které 
odchází do prvních tříd. V ma-
teřských školách dochází také 
k přechodům dětí, a tím i uvol-
nění místa na jiné mateřské školy 
z různých důvodů. V současné 
době není kapacita mateřských 
škol využita v plném rozsahu, 
lze proto předpokládat jako 
v předchozích letech, že zákon-
ní zástupci dětí žádající o jejich 
přijetí do mateřských škol budou 
uspokojeni,“ uvedla Veronika 
Knoblochová, vedoucí odboru 
školství litvínovského městské-
ho úřadu. Ještě však dodává: 
„V každém případě prioritu mají 
děti rok před nástupem plnění 
povinné školní docházky.“ (sol)       

Školka před školkou aneb 
Přijďte si k nám pohrát

MŠ Kaštánek v Bezručově ulici.



zpravodajství 3. březen 2017 77

Chcete na vysokou školu, která vám dá skutečné 

základy pro nastartování kariéry, a ne jenom 

prázdný titul? Chcete studovat mezi lidmi, kteří 

milují business a rozumí mu? Nechcete trávit ve 

škole každý den, ale raději byste si přizpůsobili 

studium podle vlastních možností? 

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme studijní programy: 

•Bc. Ekonomika a management

•MSc in Business Management

•MBA Senior Executive

• Postgraduální program Strategické 

řízení pro manažery a podnikatele

• Postgraduální program Právo pro 

manažery a podnikatele

Kde nás najdete: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

www.facebook.com/BIBSvysokaskola/

LITVÍNOV – Podnikatelům v  Litvínově chybí zájem vedení města. 
Tvrdí to jednatelka pekárny Japek a zastupitelka za ODS Helena 
Zemánková Týřová. Podle jejího mínění by živnostníkům pomohlo 
snížení daně z nemovitostí. Při svých rozhodnutích by mělo vedení 
města také brát větší ohled na zájem podnikatelů, kteří vytváří ve 
městě pracovní místa.

Daně z nemovitostí jsou podle 
Heleny Zemánkové Týřové v Lit-
vínově zbytečně vysoké. Město 
před časem zvýšilo koeficient, 
který upravuje zákonnou sazbu 
daně z  nemovitosti. Ve chvíli, 
kdy se tato sazba zákonem zvý-
šila, město koeficient neupravilo. 
„V Litvínově v  posledních letech 
ubývá obyvatel. Město by mělo 
mladé lidi motivovat k  tomu, 
aby tu chtěli zůstávat, zakládat 
rodiny, začít podnikat. Jednou 
z  motivací by mohly být napří-
klad nižší daně z  nemovitostí,“ 
míní zastupitelka. V  současné 
době platí jedna sazba daně 
z  nemovitostí pro celé území 
Litvínova. „Možným řešením 
by bylo Litvínov rozdělit na 

několik částí, ve kterých by byla 
rozdílná výše daně z nemovitostí. 
Například pro podnikání 
v  centru Litvínova, kde mají své 
obchody drobní živnostníci, by 
mohla platit nižší daň. Stejně 
tak pro podnikání v  Janově, kde 
podnikatelům vznikají vyšší 
náklady na ostrahu nemovitostí 
vzhledem k  tomu, že se jedná 
o sociálně vyloučenou lokalitu 
s  vyšší kriminalitou. Vyšší daň 
z  nemovitosti by naopak měla 
zůstat zachována v průmyslových 
zónách, kde působí větší firmy. 
Město by tak alespoň částečně 
kompenzovalo zatížení, které 
pro život Litvínova průmyslové 
zóny znamenají,“ navrhuje He-
lena Zemánková Týřová. Snížení 

daně z nemovitosti pro rezidenč-
ní čtvrtě by pak podle zastupitel-
ky mohlo přilákat více obyvatel, 
kteří by chtěli v Litvínově inves-
tovat do bydlení. „Pokud počet 
obyvatel Litvínova klesne pod 25 
tisíc, sníží se také příjem, který 
má město z  rozpočtového určení 
daní od státu a koeficient daně 
z nemovitostí se také automatic-

ky sníží,“ vysvětluje zastupitel-
ka. Podle jejího mínění by mělo 
vedení města také věnovat větší 
pozornost potřebám podnika-
telů a drobných živnostníků. 
„Vedení města by mělo zvažovat 
každé své rozhodnutí, jestli nega-
tivním způsobem neovlivní pod-
nikatele. Mělo by projevit zájem 
o to, co podnikatelé a živnostníci 
ke své práci potřebují a co by jim 
pomohlo. Jde i o takové zdánlivé 
maličkosti, jako je možnost par-
kování v centru města nebo prů-
jezdnost ulic, kde jsou obchody. 
Jsou to právě podnikatelé a živ-
nostníci, kteří do města přináší 
život, vytváří pracovní příležitosti 
a poskytují obyvatelům města 
potřebné služby. Pozornost a péči 
od vedení města si zaslouží,“ 
říká Helena Zemánková Týřová 
a dodává, že firma její rodiny 
zaměstnává dvě stě lidí v Janově, 
ale zatím se nedočkala žádného 
zájmu ze strany města o své  pod-
nikání.  (pur) 

LITVÍNOV - Samostatný koncert 
4 VOICES po téměř 9ti letech 
se uskuteční ve středu   29. 3.  
v Café Baru Citadela.

4 Voices je vokální kvartet, 
který vznikl v roce 2003 jako 
součást North Big Bandu Litví-
nov. Repertoár tvoří převážně 

jazzové či populární písně v růz-
ných zajímavých aranžmá.

Přijďte si posedět, dát něco 
dobrého na zub a poslechnout 
trochu vokálního swingu a jaz-
zu.

Začátek od 19 hodin, vstupné 
50 Kč. (nov)

ÚSTECKÝ  KRAJ - Desítky žáků 
středních i základních škol a ně-
kolik významných hostů se ve 
čtvrtek 23. února sešlo v Kultur-
ním domě v Ústí nad Labem, aby 
si připomněli hrůzy koncentrač-
ních a vyhlazovacích táborů.

