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MOST - Mostečtí strážníci spouštějí náborovou kampaň. Hledají 
nové posily a  těm nabízejí řadu výhod. Od nově zavedeného ná-
borového příspěvku, po zaměstnanecké benefity. K  Městské poli-
cii v Mostě se navíc od letošního roku mohou hlásit uchazeči již od 
18 let. Do konce roku 2017 platila povinná hranice 21 let.

Městská policie Most chce do 
svých řad přijmout v roce 2018 
deset nových strážníků. Novin-
kou je náborový příspěvek ve 
výši dvacet tisíc korun. „Prvních 
deset tisíc náborového příspěvku 
uchazeči dostanou okamžitě po 

složení zkoušky odborné způso-
bilosti. Druhou polovinu vypla-
tíme po ročním trvání pracov-
ního poměru,“ vysvětlil Jaroslav 
Hrvol, ředitel Městské policie 
Most.

Průměrný plat mosteckých 
strážníků se započítaným rizi-
kovým příplatkem, příplatkem 
za směnnost, práci v noci a o ví-
kendu je 26 000 Kč hrubého. 
„Záleží na délce započitatelné 
praxe. Mladí, začínající strážní-
ci, mají samozřejmě platy nižší. 
Podle individuálních pracovních 
výkonů se liší i  osobní ohodno-
cení. Šikovné strážníky umíme 
ocenit,“ ujišťuje ředitel mostecké 
městské policie.

S  odpracovanými léty stráž-
níci postupují po jednotlivých 
platových stupních a jejich mzdy 
se průběžně zvyšují. Mají také 
možnost kariérního postupu. 
„Záleží hlavně na schopnostech 
a  přístupu strážníků. Řada ko-
legů začínala jako pochůzkáři 
a  teď jsou specialisté v  různých 
činnostech, za které jsou finančně 
ohodnoceni dalšími zajímavými 
bonusy,“ doplnil Jaroslav Hrvol.

Pro strážníky je připraveno 
široké portfolio zaměstnanec-
kých výhod - 5  týdnů dovole-
né, 3  dny zdravotního volna 
(sick days), stravenky 70 Kč, 
příspěvek na penzijní připojiš-

Strážníci hledají posily - nabízejí náborové dvacet tisíc

 � Fotograf Martin 
Straka 

MOST – V úterý 23. 1. 
beseda s fotografem 
a TV komentátorem 
Martinem Strakou. 
V Městské knihovně 
v Mostě promítne a 
okomentuje od 17 
hodin fota ze světových 
automobilových 
závodů.

 � Petra Janů 
v Citadele

LITVÍNOV - Ve středu 
21. 2. od 19 hodin vy-
stoupí v Citadele Petra 
Janů a Amsterdam. 
Vstupné v předprodeji 
390 Kč, v den konání 
koncertu 430 Kč.

 � Rokáč Vinohrady 

MOST - V pátek 12. 
ledna od 21 hodin 
zařvou v mosteckém 
Rokáči Vinohrady 
hned tři kapely: BREED 
(Varnsdorf), DROP OUT 
(Hrob)  a NO REMORSE 
(Litoměřice).

Podaří se stav městské policie letos naplnit? Její ředitel doufá, že ano.

tění, možnost využití posilovny, 
pravidelný trénink sebeobrany 
a  zmiňovaný  náborový příspě-
vek 20 000 Kč.

„Na všechny zájemce si udělá-
me čas, vše jim s  kolegy vysvět-
líme a  ukážeme jim naši práci. 
Připravujeme i  fyzické prověrky 
‚nanečisto‘, kde si budou moci 
budoucí strážníci a  strážnice 
ověřit svoji fyzickou kondici 
a  náš tělovýchovný instruktor 
jim sestaví cvičební plán, aby pak 

fyzické prověrky ‚naostro‘ bez 
problémů zvládli,“ popisuje pří-
větivý přístup mostecké městské 
policie k  nováčkům její ředitel 
a doufá, že se stav podaří v roce 
2018 naplnit. (nov)

Zájemci se mohou 
hlásit průběžně. 

Kontakty a potřebné 
formuláře najdou na 
webových stránkách 
města Mostu v sekci 

Městská policie. 
Uchazeči o práci 

strážníka se mohou 
obrátit také přímo 

na ředitele městské 
policie na e -mail 

Jaroslav.Hrvol@mp-
-most.cz.

Uchazeči o práci 
strážníka musí 
mít minimálně 
středoškolské 

vzdělání zakončené 
maturitní zkouškou, 

podmínkou je 
bezúhonnost 
a spolehlivost. 

Od ledna se mění 
zákonný požadavek 

na minimální věk 
21 let a hlásit se 
mohou i 18 letí.

MOST - Unikátní výstava v mos-
teckém oblastním muzeu 
pod  názvem Terakotová armá-
da je prodloužena. Zhlédnout 
ji můžete až do konce letošního 
února. Výstavu do konce roku 
2017 zhlédlo na deset tisíc ná-
vštěvníků, čímž vytvořili rekord 
v  návštěvnosti muzea za celou 
dobu jeho existence!

Pokud jste nestihli zavítat do 
muzea v Mostě na Terakotovou 
armádu, označovanou také jako 
osmý div světa, která měla být 
původně ukončena už 7.  led-
na  2018, máte ještě možnost. 
Muzeum navíc připravilo i spe-
ciální komentované prohlídky, 

které se budou konat každý pá-
tek od 19.  ledna od 19  hodin. 
Právě obrovský zájem veřejnosti 
byl jedním z důvodů, proč mu-
zeum v  Mostě bez rozmýšlení 
kývlo na nabídku firmy GOVIN, 
která výstavu vlastní. „Přesun 
výstavy na další místo byl totiž 
o  několik týdnů odložen, takže 
vznikla časová skulina, kterou 
nám nabídli k využití. S ohledem 
na mimořádný zájem veřejnosti 
i  fakt, že kvůli předvánočnímu 
shonu se mnozí na výstavu nedo-
stali, jsme to přijali rádi,“ potvr-
zuje ředitel Oblastního muzea 
v Mostě Michal Soukup.

 

Terakotová armáda 
prodloužena! Výstava 
v muzeu láme rekordy

Terakotoví vojáci lámou rekordy...



komunální politika12. leden 20182

MOSTECKO - Spolupráci s Podkrušnohorským technickým muzeem 
a podpoře jeho aktivit podepsali představitelé místních těžařských 
společností, Ústeckého kraje, města Mostu, báňské technické uni-
verzity a hospodářských rad.

Memorandum by mělo zajis-
tit pro hornický skanzen větší 
finanční podporu a  prohloubit 
vzájemné aktivity, a to se všemi 
subjekty, které se pod doku-
ment podepsaly. Mezi ně patří 
Ústecký kraj, Vršanská uhelná, 
Severočeské doly, Vysoká ško-
la báňská Technická univerzita 
Ostrava, Hospodářská a  sociál-
ní rada Mostecka a  Ústeckého 
kraje a  také město Most. „Pro 
nás jsou peníze, které nám tyto 
subjekty a  naši partneři dávají, 
významné. Ale je potřeba pustit 
se do zásadnějších oprav, ze-
jména do střech a  okapů, aby 
do budov nezatékalo a nespadly 
nám na hlavu. Věříme, že i díky 
memorandu se podaří tyto cíle 
naplnit,“ uvedl ředitel Podkruš-
nohorského technického muzea 
Zbyněk Jakš.

„Hornické muzeum se účast-
nilo řady významných projektů, 
které pozvedly naši činnost. Bo-
hužel se nepodařilo některé jiné 
naplnit a  tyto problémy nevzni-
kaly na naší půdě, ale u partnerů 
v  Německu, kdy se nepodařilo 
obnovit expozici v jámové budo-
vě. Dosud je tak do této technické 
památky zákaz vstupu. Muzeum 
má ale před sebou další velké cíle, 
které chce naplnit nejen v oblasti 
památek, ale i  v  oblasti vzdělá-
vání, popularizace vědy a  tech-
niky…,“ konstatoval předseda 
správní rady Podkrušnohorské-
ho technického muzea Vlastimil 
Vozka, který všem přítomným 
poděkoval za podporu aktivit.

Díky finančním prostředkům 
od Ústeckého kraje a za přispění 

Vršanské uhelné se v  loňském 
roce podařilo v  muzeu zateplit 
některé budovy a zavést do nich 
topení. Opravit částečně stře-
chy a  vytvořit atrakci zejména 
pro děti, kterou je zdejší úzko-
kolejka s  hornickou mašinkou. 
„Možná se to ve výčtu zdá jen 
jako málo věcí, ale pro nás hodně 
důležitých. Chtěli bychom v udr-
žování budov pokračovat, tedy 
zavést topení i do dalších expozic, 
což by mohlo znamenat celoroč-
ní provoz, opravit další střechy 
a budovy. V roce 2018 ještě plá-
nujeme dokončit i  zmiňovanou 

úzkorozchodnou dráhu, s  níž se 
začalo loni,“ vyjmenoval hlavní 
letošní úkoly pro muzeum ředi-
tel Jakš.

Hornický IQ park
Muzeum připravuje další 

větší projekty a aktivity. Jednou 
z nich by měla být i jakási obdo-
ba IQ parku, jaké jsou například 
v  Plzni nebo Liberci. „Chceme 
tento park ale udělat po svém. 
Nekopírovat něco, co už tady je, 
ale snažit se, aby lidé věděli a vi-
děli, jak fungují některé věci, ať 
už vyřazované z  provozu nebo 
ještě funkční. Na šachtě jich je 
mnoho a  my tady u  nás může-
me ukázat, jak fungují v běžném 
procesu. I  proto jsem velmi rád, 
že jsme společně k  memorandu 

dospěli, že je vůle propagovat 
muzeum i  jeho funkce. Je to pro 
nás čest a jsme za to velmi rádi,“ 
poděkoval za přízeň Zbyněk 
Jakš.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Vážení diváci, milí předplatitelé,
rádi bychom inspirovali do-

sud nerozhodnuté z  vás, aby se 
stali předplatiteli a zařadili se do 
rostoucí obce našich stálých divá-
ků. Nabídka titulů je opět velmi 
rozmanitá a  odpovídá dlouho-
dobému uměleckému směřování 
jak činohry Městského divadla 
v  Mostě, tak Divadla rozmani-
tostí, jeho druhé, alternativní 
scény, zaměřené na práci s dětmi 
a mládeží.

Umělecké vedení činohry pro 
novou sezónu oslovilo režiséry, 
jejichž jména jsou vám již del-
ší dobu známá - prof.  Zbyňka 
Srbu, Milana Schejbala i mladší, 
osvědčené pány, Adama Doleža-
la či Lukáše Kopeckého. Poprvé 
se vám představí renomovaní 
režiséři Filip Nuckolls a  Robert 
Bellan. Slibujeme vám zábavu, 
napětí, tituly aktuální i prověře-
né dlouholetou divadelní praxí. 
Budova Divadla rozmanitostí 
prošla přes prázdniny výraznou 

rekonstrukcí a téměř po padesáti 
letech své existence - lidově řeče-
no - prokoukla. Divadelní sál byl 
vybaven novými, pohodlnějšími 
sedadly a přímo vybízí k návště-
vě. Zajímavé jsou také „roz-
máňácké“ tituly pro sezonu 2018.

Doplněný a  omlazený soubor 
alternativního divadla se vrhnul 
do práce, aby nastudoval titu-
ly nové i  „oprášil“ ty osvědčené, 
vždyť inscenace „Ať žijí duchové“ 
vstoupí do sedmé sezony a s vel-
kou pravděpodobností dosáhne 
na 300. reprízu.

Vážení diváci, těšíme se na 
vás, protože stále platí ono „otře-
pané“ rčení, že divadlo bez divá-
ků nemá smysl. Jste rozhodující 
a váženou autoritou a my to re-
spektujeme. Věříme, že se i v roce 
2018 budeme společně setkávat 
a  navzájem se obohacovat, aby 
náš život byl lepší a kulturnější.

Václav Hofmann, jednatel 
Městského divadla v Mostě

MOST - Letošním prvním 
Mostečánkem, který přišel na 
svět v  místní porodnici, je Da-
vídek Koblischka. Narodil se 
mamince Evě Koblischkové 
1.  ledna ve 23.55  hodin. Měřil 
51 centimetrů a  vážil 3,75 kg. 
Úplně prvním letošním mimin-
kem narozeným v mostecké po-
rodnici je Kristýnka, která přišla 
na svět již 1.  ledna v 15:02. Její 
maminka Adéla Šváchová je 

však z  Loun. První Mostečá-
nek, je v  pořadí třetím „novo-
ročním“chlapečkem. Poslední 
a  zároveň první Mostečanka se 
narodila v  roce 2015 a  byla to 
Tereza Bringlerová. Od roku 
2001 mají mezi prvními Moste-
čánky převahu chlapci. Těch se 
narodilo celkem jedenáct. Hol-
čiček bylo do roku 2018 mezi 
prvními Mostečánky celkem 
sedm. (sol)

MOST - Městské divadlo v Mos-
tě vyhlašuje další ročník divácké 
ankety „Cena diváka“.

Výsledky ankety rozhod-
nou o  udělení tří cen: Cena 
diváka za nejlepší inscenaci 
sezony 2017, Cena diváka za 
nejlepší ženský herecký výkon 
v  mostecké inscenaci sezony 
2017 a Cena diváka za nejlepší 

mužský herecký výkon v  mos-
tecké inscenaci sezony 2017. 
Hlasování končí 2. února 2018. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhne při příležitosti pre-
miéry inscenace „JE ÚCHVAT-
NÁ! - 23. února v 19. 30 hodin. 
Anketní lístky je možné také 
vyzvednout osobně v pokladně 
MDM.  (nov)

 Do 31. 12. 2017 přesáhl po-
čet návštěvníků 10 000 a byli to 
ponejvíce lidé, žijící v Ústeckém 
kraji (zvláště v  blízkých okre-
sech Most, Chomutov, Louny 
a  Teplice). „Zaznamenali jsme 
však i  řadu návštěv odjinud - 
zajímavostí byla například po-
četná výprava z Bratislavy, nebo 
z  Freibergu,“ podotkl ředitel 
muzea. Významný podíl na ná-
vštěvnosti tvoří také školy. Na 
terakotové bojovníky se přišlo 
podívat už přes tři tisíce školá-
ků. „Mnozí z  nich tu nakreslili 
obrázky vojáků, nebo si koupili 
suvenýry. Každý si tu našel to 
své, jak se říká. Mezi suvenýry 
sklidila velký úspěch například 
archeologická sada a  menší fi-
gurky. A  na sociálních sítích se 
objevovalo množství fotografií 
mladých návštěvníků s  váleční-

ky,“ uvedl dále Michal Soukup 
a  ještě také prozradil, že mno-

hé děti na výstavu poté, co tu 
byly se školou, přivedly rodi-
če nebo prarodiče. „Častokrát 
se také návštěvníci s  odstupem 
několika dní na výstavu vraceli 
pro suvenýry,“ dodává ředitel. 
I když mostecké oblastní muze-
um nemá k dispozici historické 
údaje o  návštěvnosti muzea, 
je patrné, že Terakotová armá-

da láme rekordy. Návštěvnost 
replik bojovníků dovezených 
z  Číny v  Mostě se pomalu, ale 
jistě přibližuje Karlovým Va-
rům se 17 tisíci návštěvníky, kde 
se výstava konala v  zimě a  na 
jaře roku 2016. Válečníci byli 
ještě k vidění v menším rozsahu 
v Kladně. Most je teprve třetím 
městem v  ČR, kde je k  vidění. 
„10 000 návštěvníků za tři mě-
síce - je nejspíše absolutním vr-
cholem za celých 130 let existen-
ce muzea. Veleúspěšná výstava 
o Egyptě v prvním čtvrtletí roku 
2017 zaznamenala za stejnou 

dobu jen třetinový počet návštěv-
níků. O  rok dříve držela pomy-
slný rekord dvouměsíční výstava 
‚Historie neobyčejné tužky‘ dílny 
Woodmaid, kterou navštívilo asi 
2 400 osob,“ uvedl pro srovnání 
ředitel muzea Soukup.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Nad výstavou Terakotové 
armády převzalo záštitu Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR, 
Czech Tourism pro rok 2017 
a  hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček.

 
 

 
 

 
 

pořádá pravidelné workshopy 

MALOVÁN Í   
s Pavlem Lakomým 

 
 

SUCHÝM PASTELEM 
PRO ZAČÁTEČNÍKY  

I POKROČILÉ  
 
 
 
 

neděle  
14. ledna, 18. února, 18. března, 15. dubna, 13. května, 10. června 2018  

10,00 – 17,30 hod. 
 

