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Chcete hrát v seriálu Rapl? Hlaste se na casting
ÚSTECKÝ KRAJ - Čeští filmaři míří opět do Ústeckého kraje. Připravují pokračování úspěšného televizního seriálu Rapl s Hynkem Čermákem v hlavní roli. Děj druhé kriminální série s osobou hlavního
hrdiny, policejního vyšetřovatele Kuneše, se bude tentokrát točit
převážně v Ústí nad Labem a okolí. Filmový štáb navíc od poloviny
února vyhlašuje konkurz na epizodní role.
Po natáčení nového českého
komediálního seriálu režiséra
Jana Prušinovského a scénáristy
Petra Kolečka s názvem Most,

I

Na natáčení seriálu ČT „RAPL
2“ hledají filmaři MUŽE I ŽENY.
Nábor bude probíhat v Kulturním středisku města Ústí nad
Labem, Velká Hradební 33, a to dne
13. 2. 2018 mezi 10. až 18. hodinou.
Natáčení seriálu proběhne od 15. 2.
do 30. 9. 2018. Natáčení začne již
koncem února a filmový štáb se
bude vracet na Ústecko až do konce září letošního roku. S natáčením
bude samozřejmě spojena řada dopravních omezení či uzavírek ulic,
o kterých budou předem občané
informováni, a to i prostřednictvím
facebookového profilu Filmové
kanceláře Ústeckého kraje, webu
a sociálních sítích Ústeckého kraje
a města Ústí nad Labem.
který se točil koncem uplynulého roku v Mostě a jeho okolí, se
v novém roce filmový štáb České
televize do Ústeckého kraje vra-

cí zpět. Tentokrát s druhou sérií
úspěšného kriminálního seriálu
v režii Jana Pachla Rapl. Zatímco první série se točila v části
Krušnohoří, například v okolí
Jáchymova či Božího Daru, druhá se přesouvá konkrétně do Ústí
a jeho okolí. Podplukovník Rohan bude po zrušení detašovaného pracoviště v Jáchymově pověřen vedením kriminálky v Ústí
nad Labem. „Výrazným motivem
bude řeka, důležitá dopravní spojnice, která kriminalistům přináší
nové případy, některé připlouvají
proti proudu i z Německa. V seriálu se objeví známá parta vyšetřovatelů v čele s majorem Kunešem,
náčelníkem Rohanem, Lupínkem,
Máchou i Slepičkovou. K nim
postupně budou přibývat postavy další,“ uvedla tisková mluvčí
z Kanceláře hejtmana Ústeckého
kraje Lucie Dosedělová. Obyvatelé Ústecka, ale i jeho okolí, kteří
jsou ve věku 17 až 70 let, teď mají
jedinečnou možnost a mohou se
v seriálu také „mihnout“. V polovině února se totiž vyhlašuje
nábor na kompars.
(sol)

Oblíbený kriminální seriál Rapl se vrací. Tentokrát se bude jeho děj odehrávat v Ústeckém kraji.

 Bílá stopa
KRUŠNÉ HORY V sobotu 3. 2. se můžete
zúčastnit Krušnohorské
bílé stopy. Veřejný závod
v běhu na lyžích po
běžeckých tratích v okolí
Horského areálu Lesná.
Start je ve 12 hodin
na lyžařském stadionu
Horského hotelu Lesná.
 Screamers „112“
LITVÍNOV - Známá travesti skupina Screamers
opět přijíždí do Citadely,
a to v pondělí 12. března
s novým pořadem,
který tentokrát nazvali
Screamers „112“. Začátek
od 19 hodin na Velké
scéně; Vstupné 250,- Kč.
Vstupenky v pokladně
Citadely nebo v síti
TICKETPORTAL, s možností rezervace online
na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.
 Dan Vertígo
LITVÍNOV - Citadela
uvede koncert pouličního
umělce Dana VERTÍGA. Ve
středu 14. 2. v Café Baru.
Rocknroll-folkpunkový
písničkář brázdí od roku
2012 kluby a hospody
napříč celou republikou
coby sólo muzikant se
svojí one man show.

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych poděkoval vám všem, kteří jste šli k volbám a využili
jste práva vybrat si svého prezidenta. Zároveň chci od srdce
poděkovat za důvěru, kterou jste mi znovu dali. Věřím, že tuto
důvěru nezklamu.
Těším se na dalších pět let s vámi. Budu nadále jezdit za vámi,
občany, do krajů. Budu se s vámi setkávat a naslouchat vašim
názorům.
Váš, Miloš Zeman, prezident republiky
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Vlasta Vébr potěší americký
rozhlasový „éter“
MOST - Známý mostecký rozhlasový a televizní moderátor
Vlasta Vébr bude začátkem
února hostem na Radiu Krajan
v americkém Chicagu. Konkrétně to bude ve středu 7. února od
20 hodin místního času.
Ve studiu Vlastu Vébra přivítá
moderátorská dvojice Ian a Henry Destiny v jejich rozhlasovém
pořadu Osudová pohoda. „Bude
to pohodová dvouhodinovka, budeme si povídat o hudbě, divadle,
cestování, určitě budeme i soutěžit a moderátorům vezu spoustu
cédéček našich českých hvězd,“
prozradil Vlasta Vébr. „V Česku
by jste taky mohli poslouchat, ale
díky časovému posunu budou asi
všichni už spát, začátek je místního času ve 20 hodin, což zname-

ná, že v Čechách budou 2 hodiny
ráno,“ dodal moderátor Vlasta
Vébr, který je nejen moderátorem, ale i hercem v Divadle
VeTři.
Než Vlasta Vébr dorazí do
Chicaga, čeká ho dvoudenní návštěva New Yorku a Washingtonu.
(nov)

Cirkus bude v Meduze
MOST - Takový název nese vystoupení artistů, které se uskuteční v kulturním domě Meduza
v neděli 4. února od 15 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na

artisty, akrobaty, klauny, kouzelnické vystoupení nebo ohnivou
show. Vstupné je 95 Kč, snížené
65 Kč. Místa je možné rezervovat
na www.SkupinaMistral.cz. (sol)

Velký aplaus sklidila šou bubenické skupiny z litvínovské ZUŠky, která slavnostní ceremoniál zahájila.

Primátor přijal nejlepší mostecké sportovce
MOST – Ve velké zasedací síni mosteckého magistrátu se v pondělí
sešli mladí sportovci , kteří v roce 2017 předvedli výjimečné výkony.
Z rukou primátora Mostu Jana Paparegy a jeho náměstkyně Markéty staré převzalo třicet jednotlivců, tři trenéři a tři týmy zvláštní
ocenění města Mostu.
Slavnostní ceremoniál uvedla bubenická šou mladých bubeníků z litvínovské ZUŠky.
Poté promluvil ke sportovcům
primátor Jan Paparega, který
připomněl, že v našem městě
působí přes sedmdesát sportovních klubů, které Most ročně
podporuje několika desítkami
milionů korun. „Jsou zde sportovci, kteří dosáhli výsledků
hodných uznání. Děkuji, že jdete
příkladem ostatním a skvěle reprezentujete naše město,“ řekl

primátor a vzpomněl právě probíhající celorepublikovou olympiádu mládeže, jíž se účastní
mladí sportovci také z našeho
kraje. V roce 2017 zabodovali
ocenění sportovci v následujících disciplínách: badminton,
motokáry, jiu-jitsu a kampf-jitsu, kickbox, kung-fu, motokros
a superkros, plavání, plavání
s ploutvemi, stolní hokej, malá
kopaná, softball, potápení, tanec a házená.
(ina)

Primátor (zleva) s náměstkyní blahopřejí sportovcům.

Taxík Maxík bude přístupnější
MOST – Taxík Maxík v Mostě bude krátce jezdit náhradním automobilem. Žlutobílé vozidlo Taxíku Maxíku totiž čekají úpravy, aby
se hendikepovaným lépe nastupovalo i vystupovalo. Taxík Maxík
bude přístupnější.
Po měsíci ostrého provozu
se nový výrazný žlutobílý Taxík
Maxík podrobí bezbariérovým
úpravám. „Snažíme se poskytovat tuto službu co největšímu
množství zákazníků, proto dojde
k úpravám, které mají za cíl zejména zlepšit nástup seniorů do
vozidla,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Někteří
zákazníci Taxíka Maxíka měli
totiž z důvodů zhoršené pohyblivosti problémy při nástupu
a výstupu. „Není to ovšem tak,
že bychom s těmito úpravami nepočítali dopředu, problémem byly
spíše delší objednací lhůty odborné firmy, která úpravu provede,“
doplnil šéf dopravního podniku
s tím, že vozidlo bude odstaveno od 29. ledna přibližně do 5.
února 2018. „Naši klienti se ale
nemusí obávat, provoz taxíku po
dobu úprav zajistíme s náhradním vozidlem, podmínky pro jeho
objednání zůstávají v platnosti,“
ubezpečil Daniel Dunovský.
Během měsíce ledna přepravil taxík desítky zákazníků z řad

seniorů i hendikepovaných. Zatímco při rozjezdu nové služby
se seniorům mohlo poštěstit
a taxíkem se mohli svézt ještě
bez objednání předem, v současné době už je taxík plně vytížený. „Máme plný diář, kdy se
senioři objednávají s předstihem. První týden
provozu jsme ještě mohli reagovat okamžitě,
ale nyní už
tomu tak
není,“
potvrzuje ředitel
dopravního podniku.
D o p r av ce zároveň
radí klientům,
aby si před objednáním jízdy připravili
veškeré potřebné informace.
„Je dobré rozmyslet si i jiný
možný čas přepravy pro případ
nedostupnosti požadovaného
termínu. Pokud nebude možné

již objednanou jízdu využít,
žádáme objednatele, aby tuto
informaci oznámili co nejdříve
na dispečink. Tím umožní využití služby dalším cestujícím,“
obrací se na seniory Daniel
Dunovský.
V případě velkého zájmu
o Taxík Maxík není do budoucna ani vyloučeno, že by tuto
službu mohlo v Mostě poskytovat více vozidel. „Taxík Maxík
je fantastická služba a my
ji rádi provozujeme,
navíc jsme i díky
ní zaměstnali
dalšího zaměstnance.
Financování však
s p a d á
pod město
Most a je
proto na
něm, aby
rozhodlo,
zda by připadalo v úvahu do
budoucna pořídit
ještě další vozidlo. My se
tomu určitě bránit nebudeme.
Více vozidel taxi služby pro seniory využívají i jiná větší města,
Most by nebyl výjimkou,“ shrnul
ještě ředitel Dunovský.
(sol)

 Každý zájemce o využití
Taxíku Maxíku bude
muset poskytnout
souhlas se zpracováním
osobních údajů pro
potřeby provozovatele.
 Při objednání služby
je třeba dispečinku
poskytnout následující
údaje: jméno a příjmení
přepravované osoby,
údaj o jejím věku nebo
informace o průkazu
ZTP či ZTP/P, počet
přepravovaných osob,
datum, čas a místo
nástupu, místo výstupu,
požadavek na přepravu
invalidního vozíku.
 Službu je možné
objednat nejméně
jeden pracovní den
předem, na telefonním
čísle 778 76 76 76 pouze
v pracovní dny od 7 do
15 hodin.
 Služba je určena pro
seniory nad 70 let nebo
pro držitele průkazů
ZTP či ZTP/P. Hlavní
podmínkou využití
služby je trvalé bydliště
na území částí města
Mostu: v Čepirozích,
Mostě, Rudolicích,
Souši, Starém Mostě,
Velebudicích a Vtelně.

Na registr vozidel už nemusíte ve svém bydlišti
MOST - Potřebujete přihlásit nový vůz, změnit vlastníka nebo provozovatele, vyřadit auto z provozu? Můžete to udělat kdekoliv na
úřadě obce s rozšířenou působností. Neplatí už povinnost provést
tyto změny v místě trvalého bydliště.
Až do poloviny loňského roku
bylo při žádosti o jakoukoliv změnu v registru vozidel nutné navštívit místně příslušný úřad obce
s rozšířenou působností. „Žadatel
musel tuto administrativu vyřizovat na úřadě, v jehož působnosti se
nacházelo trvalé bydliště nebo sídlo firmy majitele. Nově však mo-

hou motoristé navštívit jakýkoliv
úřad obce s rozšířenou působností,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Mezi změny v registru vozidel
patří přihlášení, změna vlastníka
nebo provozovatele, vyřazení
z provozu (takzvané dočasné vyřazení), zánik, vývoz a další.

