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Smutná zpráva pro běžkaře - do Krušných hor se nesmí
LITVÍNOV - Až do konce dubna byl prodloužen zákaz vstupu do
lesů v Krušných horách. Běžkaři si proto Krušnohorskou bílou stopu
v oblasti nad Litvínovem letos neužijí. Lesy ČR a Správa městských
lesů Most totiž nestihly odstranit popadané stromy po podzimní
vichřici a lidem při vstupu do neuklizeného lesa hrozí nebezpečí.
Zákaz vstupu do lesů do
30. dubna letošního roku vydalo město Litvínov na žádost
Lesů ČR a Správy městských
lesů Most. Dočasné vyloučení
vstupu veřejnosti na pozemky a lesní porosty se týká obcí
Brandov, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Klíny
BĚŽKAŘI SE MOHOU V PŘÍPADĚ
DOBRÝCH SNĚHOVÝCH
PODMÍNEK VYPRAVIT NA
UPRAVENÉ BĚŽECKÉ STOPY NA
DLOUHÉ LOUCE, NA KTEROU SE
ZÁKAZ VSTUPU NEVZTAHUJE.
a Litvínov. Původně platil zákaz
jen do 31. ledna. „Požadováno
je prodloužení zákonné lhůty
v délce 3 měsíců, kterou uplatňují správci lesa k pokračování
a dokončení odstranění důsledků kalamity na lesích ze dne
28. až 29. října loňského roku,“
uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová.

Do zákazu jsou zahrnuty nejhůře postižené polohy a katastry,
většinou vrcholové partie Krušných hor. „V katastru Brandova
není zatím vytěženo vůbec nic. Poškozené stromy padají stále. Vstup
do lesa je skutečně nebezpečný,“
zhodnotil aktuální situaci starosta
Brandova Jiří Mooz. První tříměsíční zákaz vstupu do lesů vydal
Litvínov bezprostředně po řádění
orkánu Herwart už loni v listopadu. Ne všichni lidé tento zákaz respektují. Podle lesáků jsou ale orkánem poškozené stromy velmi
nebezpečné. Stačí jen malý poryv
větru, nebo například zátěž v podobě napadaného sněhu a stromy
padají k zemi.
Rada města Litvínova vydává
nařízení o dočasném vyloučení vstupu veřejnosti do lesních
porostů na katastrálních území
Brandov, Rudolice v Horách,
Malý Háj, Svahová I, Hora Svaté Kateřiny, Mníšek v Krušných
horách (územní působnost
obce Nová Ves v Horách), Klíny I, Křížatky (územní působnost města Litvínova), a to do
30. dubna 2018.
(pur)

Porušení zákazu vstupu do lesa raději neriskujte.

„Neváhej a vejdi“

 Výstava Lidice
MOST – Až do soboty 31.
března máte možnost
navštívit 45. ročník
Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice
2017. Výstava je k vidění
ve foyaeru Základní
umělecké školy v
Moskevské ulici v Mostě.
Vstupné je zdarma.

 Stolní hokej
MOST – V sobotu 10.
února od 10 hodin se ve
Středisku volného času
v Mostě odehraje turnaj
ve stolním hokeji. Přijďte
si zahrát nebo jen fandit.
Hraje se billiard, hockey
šprtec a air-hockey.
Startovné do 100 Kč.

 Masopust ve Vtelně

& kapela Tie Break
CITADELA LITVÍNOV
Pátek 16. března 2018 od 19:00

Vstupné v předprodeji 200,-Kč, v den konaní koncertu 240,-Kč

VTELNO – Spolek „Vtelno
žije“ zve v sobotu 10.
února od 14 hodin na
tradiční masopust. Na
programu je od 14
hodin výroba masek
ve vinárně U Mikulů,
od 15 hodin průvod,
v 17 hodin pohádka v
podání Jiřího Krause a
závěrem večera zahraje
živá hudba ve vinárně U
Mikulů. Nebudou chybět
zabijačkové hody.