Cena lekce 1.000 Kč, maximální počet účastníků je 15 osob 
(pracovní materiál zajištěn, doporučujeme přinést si pracovní plášť) 

 

Informace a závazné přihlášky (vždy min. 5 dnů předem): 
Pavel Lakomý, tel.: 774 196 158,  e-mail: p.lakomec@email.cz   

 

Oblastní muzeum v Mostě,  
ul. Československé armády 1360 

                           www.muzeum-most.cz 

Hornické muzeum má důležitý glejtV Mostě byl první chlapeček

Cena diváka vyhlášena

Terakotová armáda prodloužena! 
Výstava v muzeu láme rekordy

IPodkrušnohorské technické mu-
zeum zastává nejen funkci mu-
zejní, ale i interaktivní. Lidé si 
zde mohou „osahat“ a vyzkoušet 

zdejší hornickou techniku. Posky-
tuje informace v oblasti důlní, hlu-
binné i povrchové. Je součástí vzdě-
lávání a snaží se návštěvníkům, 
mezi něž se významně řadí i školy 
z Mostecka, ukázat, jakou mělo uhlí 
funkci v oblasti chemie, teplárenství 
a celkově života celé Podkrušnohor-
ské pánve.

IVstupné na speciální komento-
vané prohlídky: základní: 180 Kč, 
zlevněné: 150 Kč, děti do 15 let, 
ZTP: 90 Kč, rodinné vstupné (2 

dospělí + až 4 děti do 15 let): 380 Kč, 
organizované skupiny nad 15 osob: 
120 Kč/ osobu.

IV rámci výstavy Terakotová ar-
máda se můžete přihlásit na 
komentované prohlídky, které 
jsou ve středu a v sobotu. Nutná 

rezervace míst na tel. č. 604 162 877 
(PO - NE 9 - 18 hodin).

IOd 19. ledna 2018 se konají také 
Speciální komentované pro-
hlídky, které budou v pátek od 
19 hodin - ve dnech 19. 1. , 26. 1. , 

2. 2. , 9. 2. , 16. 2. , 23. 2. (příchod ná-
vštěvníků nejpozději v 18.50 hodin, 
nevhodné pro děti do 10 let). Nutná 
rezervace míst na tel. č. 604 162 877 
(PO - NE 9 - 18 hodin).

MOST – Mostecké Divadlo roz-
manitostí se chce s novou se-
zónou v roce 2018 více otevřít 
dětem a mládeži a využít k tomu 
svého “omlazeného” souboru. 
Jako první počin uvede „ho-
ror pro děti a mládež“  POZOR, 
DĚTI, PŘIJELA K NÁM POUŤ!

„Nová dramaturgická linie 
Divadla rozmanitostí je určena 
především divákům ve věkové 
kategorii 13+. Jak už název na-
povídá, tato repertoárová řada 
si klade za cíl oslovit hlavně stu-
denty   2. stupně základních škol 
a studenty středních škol a učilišť 
s přesahem k dospělému večerní-
mu divákovi,“ uvedla mluvčí di-

vadla Lenka Krestová. V rámci 
CLUBU 4TEENS hodlá Divadlo 
rozmanitostí uvést každoroč-
ně titul, který je svým tématem 
i zpracováním blízký teenaga-
rům a divákům mladým neje-
nom věkem.

Divadlo pro teenagery (theater 
for youth) zažívá v Evropě velký 
boom, ale v České republice je 
stále dost opomíjeno, přestože se 
jedná o poměrně rozsáhlou divác-
kou skupinu. Jako první v rámci 
„CLUB4TEENS+“ programu 
uvede divadlo tuto sobotu 13. 1. 
od 17 hodin HOROR PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ: POZOR, DĚTI, 
PŘIJELA K NÁM POUŤ!  (nov)

CLUB4TEENS+ aneb Divadlo pro teenagery

Memorandum podepsali mimo jiné (na snímku zleva) ředitel muzea Zbyněk Jakš, generální ředitel Vršanské 
uhelné Vladimír Rouček a ředitel Severočeských dolů Ivo Pěgřímek.

Pozor, děti, přijela k nám pouť!



Není dolézání k  totalitnímu 
Rusku a despotické Číně ostuda 
ještě větší?

Jakub Kohák, 
herec, režisér

Zeptal bych se 
Mirka Topolánka 
- proč má sněhu-
lák tři koule?

Vláďa Hron, 
zpěvák, moderá-
tor, komik a imi-
tátor

Zeptal bych se 
Miloše Zemana, 
proč nechodí do diskusí s  pro-
tikandidáty? A  proč nemluví 
s TV spoty…

Petr Myšák, 
lékař

Otázku bych 
položil Miloši Ze-
manovi. Nechtěl 
byste přijmout 
funkci diabetologa v  některém 
našem zdravotnickém zařízení? 
Vaše metoda odchodu cukrovky 
pomocí sladkého je opravdu, ale 
opravdu unikát!!!

Jaroslav So-
chor, ředitel ZUŠ 
Litvínov

Otázku bych 
položil Miloši Ze-
manovi. Do koli-
ka let chcete aktivně vykonávat 
tak náročnou funkci, jako je 

prezident republiky a  nezvažu-
jete posunutí odchodu do dů-
chodu plošně?

Vlasta Vébr, 
moderátor

Otázka pro Mi-
chala Horáčka. 
Jak to, že i  sym-
patický člověk s  příjemnými 
názory se příchodem na Hrad 
tak radikálně ve svých postojích 
a chování změní?

Jana Galinová, 
herečka

Položila bych 
otázku Miloši 
Zemanovi: Proč, 
proboha, proč? (sol, pur)

téma 12. leden 2018 3

Kdo je prezident a co dělá?
Aneta Bartásková
Kontroluje, jestli je všechno 

v pořádku.
Sofie Drtíková
Rozhoduje o tom, co se bude 

dít ve městě, co se tam bude 
stavět a  co ne. Jaké domy, ško-
ly a tak…Myslím si, že řídí celý 
město.

Adam Šíla
Prezident je člověk, který jez-

dí třeba někam s ostatními pre-
zidenty.

Johana Kolaříková
Když má někdo potíže, tak 

prezident jede na to místo, při-
volá policajty a oni to zachrání.

Štěpán Tenk
Jezdí meluzínou, tím dlou-

hým autem. Vytahuje si vlajku, 
třeba když jede na dovolenou. 

Někdy, když jí má vytaženou, 
tak to znamená, že je tam, kde 
pracuje.

Honza Oulehle
Prezident vlastní různý firmy.
David Kocemba
Chrání ho všichni policajti, 

protože nechtějí, aby zemřel. Je 
to důležitá osoba.

Co dělá prezident v  sobotu 
a v neděli?

Štěpán Tenk
Může někam odjet, třeba do 

Prahy nebo do Olomouce…
David Kocemba
Může si dělat, co chce.
Sofie Drtíková
Třeba může jet do lázní, kde si 

odpočine od práce.
Johana Kolaříková
Má prázdniny.

Na co byste se chtěli prezi-
denta zeptat?

David Kocemba
Jestli by mohli hrát s  první 

dámou šachy? Jestli umí anglič-
tinu a jestli jí rád sladkosti…

Johana Kolaříková
Jestli ho zajímají hvězdy na 

obloze a  kolik vydělá peněz za 
týden.

Štěpán Tenk
Kam jezdí na dovolenou 

a  jestli používá eskalátory do 
kanceláře…

Stela Zuzana Baranová
Proč si vybral zrovna takovou 

práci…
Sofie Drtíková
Proč má tolik práce a  kolik 

jí má za celej den? A ještě bych 
se ho zeptala, jestli někdy držel 
dietu…

Štěpán Tenk
Jestli jezdí do Centralu?

Co má s  prezidentem spo-
lečného první dáma?

Johanka Kolaříková
To, že se mají rádi a že se mi-

lujou.
Štěpán Tenk
Pracují spolu…?
Adam Šíla
Spí spolu v posteli.

Kdo je první dáma?
Štěpán Tenk
To je paní, která se asi naro-

dila jako první prezidentkou. 
Mohla se narodit někde třeba 
v Lounech nebo na Slovensku.

Sofie Drtíková
První dáma se narodila prv-

nímu prezidentovi.

Honza Oulehle
To je asi prezidentka.
David Kocemba
Že by mohla být všude první?
Aneta Bartásková
První dáma se narodila jako 

první - na světě.
Adam Šíla
Je to první dáma, protože to 

byla první prezidentka.

Kde bydlí první dáma?
Aneta Bartásková
Já myslím, že na Slovensku.
Johana Kolaříková
V Praze, ale klidně může by-

dlet i v Itálii nebo v Chomutově.
Sofie Drtíková
Ve velkým hradu, kde jsou 

vystavený různý vlajky a je tam 
určitě taky velká brána…Je to 
prostě největší hrad.

Honza Oulehle
Určitě v  nějakým prezident-

ským domě nebo v  Pražským 
hradu.

Štěpán Tenk
Někde mezi Prahou, tam 

mezi těmi uličkami, jak tam jez-
dí trolejbusy a autobusy. A vím, 
jaký má číslo…Je to 291!

Myslíte si, že může mít pre-
zident manželku?

Adam Šíla
Já myslím, že jo a  tak aspoň 

dvě!
Johana Kolaříková
Jen jednu. Nebo žádnou.
Aneta Bartásková
Já si myslím, že nemá žádnou.
Stela Baranová
Má nula manželek.

(sol)

Pavel Hraní-
ček, Litvínov

Miloš Zeman, 
protože má „kou-
le“.

Silvie Kotrčo-
vá, Litvínov

Pre z identem 
bude nejspíš Mi-
loš Zeman. Mys-
lím, že i kvůli své-

mu postoji vůči migrantům…

Petra Petrlíko-
vá, Litvínov

Doufám, že 
to nebude Miloš 
Zeman. Osobně 
preferuji Jiřího 

Hynka pro jeho postoje a názo-
ry strany, která ho nominovala.

Nikola Opatr-
ná, Nová Ves

Miloš Zeman, 
protože lidé ho 
znají a  ztotožňují 
se s  jeho názory 

především na emigranty.

Marta Novot-
ná, Litvínov

Znovu se pre-
zidentem stane 
Miloš Zeman. 
Proti ostatním 

kandidátům má v  politických 
zkušenostech velký náskok, je 
svůj a lidé ho za to mají rádi.

Kterému z kandidátů 
na prezidenta byste 

chtěli položit otázku? 
Která by to byla?

Jiří Kraus, he-
rec Městského 
divadla Most

Otázka pro 
pana Miloše Ze-
mana: Proč se 
nevrátíte zpět na Vysočinu a ne-
užíváte si, zasloužilého, odpo-
činku?

Tomáš Ondrá-
šek, ředitel Měst-
ské knihovny 
Most

Ing.  Zeman: Je 
poměrně trapné, 
když se člověk v  plném kině 
nebo divadle hlasitě uprdne. 

Zeptali jsme se žáků 1. B, Základní školy Jakuba Arbesa v Mostě:

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - 12. a 13 ledna 2018

Adam Šíla Aneta Bartásková Sofie Drtíková David Kocemba Johana Kolaříková Honza Oulehle Štěpán TenkStela Zuzana Baranová

Volíme prezidenta
Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. led-

na od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 
od 8 hodin do 14 hodin. Případné druhé kolo volby prezi-
denta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území 
České republiky, v pátek 26. ledna 2018 od 14 hodin do 22 ho-
din a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin. 

Volit může občan České republiky, který alespoň druhý den 
volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém 
kole volby může volit i státní občan České republiky, který ale-
spoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl 
věku 18 let.

Jiří Bernhard,  
Most

Pre z identem 
bude pravdě-
podobně znovu 
Miloš Zeman. Je 

z kandidátů (kromě Michala  
Horáčka, u kterého ale většina 
lidí neví, jak by se prezentoval) 
nejznámější a lidé vědí, co od 
něj mohou očekávat.

Milan Kožnar, 
Most

Asi vyhraje 
pan Zeman a do-
čkáme se dalších 
vtipných i mrazi-

vých bonmotů. Proč? Protože je 
přímočaře lidový a to u nás stačí 
k vítězství.  (sol, pur)

Kdo bude příštím prezidentem a proč?

Mohlo by vás zajímat, že...
n Prezident České republi-
ky disponuje jedním ze sed-
mi klíčů od dveří v kapli sv. 
Václava v katedrále sv. Víta. 
Dveře vedou do Korunní ko-
mory, kde jsou uloženy české 
korunovační klenoty.

n Plat prezidenta České re-
publiky činí (k roku 2018) cca 
252 tisíc Kč. Další složkou pří-
jmu je zvláštní víceúčelová 
paušální náhrada, která (ke 
stejnému datu) činí cca 235 
tisíc Kč.

n Podle zákona o zabezpe-
čení prezidenta republiky po 

skončení funkce má bývalý 
prezident republiky nárok na 
doživotní rentu ve výši 50 ti-
síc Kč měsíčně.

n Pokud vás zajímá, kde 
pracuje prezident republiky, 
jaké úkoly plní a chcete se do-
zvědět více o činnosti, máte 
možnost. Kancelář preziden-
ta republiky připravila exkur-
ze na Pražském hradě pro 
školní třídy i pro veřejnost. 
Stačí se objednat na exkur-
ze@hrad.cz, nebo na telefon-
ním čísle   +420 224 373 263 
nebo +420 224 372 374.

n Ve Vladislavském sále 
Pražského hradu budou od 
16. do 23. ledna 2018 mi-
mořádně vystaveny české 
korunovační klenoty. Popr-
vé budou vystaveny v  nové 
vitríně umožňující návštěv-
níkům obdivovat  zejména 
svatováclavskou korunu ze 
všech stran. Uvidíte tak po-
prvé i  zadní stranu koruny, 
která je osazena intenzivně 
modrým a  velice drahocen-
ným safírem, původem ze 
Srí Lanky (patří mezi největší 
modré safíry na světě).
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MOST - Mostečtí zastupitelé schválili na posledním zasedání rozpo-
čet města pro letošní rok. Rozpočet podpořilo 24 zastupitelů, 6 bylo 
proti a 11 se hlasování zdrželo.

Rozpočet na rok 2018 dosa-
huje schodek zhruba 72 milionů 
korun. Mezi největší investiční 
akce tohoto roku patří výstavba 
lanového centra a  vyhlídkové 
věže na Šibeníku, rekonstruk-
ce ledové plochy na zimním 
stadionu nebo rekonstrukce 
podlah na Aquadromu a  další. 
„Rozpočet byl projednán, jak je 
obvyklé. Mrzí mě, že se k  tomu 
nevyjádřila většina předsedů 
zastupitelských klubů, kdy jsme 
měli jednání připravené několi-
krát. Dorazila jen KSČM. Roz-
počet byl na letošní rok zpraco-
váván velmi proinvestičně, je to 
zdravý rozpočet. I když je schod-
kový, důležité je, aby saldo bylo 
plusové, což je výrazně. Po letech 
se saldo podařilo dostat na dob-
rého číslo, kdy pokryje splátky 
úvěrů a  podobně,“ uvedl k  roz-
počtu na rok 2018 náměstek 
primátora Marek Hrvol.

Dotazy zastupitelů k rozpočtu 
na rok 2018:

Prodeje pozemků
Lubomíru Mejstříkovou 

(ANO) zajímal kapitálový pří-
jem ve výši 136 milionů korun 
za prodej pozemků, což je o 70 
milionů více než v předchozím 
roce. „Jedná se o pozemky v zóně 
Joseph, kde jsme v  jednání s ně-
kolika investory a  otevřela se 
i jednání s novými zájemci,“ rea-
goval na dotaz náměstek primá-
tora Marek Hrvol.

Zastupitelka za ANO se pta-
la také, čeho se týkají navýšené 
prostředky na odboru investic 
a  to o  více než dvacet milionů 

korun. „Týkají se oprav a rekon-
strukcí na objektech v  majetku 
města,“ odpověděl jí náměstek.

Pro koho je rozpočet?
Luboš Pitín (SMM) měl ne-

jasnosti v  navyšování prostřed-
ků pro městskou policii o zhru-
ba deset milionů korun. „Co se 
týká MP, jde o nárůst mezd, a to 
několikanásobně, pro zaměst-
nance MP, ale i na dotace na pro-
jekty prevence kriminality,“ rea-

goval náměstek Marek Hrvol.
Zastupiteli se nezdálo ani na-

vyšování dotací pro Sportovní 
halu Most,  a.  s. „Jde o  neustálé 
zvyšování dotace sportovní hale, 
z 11,6 na více než 20 milionů ko-
run, a to při poklesu vlastních tr-
žeb na polovinu,“ vznesl námit-

ku Luboš Pitín a ve výčtu kritiky 
pokračoval: „Zarazila nás i  ne-
podpora jedné z  nejvýznamněj-
ších akcí v  Mostě a  to závodů 
dračích lodí, dotace je najednou 
čtvrtinová. Dále náhlé zvýšení 
prostředků na podporu Mostec-
kých listů a  na další propagaci 
města. Může za to volební rok? 
Nejspíš ano,“ uvedl Luboš Pitín. 
Za zcela samostatnou kapitolu, 
s  níž nebyl zastupitel spoko-
jen, považoval dotace města do 
fotbalu mládeže. „Dotace jdou 
pouze do jedné jeho části, Mos-
teckého fotbalového klubu, které 
neustále rostou,“ podotkl.