„I přesto, že od konce druhé 
světové války uplynulo hodně 
let, tak je nutno si tyto události 
neustále připomínat, zejména 
mladé generaci, aby se na hrozivé 
momenty, které významně ovliv-
nily naši minulost, nezapomnělo 
ani do budoucna,“ řekl na úvod 
hejtman Oldřich Bubeníček

Po úvodních projevech hejt-
mana Oldřicha Bubeníčka a pri-
mátorky Ústí nad Labem Věry 
Nechybové se žáci podívali  na 
dokumentární film z roku 2016 
Děti Antonína Kaliny, který vy-

práví osud třebíčského rodáka. 
Antonín Kalina zachránil v kon-
centračním táboře Buchen wald 
téměř tisíc židovských dětí. 
O svém činu promluvil až v roce 
1988. V roce 2014 mu prezident 
Miloš Zeman udělil medaili Za 
zásluhy I. stupně in memoriam. 
Setkání se zúčastnil také před-
seda výboru pro národnostní 
menšiny Pavel Vodseďálek.

Součástí programu byla také 
beseda s   Františkem Ledere-
rem, který přežil věznění v Lo-
dži i Osvětimi, přišel o oba rodi-
če i bratra. Do besedy se zapojili 
i  Miroslava Poskočilová z Ži-
dovské obce Děčín, Anna Ťup-
ková z Židovské obce Ústí nad 
Labem,  Oldřich Látal a Michal 
Lichtenstein z Židovské obce 
v Teplicích.  (nov)

MOSTECKO - V  loňském roce 
vykázali policisté na Mostecku 
z  domova na deset dnů šesta-
dvacet násilníků. Letos jich za 
první dva měsíce bylo už devět. 

Ne vždy se ale jednalo o muže, 
kteří terorizují svou partnerku. 
„V polovině února musela ze 
společné domácnosti odejít mla-
dá žena, která měla delší dobu 
dlouhodobě, opakovaně slovně 
i fyzicky napadat svoji matku. 
Policie, která byla na místě, ženu 
z domu vykázala na 10 dnů,“ 
uvedla policejní mluvčí Ludmi-
la Světláková. Na stejnou dobu 
musel z bytu odejít i mladý 
muž, který svoji partnerku delší 

dobu opakovaně slovně i fyzicky 
napadal.  „Třetím vykázaným je 
postarší muž z Litvínova, který 
byl na základě zjištěných sku-
tečností vykázán ze společného 
obydlí poté, co policisté zjistili, 
že měl své družce dělat naschvá-
ly, ponižovat ji, nadávat a měl 
se dopustit i fyzického útoku,“ 
doplnila Ludmila Světláková. 
Muž je navíc vyšetřován policií 
pro podezření z maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázá-
ní. Rozhodnutí policistů totiž 
nerespektoval a svou partnerku 
se snažil zkontaktovat a pohy-
boval se v prostoru, do kterého 
má zakázaný vstup.  (pur)

Helena Zemánková Týřová: Podnikatelům 
v Litvínově chybí zájem města

Násilníci musí pryč z domova

Hejtman dětem připomněl 
hrůzy holokaustu

4 VOICES v Citadele

LITVÍNOV - Zástupci Unipetrolu a Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Praze podepsali smlouvu o strategickém partnerství, která 
prodlužuje vzájemnou dlouhodobou spolupráci pro rok 2017. 

Unipetrol podpoří VŠCHT 
Praha částkou 800 tisíc Kč. 
„Jsme petrochemická společnost, 
a proto se snažíme co nejvíce 
podporovat propagaci technic-
kých a přírodních oborů a těsnou 
spoluprací s VŠCHT připravovat 
její studenty na případnou pro-
fesní kariéru u nás,“ řekl An-
drzej Modrzejewski, generální 
ředitel Unipetrolu, a vysvětlil: 
„Čas nelze zastavit, i u nás probí-
há postupná generační výměna. 
Během následujících deseti let 
budeme muset nahradit až čtyři 
sta našich vysoce kvalifikovaných 
a zkušených zaměstnanců.“

„Naše úzká spolupráce trvá 
již 15 let. V  areálu litvínov-
ského výrobního závodu je již 
třetím rokem společné uni-
verzitní centrum, ve kterém 
přímo v  prostředí výroby ab-
solvuje formou denního nebo 
dálkového studia přes čtyřicet 
studentů petrochemické a rafi-

nérské  obory,“ řekl Karel Mel-
zoch, rektor VŠCHT Praha, 
a dodal: „Spolupracujeme také 
na projektech pro střední školy. 
Jedním z nich je například che-
mická olympiáda.“ 

Studenti získají až 220 000 Kč 
za nejlepší diplomové práce a za 

nejlepší studijní výsledky. Spe-
ciální ohodnocení získá diplo-
mová práce na téma Unipetrolu. 
Tradičně je podporován propa-
gační projekt Hodina moderní 
chemie, kdy studenti VŠCHT 
vystupují na různých školách 
po celé České republice s  in-
teraktivní ukázkovou hodinou 
plnou pokusů. Mezi další spo-
lečné projekty patří chemická 
olympiáda pro nejvyšší ročníky 

středních škol. Na vzdělávání 
pedagogů míří společné projek-
ty Letní škola středoškolských 
učitelů a Podzimní škola uči-
telů základních škol. V rámci 
studentské vědecké konference 
jsou každým rokem finančně 
odměňovány nejlepší prezen-
tace.

Univerzitní centrum 
VŠCHT Praha – 

Unipetrol
Dlouhodobá spolupráce, kte-

rá začala v roce 2002, vyvrcho-
lila v roce 2015 založením Uni-
verzitního centra VŠCHT Praha 
– Unipetrol, které sídlí přímo 
ve výrobním areálu Unipetrolu 
Chempark Záluží v Litvíno-
vě. Centrum dnes navštěvuje 
33 studentů bakalářských a 12 
studentů magisterských oborů, 
kteří si vybírají ze tří specializa-
cí: chemie a chemická technolo-
gie, alternativní energie a život-
ní prostředí nebo technologie 
potravin.  

(nov)

Unipetrol opět podpořil studující chemiky

Helena Zemánková Týřová
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MOST - Společnost Autodrom 
Most rozdává dětem z mateř-
ských škol obrázková pexesa 
s  fotografi emi závodních spe-
ciálů. Ředitelky školek v  Mostě 
a Litvínově převzaly pro své svě-
řence celkem 800 kusů pexes, 
dalších 1750 kusů oblíbené 
hry stimulující paměť potěšilo 
chlapce a děvčata z 16 školek 
v Praze. 