Mezi další novinky, platné
od poloviny loňského roku,
patří i to, že ukončení vyřazení
vozidla z provozu bude možné
pouze u toho úřadu, který vyřazení vozidla z provozu provedl.
„Nově je pak možné i vyvézt vozidlo do ciziny bez jeho předchozí
registrace v České republice. Ovšem pouze v případě, že má toto
vozidlo schválenou technickou
způsobilost. V takovém případě
obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle místa sídla pro-

dejce vozidla na žádost vlastníka
vydá registrační značku a osvědčení o registraci pro tento účel,“
informovala Monika Sikytová
z oddělení registrací, dopravy
a komunikací mosteckého magistrátu.
Novela zákona rovněž upravuje přestavbu vozidla. Přestavbu a schválení přestavby vozidla nově provádí ten úřad obce
s rozšířenou působností, který
přijal žádost o přestavbu vozidla.
(sol)
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Soutěž na 3D bludiště skončila - čeká se na vítěze
MOST - Veřejná zakázka na výstavbu 3D bludiště na Šibeníku skončila, ale vítěze město zatím nezná. Bludiště chce město vybudovat
v letošním roce a v létě ho otevřít pro veřejnost.
Jednou z významných investičních akcí, kterou má město
Most v rozpočtu na letošní rok,
je výstavba 3D bludiště. Veřej-

I

Součástí bludiště by měla být
vyhlídková věž, která se stane
zároveň jeho dominantou. Bude
mít kruhový půdorys s vyhlídkou
na centrum, Ressl, Širák a Hněvín,
ve výšce 22 metrů nad zemí. Zhruba
v polovině věže bude další vyhlídkový ochoz. 3D bludiště bude z pochozích lávek zavěšených mezi kůly, na
nichž budou přestupové domečky.
Lávky budou mít podobu spletitých lanových překážek a budou ve
dvou až třech patrech nad sebou.
Bludiště nebude oplocené, ale jeho
ochranu zajistí kamerový systém
a také ostraha. Novou atrakci bude
spravovat Sportovní hala Most. Přístupné bude dětem od tří let.
ná zakázka, jejíž předpokládaná
cena dle projektu se pohybuje ve
výši šestadvaceti milionů korun,
byla již vyhlášena a proběhlo už
i otevírání obálek. Kromě toho

si nechalo město udělat i archeologický průzkum území, kde se
bude bludiště nacházet. „Archeologický průzkum, týkající se pouze
této lokality na Šibeníku, už proběhl. Území bylo prověřeno a nyní
jsme otevřeli obálky a posuzují se

nabídky,“ informoval mostecký
primátor Jan Paparega. Do výběrového řízení se přihlásilo několik uchazečů, vítěz ale zatím není
jasný. „U všech tří přihlášených
uchazečů ještě požadujeme nějaké
doplnění. Stavba je rozsáhlá a specifická. Je zřejmé, že takovýto typ
stavby příliš mnoho společností
nedělá. Otevřeli jsme možnost přihlásit se všem,“ dodal primátor.

S výstavbou bludiště by město
chtělo začít co nejdříve, jakmile
to dovolí počasí. „Rádi bychom,
aby se nejdříve začaly betonovat
základy pro sloupy a práce mohly postupovat v souladu tak, aby
bylo možné bludiště otevřít ještě
letos v létě. Počítáme, že nejpozději v srpnu by mohlo být bludiště hotové,“ doplnil primátora
náměstek Marek Hrvol. (sol)

Most na veletrzích
MOST - Město Most se minulý týden představilo na veletrhu
ITF Slovakia tour v Bratislavě.
Most se jej účastnil pod záštitou
Czech Tourismu. Druhý veletrh,
Holiday World ve dnech 15. až
18. února, se bude konat na výstavišti v Holešovicích v Praze.
Tady návštěvníci najdou Most
v expozici Ústeckého kraje. „Na
obou veletrzích pracovníci Tu-

Ples města Mostu
Bludiště i s vyhlídkou bude stát na Šibeníku ještě letos.

Začal boj s nepřizpůsobivými
V některých částech města nevyplácí dávky
MOST - Mostečané, kteří se koncem roku nastěhovali do Stovek či
do lokalit v ulici Javorové, U Věžových domů, K. H. Borovského, M.
G. Dobnera či sedmistovek, nemají nárok na doplatek na bydlení.
Začalo platit opatření, kterým město bojuje proti nepřizpůsobivým.
Opatření už platí několik týdnů. Město tak reaguje na situaci v některých lokalitách, kde
zaznamenalo zvýšený výskyt
porušování veřejného pořádku,
krádeže, vandalismus, napadání
lidí a násilnou trestnou činnost,
toxikomanii a podobně. „Snažíme se ochránit slušné obyvatele
a zabránit další kumulaci sociálně nepřizpůsobivých v určitých
lokalitách města,“ komentovala
opatření náměstkyně primátora
Markéta Stará.
Opatření, které bylo vydáno
na základě novelizovaného zákona o pomoci v hmotné nouzi, v praxi znamená následující:
Úřad práce, který přiznává dávky v hmotné nouzi a tedy i do-

ristického informačního centra
Most budou prezentovat Most
jako zajímavé místo, které rozhodně stojí za návštěvu. Pomoci
k tomu mají propagační předměty, pohlednice, kalendáře města
a drobné upomínkové předměty
pro návštěvníky veletrhů,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
(sol)

platek na bydlení, musí prověřit,
zda žadatel o tuto dávku neužívá

kud ano a pokud žadateli vzniklo vlastnické právo nebo právo
užívání bytu až po vydání tohoto opatření, pak tento žadatel
dávku nedostane.
Město tak využilo jednu
z mála možností, které má k ře-

Kde platí omezené dávky na bydlení…
 Lokalita Stovky (vymezená ulicemi tř. Budovatelů, J. Skupy,
K. Biebla, podél spodního oplocení bloku 23, dále navazuje na ulici W. A. Mozarta a končí ulicí Chomutovská, která
navazuje na tř. Budovatelů - blok 89 až 100 včetně ubytovny
Domino)
 Lokalita U Věžových domů (blok 374 až 378)
 Lokalita ul. Javorová (blok 525)
 Lokalita Sedmistovky (vymezená ulicemi Višňová, Okružní
a J. Palacha - blok 700 až 736)
 Lokalita ul. K. H. Borovského (blok 518)
 Lokalita ul. M. G. Dobnera (blok 383 až 386)
byt nacházející se v oblasti, pro
niž bylo opatření vydáno. Po-

šení situace s nepřizpůsobivými ve městě. Dalším nástrojem

MOST - V mosteckém Repre
se uskuteční již 23. ples města
Mostu. Naplánován je na sobotu 24. února od 20 hodin
ve Velkém sále. Návštěvníci se
mohou těšit na Annu K, Lenny,
předtaneční Demmi Dance, hity
muzikálu Pomáda, Chilli Band
a fotokoutek ReNi creative. Mo-

derují Petr Říbal a Hana Mašlíková.
Vstupenky v hodnotě 300 Kč
je možné rezervovat i zakoupit v Turistickém informačním
centru (telefon 476 448 223,
e-mail
infocentrum@mesto-most.cz), které sídlí v budově
magistrátu.
(sol)

je i takzvaná protialkoholová
vyhláška, která na vybraných
místech v Mostě zakazuje konzumaci alkoholu na veřejnosti,
nebo takzvaná lavičková, která
- opět ve vybraných lokalitách
města - zakazuje posedávání
na veřejnosti na místech, která
nejsou k tomuto účelu zřízena.
„Snažíme se tuto situaci řešit
a využívat k tomu veškeré zákonné možnosti. Bohužel stát nám
v tomto příliš nepomáhá. Čas od
času se ve vyloučených lokalitách
objeví nový ministr, slíbí, že se
bude problematikou zabývat,
ale reálné výsledky zatím nejsou.
A když využijeme i těch málo
možností, které máme, objevují
se názory, že se chováme necitlivě
a že by se měly příslušné vyhlášky nebo části zákona zrušit,“ komentuje situaci primátor Mostu
Jan Paparega.
(sol)

Premiéra: „Homevideo“ - hra o šikaně
a mobbingu „šitá“ pro mládež
MOST - Městské divadlo v Mostě uvede premiéru divadelního představení pro školy „HOMEVIDEO“. Představení se odehrává v kombinaci s diskusí a přednáškou o kyberšikaně a mobbingu.
Patnáctiletý Jakub, normální a zcela běžný puberťák si na
kameru natáčí svoje promluvy o sobě a o světě, vyznání
lásky své kamarádce Hannah
a také intimní chvíle včetně

I

Za filmový scénář Homevideo
byl Braren v roce 2012 vyznamenán Cenou bratří Grimmů a také
Německou televizní cenou. Divadelní hra pak byla v roce 2014 nominována na prestižní cenu za nejlepší
německou hru pro mládež.
svojí masturbace. No a proč
by nemohl? Vždyť je to jeho
kamera! Navíc mu tyto záznamy pomáhají v poznávání sebe
sama a k lepší orientaci ve světě
kolem něj. Jenže problém nastane ve chvíli, kdy se tato kamera

včetně všech záznamů dostane
do špatných rukou. Jak se s takovou věcí může mladý člověk
vypořádat? Kdo mu pomůže,
když se stane terčem takzvaného cyber-mobbingu?
Jakuba vydírají dva jeho
spolužáci - vyhrožují mu, že
pokud jim nezaplatí, uveřejní
jeho video (ve kterém otevřeně na kameru masturbuje) na
internetu, na sociálních sítích.
Jakub peníze nemá, nezaplatí
- a spolužáci dodrží své slovo
a video zveřejní. Jakub je pak
terčem posměchu svých spolužáků ve třídě i v celé škole.
Dívka, do které je zamilovaný, se s ním chce také rozejít.
Ale také ona se stane terčem
posměchu, protože spolužáci
vědí o jeho vztahu. Jejich sblížení je tím navždy narušeno.

Lukáš Kofroň
Jakub čelí útokům anonymů,
kteří mu výhružně píší na jeho
chatu. Jakub přestoupí na jinou školu - ale dříve, než do
ní poprvé vstoupí, už obdrží
anonymní výhružný telefonát
od studentů z této nové školy. Jakub nakonec tlaku okolí
podlehne, nevyrovná se s tím
(ani za pomoci rodičů, kteří se
v té době navíc rozvádějí) a zastřelí se…

Markéta Hausnerová
Česká premiéra Homevidea
se uskuteční 9. února za přítomnosti autora Cana Fischera. V režii Adama Doležala se
v hlavní roli Jakuba představí
Ondřej Dvořák. Uvidíte mimo
jiné také nové herecké tváře
Markétu Hausnerovou a Lukáše
Kofroně. Dále hrají Vít Herzina,
Veronika Týcová, Matyáš Procházka, Lilian Fischerová, Michaela Krausová a další. (nov)

MOST - Drama prezidentských voleb 2018 je u konce.
Tábory rozdělené na „Zemanovce“ a „Drahošovce“
už mají jasno. V Ústeckém

kraji jednoznačně slaví příznivci Miloše Zemana, který
od obyvatel našeho kraje získal 61,77 % hlasů. Jiřího Drahoše volilo pouhých 38,23 %.

A jak jsme hlasovali ve městech mosteckého okresu?
MOST
LITVÍNOV
MEZIBOŘÍ
LOM
HORNÍ JIŘETÍN

Miloš Zeman 64,71%
Miloš Zeman 63,13%
Miloš Zeman 67,75%
Miloš Zeman 66,03%
Miloš Zeman 65,73%

Jiří Drahoš 32,29%
Jiří Drahoš 36,87%
Jiří Drahoš 32,25%
Jiří Drahoš 33,97%
Jiří Drahoš 34,27%
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Mezi Mostem a Litvínovem budou
místo tramvají jezdit autobusy
MOST – Rekonstrukce tramvajové trati z Mostu do Litvínova se blíží.
Už v příštím roce by měly tramvaje přestat jezdit na trase Litvínov
Záluží. Nahradí je autobusy. O rok později pak přijde na řadu oprava tramvajové trati mezi Zálužím a Mostem, k tramvajovému křížení
u Stovky.

Soutěž o nejchutnější prejt vyhrál Jiří Hlinka z Poděbrad.