Opoziční zastupitel také kri-
tizoval nečitelnost prostředků 
do oprav údržby. „Nedočteme 
se v  materiálu, proč k  opravám 
dochází a  už zcela chybí rozpo-
čty jednotlivých městských orga-
nizací. Podle našeho názoru se 
jedná o  rozpočet sestavený pro 

kamarády, příbuzné a  srdeční 
záležitosti některých členů vede-
ní města a pro ty, kteří pomáhali 
tento rozpočet sestavovat. Z  to-
hoto důvodu nemůže náš klub 
rozpočet podpořit a hlasovat pro 
něj. Nebudeme podávat ani žád-
né pozměňovací návrhy, protože 
celá tato procedura by byla ztrá-
tová,“ sdělil k  návrhu rozpočtu 
Luboš Pitín.

Pro fotbal příliš?
Hana Aulická Jírovcová 

(KSČM) připomínkovala finan-
cování Mosteckého fotbalového 
klubu. „Za KSČM musím říci, že 

to vidím velmi nerada. Pro Mos-
tecký fotbalový klub se opět navy-
šuje částka o  700 tisíc, a  celkově 
činí kolem deseti milionů korun. 
Je to až velmi příznivá částka, 
chtěla bych ji rozklíčovat - na co 
vše tyto peníze klub potřebuje… 
Předpokládám, že klub ještě při-

jde s tím, že to ani tak neutáhne 
a že ještě potřebují další peníze,“ 
rýpnula si zastupitelka. Vedení 
města ale argumentovalo tím, že 
se nejedná o žádnou výjimečnou 
sumu. „V roce 2014 byla tato část-
ka přes deset milionů, počet dětí 
je obrovský a  narůstá i  dál. Vět-
šina peněz jde na pronájmy, mzdy 
a  energie, zbytek je minimální,“ 
uvedl náměstek Marek Hrvol.

Opravy mostů 
a výkupy pozemků

Adolf Sigmund (Nezařaze-
ný) se ptal, jak to vypadá s  re-
konstrukcí mostů do Rudolic 
a u nemocnice. Zajímaly ho také 
výkupy pozemků za částku ve 
výši 12 milionů korun od inves-
tora a dalších 113 tisíc korun od 
Oblastní charity Most. „V  prv-
ním případě se jedná o výkup po-
zemků v  rozvojové zóně Joseph, 
pokud by zde město vybudovalo 
komunikaci a v případě Oblast-
ní charity jde o  výkup pozemku 
nazpět pro město. Roli zde hrá-
ly dotace,“ odpověděl na dotaz 
kolem výkupu pozemků Marek 
Hrvol. Mimo jiné také informo-
val zastupitele o  tom, že most 
do Rudolic plánuje město opra-
vit v roce 2018, a to i z důvodu, 
že se mu na tuto akci podařilo 
získat dotaci. „Most u  nemoc-
nice není v  rozpočtu, plánujeme 
ho zahrnout až v roce 2019, kdy 
vyprší jeho únosnost. Měli jsme 
tu problém ohledně majetkového 
vypořádání, to už je ale vyřešeno, 
stejně tak je připravený i  pro-
jekt,“ doplnil k  rekonstrukci 
mostů náměstek Hrvol.

Platy strážníků
Adolf Sigmund se také do-

tazoval na navyšování mezd 

městským strážníkům. „Mám 
radost, že se zvyšují strážníkům 
mzdy, ale jestliže je to o  tolik, 
proč tu není nějaká koncepce, 
proč pokládáme veřejnosti tepr-
ve teď dotazníky ohledně bezpeč-
nosti města?“ ptal se zastupitel 
Sigmund.

„Kdybychom mzdy nenavýšili, 
tak by nám tu žádní strážníci ne-
zůstali. Strážníky nám přetahuje 
Praha. Navýšení mezd je kvůli 
tomu, abychom naplnili stavy 
a  strážníky tu udrželi. Do bu-
doucna by to jinak nešlo. Chce-
me zatraktivnit tuto práci, která 
je v  našich podmínkách, tady 
v Mostě, velmi náročná,“ vysvět-
lil mu ředitel Městské policie 
v Mostě Jaroslav Hrvol.

Netransparentní 
dotace

Jana Zudová (ANO) se za-
jímala o  organizační změny 
a  transfery týkající se sportov-
ních klubů. „Překvapil mě ná-
růst prostředků na finančním 
odboru a  také, že předtím byly 
transfery pro sportovní kluby 
v  rámci komise odboru školství, 
kultury a  sportu a  teď tam ne-
jsou,“ podivovala se. „Těmito 
transfery se bude zabývat jeden 
vyčleněný zaměstnanec na odbo-
ru, jeví se nám to účinnější, než 
v případě komise,“ uvedl náměs-
tek Marek Hrvol. „Proto tato ko-
mise ale fungovala, bylo zde více 
lidí a  bylo to transparentní než 
v případě jednoho zaměstnance,“ 
namítala Jana Zudová. Navýšení 
prostředků pro finanční odbor 
o pět milionů korun, na které se 
zastupitelka Zudová také ptala, 
vysvětlilo vedení města jako po-
třebnou rezervu pro nečekané 
výdaje. (sol)

Odvolání Vendulky 
Balášové?

K  odstoupení zastupitel-
ky a  radní Vendulky Balášové 
z  představenstva společnos-
tí Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova, a. s. a Spor-
tovní haly Most,  a.  s. vyzvala 
zastupitelka za SMM Hana 
Jeníčková. „Z  částky, která je 
připravována v rozpočtu pro spo-
lečnost hipodrom, zhruba čtvrti-
nu - podle mého odhadu - spotře-
buje paní inženýrka Balášová na 
svůj plat a odvody. Samozřejmě, 
že má právo pracovat, kde chce. 
Nicméně jsem přesvědčena, že 
zrovna hipodrom nebyla její 
volba a  pokud vím, tak ani její 
pracovní výkon a  docházka ne-
jsou takové, jak má v pracovním 
zařazení. Proto dávám návrh na 
odvolání Ing.  Balášové z  před-
stavenstva dopravního podniku 
a  z  představenstva sportovní 
haly. Možná, že bude vytvořen 
prostor, aby mohla lépe pracovat 

na hipodromu,“ uvedla Hana Je-
níčková a  požádala o  doplnění 
tohoto bodu do programu za-
stupitelstva. Návrh hlasováním 
zastupitelů ale neprošel.

Konec „ředitelování“ 
za úplatu

Na ukončení pracovního po-
měru ve funkci ředitele Městské 
policie v  Mostě s  Bronislavem 
Schwarzem, kterému ke konci 
roku 2017 skončil poslanecký 
mandát, pro nějž byl z  funkce 
ředitele MP uvolněn, se dota-
zoval zastupitel Luboš Pitín 
(SMM). „Proč byl pracovní po-
měr s  Ing.  Schwarzem rozvázán 
za peníze a  nikoliv ukončena 
jeho pracovní činnost standard-
ním způsobem, tedy s  výpověd-
ní lhůtou. Prostředky mohly jít 
strážníkům na platy a na odmě-
ny za práci, kterou dělají,“ ptal se 
politik. Primátor Jan Paparega 
reagoval, že k tomuto kroku do-
šlo po vzájemné dohodě. „Chá-

pu, že mohly být prostředky vy-
užity jinak, ale v  tomto případě 
bylo potřeba souhlasného stano-
viska obou stran, respektive za-
městnance i zaměstnavatele. Pan 
Schwarz byl jakožto poslanec 
v  ochranné lhůtě a  nad rámec 
souhlasu Poslanecké sněmovny, 
který by byl složitý. Proto jsme se 
ujednali na ukončení pracovního 
poměru za podmínek, které byly 
dohodnuty,“ vysvětlil primátor.

Příliš drahá reklama
S  interpelací na vedení tech-

nických služeb vystoupil zastu-
pitel Milan Hrib (SMM). Zají-
mal se o smlouvu na poskytnutí 
reklamy mezi TS a  fotbalovým 
klubem. „Smlouva byla uzavře-
na v říjnu a její ukončení platné 
ke konci roku 2017. Hodnota za 
reklamu činí půl milionu korun 
bez DPH. Jde o prezentaci firmy 
na internetu, přitom na webu 
není o TS ani zmínka. Prezentace 
firmy ve zpravodaji fotbalového 
klubu je rovněž neznámá. Nevím 

o tom, že by klub měl jakýsi zpra-
vodaj, pokud ano, mohl bych vi-
dět alespoň nějaké vydání? Mezi 
další činnosti ve smlouvě patří 
i umístění banneru, což je pogu-
movaná plachta, která se na osmi 
háčcích dá pověsit kamkoliv, a to 
v hodnotě cca dvou tisíc… a pre-
zentace firmy formou reklamy na 
ochozech fotbalového stadionu J. 
Masopusta od října do prosince, 
kdy soutěže končí v listopadu, mi 
připadá velmi neúčinná. Jakým 
způsobem jsou tedy tyto peníze 
zhodnocené?“ ptal se zastupitel. 
Primátor mu přislíbil písemnou 
odpověď ze strany představen-
stva Technických služeb města 
Mostu.

Mnoho zelených 
sloupků

Připomínku ohledně plasto-
vých patníků ve městě vznesla 
zastupitelka a  senátorka Alena 
Dernerová. „Ve městě se objevi-
ly zelené plastové patníky, ale je 

jich podle mě přespříliš. Ptají se 
na to i občané. Například u kři-
žovatky v  okolí SHD jich je jak 
naseto. Nedovedu si představit, 
že když pojede rychlá záchranná 
služba, jak se jim bude vyhýbat 
a  jak se vejde do jednotlivých 
pruhů. Nebo když bude kluzko, 
tak prostor pro manipulaci vozi-
del je minimální. Jak tam bude 
jezdit rolba, když bude sníh? 
Myslím, že zrovna v této lokalitě 
by ty patníky neměly být. Je to 
spíše nebezpečné. Konzultovalo 
se to s nějakými odborníky?“ za-
hrnula vedení města dotazy se-
nátorka. Primátor jí přislíbil, že 
problémem a umístěním těchto 
prvků se bude zabývat přísluš-
ný odbor společně s  dopravní 
komisí.

Peníze na vodní 
záchranáře

Na finanční podporu vodní 
záchranné služby na Matyldě 
se dotazoval Miroslav Fencl 

(SMM). Zajímalo ho, proč měs-
to do rozpočtu nevyčlenilo na 
tuto významnou službu každo-
roční příspěvek ve výši sto tisíc 
korun. „Na tuto dobrovolnou 
a  dobročinnou činnost, kterou 
vodní záchranná služba celé léto 
provádí, by si tyto peníze zaslou-
žila. Vím, že si poslali na město 
žádost o  poskytnutí peněz na 
zajištění této činnosti. Připomí-
nám, že ti, co hlídají celou Ma-
tyldu, to dělají zadarmo. Bohužel 
jsou tu potřeba i nějaké prostřed-
ky, například na zabezpečení 
mobilních toalet, zazimování 
člunů  apod. Mrzí mě, že šma-
hem jste tyto peníze z  rozpočtu 
škrtli. Věřím, že si to rozmyslíte 
a  prostředky uvolníte. I  kdyby 
tam měla být tato služba jen jako 
prevence, tak je důležité, aby tam 
byla,“ apeloval na vedení města 
zastupitel Fencl. I  jemu primá-
tor Jan Paparega přislíbil, že se 
město bude žádostí vodní zá-
chranné služby o finanční krytí 
zabývat.  (sol)

 � DOTAZY A DISKUSE ZASTUPITELŮ

Rozpočet v Mostě prošel, opozice ho nepodpořila ani tentokrát

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

HAVRAŇ - Společnost Nemak 
Czech Republic připravila v  zá-
věru minulého roku pro své 
zaměstnance tradiční vánoční 
večírek. V  mosteckém hotelu 
Domino se skvěle bavilo na 150 
zaměstnanců. Večírek se totiž 
tentokrár nesl  v  duchu „upír-
ství“ a  bylo se opravdu na co 
dívat.

Po úvodním slovu ředitele 
Nemaku Czech Republic a  po-
děkování zaměstnancům za rok 

2017 se vyhodnocovaly zlepšo-
vací návrhy za rok 2017, za které 
dostali zaměstnanci věcné ceny. 
Volná zábava se nesla v  duchu 
tance při vystoupení skupiny 
Flash mob, ale přišel i kouzelník 
Radek Bakalář. Zaměstnanci si 
kromě toho mohli užít i skořáp-
ky s Drákulou, páku mezi upíry, 
tattoo salon, fotokoutek a  sa-
mozřejmě nechyběl ani bohatý 
catering. 

(nov)

Večírek Nemaku 
ve stylu upírů

Zastupitelka a radní Vendulka Balášová v diskuzi s kolegou radním Zdeňkem Brabcem.

Upíři z Nemaku zaplnili mostecké Domino.



Sesterská láska

Veronika byla o dva roky star-
ší než její sestra Jana a od dětství 
považovala narození malé Jany za 
největší křivdu, která se jí v životě 
mohla stát. Rodiče se mohli z ma-
lého roztomilého andílka zbláznit 
a dvouletá Veronika byla najednou 
odstavená na druhou kolej. Žárlila 
na svou sestru straš-
ně. Nesnášela ji a ne-
udělala holčičce nic 
dobrého. Ani když 
byly sestry starší, nic 
se nezměnilo. Janič-
ka byla dál mámin 
a tátův miláček a Ve-
ronika to těžce nesla. 
To, co ona v Janiných 
letech nesměla, sestře 
rodiče dovolili. Za co 
bývala Veronika tres-
taná, Janě procháze-
lo. Od čtrnácti let se 
Veronika těšila na svou plnoletost, 
až se odstěhuje a bude mít od se-
stry jednou provždy pokoj. Jana 
jakoby sestřinu nepřízeň nevníma-
la. S klidem se vnutila vždy přesně 
tam, kde ji Veronika nechtěla mít. 
Když začala Veronika s  atletikou, 
Jana se přihlásila také. A ze závodů 
vozila medaile, na které Veronika 
nikdy nedosáhla. Veronika nastou-
pila na gymnázium, Jana dva roky 
po ní. Hned první rok skončila na 
nástěnce mezi nejlepšími studen-
ty, zatímco Veronika byla stále jen 
průměrná. Svou sestru Jana velmi 
brzy vytlačila z  redakce školního 
časopisu. Po maturitě Veronika 
zamířila na pedagogickou školu. 
Byla si téměř na sto procent jistá, 
že se za dva roky objeví ve škole 
i Jana a bude jí dál znepříjemňovat 
život. Sestra ale zamířila na eko-
nomku. Přestože byly obě vysoké 
školy ve stejném městě, dívky se 
během roku téměř nevídaly. Potká-
valy se pouze u rodičů. Veronika 
byla konečně spokojená. Ve škole 
se jí dařilo, měla přátele a lásku. 
Pavel byl nejskvělejší kluk, jakého 
mohla potkat. Milovala ho. Byl to 
její nejlepší přítel a skvělý milenec. 
Ve všem si rozuměli. Bylo jí s ním 
nádherně, jako s  nikým dřív. Po 
roce ji Pavel požádal o ruku. Ne-
váhala ani chvilku. Byla šťastná 
a spokojená. Na svátky přivezla 
Pavla představit rodičům. Často 
Pavlovi vyprávěla o své rodině, 
o svém dětství a sestře, na kterou 
žárlila. Když o Janě mluvila nahlas, 
došlo jí, že vlastně její sestra ne-
dělala nic špatně. Prostě byla lepší 
a jí vadila jen její existence. Uvě-
domila si, že by chtěla mít s Janou 
úplně jiný vztah. Chtěla by, aby se 
měly sestry rády. Janě by to zřejmě 
nedělalo žádné problémy. To ona 
se musí změnit a nahlížet na svou 
sestru jinak než dosud. Pavel žádné 
sourozence neměl a přesvědčoval 
ji, že je to štěstí mít sestru. Roz-
hodla se, že se musí změnit. K Janě 
se začala chovat mnohem srdečněji 
než kdy dřív. Sestra to brala jako 
samozřejmost. Byla milá, s Pavlem 
si hned porozuměla. První společ-
ný večer rodiny proběhl ve skvělé 
atmosféře. Všichni byli spokojení 
a milí a Pavel večer v  jejím pokoji 
nadšeně chválil její rodiče i sestru. 
Znovu ucítila malinký osten žár-
livosti, který okamžitě potlačila. 
Rozhodla se přeci, že bude jiná 
a na svou sestru už žárlit nebude. 
Jana může být hezčí, šikovnější, 
úspěšnější a oblíbenější, ona má ale 
Pavla. Vezmou se a budou šťastní, 
až do smrti. Druhý den se od nich 
Jana nehnula. Měli si s Pavlem stále 
co říct. Neklidně pozorovala, jak 
se její zářivá sestra směje každé-
mu Pavlovu vtipu. Všimla si, jak 
se Pavel dívá, když Jana při smí-
chu zaklání hlavu. Uvědomila si, 
že se Pavel celý den obrací častěji 
k Janě než k ní. Pochopila, že se své 
žárlivosti na sestru nikdy nezbaví. 
Nemůže ji milovat. Příliš dlouho jí 

záviděla a vyrůstala v  jejím stínu, 
přestože ona byla ta starší a měla 
být v  rodině jedničkou. Usínala 
vedle Pavla s  myšlenkou, že hned 
druhý den s  Pavlem odjedou a se 
sestrou se bude stýkat co nejmé-
ně. Rodinné oslavy bohatě postačí. 