Na děti se autodrom zaměřu-
je cíleně. „Naší prioritou je také 
preventivní činnost s důrazem na 
bezpečnost v  silničním provozu, 
a to zejména jeho nejmladších 
účastníků. Při sestavování kalen-
dáře závodů a akcí myslíme vždy 
i na vyžití rodin s dětmi. I proto 
jsme připravili zajímavé obráz-
kové pexeso s  motivem závod-
ních automobilů a motocyklů, 
které jsme se rozhodli předško-
lákům darovat,“ vysvětlila ob-
chodní a marketingová ředitel-
ka společnosti Autodrom Most 
Jana Svobodová.

Sponzorský dar ocenila ředi-
telka mostecké mateřské školy 
v  Hutnické ulici Petra Nováč-
ková. „Pexeso se nám výborně 
hodí tematicky. Uspěli jsme totiž 

v  celorepublikové soutěži zamě-
řené na výuku dopravní výcho-
vy, náš projekt porota ocenila 
jako druhý nejlepší. Předstihla 
nás jen školka z  Ostravy-Poru-
by,“ upřesnila.

Hlavní výhru si děti i učitel-
ky užijí, zahrát jim totiž přijede 
populární hudební skupina Ma-
xim Turbulenc. „K tomu dosta-
neme také předměty s  reflexní-
mi prvky. Vhodně doplní právě 
výuku dopravní výchovy, kterou 
odlehčíme i pomocí hraní pexesa 
od autodromu s tematikou moto-
ristického sportu. Auta a motor-
ky nadchly samozřejmě hlavně 
kluky, ale i děvčata obrázky zau-
jaly,“ doplnila Petra Nováčková.

Pexeso udělalo radost také 
dětem z  mateřské školy v  Obr-
nicích. „Dárek jsme s učitelkami 
hned rozdělily mezi děti, které 
auta a motorky nadchly, s pexe-
sem si okamžitě začaly hrát. Are-
ál autodromu si navíc prohléd-
nou zanedlouho naživo, sjednali 
jsme si totiž návštěvu tamního 
dopravního hřiště v  rámci do-
pravní výchovy,“ potvrdila ředi-
telka mateřské školy Vladimíra 
Pechanová.  (ina)

LITVÍNOV – Projekt Městské 
policie Litvínov bodoval v  ná-
rodním kole soutěže Evropská 
cena prevence kriminality 2016. 
S  projektem „Nevzdávejte to, 
senioři!“ získali litvínovští pre-
ventisté třetí místo. 

Prevence trestné činnosti 
páchané na seniorech byla té-
matem Evropské ceny prevence 
kriminality  pro rok 2016. Tato 
soutěž každoročně oceňuje nej-
lepší evropský projekt v oblasti 
prevence kriminality.  V úterý 
21. února 2017 předal první 
náměstek ministra vnitra Jiří 
Nováček slavnostně ceny zástup-
cům nejlepších preventivních 
projektů národního kola Evrop-
ské ceny prevence kriminality 
za rok 2016. Projekt Městské 
policie Litvínov s názvem „Ne-
vzdávejte to, senioři!“ se umístil 
na třetím místě. Cílem projektu 
je pomoci posílit sebevědomí 
seniorů, naučit je různým obran-

ným technikám, přispět k jejich 
větší vnímavosti vůči vlastnímu 
okolí a zintenzivnit jejich spolu-
práci s městskou i státní policií. 
„V rámci projektu jsme se zaměřili 
na bezpečnost seniorů. Učili jsme 
je, jak nenaletět podvodníkům, co 
dělat, pokud se ocitnou v  nebez-
pečí a jaká místa v Litvínově jsou 
pro ně bezpečná například i proto, 
že jsou pod dohledem městského 
kamerového systému. Zaměřili 
jsme se také na novou skupinu 
seniorů, se kterými jsme dosud 
nepracovali, konkrétně na senio-
ry, kteří mají v péči svá vnoučata. 
Tato skupina je velmi specifická. 
Jsou to lidé, kteří mají stejné poci-
ty jako jejich vrstevníci, ale zcela 
jiné starosti. I oni se ale mohou 
stát snadným terčem podvodníků, 
ale navíc podléhají vlivu své rodi-
ny a neumí říci svým vnoučatům 
NE,“ uvedla k  ocenění preven-
tistka Městské policie Litvínov 
Michaela Hejčová. 

„Umístění v  prestižní soutěži 
Evropské ceny prevence krimi-
nality si velmi vážíme. Vnímá-
me to jako ocenění práce našich 
preventistů a spolupráce s Policií 
ČR. Na seniory se v  rámci pre-
vence kriminality zaměřujeme 
dlouhodobě. Patří ke zranitel-
né skupině obyvatel, která si 
pozornost preventistů zaslouží 
a potřebuje ji. Každoročně se 

snažíme rozšířit cílovou skupinu 
o další seniory. Z  organizova-
ných klubů seniorů jsme práci 
postupně rozšířili v  aktivní vy-
hledávání osamělých seniorů, 
zaměřili jsme se na domácí ná-
silí páchané na seniorech a nově 
také na seniory, kteří mají v péči 
vnoučata,“  komentoval ocenění 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban.  (pur)

Autodrom rozdává 
dětem pexesa

Auta a motorky nadchly hlavně kluky, ale i děvčata obrázky zaujaly.

Policie vyzývá: „Nevzdávejte to, senioři“!

QUÉBEC/ÚSTECKÝ  KRAJ – Výběr hokejové mládeže z  Ústeckého 
kraje vybojoval na mezinárodním prestižním turnaji v kanadském 
Québecu stříbro. Nejcennější trofej měli přitom hokejoví vicemistři 
doslova na dosah. Rozhodlo až prodloužení, kdy více štěstí tento-
krát přistálo na straně soupeře. 

Ústeckému hokejovému vý-
běru se letos sice nepodařilo 
zopakovat loňský úspěch a ob-
hájit prvenství výběru kategorie 
U 13 ročníku narození 2003. 
Celkově druhé místo na turnaji 

„Internatioan B.S.R. Pee-Wee 
Québec 2017“ je ale přesto pro 
celý letošní tým Ústeckého kraje 
obrovským úspěchem. 

Výběr Ústeckého kraje, který 
tvoří hráči ze čtrnácti hokejo-

vých klubů z  celého regionu, 
odcestoval do Kanady začát-
kem února. Turnaje se účastnil 
v  druhé nejvyšší výkonnostní 
kategorii AAA. 