Na náměstí voněla
„prdelačka“
MOST – Sobotní dopoledne na
mosteckém náměstí se neslo
v duchu zabijačkových a dalších
farmářských dobrot. Odstartovala první ze série letošních farmářských slavností.
„Máte ještě jitrnice? Kolik
ještě máte toho výborného prejtu?“, znělo z dlouhé fronty na
domácí zabijačkové dobroty na
mosteckém 1. náměstí. Ačkoliv
sobotní farmářskou slavnost se
snažilo překazit deštivé a chladné počasí, nemělo šanci. Lidé se
vypravili na náměstí za farmářskými výdobytky jako je zabijačka, uzeniny, sýry, med, ovoce,
sladké a slané pečivo a mnohé

další. Samozřejmě nechyběla
ni ochutnávka soutěžních prejtů a nabídka toho vítězného
z loňského roku. K dobré náladě
hrála živá kapela, se kterou si
s pivem, kávou či dalšími nápoji
podupávali návštěvníci do taktu. Jiné zase usrkávali u stolků
„prdelačku“ nebo voňavý guláš.
Sobotní farmářská slavnost
byla letos první a čekají nás ještě
tři. V jakém znamení chuťových
buněk se ponesou, si zatím mostecký magistrát nechává jako
překvapení. Nicméně se bude
jednat o výrobky poplatné sezónním výpěstkům a výrobkům.
(ina)

Malování v muzeu
MOST - Malíř Pavel Lakomý
připravuje společně s Oblastním muzeem v Mostě pravidelné kurzy malování suchým
pastelem pro začátečníky i pokročilé. První kurz se uskutečnil již v polovině ledna, další
budou následovat 18. února,

18. března, 15. dubna, 13. května a 10. června (vždy od 10 do
17.30 hodin). Jedné lekce, jejíž
cena je 1 000 korun, se může zúčastnit maximálně 15 účastníků.
Pracovní materiál je zajištěn,
účastníci by si ale měli přinést
vlastní plášť.
(sol)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Dokončit projektovou dokumentaci na rekonstrukci
tramvajové trati z Mostu do
Litvínova a vyhlásit soutěž na
zhotovitele celé rekonstrukce
ještě v letošním roce je prioritou Dopravního podniku měst
Mostu a Litvínova. „Projektovou
dokumentaci jsme měli mít hotovou do konce roku 2017, bohužel
se to nepodařilo. Důvodem byly
komplikace ohledně majetkoprávního vypořádání pozemků.
Digitalizací katastru nemovitostí
se zjistilo, že část trati neleží na
pozemcích dopravního podniku,
ale na pozemcích Unipetrolu,
ŘSD, Czech Coalu apod. Se všemi jsme jednali,“ vysvětlil hlavní důvod zdržení ředitel Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova Daniel Dunovský.
Dopravní podnik byl nucen
některé pozemky vykoupit či
provést směny. „Jediné, s kým

nám zbývá se ještě dohodnout, je
ŘSD. Je to na dobré cestě, ale je to
otázka peněz. V případě některých pozemků si musíme zažádat
o tzv. zábor, kdy ŘSD jako státní
organizace má fixně danou cenu
za metr čtverečný. Tato cena výrazně opravu 11kilometrového
úseku trati prodražuje. Hledáme
proto s projektantem cestu, jak
celou akci rozfázovat na etapy
a dílčí úseky tak, abychom nemuseli mít zábor na celkovou
délku trati,“ vysvětlil dále ředitel
Dunovský. Když všechno půjde
dobře, tak by dopravce na konci
roku 2018 mohl uzavřít smlouvu o dílo a na jaře 2019 zahájit
stavební práce na rekonstrukci
a modernizaci tratě.
Podle projektu by se mělo s rekonstrukcí začít nejprve v úseku
od Záluží do Litvínova. „V roce
2019 bychom zavřeli trať v tomto
úseku. Fungovala by zde náhradní

Už v příštím roce by měly tramvaje přestat jezdit na trase Litvínov - Záluží.
autobusová doprava,“ říká dále
ředitel dopravního podniku.
V roce 2020 by byl postup opačný. Uzavírka trati by nastala od
Záluží do Mostu. Dopravce musí
dodržet i stanovený konečný termín, který je stanoven na konec
roku 2020, a to vzhledem k tomu,
že na celou akci využije dotační
prostředky ze sdružené investice
ITI. „Oprava trati se neuplatní po
celé délce. Mostecká část se zrealizuje s výjimkou dvou mostů,
a to směrem od Hněvína k sídlu

ČD. Nejsou v majetku dopravního podniku, a nesmíme je tudíž
do opravy zahrnout,“ upozornil
ředitel Dunovský. V litvínovské
části trati bude z opravy vynechána část u litvínovského nádraží.
„Trať se opraví až k litvínovskému
bývalému Elku, vyjma nádraží.
Město Litvínov totiž plánuje z dotací rekonstrukci celého tohoto
přestupního terminálu a navzájem by se tyto části rušily,“ poznamenal ještě Daniel Dunovský.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Problémové městské lokality budou
nově pod dohledem i večer
MOST - Problematické a vyloučené lokality města, kde dochází k narušování veřejného pořádku, budou více pod dohledem. Střežit je
budou noví asistenti prevence kriminality a to celý den. Městská
policie si slibuje zklidnění situace, vyšší bezpečnost a také méně
stížností od občanů.
Od nového roku pracuje
u Městské policie v Mostě devatenáct asistentů prevence kriminality. Jde o největší počet pomocníků strážců zákona u nás.
Od 1. února by měli asistenti
nastoupit plně do výkonu služby
a mít pod neustálým dohledem
zejména problémové lokality.
„Devět asistentů u nás už pracovalo dříve a k nim přibylo deset
nových. Ti se během ledna školili,
zaučovali se v terénu v doprovodu
starších a zkušenějších kolegů, absolvovali kurzy sebeobrany, první
pomoci, dostali potřebnou vý-

stroj a výzbroj. Od února by měli
všichni fungovat na sto procent,“
podotkl ředitel Městské policie
v Mostě Jaroslav Hrvol. Pro nové
asistenty jsou ve městě také zřízeny dvě služebny městské policie. Jedna z nich funguje v prostorách pasáže U Lva a druhá
na nádraží. Městská policie chce
asistenty soustředit do nejvíce
problémových lokalit ve městě.
Kromě lokality Chanova a stovek budou lidé asistenty potkávat
také v okolí nádraží, zejména
u bloku 518. Stálá hlídka bude
i kolem bloku 525 a v oblasti

u Kahanu a rovněž i v sedmistovkách. „Chceme, aby asistenti byli
prodlouženou rukou a očima našich strážníků. To znamená, že by
měli pozorovat, jak se lidé chovají, zda nedělají nepořádek kolem
bloků, nevysedávají na zídkách,
nezatarasují schody a znepřístupňují lidem cestu domů a podobně.
Budou dbát, aby se dodržoval veřejný pořádek a aby se lidem ve
městě lépe bydlelo,“ popsal hlavní
náplň činnosti asistentů ředitel
městské policie. Asistenti budou
fungovat ve dvousměnném provozu. To by mělo bezpečnost ve
městě a veřejný pořádek zajistit
mnohem lépe. „V lokalitách budou asistenti téměř neustále, od
sedmi hodin ráno do deseti hodin
do večera. Na ranní a odpolední
služby. Oblast bude monitorová-

Městská policie chce asistenty soustředit do nejvíce
problémových lokalit ve
městě. Kromě lokality Chanova a stovek budou lidé
asistenty potkávat také
v okolí nádraží, zejména
u bloku 518. Stálá hlídka
bude i kolem bloku 525
a v oblasti u Kahanu a rovněž i v sedmistovkách.
na po celý den, což doposud nebylo. Zejména pak ve večerních
hodinách, které jsou nejrizikovější. Navíc s tímto počtem asistentů
pokryjeme více lokalit, nebudeme
se soustředit jen na stovky,“ slibuje si zlepšení situace a bezpečnosti ve městě Jaroslav Hrvol.
(sol)

Vysvědčení od Andělů, Drákuly a v bazénu...
MOST – „Těšení na vysvědčení“. I tak by se dal pojmenovat nápad
sedmé základní školy v Mostě, která rozdávání pololetních vysvědčení pojala opravdu netradičně.
Například prvňáčci si přišli
pro vysvědčení v doprovodu
svých rodičů a příbuzných do
sportovní haly přímo za Černými anděly. Děti převzaly vysvědčení z rukou házenkářského týmu, který nešetřil chválou
za pěkné známky. Sedmá škola
v ulici Jakuba Arbesa spolupracuje s úspěšným házenkářským
klubem už řadu let a tak se zrodil nápad potěšit jak prvňáčky,
tak i házenkářky. A podle ohlasů z obou táborů to stálo za to!

Zajímavé převzetí vysvědčení čekalo i na starší žáky
prvního stupně, kteří si poslední den pololetí užili při
divadelním představení v Divadle rozmanitostí. Po představení za zvuků studentské
hymny Gaudeamus igitur předali dětem vysvědčení herci
spolu s hrabětem Drákulou.
Ten každému žákovi osobně
potřásl rukou.
Na své si přišly dokonce
i děti, které začátkem týdne

Dětem ze 4. A předal vysvědčení Drákula.

odjely na školní zájezd do Tropical Islandu v Německu. Těm

předali pedagogové vysvědčení
o půlnoci v bazénu.
(nov)

Prvňáčci dostali vysvědčení z rukou Černých andělů.

Z netradičního předání vysvědčení se těšily děti v Tropical Islandu.
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Jako máma

p
Učitel
odborného výcviku Bohumil Šrotýř předvedl nové vybavení zástupcům Sev.en group.

Těžaři: „Cítíme velkou absenci
mladých elektrikářů a mechaniků“
MEZIBOŘÍ - Elektrikáři ze Střední školy Educhem si mohou nově
praktické dovednosti ve svém oboru osvojit díky vybavení učebny,
které škola pořídila z grantu Chytré hlavy pro Sever.
Na montážních panelech pro
základní elektrotechnické zapojení si mohou studenti nižších
ročníků vyzkoušet startování
motoru, zapojení zářivek, relátek a další praktické dovednosti.
„Pro naše studenty jsou praktické dovednosti velmi důležité. To
je právě to, co chtějí od absolventů zaměstnavatelé. Velmi nám
pomáhá zájem zaměstnavatelů,
kteří nás podporují. Za vybavení do nové učebny děkujeme,“
uvedla jednatelka školy Dagmar
Prošková. Své absolventy vysílá
škola k zaměstnavatelům vyba-

vené také dalšími praktickými
dovednostmi, jako je řidičský
či svářečský průkaz nebo elektrikářské zkoušky dle vyhlášky
50. „V poradním sboru školy
působí zástupci regionálních zaměstnavatelů. Nasloucháme jim
a vnímáme jejich požadavky na
budoucí zaměstnance. Chceme,
aby byli naši absolventi okamžitě
uplatnitelní na trhu práce. Právě
proto spolupracujeme s největšími zaměstnavateli,“ uvedla dále
Dagmar Prošková a přizvala do
poradního sboru školy i zástupce Sev.en group.

Nové vybavení pro mladé
elektrikáře vyšlo na 220 tisíc
korun. „Dnes cítíme velkou absenci mladých elektrikářů a mechaniků. Chceme podporovat
technické vzdělávání v regionu.
Je to od nás také trochu vypočítavý krok. Vnímáme totiž, že
naši zaměstnanci stárnou a potřebujeme kvalitní mladé lidi
vybavené znalostmi a dovednostmi v technických oborech,“
prohlásil technický ředitel
těžební společnosti Petr Procházka.
Za poslední dva roky se
Střední škola Educhem zásadně posunula vpřed. „Díky
podpoře Ústeckého kraje máme
novou učebnu 3D tisku. V sou-

p
Technického
ředitele společnosti Petra Procházku vybavení zaujalo.

časné době také pracujeme na
projektu odborné učebny přímo
u zaměstnavatelů, kdy v prostorách firmy ve spolupráci se
zaměstnavatelem vybudujeme
učebnu praktických i teoretických znalostí a dovedností. Pro
studenty oborů bez maturity je
tato forma výuky přijatelnější,“
doplnila Dagmar Prošková.
Střední škola Educhem na poptávku zaměstnavatelů zareagovala také aktuální nabídkou
oborů. K chemikům, informačním technologiím, elektrotechnikům s maturitou i bez přibyly ošetřovatelky a nástavbové
obory mechanik elektrotechnik
a chemik operátor.
(pur)