V noci ji vzbudil div-
ný pocit. Pavel vedle 
ní neležel. Tiše vstala. 
Najednou měla v hla-
vě jasno. Přesně vě-
děla, kde svého snou-
bence najde. Došla 
k  pokoji své sestry 
a otevřela dveře. Ani 
se nenamáhali zam-
knout. Viděla Pavla 
s obličejem staženým 
extází. Ležel na zá-
dech a Jana na něm 
obkročmo seděla. 

I v této chvíli si uvědomila, jak moc 
je Jana krásnější než ona. Pavel měl 
své velké silné ruce položené na 
sestřiných ňadrech. Pavel měl za-
vřené oči, ale Jana se dívala přímo 
na ni. Usmívala se a nepřestávala 
se rytmicky pohybovat v  bocích. 
Sbalila si své věci a odjela ještě 
v  noci. Rodiče se ani nevzbudili. 
Jana zůstala ve svém pokoji. Pavel 
se stále dokola omlouval. Nechtěla 
nic slyšet. Chtěla jen pryč. Zbytek 
svátků strávila schovaná na cha-
tě jedné své kamarádky. Nikomu 
nebrala telefon, s  nikým nechtěla 
mluvit. Chtěla si jen utřídit my-
šlenky. Nakonec se rozhodla, že 
Pavlovi odpustí. Jana je mrcha, ona 
ji neměla k Pavlovi nikdy pouštět. 
Prostě bude jen dbát na to, aby se 
její muž už nesetkal s  její sestrou. 
Vrátila se do bytu, kde žili s Pavlem 
a zjistila, že se její snoubenec zatím 
odstěhoval.  Pak zjistila, že Pavel 
chodí s  Janou. Láska jejího života. 
Muž, se kterým chtěla mít děti. Její 
nejlepší přítel. Když mu konečně 
vzala telefon, znovu se omlouval. 
Má ji stále rád, ale s Janou je to jiné. 
Vášeň. Neumí se jí vzdát. Několik 
týdnů si Veronika myslela, že musí 
zemřít. I to nejlepší v  jejím životě 
má nakonec Jana. Přemýšlela, jak 
se zabít. Pak jí zavolala matka, aby 
jí oznámila, že se Jana a Pavel be-
rou. Přestala chodit do školy, pře-
stala se stýkat s lidmi. Seděla doma 
a přemýšlela o tom, jak bude dál 
žít. Bez své lásky a bez rodiny. Pak 
se rozhodla, že se nezabije. Našla 
si práci ve velkoskladu. S  nikým 
se nestýkala, s  nikým se nebavila 
víc, než bylo nutné. Po roce byla 
připravená jet opět domů. Matka 
jí občas zavolala. Věděla, že se Janě 
narodil chlapeček. Měla malého 
synovce, který mel v  žilách krev 
jediného muže, o kterého kdy stá-
la. Měl i jeho jméno. Uvědomila 
si, že je čas sestru a jejího manžela 
navštívit. Nemůže se až do smrti 
užírat a trápit se vzpomínkami na 
všechno, o co ji Jana připravila. 
Pavel si vybral její sestru a udělal 
jí dítě, které mělo být její. A ona si 
s  tím musí poradit. S  Janou, Pav-
lem a malým Pavlíkem se setkala 
v  bytě rodičů. Všichni byli velmi 
rozpačití, jen Jana se tvářila, že se 
vlastně nic nestalo. Pavel se na ni 
díval s  omluvou v  očích. I tak se 
ale jeho pohled stále stáčel k Janě. 
Pavlík byl svému tátovi neskuteč-
ně podobný. Taková malá tátova 
kopie. Nevěděla, jak ji to bude 
bolet, až ty tři uvidí spolu, dokud 
nestála před nimi. Rozhodla se ale, 
že bude silná. Vydrží to. Musí. Ale-
spoň chvíli. Alespoň tu chvíli, než 
rodinu uchlácholí v  představě, že 
se s  tím smířila. Že jim odpustila. 
Alespoň tak dlouho, než jí začnou 
věřit a nechají ji s jejím malým sy-
novcem o samotě. Měla dlouhý čas 
přemýšlet, aby si byla jistá, že chce-
-li ranit matku, musí zabít její dítě. 
Věděla, že to zvládne a že se na to 
těší.  (pur)
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MOST - S výzvou o pomoc při řešení situace s nepřizpůsobivými v lo-
kalitě stovek vystoupil v diskusi obyvatel bloku 98 a zároveň před-
seda petičního výboru. Na jeho příspěvek se v zastupitelském sále 
poté strhla mezi zastupiteli vášnivá diskuse.

Dlouholetý obyvatel a  do-
movník bloku 98 na třídě Bu-
dovatelů vyzval zastupitele, aby 
začali konečně řešit problémy 
se sociálně nepřizpůsobivými, 
kteří zde bydlí. „Jsem předsedou 
petičního výboru, byl jsem za pa-
nem primátorem a  žádali jsme 
o řešení problémů. Od té doby se 
stalo minimum a  neděje se nic, 
co by nám pomohlo,“ postěžo-
val si ve svém diskusním pří-
spěvku Josef Fiala. Připomněl, 
že si zdejší starousedlíci před 
lety koupili byty v  domech, do 
kterých investovali miliony ko-
run a další miliony i stát v rám-
ci oprav domů. „V  té době žilo 
v našem domě 7 romských rodin 
- tedy deset procent obyvatel celé-
ho domu. Za pět let se odtud od-
stěhovalo 36 rodin, nyní je téměř 
je polovina bytů v  našem domě 
pronajímána soukromými vlast-
níky, kteří tu nebydlí, přednostně 
nepřizpůsobivým romským spo-

luobčanům! Všichni víte, jak to 
tady vypadá. Proto vás vyzývám, 

abyste se snažili všemi prostředky, 
jak můžete. Spojte se s ostatními 
městy a  zastupiteli měst, jako je 
Jirkov, Chomutov, Teplice či Lit-
vínov. Všechna tato města mají 
problémy s  nepřizpůsobivými. 
Máme novou vládu, a  proto ji 

v  roce 2018 oslovte a  jednejte 
v  náš prospěch, dříve než z  naší 
čtvrti vyroste ghetto,“ apelo-
val na zastupitele občan. Ten 
mimo jiné kritizoval, že se do 
domů stěhují cikáni z ostatních 
částí celé republiky a pro zdejší 
obyvatele se tak mění spoluži-
tí a  bydlení v  peklo. Vinu dává 
i  způsobu vyplácení sociálních 
příspěvků a  dávek. „Tyhle lidi 
nikdy nepracovali a nikdy praco-
vat nebudou. Důchodci pobírají 
kolem sedmi tisíc korun důchod, 
mají strach, aby se uživili, otáčejí 
každou korunu, a my dopustíme, 
aby na dávkách nepřizpůsobiví 
dostávali 15 - 20 tisíc měsíčně?! 
V  roce 2016 jsme získali titul 
město sportu, v roce 2017 může-
me být městem s největším výsky-
tem nepřizpůsobivých, městem 
štěnic…“ konstatoval Mostečan 
a zdůraznil: „Lidi nezajímá, jestli 
jste Severočeši, Mostečané Mostu, 
nebo za kterou stranu bojujete. 
Jste představenstvo města a  vy 
musíte jednat, abyste se vzájem-
ně dohodli, neprali na sebe špínu 
- a  jednali v zájmu slušných lidí 
města!“ (sol)

 � Jan Paparega, primátor 
Mostu

„Šli jsme cestou, která byla 
možná. Vytipovali jsme loka-
lity s  odborem sociálních věcí 
a  městskou policií a  i  s  SBD 
Krušnohor. Aplikovali jsme 
na ně opatření obecné povahy 
(omezení vyplácení příspěvků 
na bydlení  apod., pozn.). Je to 
první z  nástrojů, které nám le-
gislativa dává. Problém zneuží-
vání dávek je problém systému 
vyplácení dávek. Máme tady 
nové ministry, počkáme, jak 
to dopadne s  důvěrou vládě… 
Budeme jezdit k  příslušnému 
ministrovi a  předpokládáme 
spolupráci s  našimi poslanci. 
Pokusíme se vymyslet nějaký 
nástroj, jak toto potlačit.“

 � Hana Aulická, zastupitelka, 
poslankyně za KSČM

„Vedení města dělá, co může. 
Pokud ale nejsou legislativní ná-
stroje, tak můžeme dělat jen do 
výše svých kompetencí. Ve sně-
movně, i na HSRK jsme připra-

vovali projekt, který by zaváděl, 
že majitelé bytů, kteří pronajíma-
jí více jak tři byty - by měli být 
pod živnostenským zákonem. 
Tato novela se zatím nestačila 
připravit, ale tento námět bude-
me podávat ve sněmovně znovu 
a konzultovat s ministryní. Jsou 
i další opatření. Vedení kraje při-
pravuje úpravu dávek a příspěv-
ků na bydlení, i tyto věci na zlep-
šení se budou prosazovat. Úřad 
práce byl měl mít větší možnosti 
a kompetence. Jsou to věci v cho-
du a věřte, že jsme se snažili už 
v  minulém období, ale Ústecký 
kraj je v tom sám, takové problé-
my jinde nemají. Ve sněmovně je 
pak těžké najít lidi, kteří nás pod-
poří. Jednoduše je to nezajímá.“

 � Alois Malý, radní 
a zastupitel

„Město dělá vše, co jde. Na-
rážíme na zákony, které tady 
jsou. Cokoliv se navrhne, je to 
těžké prosadit. Požadujeme po 
kraji strategii, aby se poslan-
ci snažili a  tlačili na věci. Tuto 

otázku jsme pokládali i  prezi-
dentovi, nová ministryně řekla, 
že připravuje razantní zlepšení. 
Budeme ji žádat a tlačit na věci. 
Doufáme, že se to změní. Věřte, 
že to nezanedbáváme.“

 � Luboš Pitín, zastupitel
„Nedávno se Kladno prohlá-

silo jako celek za vyloučenou 
lokalitu. Tím pádem může opat-
ření obecné povahy uplatňovat 
na celé území města. Umím si 
představit části, které by z toho 
byly v Mostě vyjmuty. Věřím, že 
by to šlo. Pokud budou vylouče-
nou lokalitou jen dvě tři lokality, 
tři ulice, tak se nic nezmění.“

 � Alena Dernerová, 
zastupitelka, senátorka

„Nejde to aplikovat na celé 
město. Situace je ale vážná. Jak 
řekla již paní Aulická, všichni, 
co bydlí mimo, se ale o  tento 
problém nezajímají. Část ko-
legů už navíc sbírá podpisy, 
že je opatřeními porušována 
Základní listina práv a  svobod 
o volném pohybu a nechávají ji 

podepisovat. Je to velmi těžké. 
Vůbec tito lidé nechápou, o  co 
tady jde. Změny by měly být 
razantní. Maminka bydlí v blo-
ku 92, je to tam strašné. Om-
budsmance jsem nabídla, ať tam 
jde na chvíli bydlet. Odmítla to 
s  tím, že tu byla a že se chová-
me k těmto lidem špatně. To ale 
není pravda! My se k nim cho-
váme velmi vstřícně a to je celý 
náš problém. Měli bychom být 
razantnější!“

 � Karel Novotný, zastupitel, 
radní

„Podporuji naše poslan-
ce a  senátory. Hanu Aulickou 
i  Alenu Dernerovou a  všechny, 
kteří vystupují a  bojují za věci, 
které tu zazněly. Potvrdit chci to, 
že jsme v  Praze braní za exoty. 
Tam tomu nikdo nevěří a když 
přijedou sem na návštěvu, kde 
se lehce vše zaretušuje… Není 
to dobře. Přeju kolegyním pev-
né nervy. I  já jsem si párkrát 
„otevřel pusu“ a pak to schytal. 
Není to jednoduché.“ (sol)

 � REAKCE NA DISKUSI K NEPřIZPŮSOBIVýM

Obyvatelé stovek: Jednejte s novou vládou 
v náš prospěch, než tu vyroste ghetto!

V diskuzi vystoupil předseda petičního výboru Josef Fiala.
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LESNÁ - V  příjemném prostředí 
horského hotelu Lesná byl po-
křtěn kalendář Krásy Krušných 
hor 2018. Benefiční kalendář vy-
dal Nadační fond Obnova Kruš-
nohoří spolu s Destinační agen-
turou Krušné hory. Vyhlášen byl 
také vítěz loňské fotografické 
soutěže, kterým se stal Jaroslav 
Zimmel.

Fotografickou soutěž vyhlašu-
je Destinační agentura Krušné 
hory pravidelně každý rok. Fo-
tografie zveřejňuje na svém face-
booku a  o  vítězi pak rozhoduje 
hlas lidu. „Ta fotografie, která se 
nejvíce líbí a dostane také nejvíce 
lajků, vyhrává. Loni to byl Jaro-
slav Zimmel. Letos jsme soutěž 
rozšířili i  o  kategorii video. Na-
táčet mohou lidé své zážitky, kra-
jinu, sport či dovolenou v  Kruš-
ných horách i  podhůří. Chceme, 

aby se turisté podělili o  krásu, 
kterou u nás vidí a zažívají, a tře-
ba tím i přesvědčí ostatní, aby do 
Krušných hor také vyjeli. Určitě 
to stojí za to,“ říká ředitelka De-
stinační agentury Krušné hory 
Eva Maříková. Soutěž je určena 
i  mladým nadšeným amatér-
ským youtuberům. Z  vítězných 
fotografií bude vytvořen ka-
lendář pro rok 2019 a na vítěze 
obou kategorií čekají také ceny 
v  hodnotě 5 000 Kč. „O  pravi-
dlech soutěže se více dozvíte na 
facebooku Krušné hory - volný 
čas a  turistika nebo na webo-
vých stránkách Krusne -hory.org. 
Všechny příspěvky do soutěže po-
stupně během roku zveřejníme,“ 
uvedla dále ředitelka Destinační 
agentury Krušné hory. Soutěž 
začala v lednu a končí v září le-
tošního roku.  (pur)

LITVÍNOV - Začíná další volební rok. Na podzim čekají změny za-
stupitelstva měst. Politická uskupení už zahajují své kampaně do 
komunálních voleb a  zvažují sestavy na své kandidátky. V  souvis-
losti s volebním propadákem ČSSD v posledních volbách na podzim 
loňského roku se mluví o tom, že kandidátku ČSSD v Litvínově už 
nepovede Martin Klika. Zeptali jsme se ho proto, jaký je jeho další 
záměr v souvislosti s působením ve straně, která ho vynesla až na 
post náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

Co je pravdy na tom, že už 
nechcete být lídrem ČSSD 
v Litvínově? Souvisí vaše údaj-
né rozhodnutí nějak s  výsled-
kem voleb do Poslanecké sně-
movny?

O  tom, zda budu, či nebudu 
v  čele kandidátky ČSSD v  Lit-
vínově, rozhoduje místní sněm 
strany, nikoliv já. Pokud ale jde 
o můj názor, velmi bych o  jed-
ničku na kandidátce stál. Zvláš-
tě nyní, když na tom strana, ve 
které pracuji už roky, není nej-
lépe. Myslím si totiž, že je právě 
ve chvílích, kdy se straně příliš 
nedaří a lidé ji nepodporují tak, 
jako dřív, nutné napnout všech-
ny síly a pustit se do práce s vět-
ším úsilím. Nepatřím k  těm, 
kteří by utíkali a  převlékali ka-
báty podle toho, jak se to zrovna 
hodí. Do ČSSD jsem vstoupil, 
protože věřím v  principy této 
strany bez ohledu na to, co s ní 
v posledních letech někteří po-
litici provedli. Vždy pro mě 
bylo důležité dění v  Litvínově, 
protože tu žiju od svého dětství 
a  vychovávám tu své děti. Jako 
velitel městské policie, později 
jako místostarosta města a dnes 
jako náměstek hejtmana Ústec-
kého kraje dělám všechno pro-
to, aby se lidem ve městě, které 

mám rád, žilo dobře. Aby se tu 
mohli cítit bezpečně, aby přiby-
la pracovní místa a lidem, kteří 
potřebují sociální pomoc, se jí 
také dostalo. To jsou hlavní cíle 
sociální demokracie, a  to chci 
pro Litvínov i já. Není to snad-
né, nejde to hned, ale nepřesta-
nu dělat, co můžu jen proto, že 
část lidí přestala v ČSSD věřit.

Z vašich slov je cítit kritika 
stranických kolegů. Dáváte 
někomu konkrétnímu za vinu 
volební neúspěch sociální de-
mokracie?