Po absolvování přípravy čeka-
ly krajský výběr zápasy základní 
skupiny. V  nich Severočeši vy-
šplhali až na vrchol skupiny „A“. 
Semifinále rovněž korunovali 
úspěchem, když dokázali po-
razit tým Nord Bohemia (CZ). 

Ve finálovém zápase s  Floridou 
Bulldogs z  USA ale chyběl na-
šim jen krůček k  nejcennější 
trofeji. „Finále bylo hodně těžké, 
i když bylo víceméně vyrovnané. 

Po první třetině náš tým vedl 1:0. 
Ve druhé jsme ale inkasovali dva 
nešťastné góly. V závěrečné třeti-
ně se nám pak podařilo vyrovnat, 
a půl minuty před koncem jsme se 
dostali dokonce do obrovské šan-
ce, kdy Lukáš Plos, který vstřelil 
obě předchozí branky, mohl ko-
runovat úspěch hattrickem. Bo-
hužel ale přestřelil a následovalo 
prodloužení. To pro nás bohužel 
skončilo prohrou a zůstali jsme 
těsně pod vrcholem,“ líčí dojmy 
z  finálového utkání předseda 
TMK Ústeckého kraje a zároveň 
manažer týmu Zdeněk Zíma.   

(Více postřehů a perliček 
z  mezinárodního utkání v  Ka-
nadě společně s  fotografiemi 
přineseme našim čtenářům 
v příštím vydání týdeníku Ho-
mér.)  (sol) 

Mladí hokejisté ze severu Čech přivezli z Kanady stříbro

ITurnaj Pee-Wee je již tradičně 
vypsán pro hráče U13 a letos se 
konal již jeho 42. ročník a i letos 
se ho zúčastnily týmy kluků roč-

níku 2004 z několika desítek zemí 
různých koutů světa.

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

„TEAM DREAM“ z Ústeckého kraje... K triumfu chyběl jen krůček.

Ocenění převzal velitel MP Litvínov Zdeněk Urban. Foto: Zdroj MV ČR.
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ÚSTECKÝ KRAJ – Přední příčky v šestém ročníku čtenářské ankety 
Osobnost roku Ústeckého kraje 2016 obsadili lékaři Krajské zdra-
votní. Hlasující čtenáři i porota ocenili prvním místem v kategorii 
Veřejná sféra neurochirurga, profesora Martina Sameše. Vítěze oce-
nil hejtman Oldřich Bubeníček.  

Profesor Martin Sameš je 
přednostou Neurochirurgické 
kliniky Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purky-
ně a Masarykovy nemocnice 
v  Ústí nad Labem a předsedou 
vědecké rady. „Vítězství  si velmi 
vážím, je to ocenění práce celého 
týmu naší neurochirurgické kli-
niky. Chtěl bych proto poděkovat 
kolegům lékařům a sestrám kli-
niky, dále všem spolupracujícím 
oborům a vedení nemocnice za 
podmínky, které vytváří našemu 
specializovanému oboru. Oce-
nění chápu též jako povzbuzení 
a závazek k dalšímu zkvalitňová-
ní naší práce a vyšší konkurence-
schopnosti v rámci České repub-

liky i Evropy,“ uvedl absolutní 
vítěz čtenářské ankety.  

Lékaři Krajské zdravotní bo-
dovali i na dalších pozicích. 
Třetí místo v kategorii Dobrý 
skutek získala lékařka Jana Du-
šánková z onkologického oddě-
lení v Masarykově nemocnici 
a členka týmu mobilního hospi-
ce. „Velmi si vážím všech hlasů. 
Znamená to pro mě odměnu za 
práci nejen mou, ale celého hos-
picového týmu,“ řekla lékařka. 
Cenu převzala z rukou předsedy 
představenstva Krajské zdravot-
ní Jiřího Nováka, oceněného 
v uplynulém roce Osobností 
roku Ústeckého kraje. „Chtěl 
bych oběma oceněným pobla-

hopřát a zároveň jim poděkovat 
za péči a úsilí, s nimiž odvádějí 
svoji práci. Velmi mě těší, že za-
městnanci Krajské zdravotní se 
pravidelně umísťují na předních 

příčkách této ankety, kdy o vítězi 
nerozhodují jen odborníci v dané 
kategorii, ale také široká veřej-
nost,“ vyslovil gratulaci Jiří No-
vák. (sol)

Lékaři bodovali v anketě Osobnost roku

Oldřich Bubeníček předal ocenění neurochirurgovi Martinu Samešovi.

MEZIBOŘÍ – Už za měsíc se budou stěhovat první nájemníci do vzni-
kajícího bytového komplexu Senior park centrum v Meziboří. Byd-
lení je určeno pro starší obyvatele, a kromě vybavených bytů je jeho 
součástí wellness, park, restaurace a zahrady.  

Bytový komplex vzniká pře-
stavbou z původní střední ško-
ly v  samotném centru města. 
„Areál nejprve po přestěhování 
školy získalo město od Ústeckého 
kraje. Obávali jsme se, aby tu ne-
vznikla ubytovna pro nepřizpů-
sobivé občany. Podařilo se ji ale 
nakonec prodat podnikateli, se 
kterým máme v Meziboří velmi 
dobré zkušenosti. Jeho projekt 
bydlení pro seniory a wellness 
zaujal zastupitele natolik, že 
jsme v podstatě vůbec neváhali. 
Nyní je komplex před dokonče-
ním. V  Meziboří přibyde více 
než osmdesát bytů v příjemném 
a pohodlném areálu, kde se mo-
hou senioři cítit dobře a bez-
pečně. To mě těší,“ libuje si nad 
finále projektu Petra Legezy sta-
rosta Meziboří Petr Červenka. 
Přestavba komplexu byla zahá-
jena v  loňském roce. „V dubnu 
budou připraveny k nastěhování 
první byty. Od května do června 
pak můžeme zaplnit celou hlav-

ní pětipatrovou budovu, což je 
dohromady šedesát bytů. Zbý-
vajících jednadvacet bytů bude 
připraveno v průběhu července,“ 
prozradil Petr Legeza. O bydle-
ní v novém bytovém komplexu 
je zájem. Už nyní je obsazena 
čtvrtina bytů a zájemců přibý-
vá. „Celý objekt je bezbariérový. 