p Procházka a ředitelka školy Helena Kripnerová.
Petr

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Žil ve starém domě na okraji malého města. Od světa ho odděloval
vysoký plot a dřevěná vrata. K jeho
domu nikdo nechodil. Místní se ho
báli. Nikdo pořádně nevěděl, čím
se živí. Občas vyjížděl mimo město
starým autem. Někdy šel do místní
hospody, ale většinou s ním nikdo
z chlapů nezavedl řeč.
Byl to podivín. Ženský
si o něm šeptaly, že je
ho vlastně škoda. Měl
sice obličej kriminálníka, a navíc zjizvený
zřejmě z nějakých
rvaček, ale jeho tělo
bylo jako vysekané do
žuly. Nikdo z místních
chlapů na něj neměl.
Dům, ve kterém žil
a který se už pomalu
rozpadal, zdědil po
rodičích. Někteří sousedé si na ně ještě pamatovali. Divná
rodina. Žena byla věčně vystrašené,
hubené a zanedbané stvoření. Kluka
vodila stále s sebou. Muž byl nepříjemná páchnoucí hora svalů a sádla. Ženu i kluka bil. Často ji vídali
s modrými podlitinami po obličeji
i rukách. Někdy dokonce sousedé
zavolali policii. Žena ale nikdy proti
svému muži neřekla jediné slovíčko.
Drátěný plot, který zvědavým sousedům odhaloval střípky ze života
divné rodiny, po jednom takovém
incidentu nahradil vysoký dřevěný,
který schovával dům dosud. Sousedé si mezi sebou začali šeptat historky, co vše se za tím plotem děje.
Naskakovala jim přitom husí kůže.
Kluk dorostl, stal se z něj muž. Jednoho dne se stalo v domě neštěstí.
Nejdříve přijela policie, chvíli po ní
i sanita. Malé ospalé městečko ožilo. Ten nepříjemný chlap z tajemného domu byl zraněný a skončil
v nemocnici. Kluka i jeho mámu odvezla policie s sebou. V hospodě se
chlapi nebavili o ničem jiném. Prý
byl strašně potlučený. Žena tvrdila,
že spadl ze žebříku, když opravoval
střechu. Policie si ale myslí, že ho
syn zbil. Vypadal prý, jako když ho
přejel traktor. Ten den v nemocnici
zemřel. Před smrtí se ale ještě probral z bezvědomí a potvrdil verzi své
ženy. Spadl ze žebříku. Žena i její
syn se vrátili domů. Po nějakém čase
skončila v nemocnici i žena. Její tělo
se nedokázalo ubránit nemoci. Kluk
sedával u její postele v nemocnici
a nic neříkal. Když zemřela, neukápla mu ani slza. Pohřeb nebyl žádný.
Urnu s popelem si odnesl domů.
Zavřel se v domě s dřevěnými vraty a začal žít svůj osamělý život. Ze
svých vyjížděk mimo město si začal
vozit psy. Miloval je. Čím nebezpečnější a větší, tím lepší. Věnoval
jim veškerý čas. Už jich měl několik. Chodili za ním po celém domě,
spali s ním v jedné místnosti. Mezi
sebou se rvali, jeho ale poslouchali
na slovo. Občas se se svou smečkou pustil do lesa. To mu šli všichni
z cesty. Báli se jeho a báli se jeho psů.
Nikdo nevěděl, co se děje za dřevěným plotem a nikdo to ani nechtěl
vědět. Jednou nebo dvakrát někdo
zahlédl, jak si ze svého výletu mimo
město veze v autě ženu. Ve městě ale
nikdy nikdo žádnou neviděl. Nevěřili, že by některá z nich žila ve starém domě. Jeden večer se vrata opět
otevřela. Bylo slyšet křik, kterým
rovnal psí smečku. Pak vyjelo auto
ze dvora. Nikdo netušil, kam jede.
Sousedé si ho už dávno nevšímali.
Bylo to tak pro každého lepší. Jel do
většího města, kde ho nikdo neznal.
Nechal stát auto na parkovišti a vydal se hledat. Chtěl si domů odvézt
dívku. Ta poslední, co u něj byla,
nestála za nic. Někdy snil o tom, že
si najde stejnou ženu, jako byla jeho
máma. V jeho očích byla krásná. Poslušná, nikdy tátovi neodporovala.
Co si pamatoval, vždy ji táta bil. Někdy jen tak, protože měl špatný den,
většinou ale z výchovných důvodů.

5
SOUDNIČKA
Nikdy ale ne tak, aby jí vážně ublížil. Pokud jí náhodou někdy zlomil
ruku, nohu nebo některou z kostí
v obličeji, musel být opilý. Za střízliva si otec dával dobrý pozor, aby
nebyly jeho rány příliš pádné. Bil
i jeho. Řezal ho jako psa. Když byl
menší, snažila se ho
máma bránit. To pak
dostala dvakrát tolik.
Jednou to táta zase
přehnal. Pustili se do
sebe. Nakonec skončil
táta v bezvědomí. Pak
umřel. Později i matka. Teď si hledal ženu.
Neznal jiný model
rodiny, než byli jeho
rodiče a on. Byl otcova povaha jen s ještě
větší dávkou krutosti.
Jeho otec byl pro něj
vzor. Věděl, že nemá čas na dlouhé
seznamování. Nechtěl za nějakou
holkou jezdit a přesvědčovat ji o lásce a dalších blbostech. V baru sbalil
první holku, která se dala. Koupil
jí pití a pozval k sobě domů. Už
dvakrát se to povedlo. Posadil pak
holku do auta a odvezl si ji k sobě.
Tentokrát měl opět štěstí. Ta holka,
která se na něj nalepila hned, co se
v baru objevil, vypadala trochu jako
jeho máma. Také tak hubená, kruhy
pod očima, splihlé vlasy zastrkané za ušima. Ruce se jí třásly, když
mu nabízela sex. Uvědomil si, že
ta holka je feťačka. Udělá za dávku
cokoliv. To mu nevadilo. Dokáže ji
návyku na drogy zbavit, jen co bude
u něj doma. Holka šla. Jmenovala
se Tereza a celou cestu si nervózně
okusovala už tak krátké a polámané
nehty. Stále se ujišťovala, že jí pak
dá peníze a odveze ji zpět. Když se
za nimi zavřela dřevěná vrata, vrhli
se psi k autu. Nedůvěřivě vrčeli na
cizího člověka. Nechal je být. Jen
Tereze vysvětlil, že teď u něj zůstane.
A jestli bude chtít odejít, tak na ni
pustí psy. Odvedl ji do domu. Tam
ho ale Tereza překvapila. Byla jiná,
než ty dvě před ní. Nebyla vystrašená. Netušil, že Tereza myslí jen na
svou dávku fetu a všechno ostatní je
jí jedno. Chtěla své peníze a odejít.
Ukázal jí, kde bude bydlet. Kde je
její pokoj. Nebudou spolu spát, jeho
rodiče spolu také nespali v jednom
pokoji. Otec, když chtěl, chodil za
mámou. Ona do jeho pokoje nesměla. Tereza to bude dělat stejně. Mladá
dívka se ujistila, že jí skutečně žádné
peníze nechce dát. Zavalila ho nadávkami. Chtěla odejít. Pustil se do
ní. Jen tak jemně. Aby věděla, kdo je
pánem domu. Ani ji nebil pěstí, jen
jí dal pár facek. Víc jí muselo bolet,
jak se uhodila o stůl, když upadla.
Připomínala mu mámu, byl jemný.
Tereza ale byla jako dračice. Začala
ječet, chtěla pryč. Musela si ten večer ještě vydělat na svou dávku. Ten
chlápek, co se nejdřív tvářil, že jí
dá vydělat, najednou žádný sex nechtěl. Už toho měla dost. Vyrazila ke
dveřím. Znovu ji uhodil. Divoce se
rozhlédla po kuchyni a popadla nůž.
Chtěla se bránit. Musí pryč. Musí
si vydělat. Potřebuje si koupit svou
dávku. Potřebuje peníze. Nůž v její
ruce ho rozčílil. Rozhodl se, že jí dá
lekci. Nikdy se mu nesmí stavět na
odpor. Jako máma. Vzal jí nůž a zbil
ji, že zůstala ležet. Odtáhl ji do jejího
pokoje a tam ji nechal. Ráno se uvidí. Probrala se za chvíli. V hlavě jen
jednu myšlenku. Protáhla se oknem
na dvorek. Neslyšela tiché výhružné
vrčení smečky. Stačila udělat jen pár
kroků, když se na ni největší ze psů
vrhl. Vykřikla jen jednou. Neslyšel
ji. Ráno našel na dvoře zkrvavené
potrhané tělo. Psi spokojeně leželi
opodál. Nemohl je kárat. K tomu
je vychoval. Hloupá holka, napadlo ho. Mohli spolu být šťastní, jako
jeho rodiče. Tělo spustil do odpadní
jímky k těm předešlým dvěma. Pak
se vypravil se smečkou do lesa. (pur)
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orušené paragrafy

Pozor na kontroly
Dopravní policisté uplynulý týden kontrolovali v Mostě,
v okolních obcích a na silnicích
I. třídy jak řidiči dodržují dopravní předpisy. Hlídky během
dne zastavily a zkontrolovaly
celkem 44 motorových vozidel
a odhalily 34 dopravních přestupků. Za 27 z nich muži zákona uložili motoristům pokuty
ve výši 12 500 korun, sedm porušení zákona bude předáno do
správního řízení. U pěti vozidel
byl zjištěn nevyhovující technický stav, 16 řidičů za volantem
překročilo stanovenou rychlost,
3 řidiči se dopustili přestupku

nesprávného způsobu jízdy.
Kontroly na silnicích budou pokračovat i nadále.

Extázi převážel
v sáčku
Smůlu měl mladý dealer extáze, kterého v závěru loňského
roku na silnici zkontrolovali celníci. Přitom v autě objevili sáček
se 109 podezřelými pilulkami.
Následná expertíza potvrdila,
že se jedná o extázi. Mladíka
z Mostu nyní policie obvinila
z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.
Za tento čin mu hrozí až pět let
pobytu ve vězení.
(put)

Přijďte diskutovat o
budoucnosti dopravy
LITVÍNOV – Město Litvínov pořádá další z řady veřejných debat s občany. Tentokrát na téma
„Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova“.
Jednání se uskuteční dne 12.
února od 16 hodin v aule budovy bakalářských studií Scholy
Humanitas (budova za plaveckým bazénem). Na veřejném
jednání představí zástupci města
dokument zaměřený na všechny
úrovně dopravy ve městě (automobilovou, veřejnou, cyklistickou, pěší a statickou). Doku-

ment, který je a bude stěžejním
strategickým dokumentem, podle něhož bude město Litvínov
na svém území dopravu rozvíjet, zpracovává spolu s městem
Most.
Přijďte diskutovat a sdělit své
připomínky k závěrečné podobě dokumentu, který bude poté
schválen zastupitelstvem města.
S koncepcí dokumentu a dalšími informacemi se můžete seznámit na webových stránkách
projektu: http://mobilita-most-litvinov.cz/.
(nov)

Výstava už je otevřena, můžete se začít kochat. A to až do konce března.

Thajsko, Phonnapa Hangoen, 15 let.

Lidice opět dorazily do Mostu
MOST – V základní umělecké škole Moskevská je od tohoto pátku
2. února k vidění jubilejní, pětačtyřicátý ročník Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy LIDICE.
Skvělá výtvarná, fotografická
a umělecká díla dětí různého
věku a různých národností celého světa můžete opět obdivovat
ve výstavní síni umělecké školy.
Čtyřicátý pátý ročník soutěže
je zasvěcen tématu CESTOVÁNÍ a zúčastnilo se ho 25 690
účastníků z 83 zemí. České děti
výstavu obeslaly 5 932 pracemi
a bylo jim uděleno 620 oceně-

ní, z toho 127 medailí. Porotci, společně s autory, nahlédli
v dětských uměleckých dílech
do vesmíru, obletěli, obepluli
a objeli celý svět, navštívili řadu
kontinentů, viděli nepřebernou
řadu krajin, poznali mnoho
měst, slavné památky i bohatství rozličných kultur. Nechybí
cestovatelé, průkopníci a objevitelé, mladí výtvarníci nabídli

Indie, Aarav Bachhawat, 9 let.
cesty i zážitky z nich, dopravní
prostředky, mezi kterými nechybí automobily, vlaky, lodě
či ponorky, letadla, vrtulníky,
balóny, různá vznášedla i stroje
času. Zapomenuta nejsou ani
zvířata, která často s cestováním
souvisí - koně, osli či velbloudi,
zavazadla a předměty, které si

Ázerbájdžán, Saida Mammadova, 15 let.

s sebou na cesty bereme - kufry,
batohy, tašky a cestovatelské pomůcky jako dalekohledy, buzoly
či mapy. K vidění jsou i galerie
a cesty za uměním, cesty virtuální i putování do vlastního
nitra.
Výstavu můžete navštívit do
konce března.
(ina)