Teď už není čas na kritiku. 
I  když samozřejmě nejsem asi 
sám, kdo cítí, že všechno, co 
ČSSD v  posledních le-
tech dělala, nebylo 
úplně v  pořádku. 
V Praze o nás často 
mluví, jako o  klu-
cích z  drsného 
severu a v podtex-
tu naznačují, že 
sociální demo-
kraté v  Ústec-
kém kraji jdou 
tak trochu proti 
jejich proudu. 
Problémy tady 
u  nás v  Ústeckém 
kraji jsou ale opravdu 

jiné, než řeší sociální demokra-
té v  Praze a  většině republiky. 
Nesouhlasili jsme s  některými 
kroky, které se v posledních le-
tech dělaly. Říkali jsme, co tady 
u nás lidé potřebují. Že je nutné 
důsledně a  rázně řešit zneuží-
vání sociálních dávek. Nakonec 
se to rozplizlo v  jakési volební 
heslo, které používá kde kdo, ale 
nic zásadního se v  tomto ohle-
du neděje. Ono totiž zneužívání 
sociálních dávek z pohledu lidí 
žijících v Praze a z pohledu lidí 
na okraji sociálně vyloučených 
lokalit je nesrovnatelné. Říkali 
jsme, že je třeba pomoci hor-
níkům, protože ti zásobovali 
c e - lou republiku energií 

desítky let. Ať si 
někdo vyzkou-

ší, co je to za 
dřinu těžit 
uhlí a  teprve 
pak rozho-

duje o sociálních výhodách pro 
chlapy, kteří to dělali celý život. 
Tak bych mohl pokračovat dál, 
ale teď už je to zbytečné foukání 
mrtvému, víte kam. Musíme se 
zatnout a pracovat dál. To mám 
v plánu dělat.

Čím novým chcete získat na 
svou stranu voliče v Litvínově?

Ničím novým. Sociální de-
mokracie v  Litvínově nepotře-
buje žádná nová témata, který-
mi by oslovila voliče. Dělejme 
jen to, co jsme dělali vždy a na 
co se v čele sociální demokracie 
na celostátní úrovni tak tro-
chu zapomnělo. Vždycky jsme 
usilovali o  to, aby se u nás žilo 
bezpečněji. Aby se flákači a kri-
minálníci nevysmívali lidem, 
kteří pracují a  starají se o  sebe 
a své rodiny. Aby se lidé nemu-
seli bát chodit večer po ulicích 
města. Aby lidem, kteří sociální 
pomoc skutečně potřebují, se jí 

také dostalo. Aby senioři 
nebyli ve stáří opuštění 

a odkázaní jen na sebe 
a aby měly děti v Lit-
vínově pěkné dětství 
třeba i  při sportu 
dostupném všem 
sociálním vrstvám. 
Nemáme ještě žádný 
předvolební plán, ne-
vím, kdy a zda vůbec 
začneme s  kampa-
ní. Vím jen, že jsem 
nikdy nepřestal pro 
Litvínov pracovat, 
není mi jedno, co se 
tu děje a  mám to tu 
rád.  (pur)

LITVÍNOV - Do historie kulinářského umění můžete v zámku Vald-
štejnů nahlédnout od 20. ledna na výstavě Výlet do gastronomie za 
Valdštejnů, kterou ve spolupráci s  Ústeckým krajem pořádá Part-
nerský spolek Litvínov. Až do 30. března jsou pak díky Partnerské-
mu spolku v zámku k vidění díla nejlepších evropských krajkářek. 
Obdivovat můžete dva tisíce sedm set krajkových obrázků naráz.

Díky projektu Zaniklé texti-
lie v  Krušnohoří jsou v  zámku 
Valdštejnů k vidění stovky pane-
lů s krajkovými kachlemi palič-
kované i šité krajky. „Partnerský 
spolek Litvínov navázal spoluprá-
ci s městem Oederan, které má ve 
své historii dlouholetou tradici 
textilní výroby. Ve společném pro-
jektu Zaniklé textilnictví v Kruš-
nohoří seznamujeme veřejnost 
s  podobným osudem textilnictví 
na obou stranách hranice. Výsta-
va Krajka tradičně i  netradičně 
je prvním počinem v  projektu,“ 

říká ke spolupráci s  německým 
a  českým partnerem ředitelka 
partnerského spolku Marie Sva-
činová. Ve třech sálech zámku 
mohou návštěvníci obdivovat 
práci krajkářského klubu Her-
dulky a členek Klubu šité krajky 
při Oblastním muzeu v  Cho-
mutově, ale i krajkářek z mnoha 
zemí Evropy. „Myslím, že je dob-
ře, že se podařilo takto soubor-
nou výstavu uspořádat, protože 
krajka je dnes dost podceňova-
ným uměleckým řemeslem. Nová 
expozice ukazuje, že již zdaleka 

nejde jen o  dečky na stolky, ale 
že je to živý doplněk oděvu nebo 
interiéru.

Děkujeme krajkářkám za 
jejich tvorbu, Slávce Brůnové 
a  kolegyním z  Chomutova za 
profesionální rady při instalaci 
a celému týmu kastelána zámku 
Ivana Lebera, protože bez nich by 
výstava nikdy nevznikla,“ dodá-
vá Marie Svačinová.

Od krajek k dobrému 
jídlu

Další výstavu, kterou Partner-
ský spolek Litvínov, tentokrát za 
podpory Ústeckého kraje a  ve 
spolupráci s  Destinační agen-
turou Krušné hory, v  zámku 
připravuje, věnuje dobrému 
jídlu. Jedná se o  takový malý 

výlet do historie gastronomie. 
Při zahájení výstavy 20.  led-
na se návštěvníci dozvědí více 
i  o  etiketě stolování za života 
Valdštejnů a budou mít dokon-
ce šanci ochutnat pokrmy podle 
dobových receptů. „Smyslem 
celé výstavy je nechat nahlédnout 
do historie kuchaření, ale také 
přinést představu, jak mohla vy-
padat zámecká kuchyně, s čím se 
vařilo, více se dozvědět o  černé 
kuchyni. Zase trochu ‚Historie 
všemi smysly, a  to v  současnos-
ti‘. Tak se celý projekt podpořený 
Ústeckým krajem jmenuje. Při 
zahájení i ukončení výstavy bude 
nabídnuta i  prohlídka zámku 
s historickým výkladem a při zá-
věru 24. 2. ještě i přednáška o ku-
linaření v minulosti,“ představila 
výstavu Marie Svačinová.  (pur)

LITVÍNOV - Rok 2017 nebyl z pohledu velitele Městské policie Litví-
nov Zdeňka Urbana nijak výjimečný. Oblast veřejného pořádku se 
podle velitele strážníků významněji nelišila od let předchozích.

„V loňském roce jsme se mimo 
hlavní působnost hlídkové služ-
by, dohled na veřejný pořádek, 
zaměřili na poskytování pomoci 
občanům. Rozšířili jsme počet 
strážníků odborně vyškolených 
na nouzové otevírání zámků. 
Tuto pomoc velmi vítají občané 
v  situacích, kdy si zabouchnou 
dveře a  klíče zůstanou uvnitř. 
Zejména pak v  případech, kdy 
v  bytě zůstane samotné dítě 
či hrozí například požár od 
vzníceného jídla na plotně či 
v  troubě. Důraz jsme kladli na 
školení k poskytování 1. pomoci 
a  resuscitace, což se kladně od-
ráželo při velkém počtu asistencí 
zdravotníkům.  Strážníci nejed-

nou včasným zásahem ještě před 
příjezdem záchranářů zachráni-
li lidský život. Za zmínku stojí 
i  výborná spolupráce s  PČR na 
všech úrovních. Zejména pak 
vzájemná spolupráce hlídek 
PČR a  MěP přímo v  terénu při 
běžném výkonu služby,“ zhod-
notil loňský rok Zdeněk Urban. 
V roce 2017 strážníci ve dvaceti 
případech asistovali Hasičským 
záchranným jednotkám Ústec-
kého kraje, čtyřikrát při požáru 
na skládce Celio. Čtyřikrát bě-
hem roku použili defibrilátor, 
třikrát se jim podařilo člověka 
oživit. „V  loňském roce jsme si 
museli také poradit se zásadní 
změnou zákona o  přestupcích. 

Všichni strážníci se museli nový 
zákon naučit a  okamžitě začít 
používat v praxi. V oblasti pře-
stupků a veřejného pořádku nám 
práci ztížilo rozhodnutí Ústav-
ního soudu, který zrušil tak 
zvanou vysedávací vyhlášku,“ 
doplnil Zdeněk Urban. Prio-
ritou pro strážníky i  asistenty 
prevence kriminality byl v loň-
ském roce Janov, stejně jako 
v  několika letech předchozích. 
„V  Janově dál sledujeme vnitřní 
migraci obyvatel z bytu do bytu 
nebo z  domu do domu. Přibyly 
další domy, které jsou vybyd-
lené. Ke konci roku evidujeme 
takových domů osm.  V  závěru 
roku došlo  k  odpojení od tepla 
a  teplé vody u  některých obý-
vaných domů z  důvodů dluhů 
na těchto médiích.  Častěji jsme 
v loňském roce řešili narušování 

pořádku ze strany zahraničních 
dělníků ubytovaných v  ubytov-
nách v centru Litvínova. Jednalo 
se o dělníky pracující na obnově 
výbuchem poničeného provozu 
na Petrochemii Litvínov. Odrá-
želo se to v  četných asistencích 
revizorům dopravního podni-
ku  a  v  narušování veřejného 
pořádku v  nočních podnicích,“ 
uvedl dále Zdeněk Urban. 
Městská policie sleduje i drogo-
vou scénu na území města. Na 
PČR bylo předáno 7 poznatků 
na možnou výrobu a  distribu-
ci drog. V  současné době má 
Litvínov 38 strážníků, 19 ci-
vilních zaměstnanců Městské 
policie Litvínov a 12 asistentek 
prevence kriminality. V  přípa-
dě potřeby volejte Městskou 
policii Litvínov na tel. číslech 
476 767 850, 737 523 523, 156.

Nejlepší fotografové 
v Krušných horách 
mají svůj kalendář

Martin Klika: Mám Litvínov rád

Litvínov prožil poměrně bezpečný rok

Výlet do gastronomie: Vůně dobových 
pokrmů v zámku Valdštejnů

Martin Klika
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LITVÍNOV - Mladí hokejisté dostali v závěru loňského roku od HC Lit-
vínov, z.s. a HC Verva Litvínov dárek. V dosud nevyužívaném rohu 
spodní haly Zimního stadiónu Ivana Hlinky vznikla moderní trénin-
ková plocha pro hráče a brankáře. Nová střelnice je určena výhrad-
ně dětem a mládeži.

„Byl to nápad trenérů mláde-
že a  dětí, který jsme spolu s  ve-
dením mládežnického hokeje 
pomohli zrealizovat,“ prozradil 
k  nové tréninkové ploše před-
seda představenstva HC Verva 
Litvínov Jiří Šlégr. Podobná 
střelnice, kterou mohou děti 

trénovat střelbu mimo ledo-
vou plochu nebo si střílením 
na branku mohou aktivně krá-
tit čekání na samotný trénink, 
v  Litvínově chyběla. „Na mno-
ha stadiónech podobná střelnice 
už je. Tento kout byl nevyužitý 
a kluci si tu mezi tréninky hráli 

a stříleli jen tak s tenisákem. Teď 
už mohou střelnici využívat v ka-
ždou volnou chvilku a mohou ji 
využívat také trenéři organizo-
vaně například pro trénink bran-
kářů, nebo pro střílení na bránu 
u  nejmladších hráčů,“ říká dále 
Jiří Šlégr. Náklady na novou 
střelnici nepřesáhly 150 tisíc ko-
run a kompletně celou ji uhradil 
HC Litvínov, zapsaný spolek. 
„Novou střelnici budou využí-
vat výhradně děti a mládež. Je to 
další komfort pro jejich přípravu. 
Postupně se nám daří posouvat 
úroveň tréninkových prostor 
a zázemí pro děti a mládež tak, 
jak si vzhledem ke svým vynika-
jícím výsledkům mladí hokejisté 
v  Litvínově zaslouží. Po celkové 
rekonstrukci spodního stadiónu 
a posilovně, které spolek pomohl 
realizovat v  minulých letech, je 
to nyní i střelnice. Do budoucna 
chceme dál rozšiřovat možnosti 
přípravy dětí a mládeže,“ řekl při 
slavnostním předávání střelnice 
do užívání mladým hokejistům 
Martin Klika, člen HC Litví-
nov, z.s. Na plastových deskách, 

které tvoří podklad střelnice, se 
nedá bruslit, hráči proto trénují 
v botách. O speciálních plastech 
vhodných pro bruslení se za-
tím neuvažuje. „Zvažovali jsme, 
zda sem dát desky pro bruslení, 
ale plocha nemá symetrický tvar 
a ani prostor svou velikostí není 
pro brusle příliš vhodný, zvolili 
jsme proto variantu bez bruslí,“ 
vysvětlil Jiří Šlégr s tím, že kdy-
by do budoucna bylo potřeba, 
pak se desky vhodné pro brusle-
ní mohou bez problémů položit 
rovnou na připravený povrch. 
Desky, které byly zvoleny pro 
plochu střelnice, byly vyrobeny 
v Litvínově ve výrobně Simona 
plast. Střelnicí pro děti ale inves-
tice do změn na zimním stadió-
nu nekončí. „Myšlenek na změ-
ny máme ještě hodně, ale zásadní 
nyní je splnění licenčních podmí-
nek 3 500 sedících diváků, což by 
znamenalo zbourání západní 
tribuny a  realizace přístavby se 
zázemím pro diváky. Jsme tlačeni 
hokejovým svazem a budeme to 
muset udělat,“ řekl na závěr Jiří 
Šlégr.  (pur)

LITVÍNOV - Do roku 2018 vykročilo město Litvínov se schváleným 
rozpočtem. Na posledním jednání zastupitelů v  prosinci loňského 
roku podpořilo rozpočet čtrnáct zastupitelů. Proti byla většina opo-
zice. Opoziční zastupitelé kritizovali především příliš vysoké nákla-
dy na nový plavecký bazén a nelíbila se jim ani nová smuteční síň. 
Přidat naopak chtěli mateřským školám a městské policii.

Rozpočet pro rok 2018 při-
pravil finanční odbor a při jeho 
zpracování vycházel z Rozpoč-
tového výhledu města Litví-
nova s  analýzou financí a  ra-
tingem na roky 2017–2021, 
Akčního plánu rozvoje města 
na rok 2018 a  Strategie finan-
cování investic města Litvíno-
va se zaměřením na projekt 
nového bazénu. Schválený 
provozní rozpočet na straně 
příjmů je 437 348,2 tis. Kč, na 
straně výdajů je 419 422,2 tis. 
Kč. Kapitálový rozpočet schvá-
lili zastupitelé na straně příjmů 
2 640 tis. Kč, na straně výdajů 
je 195 740 tis. Kč. Rozdíl plá-
nuje město financovat zapo-
jením fondu rezerv, a  to ve 
výši 162 519 tis. Kč. Dále bylo 

schváleno použití části disponi-
bilních zdrojů na účtech města 
Litvínova ve výši 10 000 tis. Kč 
na krytí spoluúčasti města na 
realizaci investičních a neinves-
tičních akcí a  projektů, na něž 
město získá finanční podporu 
z prostředků státního rozpočtu, 
fondů Evropské unie či jiných 
zdrojů. Zastupitelé také schváli-
li neinvestiční i investiční dota-
ce. „V řádném termínu od 1. čer-
vence do 15.  srpna  2017 byly 
odboru sociálních věcí a školství 
Městského úřadu Litvínov doru-
čeny žádosti o  individuální ne-
investiční dotaci na financování 
aktivit v oblasti sportovní, soci-
ální, kulturní, školství a spolko-
vé činnosti a žádosti o investiční 
dotace. Z  hodnocených žádostí 

jich byla většina podpořena, 
a  to v  celkovém objemu zhru-
ba 32 mil. Kč,“ uvedla vedoucí 
finančního odboru Jana Lan-
ková. Opoziční zastupitelé ten-
tokrát nekritizovali, že s  nimi 
město při sestavování rozpočtu 
nejednalo tak, jako v letech mi-
nulých. Opřeli se ale do někte-
rých výdajů. „Navrhujeme zru-
šit architektonickou soutěž na 
smuteční obřadní síň a namísto 
nákladné nové levitující smuteč-
ní síně pouze tu stávající celkově 
zrekonstruovat. Peníze, které se 
ušetří za projektovou dokumen-
taci na novou síň už v roce 2018 
navrhujeme rozdělit mezi ma-
teřské školy na nové interaktivní 
tabule, jako má už v  letošním 
rozpočtu mateřská škola v Čap-
kově ulici,“ navrhl zastupitel za 
ČSSD Martin Klika. Podle sta-
rostky města ale takový postup 
není možný. „Architektonickou 
soutěž nelze zastavit, byla by 
to zmařená investice,“ upozor-
nila Kamila Bláhová (ANO). 