Je připraven tak, aby nabízel po-
hodlné bydlení pro osoby starší 
padesáti let, které ještě nepotře-
bují každodenní péči. Nicméně 
v  areálu bude v případě zájmu 
a potřeby sesterna se stálou pří-
tomností sestry a docházet bude 
také lékař. Pro obyvatele je při-
pravena řada služeb, které jim 
zpříjemní bydlení. Například 
generální úklid celého bytu dva-
krát ročně v  cenně nájemného, 
bezplatné půjčování pomůcek 
pro údržbu bytu, jako je vysa-

vač, sada na mytí oken, vytírání, 
schůdky a podobně. Ty budou 
k dispozici na každém patře. Za 
nepatrný příplatek si pak mohou 
lidé půjčovat také další vybave-
ní, například kuchyňské roboty. 
V  bytech jsou nadstandardně 
vybavené kuchyňské linky i úlož-
né prostory. Veškeré spotřebiče, 
světla a vybavení bytů a jejich 

údržbu zajišťuje naše firma, 
takže lidé již nikdy nebudou mít 
problém s nečekaným a velkým 
výdajem za domácnost! V ob-
jektu je také v přízemí u výtahu 
vybavená prádelna se sušárnou 
a to zcela zdarma pro klienty 
včetně spotřeby vody a pracích 
prostředků! Samozřejmostí je 
řada posezení v objektu, kino-
sál, tělocvična, hobby místnost 
a knihovna vybavená počítači 
s internetem. Vše opět v ceně 
nájemného. Obyvatelé komple-

xu mohou také zdarma využí-
vat služeb recepce, telefonovat 
využívat internet. Klienti dále 
mohu využít služeb jako je pro-
nájem auta, kola, elektrokola či 
elektrického vozítka k nákupům 
či výletům po okolí,“ popsal vý-
hody komunitního bydlení pro 
seniory Petr Legeza. Navíc je 
výše nájmu garantována po ce-

lou dobu smlouvy, výhodou je 
také bezplatné stěhování.  Sou-
částí areálu budou také venkov-
ní zahrady, wellness a restau-
race, které mají být dokončeny 
koncem roku 2018. „Plánujeme 
wellness s  bazénem, které by 
mohli využívat také obyvate-
lé Meziboří. Takové příjemné 
místo pro relaxaci a zábavu 
dětí. Oceňujeme, že město vyšlo 
našemu projektu vstříc, a pro-
to budou mít všichni obyvatelé 
Meziboří vstup do wellness se 
slevou. Městu také každoročně 
věnujeme volné permanent-

ky jako ocenění pro záslužnou 
činnost obyvatel případně ceny 
do dětských soutěží,“ prozradil 
Petr Legeza. Celý objekt bude 
oplocen a bude mít svou vlastní 

ostrahu. V areálu také nebudou 
chybět parkovací místa. Obyva-
telům komplexu bude k dispo-
zici venkovní upravená zahrada 
a park o celkové rozloze přes 
7 000 m2 a také zelená střecha 
s posezením o velikosti 700 m2. 
Ve společné části zahrady bude 
umístěn gril, udírna ohniště se 
zázemím. Klienti budou také 
moci využívat užitkovou zahra-
du včetně záhonů, kde mohou 
pěstovat plodiny a bylinky dle 
svého výběru. V celém areálu 
bude také mnoho ovocných 
stromů. 

Veškeré výše uvedené služby 
přitom mohou budoucí oby-
vatelé domu využívat již od 
5 200 Kč měsíčně včetně záloh 
na veškeré energie, TV a inter-
net (v případě bytů 1+kk) a od 
6 900 Kč v případě bytů 2+kk! 
 (pur) 

Nové bydlení pro seniory už fi nišuje

ISvojí koncepcí a pojetím se jed-
ná o zcela ojedinělý projekt své-
ho druhu nejen v našem regionu 
a objektivně nemá konkurenci.

LITVÍNOV – Kolem kalů z Ostravy uskladněných na skládce Litvínov 
je opět živo. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal nové rozhodnutí, 
kterým mění původní povolení kaly na Celiu skládkovat dlouhodo-
bě. 

Po šesti letech soudních ta-
hanic uspělo odvolání Green-
peace, Arniky a sdružení Ko-
řeny proti vydání nepodstatné 
změny povolení skládkování 
pro skládku Celio. Podle ní 
mohly být kaly z  Ostravy na 
Litvínovsku uloženy dlouho-
době. 

Podle nového rozhodnutí 
mohou být na Celiu skládko-

vány pouze kaly Ostramo, a to 
krátkodobě. Odpad může být 
skladován nejvýše do 31. 12. 
2017, a to v maximálním množ-
ství 20 202 tun. Povolení se ale 
týká pouze odpadu, který se už 
na skládce nachází. Žádné další 
kaly se přijímat nemohou. Povo-
lení ani nemluví o možnosti kaly 
do Litvínova dovážet. Za posled-
ních šest let ale byly už všechny 

kaly z Ostravy odvezeny a v Lit-
vínově uloženy. Takže tato změ-
na přišla tak trochu po dvanácté. 
Kaly z Ostravy se musí skládko-
vat na skládce nebezpečných od-
padů odděleně od ostatních od-
padů. Nesmí se dále upravovat. 

Během období sucha se musí 
skládka zkrápět, stejně jako pří-
jezdové cesty a manipulační plo-
chy. Rozhodnutí krajského úřa-
du dále nařizuje, že manipulaci 
se skladovanými materiály lze 
provádět pouze na zabezpečené 
ploše tělesa skládky. Denně bude 
prováděno kontrolní měření 
teploty „kalů Ostramo“ v de-
ponii u paty jednotlivých sekcí 
v rozestupu 5  metrů v hloub-
ce 1,5 m tyčovým teploměrem 
a o výsledcích měření proveden 
záznam do provozního deníku 
zařízení.  (pur)

Kolem kalů z Ostravy je opět živo

IPodle tohoto rozhodnutí může 
být v Litvínově skládkováno dva-
cet tisíc tun kalů do konce letoš-
ního roku. Nové rozhodnutí také 

mluví o podstatné změně, zatímco 
původní povolení kaly v Litvínově 
skládkovat bylo pouze nepodstat-
né. 
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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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Verva uplatnila opci 
na trenéra a Sorvika

Tým HC Verva Litvínov 
uplatnil opci na trenéra 
Darka Stránského pro další 
sezonu. První asistent kouče 
Radima Rulíka začal v Litví-
nově pracovat po skončení 
minulé sezony. Dále klub 
uplatnil opci na příští ročník 
také u obránce Daniela Sør-
vika. Norský reprezentační 
zadák je aktuálně nejproduk-
tivnějším obráncem týmu. 
Bude tedy v mužstvu působit 
i v ročníku 2017/2018.