Galavečer ankety Zlatý
volant na vlastní oči
Vstupenky jsou ještě v prodeji

NÁBOR
na brigádu pro rok 2018
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MOST - Zájemci o účast na galavečeru ankety Zlatý volant a Zlatá
řídítka by neměli váhat. Vstupenky jsou ještě v prodeji, ale rychle
ubývají. Galavečer se uskuteční 22. února v Kongresovém sále PVA
Expo Praha.
Lístky jsou k mání na
webové adrese společnosti
AUTODROM MOST www.
autodrom-most.cz nebo je lze
získat prostřednictvím sítě TicketPro na webové adrese www.
ticketpro.cz. Vstupenku je také
možné vyhrát, a to v soutěži
zveřejněné na facebookových
stránkách autodromu (www.
facebook.com/autodrommost)
či v soutěži zveřejněné na facebookových stránkách ankety
Zlatý volant (www.facebook.
com/ZlatyVolant). „Vstupenky se prodávají dobře. Může to
být i díky exkluzivním hostům,
které se pořadatelům podařilo
zajistit. Dorazí skotský vicemistr světa královské disciplíny
F1 David Coulthard či pětinásobný mistr světa silničních
motocyklů ve třídě do 500 cm³
Australan Mick Doohan. Ocenění mají organizátoři připravené i pro německou jezdeckou
legendu Joachima Stucka. Nemůže jej však převzít osobně,“
uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Letošní 41. ročník ankety nabídne několik významných novinek. Do hlasování v anketě se
premiérově mohla zapojit také

veřejnost a to prostřednictvím
stránky
www.zlatyvolant.cz
o vítězi v kategoriích Sportovní
automobil roku, Motoristická
událost roku a Počin v oblasti
e-mobility a autonomního řízení. Hlasování bylo ukončeno
tuto středu. Odborní novináři
pak na základě hlasování vyberou nejlepší tuzemské jezdce
v uplynulém roce v pěti hlavních
disciplínách: závody na okruzích, závody do vrchu, autokros
a rallyekros, rallye a maratony

a motokáry. Dále je připravena
Cena Elišky Junkové pro nejlepší ženu závodnici a Cena za
celoživotní přínos motorsportu.
Součástí galavečera bude tradičně i vyhlášení osobnosti světového motorsportu.
Role průvodce galavečera se
ujme zkušený moderátor Libor
Bouček. „Začínáme v 19 hodin,
diváci se mohou těšit také na
akrobatické vystoupení známé
skupiny Losers s úspěšným novocirkusovým představením, bohatou After Party a atraktivní Grid
Walk přímo v areálu výstavního
paláce,“ láká nejen fanoušky
motoristického sportu Jana Svobodová.
(nov)
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Veřejnost zajímala cena nového bazénu i vstupné
LITVÍNOV - Výstavba nové plavecké haly v Litvínově zaujala dvě desítky lidí. Ti si přišli na veřejné projednávání investiční akce vyslechnout záměry města a diskutovat s vedením o svých připomínkách.
Nová plavecká hala bude v Litvínově stát nejdříve na konci roku
2020.
Zástupci města nejprve veřejnosti představili celý záměr
včetně časového harmonogramu investiční akce a nákladů
na její realizaci. Zastupitelstvo
města těsnou většinou schválilo
pokračování v projektových pracích a změny oproti původnímu
návrhu včetně zapracování saunového a relaxačního prostoru
21. září loňského roku. Do března má investiční odbor čas na
dopracování návrhu za spolupůsobení odborných profesí. Jedná se především o dopracování
saunového prostoru, bazénové
technologie, vzduchotechniky
a gastrozařízení. V červenci by
měla být připravena dokumentace pro stavební povolení, které
plánuje město získat nejpozději
do konce letošního roku. Do
července příštího roku by měl
být vybrán zhotovitel.
Veřejnost se zajímala o to,
zda si město může takto nákladnou stavbu dovolit. „Budeme hledat vícezdrojové finan-

cování. Část nákladů uhradíme
z rozpočtu, část doplníme z úvěru. Oslovíme také potencionální partnery z řad soukromých
subjektů a dále budeme sledovat případné možné dotační
tituly. Nicméně máme zdravé
hospodaření a splácení úvěru si můžeme dovolit, aniž by
byly ohroženy další plánované
investice města,“ ujistila občany starostka Kamila Bláhová.
Veřejnost dále zajímalo, proč
nebude stát bazén na místě
původního a jak plánuje město
naložit se starou plaveckou halou, která dosluhuje. I v tomto
případě se lidem dostalo ujištění, že město postupovalo při
výběru umístění nové plavecké
haly podle rad odborníků z řad
architektů. V současné době
je trendem a pro návštěvníky
i provozovatele mnohem příjemnější a výhodnější, pokud
je propojena krytá plavecká
hala s venkovními bazény. Původní plaveckou halu město

nechá zbourat. Demolice vyjde
na zhruba 15 miliónů korun,
Stavba bude trvat osmnáct
měsíců a hotovo by mělo být
do konce roku 2020. Hala
se vybuduje v areálu letního
koupaliště Koldům v prostoru stávajícího objektu šaten,
který se zbourá. Délka hlavního bazénu s šesti drahami
bude 25 metrů. V nejhlubším
místě má mít 1,8 metru. Náklady na investiční akci se po
dopracování některých změn
a po aktualizaci původních
rozpočtů vyšplhaly na 2,38
milionu korun bez DPH.

5 miliónů se ale vrátí prodejem
železa.. Prostor po plavecké
hale město připojí k Pilařskému parku, který plánuje kompletně revitalizovat a vytvořit
v centru města relaxační zónu.
Ještě se ani nekoplo do země,
ale lidem už na srdci leží i budoucí cena vstupného. „Ceny
vstupenek nemohou samozřejmě zůstat na stejné úrovni,
jako jsou nyní. Chceme být ale
konkurenceschopní, a tak cenu
nastavíme nižší, než je v případě obdobných zařízení v okolí,“
ujistil občany jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský, který dále prozradil, že pro vstup
do bazénu bude využíván čip.
(pur)

„Na zimu si zatím nemůžeme stěžovat“
LITVÍNOV - Průběh letošní zimy si příliš nechválí provozovatelé zimních areálů, z pohledu jednatelky Technických služeb Litvínov Marcely Paškové je ale zima přijatelná. Posypového materiálu ubývá ze
skladů stejnou rychlostí jako jiné zimy a ani sněhu není zatím tolik,
že by zimní údržbě dělal vrásky na čele.
V lednu se sice sníh sype více,
než na konci loňského roku,
nijak zvláštní nároky na zimní údržbu ale sněhová nadílka
neklade. „Je to zatím z našeho
pohledu taková příjemná zima.
Sníh sice napadl, ale není ho tolik, že by se musel z města odvážet. Také na parkovištích stačila
běžná údržba. Sněhové bariéry
nebrání nijak průjezdu ani parkování. Chodníky jsou schůdné.
Sypeme je Ekogritem, solí a posypovou drtí. Zatím jsme použili
během prosince 143 tun a v lednu
135 tun posypového materiálu,
což je srovnatelné s předchozími zimami,“ uvedla Marcela
Pašková. Na zimu si také technické služby pořídily nového
pomocníka. „Koupili jsme už
v létě Multicar 27. V létě vozí

kontejnery s posekanou trávou
a později s listím, v zimě ho přestavíme a je z něj sypač s radlicí.
Využívat ho můžeme na užších
komunikacích, ale i na chodnících a mezi zaparkovanými
auty,“ pochlubila se novým přírůstkem do garáže Marcela Pašková. Spolu s velkým sypačem
vhodným na komunikace, který
koupila už dříve, má nyní jednatelka firemní garáže vybavené
kompletně. „V současné době
se dá říci, že zatím žádnou další
techniku na zimní údržbu nepotřebujeme,“ potvrdila Marcela
Pašková. Zastávky, schodiště
a další nepřístupná místa budou
čistit zaměstnanci technických
služeb ručně. Na zimní údržbu
může Marcela Pašková nasadit
až padesát lidí a další z veřejné

Nenechte
si ujít únorové vydaní
a zkuste

štěstí

Litvínov navštíví Casanova
Marcela Pašková
služby. „Na veřejnou službu využíváme třicet lidí, kteří se střídají.
Většinou pracují na úklidu města
a odstraňování sněhu,“ potvrdila
Marcela Pašková. V současné
době připravuje Marcela Pašková nákup nového KUKA vozu
na svážení odpadků. Technické
služby Litvínov totiž zajišťují
vyvážení čtyř set odpadkových

košů rozmístěných po městě.
„Pokoušíme se také získat dotaci
na štěpkovač. Je mnohem ekonomičtější drtit větve přímo na místě a odvážet už jen dřevěnou drť.
Dřevěný materiál pak můžeme
dále využívat například k pokrytí
záhonů místo mulčovací kůry či
ke stromům,“ doplnila jednatelka společnosti.
(pur)

LITVÍNOV – V Litvínově oslaví
svatého Valentýna stylově. Do
zámku Valdštejnů dorazí Giacomo Casanova. Akce se koná 14.
února a je určena nejen pro čerstvě zamilované.
Ve velkém sále si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu
svatebních šatů a třeba se i tak
trochu inspirovat. Kromě stálých
expozic a výstav je na valentýnský den připravena od 15 do 19
hodin akce Jak ulovit Casanovu
(dnes, zítra, zas a znovu). Ožive-

né prohlídky zámku plné kostýmů, legrace a láskyplných dobrodružství, s radou srdečnou od
nejpovolanějších v podání Petra
Stolaře a Divadla V Pytli. Pro
děti i dospělé jsou určeny Srdeční
dílničky, valentýnský jarmáreček
a tvoření valentýnek s motivem
srdce. Ve velkém sále se od 19 hodin bude promítat filmové zpracování posledních 13 let života
světoběžníka, filosofa a milovníka
- knihovníka v zámku Duchcov
Giacoma Casanovy.
(pur)

Litvínov může aspirovat na Rákosníčkovo hřiště

Rozhodnou o tom hlasující občané
LITVÍNOV - Společnost Lidl letos postaví dalších 10 Rákosníčkových
hřišť. O tom, která města se mohou na hřiště v hodnotě 1,5 mil. korun těšit, rozhodne veřejnost v hlasování, které bude probíhat od
1. do 28. února. Bude mezi 10 vítěznými městy i Litvínov?
Stavět dětská hřiště s motivem oblíbené pohádkové postavičky bude Lidl také letos. Ke
stávajícím 79 přidá dalších deset. Místa, kde budou stát, však
neurčí Lidl, ale obyvatelé měst
ve veřejném hlasování. Záleží
tedy jen na nich.
Rákosníčkovo hřiště mohou vyhrát všechna města či
městské části, v jejichž blízkosti jsou prodejny Lidl, a Rákosníčkovo hřiště tam ještě
nestojí. Má to jednu podmínku - získat nejvíce hlasů ve
své kategorii. Každý hlasující může denně odevzdat dva
platné hlasy, a navíc se může
zapojit i do soutěže o ceny. Na
webových stránkách projektu
bude možné sledovat průběžné výsledky hlasování, které se
budou pravidelně aktualizovat

k 16. hodině. Kdo bude chtít
hlasování ještě více podpořit a zajistit tak pro své město
rozhodující náskok, nalezne
zde i propagační materiály ke
stažení.

„Naše prodejny jsou v téměř
všech větších městech v České republice a jsou součástí každodenního života jejich obyvatel. Přijde
nám proto přirozené podporovat
je i mimo naše prodejny. Obliba
Rákosníčkových hřišť je opravdu
velká, proto stavíme dál. Rozzářené dětské tváře při otevření nových hřišť a spokojení rodiče, to
je pro nás vynikající motivace,“

uvedl k výstavbě dalších hřišť
generální ředitel společnosti
Lidl, Pavel Stratil.
Dětská hřiště staví Lidl již šest
let. Za tu dobu vzniklo po celé
republice 79 Rákosníčkových
hřišť v celkové hodnotě 118,5
milionů korun. Jaké atrakce nabízí dětem tato hřiště se symbolem zeleného skřítka? K aktivnímu hraní mohou děti využít

I

Hlasování bude probíhat na
webových stránkách projektu
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz
a na Facebooku Lidl Česká republika www.facebook.com/lidlcesko
od 1. do 28. února.

Pomůžou Litvínováci vyhrát dětem Rákosníčkovo hřiště?

velkou prolézačku, pískoviště,
šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, kolotoč nebo
různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje klasický
dětský domeček. Celé hřiště je
oplocené a poskytuje dostatek
laviček a zpevněnou plochu pro
kočárky.
(nov)

NAŠE SLUŽBY:
 zakázková truhlářská výroba z lamina

a masivu

 kancelářský, hotelový a restaurační

nábytek

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

 pergoly, altány, schodiště

 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné

 dodávky a montáž interierových

a šatní skříně, postele, jídelní stoly,
věšákové stěny

a vstupních dvěří „Erkado“
 Cenovou nabídku a grafický návrh

Vám zpracujeme ZDARMA
KONTAKTY: tel.: 608 555 473 J www.interyss.cz J Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
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Litvínovská knihovna plánuje
„Ženský kruh“ a „Valentýnskou střelnici“
LITVÍNOV - Knihovna v Litvínově už dávno není jen místem, kde se
půjčují knihy. Stala se centrem setkávání lidí rozličných zájmů a místem vzdělávání. V loňském roce přišlo do knihovny, ať už pro knihu
či na některou z akcí, 52 tisíc lidí. O aktivitách knihovny v loňském
roce a plánech na rok letošní jsme si povídali s ředitelkou Marcelou
Gűttnerovou.