„Nebyla by ovšem první. Stejně 
tak koalice zmařila investici do 
připravené projektové dokumen-
tace na opravu mostu, když ne-
chala vyhlásit architektonickou 
soutěž, a  projektová dokumen-
tace se proto bude dělat znovu,“ 
oponoval marně Martin Klika. 
Zastupitelský klub ČSSD hla-
soval proti rozpočtu také proto, 
že nesouhlasí s navýšením roz-
počtu pro nový plavecký bazén. 
Zastupitelka za ODS Helena 
Zemánková Týřová prosazova-
la vyšší rozpočet pro Městskou 
policii Litvínov. „V  rozpočtu je 
sice zařazena nová mobilní slu-
žebna. Je ale potřeba obnovit 
více vozidel. Vezeme se v  sou-
časné době na vlně dobrého hos-
podaření celé republiky a  měli 
bychom to využít,“ apelovala na 
zastupitele Helena Zemánková 
Týřová. Podle velitele Městské 
policie Litvínov ale obnova 
vozového parku probíhá podle 
plánu a  není potřeba rozpočet 
navyšovat.  (pur)

Zbrusu novou střelnici dostali 
malí hokejisté pod stromeček

Litvínov vstupuje do nového roku 
se schváleným rozpočtem

Hlavní podíl na nové střelnici mají HC Litvínov, který zastupoval Martin Klika a HC Verva Litvínov v čele s Jiřím Šlégrem (vpravo).

MOST/ÚSTECKÝ  KRAJ - Hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček ocenil v mosteckém 
divadle celkem pět osobnos-
tí, které se významně aktivně 
podílejí na kulturním životě 
v regionu. Mezi nimi i dva muže 
z Mostu.

Ocenění v podobě medaile 
převzali dva Mostečané - Petr 
Macek, majitel koncertní umě-
lecké agentury MMMM a Vác-
lav Hofmann, jednatel Městské-
ho divadla v  Mostě. Hejtman 
dále ocenil teplického klavíristu 
Michala Maška, zpěváka, uměl-
ce, pořadatele akcí Antonína 
Moravce a dirigenta a ředitele 
Severočeského divadla opery 

a baletu v Ústí nad Labem Mi-
loše Formáčka.

Medaile hejtmana je oceně-
ním, kterým hejtman vyjadřuje 
uznání aktivní činnosti zaměřené 
na různé oblasti lidského života. 
Medaile se uděluje zejména těm, 
kteří svojí prací významně při-
spěli k  rozvoji nebo propagaci 
kraje, řešení mimořádných situa-
cí, úspěšné reprezentaci kraje atd. 
Medaile hejtmana může být také 
udělena jako projev úcty, jako pa-
mětní medaile, medaile za odva-
hu, hrdinství, za zásluhy nebo za 
další významnou činnost. Oce-
něné navrhl Výbor pro kulturu 
a památkovou péči Zastupitelstva 
Ústeckého kraje.  (nov)

Hejtman ocenil dva 
kulturní Mostečany

Cena pro Václava Hofmanna.

Cena pro Petra Macka.

Střelnice byla slavnostně otevřena v závěru roku 2017.
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4 zakázková truhlářská výroba z lamina 
a masivu

4 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

4 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné 
a šatní skříně, postele, jídelní stoly, 
věšákové stěny

4 kancelářský, hotelový a restaurační 
nábytek

4 pergoly, altány, schodiště

4 dodávky a montáž interierových 
a vstupních dvěří „Erkado“

4 Cenovou nabídku a grafický návrh 
Vám zpracujeme ZDARMA

KONTAKTY: tel.: 608 555 473 g www.interyss.cz g Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

NAŠE SLUŽBY:

MOST - Se začátkem kampaně 
Říjen pro neziskovky Diakonie 
ČCE v Mostě uspořádala dobro-
činný bazárek Dobrovolnictví 
je šperk. Lidé mohli darovat bi-
žuterii, kabelky a  další drobné 
doplňky, a přispět tím na rozvoj 
Dobrovolnického centra v  Mos-
tě. Sbírka se setkala s  velikým 
zájmem jak na straně dárců, tak 
i  u  kupujících. Výtěžek dosáhl 
13 408 korun.

Zájemci mohli šperky naku-
povat při Dni otevřených dveří 
v Diakonii ČCE v Mostě a také 
při prezentaci v  nákupním 
středisku  Central v  Mostě. Pro 
velký zájem byl prodej rozšířen 
i  na další akce, na mikulášský 
Fler Jarmark v  Oblastním mu-
zeu v Mostě či Adventní setkání 
na Zámku Nový Hrad v Jimlíně 

u  Loun. „Děkujeme všem dár-
cům z řad jednotlivců, škol, i or-
ganizací za jejich příspěvek šper-
ků a doplňků do našeho bazárku. 
Především ale všem, kteří náku-
pem šperku či doplňku přispěli 
a  tím podpořili dobrovolníky, 
kteří pod hlavičkou Dobrovolnic-
kého centra Most zdarma pracují 
v  několika desítkách sociálních 
a  zdravotnických zařízeních na 
Mostecku,“ řekla Květa Hradec-
ká, vedoucí Dobrovolnického 
centra Most.

Získané prostředky centrum 
použije na tisk letáků a  plakátů, 
také na úhradu povinných potvr-
zení, která si dobrovolníci hradí 
před nástupem dobrovolnické 
služby, a  také na činnosti, které 
zatím dobrovolníci svým svěřen-
cům hradí z vlastní kapsy.  (nov)

ÚSTECKY  KRAJ - Ústecký kraj ve spolupráci se spolkem Český za-
vináč vyhlašuje krajské kolo 20. ročníku soutěže Zlatý erb (http://
zlatyerb.cz). Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samo-
správ prostřednictvím rozvoje informačních služeb.

Smysl soutěže Zlatý erb spo-
čívá nejen ve vlastním srovná-
ní webů měst a  obcí, ale jejich 
webmasterům a  provozovate-
lům poskytuje také užitečné 
informace a  hodnocení pro 
další zlepšování. Vítězům jed-
notlivých kategorií krajských 
kol bude zajištěn vstup zdarma 
na konferenci ISSS v  Hradci 
Králové a na odborné semináře 
zaměřené na hodnocení webů 
a s  tím spojenou problematiku. 
Soutěž je organizována v  kraj-
ských kolech a  v  navazujícím 
celostátním kole. Kraje sestavují 
odbornou porotu, která hod-
notí webové stránky a  elektro-
nické služby svých měst a obcí. 
V  krajských kolech se hodnotí 
tzv.  povinně zveřejňované in-
formace, kvalita úřední desky 
podle správního řádu, rozsah 
zveřejněných dalších informací, 

názornost ovládání webu, navi-
gace a  přehlednost stránky, vý-
tvarné zpracování a další. Vše je 
uvedeno v propozicích soutěže, 
které jsou k  dispozici na www.
zlatyerb.cz.

Účast v  soutěži je pro města 
a  obce zdarma. V  celostátním 
kole bude udělena také cena 
ministryně pro místní rozvoj za 
nejlepší turistickou prezentaci, 

mimo měst a obcí mohou sou-
těžit i kraje, turistické destinace 
a turistické atraktivity.

Hlavní ceny budou v  kraj-
ském i celostátním kole uděleny 
v kategoriích:

a) nejlepší webové stránky 
města

b) nejlepší webová stránka 
obce

c) Smart City a nejlepší elek-
tronická služba (nov)

Dnes, 3. ledna, byl vyhlášen do-
tační program „Podpora začínají-
cích podnikatelů v Ústeckém kraji 
pro rok 2018“. Příjem žádostí bude 
probíhat od 5.  2. do 9.  3.  2018. 
Prostřednictvím programu bude 
podpořena činnost malých začí-
najících podnikatelů z  Ústeckého 
kraje. Jedná se již o 3. ročník toho-
to programu - v  prvním ročníku 
bylo podpořeno 27 podnikatelů, 
v druhém ročníku pak 46.

Cílem dotačního programu 
je zvýšit konkurenceschop-
nost Ústeckého kraje podporou 
malého začínajícího podniká-
ní, rozvoj podnikatelského pro-
středí regionu a  tvorba nových 
pracovních příležitostí.

O  dotaci pro rok 2018 může 
požádat každý malý začínají-
cí podnikatel, který má sídlo 
nebo bydliště v Ústeckém kraji, 
získal podnikatelské oprávnění 

k  danému předmětu podniká-
ní v  roce vyhlášení dotačního 
programu nebo v roce předcho-
zím (tj. 2017 nebo 2018) a splní 
podmínky programu. Celková 
finanční alokace pro program je 
osm milionů korun.

Maximální částka, kterou 
může podnikatel od kraje získat, 
je 200 tisíc korun, minimální 
pak 50 tisíc korun. Poskytnutá 
dotace může tvořit maximálně 

70  % celkových uznatelných 
investičních i  neinvestičních 
nákladů projektu. Maximál-
ní délka realizace projektu je 
12  měsíců. Více informací na 
webových stránkách Ústeckého 
kraje www.kr -ustecky.cz v sekci 
„Dotace a  granty“ - podsekci 
„Podpora začínajících podni-
katelů“ nebo na seminářích pro 
žadatele, které se budou konat 
16. 1. a 6. 2. 2018. (nov)

MOST - Řidiči, kterým se podařilo nasbírat větší počet trestných 
bodů za přestupky, si mohou vylepšit nepříznivou bilanci hned 
zkraje nového roku při školení bezpečné jízdy na mosteckém auto-
dromu.

Nabízí se dva lednové termí-
ny, pátek 19. a sobota 27. ledna. 
Další budou pokračovat v násle-
dujících měsících. Odečíst si tři 
body z  registru po absolvování 
školení bezpečné jízdy je ze zá-
kona možné jen jednou v  ka-
lendářním roce. „Pokud se řidič 
- hříšník školení zúčastnil na 
konci loňského roku, a přesto mu 
ještě nějaké body zůstaly, může 
už nyní jejich počet opět výraz-
ně snížit, případně začít rok 
2018 s  čistým štítem,“ vysvětlila 
obchodní a  marketingová ředi-

telka společnosti AUTODROM 
MOST Jana Svobodová.

Školení je určeno pro řidiče, 
kteří mají ke dni podání žá-
dosti v  registru řidičů body za 
jednání zařazené do bodového 
hodnocení za porušení povin-
ností podle zvláštního právního 
předpisu. Nesmějí mít v součtu 
zaznamenáno více než deset 
bodů, zároveň žádný z přestup-
ků nesmí být ohodnocen šesti 
a více body. Potvrzení o absol-
vování školení bezpečné jízdy 
má platnost 30  dní ode dne 

vydání, řidič tak musí podat žá-
dost o odečet bodů v této lhůtě. 
Při splnění podmínek budou 
řidiči z  registru odečteny tři 
body.

Obsahem školení, které se-
stává z teoretické výuky a prak-
tického výcviku, je teorie řízení 
a  zásad bezpečné a  defenzivní 
jízdy, nejčastější příčiny doprav-
ních nehod a jejich předcházení, 
důsledky protiprávního jednání 
řidičů motorových vozidel či 
prevence řešení mimořádných 
událostí v  silničním provozu. 
Splnit veškeré podmínky nutné 
pro absolvování školení řidiči 
musejí v týdenní lhůtě před sa-
motným školením, počítají se 
přitom pracovní dny.  (nov)

Za darované šperky od lidí 
výtěžek třináct tisíc korun

Ústecký kraj a zavináč opět vyhlašují Zlatý erb

Byl vyhlášen dotační program „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“

Jak se soutěže zúčastnit?
Krajského kola soutěže Zlatý erb se mohou zú-

častnit města a  obce kraje se svými oficiálními 

webovými stránkami, elektronickými službami 

a  turistickými webovými prezentacemi. Formu-

lář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové 

stránce soutěže www.zlatyerb.cz. Uzávěrka příjmu 

přihlášek je stanovena na 19. 1. 2018 do 14:00 ho-

din, porota zahájí své hodnocení 22. 1. 2018. Více 

informací na jelinek.j@kr -ustecky.cz, nebo hajz-

manova@zlatyerb.cz.

Na autodromu už si můžete 
vylepšit bilanci trestných bodů

Nasbírali jste trestné body a chcete se jich zbavit? Tak hurá na autodrom.
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MEZIBOŘÍ - Zásadní investiční akcí loňského roku byla pro Meziboří 
decentralizace tepelného hospodářství. Důraz kladlo město také do 
obnovy základní školy. V  letošním roce se město soustředí na vý-
stavbu nových parkovišť, opravu komunikací a  další etapu rekon-
strukce náměstí. Základní škola zůstane pro město prioritou i v roce 
2018.

Za úspěšný považuje loňský 
rok starosta města Petr Červen-
ka. „Meziboří patří mezi nejbez-
pečnější města v kraji a myslím, 
že mohu označit naše město 
i  za jedno z  nejčistších v  celém 
regionu. Jsem také velmi rád, že 
hospodaření města Meziboří je 
dlouhodobě velmi dobré, o čemž 
svědčí kontroly z Krajského úřa-
du Ústeckého kraje s  pozitivní-
mi výsledky,“ hodnotí rok 2017 
starosta. V  loňském roce Mezi-
bořští největší důraz kladli na 
zvelebení základní školy tak, 
aby měly děti pro učení ty nej-
lepší podmínky. „Do základní 
školy jsme investovali bezmá-
la 4,5 miliónu korun. Město 
přes prázdniny vyměnilo okna 
v  obou tělocvičnách. Letos jsme 
ještě zvládli rekonstrukci elek-
trorozvodů ve školní družině, 
hydroizolaci ze severní strany 
školy a  opravy schodů v  areálu 
školy. Podařilo se také vybudovat 
novou učebnu polytechnického 
vzdělávání, na kterou přispěla 
také těžební společnost Vršan-
ská uhelná. Pokračujeme tak 
v  trendu obnovy objektu školy, 
který jsme nastartovali v  minu-
lých letech a  ve kterém nechce-
me polevit ani v  roce letošním, 
protože škola patří mezi naše 
priority,“ říká Petr Červen-
ka. Další významnou investicí 
loňského roku byla klimatiza-
ce v  objektu celé radnice, tedy 
nejen v  kancelářích městského 

úřadu, ale také v  prostorách, 
které využívá Česká pošta a Po-
licie ČR. Připravena byla také 
rekonstrukce obřadní síně, kde 
byla kromě klimatizace vymě-
něna elektroinstalace a  probí-
há výměna vnitřního zařízení. 
Během roku v  Meziboří řešili 
havarijní situaci v  městském 
kulturním zařízení, když selha-
la vzduchotechnika v  kinosále 

a za 3 400 tisíc korun bylo nutné 
pořídit novou. Bezmála jeden 
milión korun investovali do re-
konstrukce chodníků a  komu-
nikací. Dalších 3 500 tisíc korun 
investovali do zateplení objektů 
č.  p. 136 - 138. Největší inves-
tiční akce loňského roku ale 
směřovala do tepelného hospo-
dářství. Decentralizace tepelné-
ho hospodářství vyšla město na 
téměř 24 miliónů korun. „Loň-
ský rok ale nebyl pouze úspěšný. 
Mrzí mě, že se nepodařilo vybu-
dovat chodník mezi Litvínovem 
a  Mezibořím, přestože jsme pro 
to udělali maximum. Mezibo-
ří totiž zatím nezískalo dotaci. 

V  žádosti chyběl platný územní 
souhlas, který na svou část pro-
jektu nestihl doložit Litvínov,“ 
prozradil Petr Červenka a  do-
dal: „Velkou radost mám z aktivit 
soukromých subjektů na území 
Meziboří. Rozvíjí se sociálně 
zdravotnické zařízení SENMED, 
které navázalo na stejně úspěšné 
zařízení REMED. Úspěšně byla 
dokončena rekonstrukce bývalé 
střední školy a  její přeměna na 
Senior park, kde vzniklo příjem-
né bydlení především pro starší 
ale soběstačné obyvatele města. 
Velkým přínosem pro město je 
také rekonstrukce objektu č.  p. 
129, kde byl v loňském roce slav-
nostně zahájen provoz nového 
zákaznického centra UPC. Dlou-
ho prázdný a  nevyužívaný dům 
koupil soukromý investor a  vy-
budoval tu moderní prostory pro 
podnikání i nadstandardní byd-
lení. UPC v  Meziboří postupně 
zřídí dvě stě nových pracovních 
míst. Těší mě také, že se rozvíjí 
s novým majitelem Střední škola 
Educhem.“

V  letošním roce plánuje ve-
dení města pokračovat v  re-
konstrukci základní školy. In-
vestovat do výstavby parkovišť 
v ulicích Májová a Nad Parkem. 
Po rekonstrukcích rozvodů 
vody a  kanalizace, které bude 
provádět SČVK, plánuje také 
opravu komunikací v  ulicích 
Nad Parkem a Zahradní. Pokra-
čovat druhou etapou by mělo 
město v  rekonstrukci náměstí 
8. května, na kterou žádá dota-
ci se Státního fondu Dopravní 
infastruktury. Projektové doku-
mentace připravuje na zázemí 
pro tenisty a parkoviště pod bý-
valou základní školou.  (pur)

MOST - Společnost United Energy a  Severočeská teplárenská vě-
novaly vloni téměř 1,7 mil. korun na podporu veřejně prospěšných 
aktivit v  regionu. Nejvíce podporovanou oblastí byla v  roce 2017 
kultura a volný čas, druhou příčku obsadilo vzdělávání.