Černí andělé zajíždějí 
do Šaly

Po dvou vítězných zápa-
sech na domácí palubovce 
zajíždí tým Černých andě-
lů k  dalšímu kolu interligy 
na hřiště soupeře. V  sobotu 
4. března se střetne s domá-
cím Duslo Šala. Doma hra-
je DHK Baník Most až 10. 
března s SHK Veselí.

Bude se hrát již 16. 
ročník Easter Cupu
V pořadí již 16. ročník 

Easter Cupu zná seznam při-
hlášených týmů, 31. března 
vypukne na mosteckém zim-
ním stadionu první z celkem 
sedmi dílčích turnajů této 
velké mezinárodní hokejo-
vé události. Přijedou týmy 
z  Německa, Finska, Ruska 
nebo Švédska, chybět nebu-
dou celky ze Slovenska a ČR. 

Hokejistky si dojely 
pro vysokou výhru
Pro vysoké vítězství si ho-

kejistky HC Litvínov dojely 
do východočeských Pardu-
bic. Domácí tým zde totiž 
deklasovaly 11:1. Kolo před 
koncem je Litvínov v čele 
tabulky a porazí-li v posled-
ním zápase 4. března doma 
Beroun, zahraje si Final four! 
Branky Litvínova: Chmelová 
5, Šrámková 2, Horáková 2, 
Bublová 2.

Útočník Babintsev 
v Litvínově skončil
Klub HC Verva Litvínov 

se také dohodl s ruským 
útočníkem Semjonem Ba-
bintsevem na předčasném 
ukončení smlouvy k datu 28. 
února, původně měla vypr-
šet 30. dubna. Babintsev na-
stupoval převážně v Mostě ve 
WSM lize, v TELH naskočil 
pouze ke čtyřem zápasům.

Dvě kola na domácím 
ledě

Juniorský tým HC Litví-
nov se v  posledních dvou 
kolech mistrovské soutěže 
představil na domácím ledě. 
Ve středu 1. března se střetl 
se Zlínem a hned den nato, 
ve čtvrtek 2. března, nastou-
pil proti Olomouci. 

Minižákyně Baník 
v neděli proti Slunetě

O víkendu čekají basket-
balové starší minižákyně BK 
Baník Most dvě utkání se 
soupeřkami z  ústecké Slu-
nety. Oba zápasy oblastního 
přeboru se hrají v  mostec-
ké sportovní hale v  neděli 
5. března. První začíná ve 13 
hodin. Odveta se potom hra-
je od 15 hodin.   (jak)

LITVÍNOV – Utkání 51. kola Tipsport extraligy bylo pro HC Verva 
Litvínov posledním domácím vystoupením v základní části soutěže. 
Jeho soupeřem byl celek Bílí tygři Liberec, lídr tabulky. 

V zajímavém a rušném utkání 
šli do vedení domácí, po střele 
obránce Sorvika. Hosté srovnali 
pět minut před závěrečnou si-
rénou. To se trefil Bulíř. Šlo se 
do prodloužení, ale ani to ne-
rozhodlo, a tak přišly na řadu 
samostatné nájezdy. V  nich byl 
lepší Litvínov a ten rozhodující 
proměnil obránce Kubát. 

„Dvě třetiny to byl dobrý ho-
kej, hra měla spád. Proměnili 
jsme přesilovku, ale škoda, že 
jsme nedali gól proti třem, i když 
jsme se na druhou stranu taky ve 
třech ubránili. Vytvářeli jsme si 
šance, ale gólmani byli na obou 
stranách výborní. Třetí třetina už 
nebyla taková, bylo tam strašně 
moc stání a čekání. Nevím, zda 

tam byla nějaká situace na pro-
hlížení, žádné jsem si nebyl ze 
střídačky vědom. Oba týmy pak 
trochu vypadly z tempa. S Liber-
cem to v sezóně bylo vždy o bran-
ku, takže jsme dnes pokračovali 
v tradici vyrovnaných zápasů. 
Jsme rádi, že máme v posledním 
kole šanci bojovat o umístění, 
o čtvrté místo. Každého láká 
začínat doma a uděláme maxi-
mum, aby se nám podařilo ho 
udržet, už kvůli fanouškům, kte-
ré máme výborné a kteří se na to 
těší,“ konstatoval Radim Rulík, 
trenér HC Verva Litvínov. 

Litvínov ještě čeká poslední 
zápas základní části v  Pardubi-
cích. Před ním mu patří výbor-
né čtvrté místo v tabulce.

HC Verva Litvínov – Bílí tygři 
Liberec 2:1sn (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0 
– 1:0). Branky a nahrávky: 21. 
Sørvik (Kubát, Lukeš), nájezd 
Kubát – 55. Bulíř. Rozhodčí: 
Hodek a Souček. Vyloučení: 4:7. 
Využití: 1:0. Zásahy: Petrásek 30 
– Will 32. Diváci: 5 120. 

Sestava HC Verva Litvínov: 
Petrásek – Pavlík, Gula – Frolo, 
Sørvik – Kubát, Sklenička – Ko-
keš – Martynek, V. Hübl, Lukeš 
– Jurčík, M. Hanzl, Černý – Ho-
řava, Gerhát, Trávníček – Válek, 
Reichel, J. Doležal. Trenéři Ru-
lík, Stránský, Šlégr.  (jak)

MOST – Dvě domácí utkání mají za sebou házenkářky DHK Baník 
Most. V obou případech byli populární Černí andělé úspěšní. 

V prvním domácím duelu 
hostili v dohrávce pražskou Sla-
vii. Atraktivní souboj skončil 
tak, jak bylo dopředu avizováno. 
Mostecké hráčky již před začát-
kem utkání slibovaly, že nebu-
dou mít se soupeřem slitování 
a přesto, že se jednalo o silnou 
Slavii, nasázeli mu 35 gólů. 