Kdo sveze odpad?
MEZIBOŘÍ - Od 1. července bude
mít Meziboří novou smlouvu na
„Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr,
svoz a odstranění komunálního
odpadu, svoz odpadu a využití
vytříděných složek komunálního
odpadu“. „Cena za tuto službu se

navyšuje, za svoz a likvidaci odpadu musí město zaplatit větší částku.
Tomu ale musí předcházet nové výběrové řízení,“ uvedl starosta Petr
Červenka. Nová smlouva na svoz
a likvidaci odpadu bude na dva
roky. Předpokládaná cena je 11
miliónů korun.
(pur)

U Kryla předzahrádka
MEZIBOŘÍ - Pozemek před
restaurací U Kryla vypůjčilo
město provozovateli restaurace.
161 metrů čtverečních využije

majitel restaurace pro provozování předzahrádky. Pozemek byl
propůjčen na dobu neurčitou.
(pur)

Kolik bude zastupitelů?
MEZIBOŘÍ - Na únorovém jednání budou mezibořští zastupitelé rozhodovat o počtu členů
zastupitelstva pro další volební
období.
Radní doporučují, aby jich
i pro následující čtyři roky zůstalo
patnáct. Zastupitelstvo města při
stanovení počtu členů zastupitelů
města přihlíží především k počtu obyvatel a velikosti územní-

ho obvodu. Při počtu obyvatel
v rozmezí nad 3 000 do 10 000
obyvatel stanoví zákon o obcích
počet zastupitelů 11 až 25. „Domníváme se, že navrhovaný počet
15 zastupitelů města se osvědčil,
a je tedy dostačující,“ uvedl starosta Petr Červenka. Počet obyvatel
k 1. 1. 2018, tedy k roku, kdy se
budou konat volby za zastupitelstev obcí, je 4 774.
(pur)

Nejprve se pusťme do statistiky. Jak si stála knihovna
v loňském roce v oblasti čísel?
V roce 2017 knihovnu navštívilo bezmála 52 000 lidí. Zcela
poprvé se do knihovny zaregistrovalo 225 nových čtenářů. To
odpovídá každoročnímu průměru nárůstu nových čtenářů.
Měsíčně přišlo do knihovny
v průměru 4 300 návštěvníků
a uskutečnilo průměrně bezmála 8 600 výpůjček. Celkem
se z knihovního fondu provedlo necelých 104 000 výpůjček.
Z jiných knihoven bylo našim
čtenářům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zajištěno 188 titulů.
Co v současné době knihovna čtenářům nabízí k vypůjčení?
Čtenáři si mohou vybrat z více
než 82 tisíc knih a časopisů.
V loňském roce přibylo 3 691
knih v hodnotě 660 tisíc korun.
Vedle nich knihovna svým čtenářům zakoupila i řadu nových audioknih a roční předplatnék 163
odebíraným periodikům. Novinkou v uplynulém roce bylo spuštění výpůjček e-knih.

Marcela Gűttnerová
Jak se půjčují e-knihy?
Z našeho online katalogu
si mohou čtenáři registrovaní
v knihovně do svého zařízení zdarma stáhnout některou
z e-knih. Vybírat mohou z nabídky téměř 3 000 titulů.
Co kromě půjčování knih
a časopisů návštěvníkům
knihovny nabízíte?
Od využití výpočetní techniky, tisku, kroužkové vazby, po
balení učebnic a ještě mnoho
jiného. Tyto služby využilo přes
8 000 návštěvníků. Knihovna

také připravuje velký počet akcí
pro veřejnost.
Které akce považujete za
nejzdařilejší?
Senioři si přišli na své zejména na přednáškách Univerzity volného času, která
v knihovně probíhá už od roku
2007. Dále je to Deskohraní,
při kterých se nadšenci deskových her každý měsíc pravidelně setkávají, aby se zrelaxovali u hraní společenských
her. Odstartoval také projekt
„Knížky nás baví“, kde při
pravidelných setkáních knihovnice nenásilnou formou
připravují budoucí maturanty
ke zkoušce z literatury. Novinkou byl i vánoční jarmark. Pro
středoškoláky se i nadále konala tvořivá setkání klubu Libris & Creativity. Několik jich
také přišlo strávit veselou Noc
s Harry Potterem do knihovny. Oblíbená jsou pravidelná
setkání v „Dílně pana Nešiky“.
V dětském oddělení byla také
otevřena úniková hra. Ta je laděna tematicky do bradavické
školy čar a kouzel. Po celý rok
probíhaly v knihovně lekce pro
školky a základní školy.
Knihovna každoročně také
zve na besedy autory knih.
Kdo navštívil Litvínov v loňském roce?
Největší atrakcí byla návště-

va amerického spisovatele Roberta Fulguma, který v pořadu
Listování představil svou knihu Co jsem to proboha udělal.
Své knihy přišli také představit
teplický spisovatel Jiří Hnilička
a Iva Pekárková. Dětské oddělení již tradičně svou veselou
besedou oživil ilustrátor Adolf
Dudek.
Co nového čeká knihovnu
letos?
V letošním roce plánují kolegyně z dospělého oddělení
setkávání pro ženy s názvem
Ženský kruh, který se bude jednou v měsíci zabývat nejrůznějšími tradicemi a zvyky. Dále
to budou pravidelná Deskohraní, Valentýnská střelnice
a také oblíbená burza knih.
Rozjednány máme také návštěvy spisovatelů a ke 100. výročí
založení republiky přednášky
a výstavy. Senioři se mohou
zúčastnit našich univerzit a pro
mladé rodiny připravujeme zapojení do nového celostátního
projektu S knížkou do života.
Nebudou chybět ani oblíbené tvůrčí dílničky. Kolegové
v dětském oddělení připravují
Noc s Andersenem, letní výlety a příměstský tábor pro děti,
kam už nyní mohou rodiče děti
přihlásit. Knihovna bude i letos
plná nejrůznějších aktivit a věřím, že každý zájemce si něco
svého u nás najde.
(pur)

Meziboří chystá
rekordní rozpočet
MEZIBOŘÍ - Na únorovém jednání budou zastupitelé schvalovat
rozpočet pro rok 2018. Ten je navržen s rekordními výdaji 122 213
tisíc korun. Běžné výdaje jsou
rozpočtovány na bezmála 78 miliónů korun, kapitálové výdaje na
více než 44 miliónů korun.
„Máme zdravé hospodaření,
což potvrzují i kontroly z krajského úřadu. Město není zadlužené a máme finanční rezervy.
Můžeme si dovolit investice. Letos proto navrhujeme dokončit
další etapu rekonstrukce náměstí
8. května i bez dotace. Máme na

akci stavební povolení a na vyhlášení dotačního titulu čekáme
už třetí rok,“ uvedl starosta Petr
Červenka. V navrhovaném rozpočtu jsou dále investice například do vybavení technických
služeb, které by měly dostat zimní nástavbu, sedm miliónů korun v rozpočtu je plánováno na
parkoviště v ulici Májová a Nad
Parkem. V kulturním zařízení je
plánováno bezbariérové sociální
zařízení za 700 tisíc korun. Více
než dva milióny korun je v rozpočtu připraveno na investice do
základní a mateřské školy. (pur)

V litvínovské knihovně se nejen půjčují knížky, ale koná se tu i řada akcí.

Firmy z Ústeckého kraje mohou
požádat o dotaci na inovace
Od kraje dostanou až 199 000 korun
ÚSTECKÝ KRAJ - Na inovaci vyvinutou ve spolupráci s výzkumníky mohou firmy v Ústeckém kraji od soboty 20. ledna žádat v programu Inovační vouchery Ústeckého kraje. Podniky i podnikatelé
budou moci pro rok 2018 získat až 199 000 korun na inovaci svých
produktů, služeb i pracovních procesů.
Oproti předchozím ročníkům vzrostla výše dotace, ale
i vlastní podíl žadatele. Ještě
v loňském roce mohly firmy
získat v programu Inovační
vouchery Ústeckého kraje dotaci ve výši 120 000 korun, pro
letošní rok je maximální částka

až 199 000 korun. Příspěvek na
inovaci vyvinutou ve spolupráci s výzkumnou organizací
však může činit maximálně
70 % celkových způsobilých
nákladů.
Kraj vyčlenil pro letošek na
inovační projekty částku jedno-

ho milionu korun plus nerozdělenou část dotace z roku 2017.
„Aktuálně jde o více než 1,8 milionu korun, ale celková alokace
může ještě vzrůst v závislosti na
vyhodnocení letošních projektů,“
říká Miroslav Cingl z Inovačního centra Ústeckého kraje, které
program administruje a vyhodnocuje.
Žádosti do programu mohou podávat firmy se sídlem
či pobočkou v Ústeckém kraji od 20. ledna do 28. února

roku 2018, a to elektronicky
přes web Inovačního centra
Ústeckého kraje (www.icuk.cz)
a také vytištěné přes podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého
kraje.
Inovační vouchery Ústeckého
kraje se v roce 2018 vyhlašují již počtvrté. Úspěšných bylo
v předchozích třech ročnících
58 inovačních projektů, kterým
Ústecký kraj prozatím přispěl
na inovace bezmála 5,8 miliony
korun.
(nov)
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Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika a radní Zdeněk Matouš (vlevo) při návštěve DSS Janov.

Poukázky místo příspěvku na živobytí
komplikují život lidem v sociálních zařízeních
ÚSTECKÝ KRAJ - Od prosince loňského roku se dávky příspěvku na
živobytí vyplácejí v kombinované formě. Část příspěvku dostávají
lidé v poukázkách. V případě většiny příjemců znamenají poukázky způsob, jak bojovat proti zneužívání sociálních dávek. Poukázky ale dostávají také klienti sociálních zařízení Ústeckého kraje. To
znamená značnou komplikaci pro poskytovatele sociálních služeb
a Ústecký kraj proto žádá, aby měli klienti sociálních zařízení ze zákona výjimku.
Novela zákona se v Ústeckém
kraji dotkla i klientů sociálních
zařízení, jako jsou domovy sociální péče a domovy důchodců.
„Aktuálně se problematika týká
49 klientů pobytových zařízení,
které zřizuje Ústecký kraj, ale
stejné problémyy řeší i ostatní
zřizovatelé,“ potvrdila vedoucí
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje Petra
Lafková. Přestože v těchto případech Úřad práce ČR vyplácí
poukázky v nejnižší možné zákonem stanovené výši, tedy 35
procentech příspěvku, pro poskytovatele sociální služby znamená nová praxe komplikace.
„Ve většině případů se jedná o klienty těžce zdravotně postižené.
Nemohou přijímat žádnou stravu
ústy. Mají zavedenu sondu přes
dutinu břišní, která slouží k podávání stravy. Nelze tedy poukázky využít na potraviny, na což
se primárně poskytují. Dále není
možné za poukázky zakoupit
klientům elektroniku či oblečení
se speciálními požadavky, které

klienti mají vzhledem ke svému
postižení. Upotřebení poukázek

I

V poukázkách dostává od prosince část sociální dávky příspěvku
na živobytí každý, kdo pobírá
tento příspěvek déle než půl
roku. Za poukázky je možné nakoupit potraviny, drogistické a další základní zboží. Poukázky není
možné využít k nákupu alkoholu ani
tabákových výrobků. Úřad práce ČR
poskytuje příjemcům seznamy obchodníků, u kterých lze poukázky
uplatnit. Poměr vyplácených peněz
a poukázek je na uvážení pracovníků Úřadu práce ČR. Ti přihlíží k celé
řadě faktorů. Jednak k situaci samotného příjemce dávky, jednak
k možnosti efektivního využití poukázek v místě bydliště příjemce.
Větší část dávky vyplacená v poukázkách je využívána tam, kde má
pracovník ÚP ČR podezření, že příjemce nepoužije příspěvek k jeho
účelu, tedy k zajištění základních
životních potřeb.

Martin Klika
připadá v úvahu v oblasti hygienických potřeb a kosmetiky. Poukázky pro jednoho klienta ročně
činí 12 000 Kč. Není možné tuto
částku efektivně vyčerpat, protože
poukázky opravňující k nákupu
zboží se dají využít pouze do určitého data,“ uvedl například ředitel DSS Háj u Duchcova Oldřich
Malý. S podobnými komplikacemi se potýká většina krajských
sociálních zařízení. „S kombinovanou formou výplaty příspěvku
na živobytí pro klienty sociálních
zařízení je spojena zvýšená administrativa, vyšší náklady na
dopravu kvůli nutnosti poukázky
osobně vyzvedávat, nedostatečná
možnost využití poukázek pro
nákup hygienických potřeb, léků
a s tím nedostatečný počet odběratelů, kdy je nutno uplatnit

poukázky jen v nasmlouvaných
prodejnách, které jsou zpravidla
dražší. Omezující je také délka
platnosti poukázek. Při schvalování novely zákona měly být vzaty v potaz potřeby lidí, kteří žijí
v sociálních zařízeních. Přestože
výplatu sociální dávky formou
poukázek jako způsob boje proti
zneužívání sociálních dávek považuji za dobrý krok, v případě
klientů sociálních zařízení jsem
zásadně proti. Ústecký kraj proto
žádá výjimku v zákoně pro klienty sociálních zařízení,“ uvedl
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Martin Klika, v jehož gesci jsou sociální služby. Martin
Klika má s výplatou sociálních
dávek formou poukázek letité
zkušenosti. Působil jako místostarosta Litvínova s kompetencí pro sociální služby v době,
kdy město jako první před lety
poukázky na místo výplaty sociálních dávek v peněžité formě
zavádělo. „Příspěvek na živobytí
je především určen na pokrytí
základních životních potřeb. Nepatří sem alkohol, cigarety a ani
hazardní hry. Proto je výplata
poukázkami správný krok. Nic
z toho se ale netýká klientů sociálních zařízení. V tomto případě
novela zákona lidem, kteří sociální dávku potřebují, i těm, kteří
o ně pečují, jen komplikuje život,“
uzavřel Martin Klika.
(pur)

Ústecký kraj už sbírá na olympiádě
dětí a mládeže medaile
ÚSTECKÝ KRAJ – V neděli 28. ledna odstartoval další ročník Olympiády dětí a mládeže. Po Ústeckém kraji, který hostil tuto velkolepou akci
vloni, se role pořadatele tentokrát zhostil Pardubický kraj. Naši výpravu se 107 členy přivedla na zahajovací ceremoniál na zimním stadionu v Pardubicích vlajkonoška Lucie Sedláčková, královna českého
ženského boxu. Hned po prvních dnech už máme pár medialí v kapse.