Jako každý rok směřovala část 
podpory ze strany teplárenské 
společnosti do partnerských 
měst Mostu a Litvínova. V rám-
ci dohod o vzájemné spolupráci 
mezi United Energy a  oběma 
městy, získalo každé z  nich na 
podporu svých projektů půl 
milionu korun. „V  loňském roce 
jsme drobnou částkou podpořili 

i  město Chomutov. Na základě 
jeho žádosti od nás obdrželo 25 ti-
síc korun na organizaci 21. roční-
ku setkání hornických měst a obcí 
ČR, pod názvem Chomutovské 
krušení,“ sdělil Milan Boháček, 
generální ředitel United Energy.

Mezi nejvýznamnější položky 
dohody s  městem Most patři-
la podpora HOSPICu v  Mostě 

ve výši 50 tisíc korun, tradičně 
podpora Podkrušnohorského 
technického muzea ve výši 65 
tisíc korun, dále například fi-
nanční příspěvek ve výši 100 ti-
síc korun na zajištění mobiliáře 
v parku Šibeník či podpora or-
ganizace koncertů ve sportovní 
hale v Mostě v roce 2017, rovněž 
ve výši 100 tisíc korun.

Město Litvínov použilo 200 
tisíc korun na obnovu vybave-
ní školní kuchyně v  ZŠ a  MŠ 
v Čapkově ulici, 195 tisíc korun 
na podporu celoročních spo-

lečenských a  kulturních aktivit 
jako například Valdštejnské 
slavnosti, Svatomichaelské slav-
nosti nebo Krušnohorské Váno-
ce, zbylé prostředky pak na další 
projekty v oblasti školství.

V  průběhu roku United 
Energy podpořila řadu dalších 
zajímavých akcí a projektů. Při-
spěla například Junákovi - svazu 
skatů a  skautek ČR na úpravu 
vstupních prostor a  vybudová-
ní soc. zařízení a šaten v novém 
skautském sídle částkou 50 tisíc 
korun, ZŠ a MŠ Vejprty částkou 
téměř 61 tisíc korun na pořízení 
speciální zdravotní pomůcky-
-polohovací židle pro postiže-
ného předškoláka nebo třiceti 
tisíci Střední škole technické na 
organizaci mezinárodní soutěže 
ve svařování.

I  v  loňském roce pokračova-
la komořanská teplárna se za-
pojováním svých zaměstnanců 
do veřejně prospěšných aktivit 
a  to prostřednictvím firemního 
dobrovolnictví s  názvem Ener-
gický den a SETEP DAY, kdy za-
městnanci společnosti pomohli 
Dětskému domovu ve Vysoké 
Peci s pracemi na zahradě a vy-
vezli děti z Kojeneckého ústavu 
v Mostě do Podkrušnohorského 
zooparku za zvířátky.

V  rámci křtu firemního ka-
lendáře uspořádala teplárenská 
společnost mezi zaměstnanci 
charitativní akci, jejíž výtěžek ve 
výši 60 tisíc korun byl věnován 
na potřeby postiženého chlapce 
jednoho ze zaměstnanců spo-
lečnosti.  (nov)

Meziboří plánuje investice 
do parkovišť i základní školy

Komořanská teplárna pomáhala 
v kultuře, volném čase i vzdělávání

OBRNICE - Starostka Obrnic 
Drahomíra Miklošová rezigno-
vala na svou funkci. Zastupite-
lům své rozhodnutí oznámila na 
prosincovém jednání. 

„Hlavním důvodem je, že jsem 
uvolněnou předsedkyní kontrol-
ního výboru Zastupitelstva Ús-
teckého kraje. Není možné dělat 
všechnu práci na sto procent. 
Nejsem zastánkyní výkonu ně-
kolika funkcí najednou, pokud 
mají být vykonávány dobře. Zů-
stávám zastupitelkou, obci budu 
prospěšná i jako krajská zastupi-
telka. Neříká se mi to lehce, jede-
náct let práce pro obec není málo. 
Až historie zhodnotí, zda jsem 
byla přínosem,“ vysvětlila. No-
vým starostou zastupitelé poté 
jednomyslně zvolili dosavadní-
ho zástupce Miklošové Stani-
slava Zaspala. „Děkuji starostce 
za obrovský kus práce, kterou 
ve vedení obce odvedla. Nebude 
snadné na ni navázat. Ale mys-

lím, že jsme byli dobrým týmem. 
Udělám maximum, aby lidé byli 
spokojeni,“ řekl nový starosta

Ve vedení Obrnic Drahomí-
ra Miklošová začala působit po 
komunálních volbách v  roce 
2006 jako zástupkyně starosty, 
kterým byl Stanislav Zaspal. Po 
hlasování o čtyři roky později, 
kdy ODS v obci přesvědčivě zví-
tězila, si posty vyměnili.  (nov)

Starostka Obrnic rezignovala

Díky podpoře United Energy mají neslyšící v Mostě nový schodolez.

Starosta Meziboří Petr Červenka.

LITVÍNOV – Poškozená jednotka 
POX v areálu Unipetrolu, ve kte-
ré došlo 12. prosince 2017 časně 
ráno k výbuchu a následnému 
požáru, je již v plném provozu. 
Informoval o tom vedoucí odbo-
ru externí komunikace skupiny 
Pavel Kaidl.

Unipetrol uvedl do opě-
tovného provozu jednotku 
parciální oxidace (POX) a do 
standardního výkonu navýšil 
provoz obou rafinérií i celého 
petrochemického segmentu. 
„Na konci roku jsme zprovozni-
li první část jednotky parciální 
oxidace a nyní jsme úspěšně 
spustili i ostatní části. Obě naše 
rafinérie v Litvínově i Kralupech 

a všechny petrochemické jednot-
ky nyní jedou na plný výkon. 
Jsem rád, že oprava i spuštění 
proběhlo bez potíží a dle plánu 
stanoveného na začátku oprav,“ 
řekl Krzysztof Zdziarski, mís-
topředseda představenstva sku-
piny Unipetrol zodpovědný za 
provoz. „Ještě jednou se všem 
obyvatelům okolních měst a obcí 
za nepříjemnosti spojené s opra-
vou omlouváme,“ uzavřel Krzy-
sztof Zdziarski.

Při prosincové explozi, při 
které došlo k lokální škodě  
na jednotce parciální oxidace 
(POX), zejména na potrubí, ka-
beláži a izolacích, nikdo nebyl 
zraněn.  (nov)

Unipetrol: Poškozená 
výroba po výbuchu opět jede
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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 nový lázeňský válec, 

červené horské kolo. Cena doho-
dou. Tel.: 731 256 461

 ■ Prodám levně dětskou cestov-
ní postýlku, lehátko, chodítko, ko-
čárek golfky. Telefon 606 486 333.

 ■ Koupím staré hračky. Vláčky 
Merkur, stavebnice Merkur, pásá-
ky, autíčka na bowden, indiány 
z NDR, aj. Telefon 608 224 183.

 ■ Prodám efilační nůžky vhodné 
pro kadeřnictví. Cena dohodou. 
SMS nebo volat: 774 614 980

 ■ Jezdím autem do Prahy a mohu 
někoho svézt. 1-2 místa volná. 
SMS nebo volat: 774 614 980

 ■ Pro sběratele starožitností: 
žehličky, obrazy, sklo, plastika 
Anežky České od J. V. Myslbeka. 
Volat kolem 19. hodiny. Telefon: 
604 103 485

 ■ Prodám kvalitní knihy různého 
žánru jako celek 140 ks, desky ko-
lem roku 1960 včetně kufříkového 
gramofonu. Telefon: 604 103 485 
po 19. hodině

 ■ Mám zhotovené pletené kom-
plety na panenku Barbie a také na 
miminkovskou panenku Anabel. 
Vhodný dárek, možnost výběru. 
Litvínov. Telefon: 736 469 724

 ■ Zhotovuji a  nabízím pletené, 
líbivé teplé ponožky s  kočičími 
motivy, zisk z  prodeje je příspěv-
kem pro kočičí útulek Jasmína. Lit-
vínov. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám dámský kabát veli-
kost 46, barva černá, vhodný pro 
zimní počasí, materiál polyester, 
PC 1.800 Kč, nyní 590 Kč. Telefon 
723 085 088.

SEZNÁMENÍ
 ■ Žena hledá kamaráda k sezná-

mení do 66 roků - nekuřáka, Most 
a okolí. Zn. 736 437 711.

 ■ 58/180 nekuřák a  abstinent 
s  bytem hledá ženu do 60  let 
z Mostu a okolí. Samota je nudná. 
Poznáme se do Vánoc? Telefon: 
775 937 582. Můžeš i SMS

 ■ 58/172 štíhlá, pohledná žena 
hledá přítele kolem 60  let z  ves-
nice okolí Most, který je sám a za-
jištěný. Město už mě nebaví, mám 
ráda přírodu a zvířata. Dík za odpo-
věď. Zn. Pouze SMS 608 702 881.

 ■ Muž 69/180, hledá citově 
založenou a  upřímnou ženu se 
zájmem o cestování, divadlo a za-
hrádku, nekuřačku. „Samota bolí“. 
Telefon: 607 678 886

 ■ Hledám kamaráda, přítele na 
vše hezké, co život přináší, příroda, 
procházky - zvířata atd. Zn. Žít, ne 
přežívat. Telefon: 703 351 967.

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Hledám práci číšníka, barmana 

s  nástupem ihned. Jsem vyučený 
kuchař. V  oboru číšník - barman 
pracuji 16  let, je mi 35  let a  jsem 

z Mostu. Telefon 721 953 789.

BYTY, DOMY

 ■ Hledám dlouhodobý proná-

jem bytu 0+2 nebo 1+1 větších 

rozměrů v  okolí bl. 612 na Liščím 

Vrchu, mimo přízemí. Spěchá. Te-

lefon 602 930 953.

 ■ Pronajmu byt 3+1 v  centru 

města Most, blízko služby: škola, 

školka, nákupní středisko, zdra-

votní středisko. Domluva možná. 

Telefon: 722 022 714.

 ■ Koupím rodinný dům se za-

hradou, nejlépe samostatně stojící 

v  okrese Most, Louny, Chomutov. 

Cena do 3 000 000 Kč. Nejsem RK. 

Telefon: 608 263 232

Dámy a pánové. 

Chcete řídit autobus MHD a mít jistotu zaměstnání? 

Chybí vám snad řidičské oprávnění? 

Není to žádný problém, 

zajistíme jeho získání

ve vlastní autoškole a také po dohodě uhradíme. 

Autobusy u nás totiž řídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy. 

Dejte o sobě vědět a ozvěte se nám.

Hledáme řidičky a řidiče autobusůHledáme řidičky a řidiče autobusů

Kontakt: 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

Prodám dětský golfový bag (7-9 let), 
půlset. Po prvním hráči, používaný rok 
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena 
3.700 Kč). Tel: 739 030 454

Přijmeme 
elektrikáře - domovníka
pro údržbu nemovitosti. 

Byt 3+1 se zahradou možný. 

Telefon: 602 199 000 
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Velká cena v 
krasobruslení

Oddíl krasobruslení HC 
Litvínov, sportovní spolek 
zve na tradiční a celore-
publikově oblíbený kraso-
bruslařský závod, a to na již 
XXXII. ročník Velké ceny 
Litvínova v  krasobruslení. 
Závodí se v  18 soutěžních 
kategoriích. Od nejmlad-
ších předškolních závodníků 
v kategoriích přípravky až po 
kategorie Juniorek. Závod se 
pořádá v rámci poháru ČKS 
A, B a projektu Bruslička. Do 
Litvínova je letos přihlášeno 
220 závodníků z 33 oddílů 
z Čech a Moravy. Přijďte i vy 
podpořit domácí závodníky 
na ZS Ivana Hlinky v sobotu 
13. 1. 2018. Závodit se bude 
celý den. Vstup je zdarma. 

Černí andělé doma 
vyzvou Larvik

Druhé utkání v rámci jar-
ní části evropského poháru 
EHF sehraje tým házenká-
řek DHK Baník Most doma. 
V sobotu 13. prosince od 18 
hodin přivítá na své palu-
bovce silného soupeře, nor-
ský Larvik. Očekává se velice 
zajímavé utkání a početní 
divácká návštěva.

Verva hraje dvakrát 
po sobě doma

Hokejisté extraligového 
HC Verva Litvínov se pod 
novým vedením předsta-
ví dvakrát po sobě doma. 
V  pátek 12. ledna přivítají 
od 17.30 hodin na svém ledě 
Kometu Brno. V  neděli 14. 
ledna pak změří od 15.30 
hodin síly s Plzní. 

Mostečtí Lvi 
deklasovali rezervu 

Kadaně
V prvním novoročním 

utkání se tým Mostečtí Lvi 
představil v  utkání krajské 
ligy dospělých na ledě v Ka-
dani. Domácí rezervní tým 
deklasovali 15:5, přičemž 
hned tři mostečtí borci se 
blýskli hattrickem. Ve středu 
Most hostil Louny. 

V hale se hraje 
memoriál bratří 

Mazánků
Jubilejní 20. ročník me-

moriálu bratří Mazánků, což 
je turnaj fotbalistů dříve na-
rozených, se odehraje v  so-
botu 13. ledna v  mostecké 
sportovní hale. Na turnaji, 
který začíná v  8.30 hodin, 
startuje celkem devět týmů.

Nominace na krajské 
přebory 2018

SKST Baník Most nomi-
noval na Přebor Ústeckého 
kraje mužů a žen 2018, který 
se odehraje 20. ledna v Lito-
měřicích šestici reprezentan-
tů. Jsou to: Josef Lukaščuk, 
Milan Bořík, Jan Macháček, 
Petr Bartes, Miroslav Bíma 
a Miroslav Beránek. Ženy 
mají obsazení na turnaji bez 
omezení.

Dva zápasy juniorů 
HC doma

Podobně jako A tým, tak 
i junioři HC Litvínov mají na 
programu dva domácí zápa-
sy. Již ve čtvrtek 11. ledna se 
střetli s Libercem a v sobotu 
13. ledna od 16 hodin hrají 
s Mladou Boleslaví. 

 (jak)

LITVÍNOV – V úterý odpoledne představenstvo HC Verva Litvínov 
odvolalo z funkce hlavního trenéra A mužstva Radima Rulíka a na 
návrh vedení klubu byl jmenován realizační tým. Ten bude pracovat 
ve složení Jiří Šlégr (šéf realizačního týmu), Darek Stránský, Ondřej 
Weissmann a Radim Skuhrovec. 

Na svých postech nadále zů-
stávají trenér brankářů Zdeněk 
Orct, kondiční trenér Ondřej 
Ježek a videokouč Viktor Lukeš. 

„Důvodem změny jsou opa-
kované neuspokojivé výkony 
a výsledky týmu a jeho posta-
vení v tabulce. Věříme, že tato 
změna přinese týmu potřebný 
nový impuls a nastartuje ho do 
dalších zápasů. Radimu Rulíkovi 
bych chtěl poděkovat, nejen za 
zisk mistrovského titulu. Odvedl 
v Litvínově za téměř čtyři a půl 
roku pro náš klub mnoho dobré 
práce,“ řekl generální manažer 
klubu Robert Kysela.

Rulík s Litvínovem za nece-
lých pět let prožil pády i vrcholy 
a zapsal se nezapomenutelně do 
historie litvínovského klubu, 
když odkoučoval v černožlutých 
barvách 278 zápasů, což ho řadí 
na druhé místo za Ivana Hlinku! 
Tým vytáhl v sezoně 2013/14 ze 
suverénně posledního místa 
téměř až do play off. V sezoně 
2014/15 slavil historicky první 
titul klubu. 

Nový člen realizačního týmu 
Ondřej Weissmann debutoval 
v lize již ve věku šestnácti a půl 
roku. V době vojny v Jihlavě lit-
vínovský odchovanec reprezen-
toval ČSSR. V Litvínově zasáhl 
celkem do 13 sezón a odehrál 

445 utkání. Stal se posléze úspěš-
ným trenérem a dvojnásobným 
mistrem světa jako asistent. Pů-
sobil nejprve u A mužstva Litví-
nova jako asistent v letech 1992 
- 94 (s I. Hlinkou a J. Beránkem 
st.) a 1994 - 95 (s F. Vorlíčkem, 
do 42. kola). Poté jako hlavní 
trenér v sezoně 1997/98 (s V. 
Jeřábkem, od 33. kola asisten-
ti I. Hlinky) a v úvodu sezony 
1998/99 (s V. Jeřábkem). S do-
rostem získal titul mistra České 
republiky (1997). Poté přijal ex-
traligovou nabídku ze Slavie, kde 
působil jako asistent J. Šindela 
a poté dlouhou dobu po boku 
V. Růžičky (2000 - 2007). Dva-
krát spolu s ním a J. Kalousem 
postoupili do semifinále, potře-
tí získali titul. Dne 13. května 
2004 přijal nabídku I. Hlinky 
na post asistenta u reprezentace 
(spolu s R. Rulíkem), získal titul 
mistra světa 2005. Později sám 
vedl tým na dvou akcích Euro 
Hockey Tour. V roce 2007 se 
vrátil do Litvínova k juniorům 
(3x bronz) a zároveň spolu s M. 
Hořavou a R. Rulíkem převzal 
otěže reprezentační „dvacítky“. 
Poté spolu s J. Jandačem asisto-
vali V. Růžičkovi u národního 
týmu, podílel se na zlatu z MS 
2010 v Německu i na bronzu ze 
ZOH 2006 v Turíně (asistent A. 