„Úvod nám nevyšel, ale vě-
řili jsme, že taktika zvolená 
na soupeře vyjde. Zvolili jsme 
obrovské zápasové tempo, sku-
tečně jsme měli skvělou obranu, 
se silnou Dominikou Müllnero-
vou. Jsem ohromně spokojený 
s přístupem hráček k zápasu 
a jsem šťastný, že se nám to 
povedlo. Tohle byl určitě jeden 
z našich nejlepších výkonů, kte-
ré jsme předvedli během celých 

šedesáti minut zápasu,“ hod-
notil průběh utkání domácí 
kouč Peter Dávid.

Těsně před začátkem utká-
ní domácí tým převzal z  rukou 
Vladimíra Roučka, generálního 
ředitele společnosti Vršanská 
uhelná, šek na jeden milion ko-
run. „Jsme velmi rádi, že máme 
právě takového generálního part-
nera, jako je Vršanská uhelná. 
Protože právě díky jeho podpoře 
můžeme v Mostě hrát nejlepší 
házenou v Česku,“ komentoval 
ocenění šéf DHK Baník Most 
Rudolf Jung.

DHK Baník Most – Slavia 
Praha 35:17 (15:7). Nejlepší bra-
nek Mostu: – Jeřábková 8, Szar-
ková 5/1, Kovářová 5, Zachová 
5. Nejvíce branek Slavie: Peško-

vá 4, Galušková 4/1, Kordovská 
3 Vyloučení 6/3, sedmimetrové 
hody 3/2, 2/1 Rozhodčí Horá-
ček, Novotný, diváků 1 000.

Ve druhém domácím vy-
stoupení pak DHK Baník Most 
doslova v  tréninkovém tempu 

porazil poslední tým tabulky, 
slovenský ŠKP Bratislava.

DHK Baník Most – ŠKP 
Bratislava 41:20 (19:8). Bran-
ky: 3. Stříšková, 4. Mikulčík, 4. 
Šípová, 6. Šípová, 7. Mikulčík, 
8. Kovařová, 11. Kovařová, 11. 

Stříšková, 13. Mikulčík, 14. Ko-
vařová, 15. Šípová, 17. Mikulčík, 
18. Šípová, 19. Míšová, 23. Mí-
šová, 26. Ferencová, 27. Mikul-
čík, 28. Mikulčík, 31. Zachová, 
34. Jeřábková, 34. Szarková, 35. 
Jeřábková, 37. Růčková, 37. K. 
Dvořáková, 38. Szarková, 40. 
Szarková, 41. Szarková, 43. Szar-
ková, 48. Zachová, 48. Jeřábko-
vá, 49. Míšová, 51. Szarková, 
51. Chmelařová, 53. Růčková, 
54. Kovařová, 55. Míšová, 56. 
Míšová, 58. Šípová, 58. Kova-
řová, 60. Ferencová – 7. Krajčo-
vá, 12. Ižová, 13. Trúnková, 14. 
Trúnková, 17. Valovičová, 25. 
Trúnková, 29. Ižová, 30. Ižová, 
32. Valovičová, 40. Trúnková, 
44. Valovičová, 45. Bednárová, 
47. Trúnková, 49. Krajčová, 50. 
Bahorecová, 52. Ižová, 56. Trún-
ková, 57. Trúnková, 58. Bedná-
rová.  (jak)

LITVÍNOV - Velikým úspěchem 
zakončují letošní závodní sezo-
nu litvínovské krasobruslařky, 
kdy kromě spousty umístění na 
stupních vítězů se dvě z nich svý-
mi výsledky v  Českém poháru 
nominovaly na letošní největší 
mistrovský závod a tím je mist-
rovství ČR, které se letos pořádá 
v Českých Budějovicích ve dnech 
3. - 5. března. Litvínov bude mít 
svoji zástupkyni v kategorii žač-
ky mladší a žačky nejmladší. 

V  kategorii žačky mladší si 
vybojovala svoji účast mezi 24 
nejlepších z 241 závodnic z celé 
republiky jedenáctiletá Klár-
ka Červenková. Klárka patří 
v  současné době mezi nejlepší 
litvínovské krasobruslařky a na 
MČR jede již podruhé.

V  kategorii žačky nejmladší 
postupuje na MČR teprve deví-
tiletá Zuzanka Sedláčková, která 
si svoji účast mezi 24 nejlepších 
vybojovala 17. místem v žebříč-
ku Českého poháru z  262 zá-
vodnic a toto mistrovství bude 
její premiéra. „Oběma závod-
nicím gratulujeme k  úspěchu. 
Zuzce a její trenérce Aleně Lehké 
k  tak velikému úspěchu a děku-
jeme za příkladnou reprezenta-
ci litvínovského krasobruslení. 
Budeme držet palce, ať se jim 
v Českých Budějovicích daří: Pro 
nás jsou vítězkami už nyní, a to 
svou pouhou účastí, bez ohledu 
na umístění,“ řekla předsedkyně 
oddílu litvínovského krasobrus-
lení Jana Lehká.  

(jak) 

KADAŇ – Už o nic nešlo. Karty byly prakticky před zápasem už roz-
dané jasně. Hostující Most šel do pátého duelu play out jako sestu-
pující tým do druhé ligy. V  Kadani se po šedesáti minutách hrálo 
nerozhodně 3:3 a domácí Trhači o  bonusovém bodu rozhodli až 
v prodloužení.

Už v  předchozím vystoupení 
play out, v  němž Mostečtí pro-
hráli na ledě Havířova 7:2, si to-
tiž zpečetili svůj sestup do II. ligy. 
Ve středu pak tým čekalo loučení 
s WSM ligou domácím utkáním 
proti Stadionu Litoměřice. 

„Byl to vyrovnaný zápas, moh-
li jsme rozhodnout v přesilové hře 
pět na čtyři a čtyři na tři na kon-
ci zápasu a v  prodloužení jsme 
nerozhodli. Tempo odpovídalo 
tomu, že se dohrává sezona a že 
už o nic nejde,“ hodnotil pro ka-
daňský web hostující trenér Aleš 
Totter. 