Vás zve na t aneční večery pro veřejnost

TANČÍRNA

Večery vás bude provázet taneční mistr Stanislav Uxa

Prozatím máme tři zlaté, dvě
stříbrné a dvě bronzové medaile. O další medaile a co nejlepší
umístění budou naši sportovci
bojovat až do 2. února v celkem
deseti disciplínách. Zahájení
se zúčastnila i delegace představitelů Ústeckého kraje v čele
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a jeho 1. náměstkem
Martinem Klikou a náměstkem
Petrem Šmídem. Sledujte fotoreportáž na Facebooku.
Ve spolupráci s krajskou organizací České unie sportu

a krajskými sportovními svazy
vyslal náš kraj do Pardubického
kraje ty nejlepší nominované
sportovce. Naši reprezentanti
zabojují o co nejlepší výsledky
v ledním hokeji, krasobruslení,
snowboardingu, rychlobruslení,
biatlonu, lyžařském orientačním
běhu a v alpských a běžeckých
disciplínách, kam patří například obří slalom nebo u běžeckých pak klasický či volný styl.
Neodmyslitelnou
součástí
olympiády je také její maskot,
a tím je na ODM 2018 v Par-

Pátek 9.2. 2018
Začátek 19 hod.
Společenský sál
Úspěšní sportovci z našeho kraje.
dubickém kraji klokanice Bibi
Olympia. Předlohou maskota je
vzácná albínka klokana rudokrkého, která se narodila v Letohradu. Letos ji slavnostně pokřtil
známý herec a režisér Jiří Mádl.
Streaming závodů bude po
dobu trvání olympijských her

Vstupné 120,- / osoba
dostupný na stránkách České
televize v sekci iVysilání. Pro
detailní program lze aktuality
sledovat na webu odm.olympic.
cz. Vstup na všechny sportovní
akce je zdarma a není potřeba
mít vstupenku.
(nov)

Doporučujeme taneční
obuv a pohodlné oblečení
na tanec. Není nutné znát
kroky nebo mít kravatu.
Důležité je přijít a zatančit si.
www.citadela-litvinov.cz
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Hledáme idiky a idie autobus

inzerce

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Dámy a pánové.
Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zamstnání?
Chybí vám snad idiské oprávnní?
Není to žádný problém,
zajistíme jeho získání
ve vlastní autoškole a také po dohod uhradíme.
e
Autobusy u nás totiž ídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy.
Dejte o sob vdt a ozvte se nám.
Kontakt:

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

DOPRAVNÍ PODNIK mst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

RŮZNÉ

■ Koupím LP gramofonové desky. Větší množství či sbírka vítána.
Přijedu, stačí prozvonit na tel. 721
442 860.
■ Prodám levně kočárek – golfky,
dětské lehátko, chodítko. Telefon
606 486 333.
■ Prodám učebnice: Dějepis 2
Středověk a raný novověk, Dějepis
3 Novověk pro gymnázia a střední
školy. Jsou nové, nepoužité, cena
dohodou. Telefon 602 856 929.
■ Prodám pelíšek pro kočičku
dvoubarevný, nepoužitý - cena
150 Kč. Telefon 606 262 236 , 602
856 929.
■ Prodám potahy sedadel na
Fiat siencento, dále polstrování
do kufru stříbrné, chránič volantu
proti slunci stříbrný. Celková cena
300 Kč. Telefon 602 856 929, 606
262 236.
■ Koupím staré hračky – mašinky
Merkur, stavebnice Merkur, auto
na bowden, vláčky z NDR, pásáky,
atd. Telefon 608 224 183.
■ Jezdím denně do Prahy a zpět
a mám 3 místa volná. Telefon
776 040 041.
■ Prodám soustruh na dřevo,
točná délka 55 cm, průměr vřetene 12 cm, motor je Iva 380 V, plochý řemen, cena 2 000 Kč. Telefon
728 353 200.
■ Prodám nářadí na zahradu rýče, rycí vidle, motyčky, hrábě,
krustovací hrábě, lopaty, krumpáč,
ruční válec zeminy. Ceny dohodou. Telefon 728 353 200.
■ Prodám kachlová kamna
vel. 150 cm, šíře 35 cm a hloubka 35 cm, pískové barvy, už jsou
100 let staré, cena 2 000 Kč. Telefon 728 353 200.
■ Prodám obývací pokoj - sestava: šatní skříň, sekretář, knihovna,
válenda 1,5 lůžka, stůl + 4 židle,
konferenční stolek. Prodám pouze vcelku, cena 2 000 Kč. Telefon
728 353 200.

■ Prodám

elektrickou sekačku
lištovou NAP. 220 V, cena 400 Kč.
Telefon 725 353 200.
■ Prodám kamna s plynovým
sporákem a elektrickou troubou. Cena dohodou. Telefon
721 138 719.

AUTO, MOTO

■ Prodám náhradní díly na Opel

Astra nebo Vectra, kotouče, destičky, zadní br. obložení, bubny, cena

PŘIJMEME
elektrikáře - domovníka
pro údržbu nemovitosti.
Byt 3+1 se zahradou možný.

Telefon: 602 199 000

dohodou. Telefon 728 353 200.

SEZNÁMENÍ

■ Hledám osamělou sympaťačku, nekuřačku. 60 - 70 let. Jsem
68letý/ 171, nekuřák, rekreační
sportovec. Telefon 705 233 646.
■ Žena hledá kamaráda k seznámení do 66 roků - nekuřáka, Most
a okolí. Zn. 736 437 711.
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BYTY, DOMY

■ Hledám

dlouhodobý pronájem bytu 0+2 nebo 1+1 větších
rozměrů v okolí bl. 612 na Liščím
Vrchu, mimo přízemí. Spěchá. Telefon 602 930 953.
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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
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Souš hrající v jedenácti
v přípravě nestačila na Ostrov
MOST - V sobotu sehrálo divizní
fotbalové mužstvo Baníku Souš
další přípravné utkání na svém
hřišti s vedoucím celkem tabulky přeboru Karlovarského kraje
FK Ostrov nad Ohří.
V utkání lepším herním dojmem působili překvapivě hosté, kteří také v prvním poločase
vedli 2:0, a to ještě neproměnili
pokutový kop, který bravurně
nadvakrát zlikvidoval domácí
brankář Tomáš Bohata.
Domácí celek se v utkání
potýkal s nedostatkem hráčů,
když jich na hru bylo jen 11 a na
střídání byl připraven Kovář ze
staré gardy Souše a také domácí trenér Johana, který v závěru
musel zhruba asi 15 minut hrát,
protože došlo ke zranění soušského Vávry. Nedostatek hráčů
je zapříčiněn zraněním, nemo-

cemi a pracovními povinnostmi.
„Utkání jsme odehráli pouze
v jedenácti, ale oproti zápasu
s Brozany nám chyběla rychlost,
nasazení, a větší vůle po vítězství. Hosté zaslouženě vyhráli
a nám nic jiného nezbývá než
se dál připravovat na blížící se
mistrovská utkání. Doufám, že
chybějící hráči se brzy uzdraví
a budou moci naplno trénovat,“
řekl k průběhu duelu kouč Souše Petr Johana.
FK Baník Souš – FK Ostrov
2:4 (0:2). Branky Souše : Chábera, Petr Bohata. Sestava Souše:
T. Bohata - Prokop, P. Bohata,
Christof, Chábera – M. Hlaváček, Nobst - Kadlec, Vávra,
Ducháček – Karlovec. Střídali:
Johana (75. za Vávru), připraven
Kovář.
(jak)

Ústečtí mladší žáci byli
nad síly Mosteckého FK
ÚSTÍ NAD LABEM - V prvním
přípravném utkání roku 2018
zajížděli mladší žáci Mosteckého fotbalového klubu kategorie
U13 do Ústí nad Labem, kde se
střetli s domácím mužstvem.
V úvodu utkání začala obě
mužstva ve velkém tempu a hra
se přelévala od vápna k vápnu.
V 16. minutě se již dokázali
domácí po špatné rozehrávce
mosteckých hráčů brankově
prosadit - 1:0. První poločas
tak skončil těsným vítězstvím
domácích 1:0. Druhý poločas
začal větší aktivitou hostujícího
Mostu. Ve 48. minutě domácí

zvyšují svůj náskok po pěkné
individuální akci jednoho ze
svých hráčů na 2:0. V 70. minutě zahrávali hráči domácí Army
přímý volný kop z hranice 20
metrů, následný pokus se odrazil od tyče přímo k dorážejícímu hráči, který zvyšuje na
3:0. O tři minuty později se po
krásné střele z hranice 20 metrů pod břevno prosazují opět
domácí hráči, kteří upravují na
konečných 4:0.
FK Ústí nad Labem - MFK
Most U13 4:0 (1:0). Trenéři: Lovíšek, Kovář, Poláček.
(jak)

Týden hokeje přilákal
kluky i jednu dívku
MOST - Do celostátní akce s názvem Týden hokeje, kterou pořádá Český svaz ledního hokeje, se
zapojil i klub Mostečtí Lvi. Děti
bez rozdílu dovednosti bruslení
si mohly zdarma vyzkoušet, jaké
to je být hokejistou.
Akce, které se zúčastnilo 25
chlapců a jedna dívka, byla spojena i s náborem. „S akcí jsme
velmi spokojeni, nečekali jsme
tento počet zájemců o lední hokej
a věříme, že všichni malí hokejisti se zapojí do tréninků základny,“ zhodnotil nábor Lubomír
Jandera, hlavní pořadatel akce.
Všechny účastníky čekaly zajímavé zážitky. Prvním krokem
byla registrace spojená s vypsáním jména na dres a předáním
dárků. V šatně děti dostaly připravenou hokejovou výstroj,
trenér Jaroslav Štěpánek představil lední hokej a seznámil rodiče s detaily tréninků hokejové
základny a možnostech začít

hrát hokej v našem klubu. Při
následném oblékání do výstroje
vypomáhali i hráči z mužstva
dorostu. „Trénink na ledě začal
ukázkou miniutkání hráčů ročníku 2010, kteří následně zůstali
a pomáhali na ledě. Trénink byl
rozdělen na několik stanovišť
s různým typem činností, aby si
děti zvykaly na pobyt na ledě.
Nejdůležitější bylo, aby se děti
na ledě bavily a odcházely z tréninku s úsměvem, což se podařilo i přes pár počátečních slziček,
a to nás velmi těší,“ dodal Lubomír Jandera.
Nabité odpoledne zakončilo
společné focení a rodičům byly
prezentovány i prostory střílny
a rozcvičovny.
Ze strany klubu se celkově
zapojilo 5 trenérů na ledě, 4
pracovníci na registraci a prezentaci hokeje, 4 hráči z mužstev dorostu a 10 hráčů ročníku
2010.
(nov)

V neděli Litvínov
hostí Mladou
Boleslav
V utkání 47. kola Tipsport
extraligy se hokejisté litvínovského HC Verva opět
představí na domácím ledě.
Jejich soupeřem budou
v neděli 4. února hráči Bruslařského klubu z Mladé Boleslavi. Utkání se hraje netradičně od 15.30 hodin.

Lvi se vrhnou na
Litoměřice

Černí andělé na rumunské
palubovce neuspěli
ZALAU - I přes obrovské nasazení neuspěli Černí andělé v Rumunsku a podlehli domácímu HC Zalau 31:28 (15:13). V týmu sice panovalo zklamání, trenér Peter Dávid byl ale s předvedeným výkonem
spokojen.
„Opět jsme dokázali, že dokážeme držet krok i proti velmi
silnému týmu ve velmi bouřlivé
atmosféře. Bohužel nám v rozhodujících fázích utkání chybí krůček, abychom soupeře zlomili. Sehráli jsme se Zalau vyrovnanou
partii, musím hráčky pochválit za
obrovskou bojovnost a nasazení,
daly do zápasu skutečně všechno.