Hadamczika). Následoval návrat 
do Slavie (2012). Spolu s V. Rů-
žičkou z ní odešel v roce 2014 
k reprezentaci, on i do Hokejové 
akademie HC Litvínov, kde pra-
coval dosud. 

U A týmu Vervy působil na-
posled v sezóně 2015/16. No-
vým členem realizačního týmu 
je také bývalý obránce Radim 
Skuhrovec. Litvínovský odcho-
vanec po působení v první lize, 
zejména v Ústí, a v extraligovém 
Kladně se do Litvínova vrá-
til jako zkušený hráč v sezoně 
2003/04. V klubu působil dal-
ších osm let, odehrál zde 438 
utkání. Komunikativní, fanouš-
ky oblíbený i pro svou obětavost 
(ani těžší nebo bolestivé zranění 
jej nadlouho ze hry nevyřadilo) 
a bojovnost. Po skončení aktiv-
ní kariéry nastoupil jako trenér 
k juniorům a dorostencům, 
naposledy vedl starší dorost. 
V roce 2014 dovedli s Radkem 
Mrázkem juniory do finále play 
off a ke stříbrným medailím. 

(jak)

MOST - Závody supersportovních cestovních vozů ADAC GT Mas-
ters vstupují do dvanáctého roku své existence. Promotér při této 
příležitosti zveřejnil tiskovou zprávou bilancující uplynulé období. 
Prestižní okruhový seriál letos bude poprvé hostit také mostecký 
autodrom, a to o víkendu 27. - 29. dubna. 

V autech se střídají dvoučlen-
né posádky pilotů, za volantem 
se mění při zastávce v  boxech. 
Diváci se kromě dvou hlavních 
šedesátiminutových závodů 
mohou těšit také na vložené sé-
rie GT4 Central European Cup, 
ADAC TCR Germany a Octavia 
Cup. 

Jediným jezdcem v dosavadní 
historii ADAC GT Masters, kte-
rý dokázal získat dvakrát titul 
šampiona, je Němec Sebastian 
Asch. Vévodil ročníkům 2012 
a 2015. Z jednoho titulu se pak 
radovalo dalších 18 závodníků. 
Loňský vítěz, Francouz Jules 
Gounon, je po delší době só-

lovým šampionem. V  jednot-
livých závodech se sice střídal 
za volantem svého vozu s  růz-
nými spolujezdci, žádný z  nich 
však nezískal tolik bodů, co on. 
Navázal tak na své předchůdce 
z  úvodních dvou ročníků šam-
pionátu, kteří získali sólo titul 
v letech 2007 a 2008. Primát nej-
mladšího šampiona, vítěze závo-
du a kvalifikace drží Jihoafričan 
Kelvin van der Linde. Na tyto 
triumfy dosáhl v  sezoně 2014 
v  sedmnácti, respektive osm-
nácti letech. Nejvíce prvenství 
v jednotlivých závodech vybojo-
val Daniel Keilwitz z Německa, 
a to 19. Se svým vozem Corvette 

je také rekordmanem v  počtu 
vítězství v jednom roce, když 
v  sezoně 2014 vyhrál šestkrát. 
Jeho krajan Christian Engelhart 
zase vévodí jezdcům, kterým se 
na titul dosáhnout nepodařilo. 
Může se totiž pochlubit devíti 
vítězstvími v jednotlivých závo-
dech. Nejpřesvědčivější vítězství 
dosud si připsala dvojice Albert 
von Thurn und Taxis a Chris-
topher Haase, kteří v nedělním 
závodě v roce 2008 v Assenu po-
kořili posádku na druhém místě 
o 55,285 vteřiny. 

Mezi dámami v  jezdeckém 
poli figurují dvě jezdkyně, jimž 
se už také podařilo některý ze 
závodů ADAC GT Masters vy-
hrát. Němka Claudia Hürtgen 
nechala za sebou všechny sou-
peře dokonce sedmkrát, Švý-
carka Rahel Frey pak stanula 
na nejvyšším stupínku dvakrát. 

Jedinou ženou, která dosud zís-
kala titul, byla dánská jezdkyně 
Christina Nielsenová. Opano-
vala v  sezoně 2013 třídu Gen-
tleman, která je nyní kategorií 
Trophy pro amatérské jezdce. 
Nejúspěšnějšími sourozenci se-
riálu, kteří se střídali ve stejném 
voze, jsou Ferdinand a Johannes 
Stuckovi, kteří mají na kontě 
čtyři vítězství v ročníku 2011. 
Jeden ze šampionů seriálu Tim 

Bergmeister společně se svým 
bratrem Jörgem dvakrát společ-
ně triumfovali v roce 2008. 

V  sedmnácti případech se 
podařilo vyhrát oba víkendové 
závody, tedy sobotní i nedělní, 
jedné posádce. Žádná z  nich 
však double nezopakovala. Nej-
úspěšnějším jezdcem kvalifikací 
je Němec Frank Kechele. Pole 
position získal devětkrát. 

(fou, jak)

BÍLINA/MOST – Devatenáctý, 
letos pětiturnajový Christmas 
Cup je i s vánočními svátky a no-
vým rokem za námi. Byl to pod-
nik padesátky mužstev z Evro-
py a Ruska. Hráči, jejich rodiny 
a trenéři společně zakončili rok 
s  tím, co mají všichni nejraději, 
s láskou a vášní pro lední hokej. 
Od 11. až do 23. prosince bylo od 
ranních hodin jasné, že se v Bíli-
ně a Mostě něco děje, Christmas 
Cup 2017 doslova naplnil nejen 
tato naše dvě severočeská měs-
ta turistickým ruchem.

„Každý den začínal již 
z rána zápasy, hrálo se jako o život 
a v mnoha případech se jednalo již 
od začátku o velmi zajímavý a akč-
ní hokej,“ řekl po turnaji jeho or-
ganizátor Zdeněk Kolman. 

Každý tým přijel s jasným cí-
lem vyhrát a nechtěl to svému 

soupeři dát zadarmo, bojovalo 
se a stadiony v Bílině a Mostě 
byly během zápasů doslova na-
plněné emocemí. 

Výpravy jednotlivých muž-
stev jak z domácích, tak i zahra-
ničních stájí vždy při hře svých 
hokejistů na tribunách utvořily 
kotle a nechaly o sobě vědět bu-
jarou a hlasitou podporou, díky 
čemuž to na Christmas Cupu 
vypadalo přesně tak, jak to má 
na hokeji vypadat.

Vítězové jednotlivých kate-
gorií:

Ročníky 2004 – 2005: HC 
Rytíři Kladno. Ročníky 2006 – 
2007: 1. North Stars. Ročníky 
2010 – 2011: 1. WTT Slovakia 
Talents. Ročníky 2009 – 2010: 
1. Czech Stars Team. Roční-
ky 2007 – 2008: 1. Czech Stars 
Team.  (jak)

MOST - Pomyslný kousek štěstí chyběl mosteckým Černým andělům 
k senzaci v úvodním kole jarní části Poháru EHF. Nakonec ale pod-
lehli švédskému H 65 Höörs HK na jeho palubovce o jedinou branku 
28:27, po poločasu 10:14. 

„Nešťastnější zápas už jsme 
snad ani odehrát nemohli. Sou-
peř poprvé vedl prakticky až 
v poslední minutě utkání. Bohu-
žel závěr střetnutí ovlivnila řada 
nepříznivých okolností, včetně 
zranění Markéty Jeřábkové, které 
doufejme, nebude nijak závažné. 
Bohužel je to sport, ve kterém ne-
platí žádná spravedlnost, takže 
lépe připravenému týmu nako-
nec nepřálo štěstí,“ řekl k  prů-
běhu utkání mostecký trenér 
Mostu Peter Dávid. 

Podle něj předvedly hráčky 
Baníku vynikající výkon v prv-

ním poločase, navíc nastolené 
tempo se jim nepodařilo udržet 
i ve druhé půli. „Ztratili jsme 
náskok a ukázalo se, že soupeř je 
silově někde jinde. Možná jsme 
také trochu zaplatili daň z ne-
zkušenosti, ale nic to nemění na 
tom, že jsme po většinu utkání 
byli lepším týmem,“ dodal tre-
nér. 

Kouč Černých andělů se 
i s asistentem Petrem Sabad-
kou shodli na tom, že hráčky ve 
Švédsku podaly vynikající ko-
lektivní výkon, za který se roz-
hodně nemusí stydět. 

Skvělé individuální výkony 
předvedly Dominika Müllnero-
vá v brance a Markéta Jeřábko-
vá, která se se čtrnácti brankami 
stala nejlepší střelkyní nejen 
mosteckého týmu, ale i celého 
utkání.

Pohár EHF – skupina D – 1. 
Kolo: H 65 Höörs HK – DHK 
Baník Most 28:27 (10:14). Se-
stava a branky: Jeřábková 14, 
Borovská 3, Zachová 3, Janouš-
ková 2, Kovářková 2, Szarková 
2, Chmelařová 1, Bezpalcová, 
Dvořáková K., Dvořáková V., 
Jungová, Kostelná, Maňáková, 
Müllnerová, Šípová, Stříšková. 
Sedmimetrové hody: 3/2 – 1/0. 
Vyloučení: 2:1. 

(jak)

Ve Švédsku Černí andělé 
prohráli o jedinou branku

Verva odvolala trenéra Rulíka 
Tým povede realizační tým

Seriál ADAC GT míří do Mostu

Devatenáctý Christmas 
Cup byl pětiturnajový

MOST – Fotbalisty divizního Ba-
níku Souš čeká v zimní přípravě 
na jarní část mistrovské soutěže 
celkem osm zápasů. Sérii muž-
stvo vedené bývalým reprezen-
tantem Petrem Johanou začíná 
tuto sobotu. Přehled jednotli-
vých utkání:

Sobota 13. ledna: Baník Souš 
– Sokol Srbice (od 10.30 umělá 
tráva Souš). 

Sobota 20. ledna: Sokol Bro-
zany – Baník Souš (od 11.00 
umělá tráva v Brozanech).

Sobota 27. ledna: Baník Souš 
– FK Ostrov nad Ohří (od 10.30 
umělá tráva Souš).

Sobota 3. února: Baník Souš – 
FK Litoměřicko (od 11.15 umě-

lá tráva Souš).
Sobota 10. února: Baník Souš 

– Olympia Březová (od 10.30 
umělá tráva Souš).

Sobota 17. února: Baník Souš 
– FK Modlany (od 10.30 umělá 
tráva Souš).

Sobota 24. února: Baník Souš 
– Uhelné sklady Praha (od 12.00 
umělá tráva Souš).

Sobota 3. března: Baník Souš 
– Spartak Chrastava (od 11.00 
umělá tráva Souš). 

K prvnímu mistrovskému 
utkání hráči Souše nastoupí 
v sobotu 10. března, kdy přivíta-
jí na svém hřišti celek FK Louny. 

(jak) 

Divizní Souš čeká osm 
přípravných zápasů



fotoreportáž12. leden 201812

Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát 

města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský 

úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-

skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov

Vydavatel:

Media Info System, a. s.,

Bělehradská 360,

Most 434 01

IČ: 27864588

Registrace - MK ČR E 11598,

ISSN 1212-3978

Šéfredaktorka:

Pavlína Borovská

(sefredaktor@homerlive.cz)

tel.: 476 103 978

Zástupce šéfredaktorky:

Mgr. Vlasta Šoltysová,

(soltysova@homerlive.cz)

Sazba a technická příprava:

Roman Moucha

(grafik@homerlive.cz)

tel.: 476 108 412

Obchodní oddělení, inzerce:

Lukáš Koťátko

(inzerce@homerlive.cz)

tel.: 476 108 410, 737 261 941

Adresa a telefony redakce:

Adresa: Bělehradská 360/6,

434 01 Most,

e -mail: redakce@homerlive.cz,

http://www.homerlive.cz,

fax: 476 100 557.

Tisk:

CZECH PRINT CENTER, a. s.

Praha 10

Rozšiřuje:

PNS GROSSO, s. r. o.,

Mediaprint a Kapa,

Pressegrosso, s. r. o.,

A.L.L. production, spol. s r. o.,

vlastní distribuce.

Předplatné:

Informace podává a objednávky

přijímá obchodní oddělení.

MOST – Rozpočet města Mostu na rok 2018 počítá s řadou inves-
tičních akcí. Na investice letos město vyčlenilo zhruba 210 milionů 
korun. 

Mezi nejzásadnější investiční 
akce bude patřit výstavba lano-
vého městečka a 3D bludiště na 
Šibeníku, rekonstrukce vnitř-
ních prostor na Aquadromu 
a výměna dlažby, oprava ledové 
plochy zimního stadionu, opra-
va mostu do Rudolic, na kterou 
se městu podařilo získat dotač-
ní prostředky, výstavba další 
části komunikačního napojení 
včetně inženýrských sítí v zóně 
Joseph nebo také vybudování 
okružní křižovatky ulic Zd. Ště-
pánka, Lipová, Topolová.

Stejně jako v loňském roce 
bude město pokračovat v zásad-
ních rekonstrukcích komuni-
kací a chodníků. „Poskytli jsme 
technickým službám výraznou 
finanční injekci, aby v celé řadě 
ulic provedly frézování a poklád-
ku nového asfaltobetonového 
povrchu. Jsem přesvědčen, že 
pracovníci technických služeb 
odvedli dobrou práci a výsledek 
jejich úsilí ocení nejen mostečtí 
řidiči. Stav mosteckých chodníků 
a komunikací si ovšem vyžaduje 
trvalé posílení finančních pro-
středků a zároveň systematické 
velkoplošné opravy. Budeme po-
kračovat v obnově páteřních ko-
munikací a rovněž těch míst, kte-
rá byla opomíjena a jejichž stav 
je již ‚na hraně‘,“ uvedl primátor 
města Jan Paparega. 

Pokračovat se bude také s bu-
dováním nových autobusových 
zastávek. „Novou zastávku u Ka-
hanu díky její bezbariérovosti 
ocení zejména maminky s ko-
čárky, senioři a hendikepovaní, 

přičemž rekonstrukce druhé ze 
zastávek u Kahanu je plánována 
právě v letošním roce,“ vyjmeno-
vává dále primátor. 

V oblasti dopravy patří k nej-
palčivějším a nejvíce diskuto-
vaným problémům nedostatek 
parkovacích míst. Jedním z ře-
šení je budování nových velkých 
parkovišť, ta však často nevyho-
vují velkou vzdáleností od místa 
bydliště i vysokými finančními 
náklady. Město se proto sou-
střeďuje na maximální využití 
ploch přímo na sídlištích nebo 
podél hlavních komunikací. Jde 
zejména o postupné snižování 
vyhrazených parkovacích míst 
nebo legalizaci parkovacích 
míst v uzavřených oblastech, 
kde je současně možné přispět 
ke zklidnění silničního provozu 
a zvýšení jeho bezpečnosti zave-
dením zóny s maximální povo-
lenou rychlostí třicet kilometrů 
v hodině a předností zprava. 
„V letošním roce se v rámci bu-
dování nových parkovišť počítá 
s rekonstrukcí parkoviště a chod-
níkových ploch v Moskevské uli-
ci,“ vyjmenovala tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. 

Nezanedbatelná část finanč-
ních prostředků pak poputuje 
také na opravy a údržbu škol-
ních a předškolních budov, 
veřejné osvětlení v Čepirozích 
a větší pohodlí by měli zazname-
nat také milovníci prken, co zna-
menají svět. Letos se totiž plánu-
je i výměna sedadel v Městském 
divadle v Mostě.  (sol)

Nový kulaťák 
vyroste na křižovatce 

ulic Zd. Štěpánka, 
Lipová a Topolová.

Opravit by se měla 
i druhá autobusová 
zastávka u Kahanu.

Pohodlněji se bude 
sedět v mosteckém 
městském divadle.

Aquadrom se dočká 
nové dlažby.

Rekonstrukci 
čeká letos most 

v Rudolicích.

Nejzásadnější 
investicí bude 

výstavba 3D bludiště 
na Šibeníku.

Zimní stadion čeká 
rekonstrukce ledové 

plochy.

I letos se budou 
pokládat nové 

asfaltové koberce.

Co Most letos čeká a nemine