„Tyto zápasy se hodnotí těž-
ko, protože oběma mančaftům 
o nic nešlo, jen šlo o to si s chutí 
zahrát. Minimálně nám ta chuť 
půl zápasu chyběla. Chtěli jsme 
to odehrát jako exhibiční utkání, 
což ještě není, soutěž pokračuje, 
i když už o nic nejde. Kluci by si 
měli uvědomit, že hrají hlavně 
o svoji budoucnost,“ viděl zápas 
domácí asistent Kamil Koláček.

5. kolo play out: Kadaň - 
Most 4:3 PP (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0). 
Branky a nahrávky: 25. Kohout 
(Trefný, D. Novák), 32. R. Černý 
(Chlouba, Wágner), 41.  Hejc-

man (Kůs, Chlouba), 62. Chlou-
ba – 1. Smolka (Havlíček, Rod), 
36.  Kubinčák (Divíšek, Havlí-
ček), 53.  Smolka (Havlíček, 
Rod). Rozhodčí: Zubzanda – 
Coubal, Toman. Vyloučení: 6:7. 
Využití: 1:1. Diváci: 100. 

Sestava SK Trhači Kadaň: 
Lukeš – D. Novák Trefný, Šafář, 
J. Tomeček, Tejnor, R. Černý, 
Popela, D. Šimek – Krejčiřík, 
Hejcman, Kůs – Kohout, M. Za-
dražil, Osmík – Raška, Chlou-
ba, Wágner – Chrpa, Rindoš, L. 
Vrána.

Sestav HC Most: Mouček – 
Hora, Šefl, K. Černý, A. Rulík, 
Strejček, Šesták – Rod, Havlíček, 
Smolka – Kubinčák, Divíšek, 
Řehoř – R. Veselý, J. Šimeček, 
Stříbrný – T. Doležal, Babincev, 
Komínek.  (jak)

HORA SVATÉ KATEŘINY – Hráči 
FK Litvínov, ročníku narození 
2003 na pět dní rozbalili svůj 
tréninkový tábor v Hoře Svaté 
Kateřiny. 

Absolvovali zde 14 tréninko-
vých jednotek, takže udělali kus 
práce s výhledem k blížícímu se 
startu jarní části ligové soutěže. 
Program byl náročný, ale zároveň 
pestrý, takže vše rychle uteklo. 

„Kluci to zvládli perfektně, 
vzájemně jsme se mohli lépe po-
znat, protože jsme postavili prak-

ticky nový mančaft, což bylo na 
soustředění nejdůležitější. Každý 
večer jsme zakončili regenerací, 
takže i ta nám pomohla nasbírat 
síly na další den. Teď už se mů-
žeme těšit na jarní část sezony, 
když ještě v generálce na ligu se 
utkáme s týmem Litoměřicka, 
který bude naším soupeřem ve 
finálové části zimní ligy. Velké 
poděkování patří manželům Per-
sonovým, kteří s láskou rozmaz-
lovali žaludky našich kluků,“ 
řekl trenér Tomáš Gergel.  (jak)

Černí andělé přejeli jak Slavii, tak i poslední Bratislavu

Starší žáci FK Litvínov 
absolvovali soustředění

Verva porazila Bílé tygry 
až na nájezdy a je před 
posledním kolem čtvrtá

Naposledy proti sobě! Trhači 
zdolali Most v prodloužení

Litvínovské krasobruslařky 
se nominovaly na MČR
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Generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček při předání šeku.
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Krásná těla pro krásnou věc.Krásná těla pro krásnou věc.

fotoreportáž3. březen 20171212

MOST – …nese název vý-
stava velkoformátových 
fotografi í dvojice fotogra-
fů Lucie Maceczkové z Ha-
vířova a Martina Glatznera 
z  Ostravy v  mostecké vý-
stavní síni Zlatá trojka. Vý-
stava je prodejní a spolu 
s fotografi emi je tu k mání 
také nástěnný kalendář. 
Výtěžek z jeho prodeje po-
putuje na dobrou věc. 

Po mnoha hodinách příprav, 
fotografování a postprodukce 
vznikl soubor nevšedních foto-
grafií, které oba umělci prezentují 
na velkoformátových fotografiích. 
Výtěžek z  prodeje poputuje na konto 
kliniky hematoonkologie. K  této pří-
ležitosti je zároveň vytvořen kalendář 
se stejnojmenným názvem. „Na začát-
ku tohoto projektu bylo naše dlouholeté 
přátelství, shoda náhod, chuť vytvořit 
něco netradičního  a  také touha po-
moci. Balet  je  nejen plný krásného 
pohybu, emocí, ale také plný dřiny, 
bolesti, píle, trpělivosti  a  odříkání. 
Tyto vlastnosti  se   spojují  se  slo-
vem ‚léčba‘. Jasnou volbou komu 
pomoci byli onkologicky nemocní 
pacienti. Rozhodli jsme se darovat 
finanční část  z  prodeje vytvoře-
ného kalendáře Klinice hemato-
onkologie  FN  v  Ostravě,“ uvedli 
při slavnostní vernisáži fotogra-
fové Lucie a Martin. Do týmu 
tanečníků, zvěčněných na foto-
grafiích, se dostali čtyři umělci 
z Národního divadla moravsko-
slezského - Ann Lena-Stepha-
nie Uth z  Německa, Isabelle 
Ayers z  Anglie, Rei Masatomi 
z Japonska a Yago Catalinas ze 
Španělska. Ti strávili na společ-
né práci několik dní v ateliéru. 

Kalendář, který se pojí k  vý-
stavě a jehož se prodalo už na tři 
stovky, mohou zájemci ve zbýva-
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jících kusech zakoupit v  mos-
tecké knihovně. Prodejem ka-
lendáře se podařilo už oběma 
umělcům shromáždit 33,5 tisíc 
korun. Onkologickým paci-

entům putuje každá stokoruna 
z jednoho prodaného kusu. 

Výstavu může veřejnost na-
vštívit v knihovně, v prvním pa-
tře ve Zlaté trojce, do 18. března. 

Současně zde mohou zhlédnout 
i kolekci portrétů a fotek z Bes-
kyd, které jsou vystaveny v sou-
sední Stříbrné síni.   

(sol)   

Krásná těla pro krásnou věc.Ředitel knihovny Tomáš Ondrášek obdaroval oba fotografy včelím medem.

Vernisáž stylově zahájily baletky ZUŠ Moskevská pod vedením taneční lektorky Jany Volrábové.

Na velkoformátové fotografie byla radost pohledět.Na

Autoři výstavy.