Bylo na nich pak vidět obrovské
zklamání, že to nevyšlo,“ uvedl
trenér Černých andělů. Zároveň
doplnil, že tým si zaslouží obrovskou pochvalu i za to, že opět
prokázal, že se dokáže i za nepříznivého stavu vrátit do utkání.
„Evropský pohár, ačkoli jsme
doposud získali pouze bod, pro
nás znamená obrovskou zkuše-

nost a hráčky si ho užívají. Bohužel si trochu vybírá daň i obrovské zápasové nasazení, hrajeme
ve dvou soutěžích a musíme se
dvakrát v týdnu maximálně koncentrovat na co nejlepší výkon.
Tyto zkušenosti nám zatím ještě
chybí,“ doplnil kouč.
Po náročném zápase v Rumunsku měli Černí andělé po
návratu do pondělka volno, pak
už se budou muset začít připravovat na další utkání MOL ligy.
Už ve středu se totiž vydali opět
na cestu, tentokrát do Zlína. (jak)

Dvanáctá porážka v řadě,
tentokrát však s bodem
LITVÍNOV – Verva opět prohrála. Na svém kontě tak má už dvanáct porážek v řadě. Tentokrát
však ale s drobnou prémií, a to
ziskem bodu, za prohru v prodloužení. Jejím soupeřem byl
v úterý celek Zlína.
Domácí Litvínov v utkání
dvakrát srovnal. Na 3:3 osm
vteřin před koncem řádné hrací
doby a vynutil si tak prodloužení. V něm o výhře zlínských
Beranů rozhodl Ondráček.
„První třetina nebyla z našeho
pohledu vůbec špatná, přestože
jsme prohrávali 1:0. Očekávali
jsme, že do druhé třetiny půjdeme s větším tlakem, bohužel jsme
se nechali vyloučit a inkasovali
jsme ve třech. Bylo vidět, že to
hráči nechtějí vzdát a nevzdali,
srovnali jsme výsledek na 2:2.
Pak jsme dostali gól z otočky, ale
bojovali jsme až do posledních
vteřin a povedlo se nám vyrovnat. Prodloužení už je vabank,
komu se to povede víc zkombinovat, přehrát. Bohužel jsme to
nebyli a prohráli jsme. Co přišly
poslední posily se mužstvo postupně zvedá, i jeho sebevědomí.

V konkurenci stovky účastníků si z mosteckých zástupců
nejlépe vedl Petr Henych, který
obsadil třetí příčku. Solidní výsledky zaznamenali také Ondřej
Müller, Dalibor Frýba a Patrik
Purket.
Hráči a hráčky žákovské věku
se utkali v SVČ Most v krajském
kole Ligy škol. Zvítězil tým z Janova ve složení Michal Hanko,
Petr Sivák, Lukáš Gabčo. Do ce-

lostátního finále, které proběhne
v dubnu v Meziboří, postupují
dále ZŠ Meziboří a 4. ZŠ Most.
V nejbližším programu mají
stolní hokejisté Pohár SVČ
Most. Ten se uskuteční právě ve
Středisku volného času v Mostě,
a to v sobotu 10. února a soutěžit
se bude v billiard - hockeyi šprtci
a v air - hockeyi. Výsledky:
Modřický kvartál – Český
pohár, kat. ČP36: 1. Vít Vondál

Tým hokejistů Mostečtí
Lvi bude v sobotu 3. února
opět hrát na domácím ledě.
Na mosteckém zimním stadionu se střetne s celkem
Stadionu Litoměřice B.
Utkání krajské ligy dospělých začíná v 17.30 hodin.

Souš hraje další
přípravu doma
Opět na domácím hřišti sehrají přípravné utkání
fotbalisté divizního Baníku
Souš. Ti na své umělé trávě
v sobotu 3. února přivítají
celek FK Litoměřicko. Výkop
utkání je v 11.15 hodin.

Hokejistky v sobotu
nastoupí proti Slávii
Domácí utkání s celkem
pražské Slávie čeká hokejistky HC Litvínov v sobotu
3. února. Utkání se odehraje
na ledě Zimního stadionu
Ivana Hlinky v Litvínově od
11.45 hodin.

Křížová vyhrála
domácí turnaj Grand
Prix

Zápas už vypadal jinak než ty
předchozí,“ komentoval průběh
zápasu trenér Jiří Šlégr.
HC Verva Litvínov – HC
Aukro Berani Zlín 3:4 (0:1, 2:1,
1:1 – 0:1). Branky a nahrávky:
36. Hanzl (Mikúš, Růžička), 38.
Gerhát (Jurčík), 60. Hübl (Mikúš, Lukeš) – 15. Fryšara (Illo),
32. Ferenc (Bukarts, Freibergs),
47. Šťastný (Nosek, Honejsek),
64. Ondráček (Kubiš). Rozhodčí: Hejduk a Kika. Vyloučení:

2:4, navíc Baránek 2+10 min.
za zásah do oblasti hlavy a krku.
Využití: 0:1. Zásahy: Kantor 27
– Kašík 28. Diváci: 2 245.
Sestava HC Verva Litvínov:
Kantor – Šesták, Iberer – Kubát,
Gula – Baránek, Čutta – Doudera – Lukeš, Hübl, Jánský – Růžička, Mikúš, Hanzl – Trávníček
(C), Gerhát, Jurčík – Matoušek,
Válek, Havelka. Připraven Soukup. Trenéři Šlégr, Stránský,
Weissmann, Skuhrovec. (jak)

Henych v Modřicích bronzový, v Lize škol postupuje Janov
MOST/MODŘICE – K turnaji nejvyšší kategorie cestovali hráči billiard - hockeye šprtce na jižní Moravu. Do Modřic vyrazili především
muži a junioři, jimž šlo o první výraznější bodové zápisy do Českého
poháru.
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(BHK Ice Queen Boskovice), 2.
Jaroslav Frankl (BHC Dragons
Modřice), 3. Petr Henych, …,
17. Ondřej Müller, 20. Dalibor
Frýba, 24. Patrik Purket, 50. Michal Justra, 62. Matyáš Vaníček,
64. Jozef Matuščín, 83. Jan Matuščín (všichni BHC StarColor
Most).
CorroTech Liga škol – oblastní kolo: 1. místo: ZŠ Janov A,
2. místo: ZŠ Meziboří, 3. místo: 4. ZŠ Most, 4. místo: 18. ZŠ
Most, 5. místo: ZŠ Janov B, 6.
místo: 15. ZŠ Most, 7. místo: 3.
ZŠ Chomutov A, 8. místo: 3.ZŠ
Chomutov B.
(has, jak)

Tréninkové centrum badmintonového klubu Super
Stars Most ve sportovní hale
TJ Lokomotiva Most hostilo
první turnaj série Grand Prix
kategorie do třinácti let. Na
turnaji se představilo celkem
čtrnáct reprezentantů domácího klubu. Anna Křížová ze
Super Stars Most byla turnajovou jedničkou dvouhry
dívek a splnila roli favoritky,
když turnaj vyhrála.

Výhra a remíza
stolních tenistů
Reprezentanti SKST Baník Most se o víkendu střetli
v utkáních III. ligy se Štětí
a rezervou Ústí nad Labem.
Štětí porazili 10:5 a s TTC
Ústí nad Labem uhráli remízu 9:9. K dalším zápasům
pojedou do Prahy na El Niňo
a do Roztok.

Basketbalisté hrají
v pátek proti Děčínu
Muži Basketbalového klubu Baník Most se v pátek
2. února představí na domácí
palubovce. V utkání Severočeské ligy přivítají ve sportovní hale v Mostě celek BK
Horejsek Děčín. Utkání začíná v 19.30 hodin.
(jak)
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(NE)chtěné psí „dárečky“?
Psího nalezence „Vločku“
si z litvínovského útulku
odváží nový majitel.
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Vedoucí rudolického útulku Antonín Šlégr se
stará o zdejší psy, jakoby byli jeho vlastní.

Praha 10
Rozšiřuje:

Útulky v Rudolicích i Litvínově hlásí plno!

PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,

MOST – Mostecký rudolický útulek pro opuštěná zvířata v novém
roce praská ve švech. Na svého „páníčka“ tu čeká 52 psů. Mají tu ale
„ubytované“ i kočky, anebo ježky, které na jaře útulek vypustí zpět
do přírody.
Kapacita rudolického zvířecího útulku je určena pro 50
psů. V novém roce tu ale více
než polovina čtyřnohých přátel
člověka ze současných dvaapadesáti přibyla. „Od 1. ledna jsme
v útulku přijali dvacet sedm psů.
Je to poměrně dost, ale toto číslo je obdobné každoročně v tuto
dobu. Největší nápor bývá tradičně během února a března.
Mezi psími nalezenci je i řada
tzv. nechtěných vánočních dárků, které k nám putují,“ uvedl
vedoucí útulku v Rudolicích
Antonín Šlégr. „Nejčastěji psy
odchytí a vozí k nám městská
policie, ale opuštěné nebo zatoulané psy sem přivedou i lidé,“
uvedl dále. Jen za loňský rok se
v útulku „ubytovalo“ na 348 psů.
Pro většinu z nich se ale podaří
najít nového majitele. „Tři sta
padesát psů jsme za loňský rok
vydali a z tohoto počtu se 134
psů vrátilo zpět majitelům. Platí, že čím je pejsek mladší, tím je
větší naděje na jeho umístění do
osvojení. Naposledy jsme tu měli
psa nejdéle tři a půl roku,“ uvedl
k dalším statistikám útulku Antonín Šlégr. Příkladem šťastného návratu v těchto dnech jsou
i dva pitbulteriéři, pes s fenkou.
Ty do útulku přivezli policisté,
kteří je našli uvázané v lese nedaleko Mostu a upozornili na ně
občané. V lese je ke stromu měla
uvázat žena, která tím řešila své

rozepře se svým partnerem. Ten
se ale o psech dozvěděl a do
útulku si pro ně přijel.
Kromě psů se v útulku starají
i o kočky, kterých tu přebývalo
za celý uplynulý rok 110. Přezimují tady ale i ježci, kteří si
nestačili najít úkryt. Lidé, kte-

Pedigree. Jsou na ně totiž už
zvyklí, takže pokud by případní
dárci chtěli udělat zdejším čtyřnohým obyvatelům radost, pak
krmivem od těchto značek, ale
stačí i psí pamlsky. Jsme rádi za
každou pomoc,“ dodává vedoucí útulku. Lidé chodí do útulku
i vypomáhat. Údržbu a úklid si
totiž zajišťuje zařízení pro opuštěná zvířata samo. „Lidé k nám
chodí psy venčit velmi často, a to
jednotlivě nebo i celé třídy ze zá-

Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

LITVÍNOV – Útulek pro opuštěná zvířata funguje i v Litvínově, v zahrádkářské oblasti nad nákupním střediskem Lidl. I tady mají kapacitu naplněnou. V současné době tu je umístěno třicet psů.

ří chtějí útulku a psím kamarádům pomoci, mohou přijít
a přinést jim pamlsky, obojky
a další potřebnosti. V zimě například i deky a podobně. „Po
Vánocích jsme tu zásobeni dekami na celý rok, lidé je k nám nosí
pravidelně, za což bych jim chtěl
poděkovat,“ obrací se k dárcům
Antonín Šlégr a dodává: „Lidé
k nám nosí i krmivo. Naše svěřence krmíme granulemi a konzervami od firmy Gilpa nebo

kladních a mateřských škol. Takže se naši pejsci i proběhnou. Pomáhají nám také nezaměstnaní,
prostřednictvím zaměstnávání
magistrátu města a úřadu práce,
s nimiž máme dobrou zkušenost.
Potřeba je tu v zimě úklidu sněhu, v sezóně pak sekání trávy,
údržba zeleně, natírání plotu,
čištění kotců a podobně,“ vyjmenoval některé z činností, s nimiž
mohou zájemci také v útulku
pomoci, Antonín Šlégr.

„Od začátku roku k nám přišlo
19 psů. Všichni se udali, a nebo
vrátili zpět majitelům,“ uvedl vedoucí litvínovského psího útulku
Štefan Horský. V loňském roce
do útulku putovalo 159 psích
přátel člověka, 130 jich útulek
vydal. „Naší velkou výhodou je
čipování. Nalezené psy čipujeme,
čímž máme poté ulehčenou práci,
víme totiž, kam dotyčný pes patří. Proto se 99 procent nalezených
psů vrací zpětně majiteli. Většinou, když najdeme psa, přečteme
jeho čip a do útulku se ani nedostane,“ popisuje praxi Štefan
Horský. I on potvrzuje pravidlo,
že čím je pes mladší, tím lépe se
pro něj hledá náhradní majitel.
V litvínovském útulku setrval
nejdéle pes kolem osmi až desíti let. Většinou se daří psy do
půl roka až do roka udat novým
majitelům. „Nejprve ale posíláme
pejsky na zkoušku, aby si případní zájemci vyzkoušeli, zda si bu-

dou s psím kamarádem rozumět
nebo ne. Není výjimkou, že se se
psem vrátí zpátky, že to nejde.
Ale vezmou si třeba jiného,“ líčí
osvědčené praktiky Štefan Horský. Litvínovský psí útulek má
v současné době také zajištěný
dostatek „tepla“ pro psí svěřence. Díky dárcům a pro tento účel
zřízenému kontu mohl útulek
pořídit pro zdejší svěřence vyhřívané boudy. Stejně i jako
jinde v útulcích přivítají i zde
psí pamlsky, jako jsou například
piškoty, i jiné krmivo, nejlépe
v konzervách. Do budoucna by
si útulek i díky svému širšímu
záběru, jako je například provozování canisterapie, spolupráci
s nadacemi, sociálními či dětskými speciálními zařízeními,
ale i obecně s dětmi přál lepší
a větší zázemí, aby se mohl i této
činnosti věnovat více a uspokojit
tak stále vyšší poptávku.
(sol)

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