Chřipka řádí
Nemocnice zakázaly
návštěvy!
MOST/ÚSTECKÝ KRAJ - Krajská
zdravotní omezila až do odvolání návštěvy ve všech pěti svých
nemocnicích. Reaguje tak na
doporučení Krajské hygienické
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Důvodem
je zvýšená nemocnost akutní
respirační infekcí v Ústeckém
kraji.
S okamžitou platností, tedy
od pátku 2. února, jsou zakázány
návštěvy na anesteziologicko-resuscitačních
odděleních
(ARO), jednotkách intenzivní
péče (JIP) a porodnicích včetně novorozeneckého oddělení
v těchto nemocnicích: nemocnice Děčín, nemocnice Teplice
a Nemocnice Chomutov. Zakázány jsou také návštěvy na
všech odděleních Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem.
Od tohoto pondělí, 5. února, platí zákaz návštěv také
v mostecké nemocnici, a to na
anesteziologicko-resuscitačním
oddělení (ARO), jednotkách
intenzivní péče (JIP) a porodnici včetně novorozeneckého
oddělení.
Uvedená opatření platí až do
jejich odvolání, další mohou podle vyjádření Krajské zdravotní
následovat s ohledem na vývoj
epidemiologické situace.

Loni v Česku onemocnělo chřipkou zhruba 1,5 miliónu
lidí - tedy 15 procent populace.
Letošní statistika bude záviset
i na celkové situaci v Evropě
- a ta se už dramaticky zhoršuje. Chřipka se od běžné virózy
liší rychlým nástupem, bolestí
kloubů a tělesnou teplotou nad
38 stupňů Celsia. Nejúčinnější
prevencí je vyhnout se kontaktu
s nemocnými, dále pravidelné
mytí rukou vodou s mýdlem.
Neumytýma rukama by se lidé
neměli dotýkat obličeje.
Existuje i očkování, na které
je už ale letos pozdě. Podle odborníků nestihne vakcína do
nástupu epidemie vybudovat
potřebné protilátky.
(nov)
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Nové řidičské průkazy brzy už bez
papírové fotky a kdekoliv na úřadě
MOSTECKO - Lidé, kteří si budou letos vyřizovat řidičské průkazy,
čekají zásadní novinky. Týkat se budou pořizování fotografií, místa, kde si bude žadatel řidičáky vyřizovat, ale i poplatků. Změny se
chystají i u občanských průkazů.

MOST - Tento pátek 9. února čeká návštěvníky mosteckého Rokáče Vinohrady tradiční únorový rockový nářez. Od 20 hodin se
na pódiu vystřídají čtyři kapely: Velryba, Adbera, Kočičí hlavy
a Kabát Band Chomutov. A jako překvapení přijede speciální
host.
(nov)

Kluziště prodlužuje provoz
Přivítejte zimní olympiádu
MOST - Mobilní kluziště mezi
budovou Magistrátu města Mostu a hotelem Cascade
prodloužilo svůj provoz až do
14. února. Kromě veřejného
bruslení se zde připravuje i speciální program.
Na programu je přivítání
XXIII. zimních olympijských
her, které se zde uskuteční v pátek 9. února od 15 hodin. Na
kluzišti, kde zahájí program
vedení města, proběhne od
15.15 hodin vystoupení kraso-

bruslařů, od 15.30 hodin můžete
sledovat rychlobruslařský závod
v kategorii do 8, 12 a 15 let a od
16.30 hodin samostatné nájezdy
či střelbu gólů. V 17.30 hodin
pak proběhne vyhlášení výsledků. Samotné kluziště pak bude
v provozu až do středy 14. února, kdy bude sezona slavnostně
ukončena diskotékou. V únoru
došlo rovněž ke změně provozní
doby (od pondělí do pátku od
15 do 18 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 18 hodin. (nov)

V loňském roce probíhaly
hromadné výměny řidičských
průkazů. Právě totiž v roce
2007 se vyhotovilo nejvíc řidičských průkazů v historii. V ČR
to bylo přes jeden milion a sto
tisíc průkazů. Správního obvodu Mostu se výměna týkala
více než pěti tisíc řidičů. Největší počet platných řidičských
průkazů vypršelo podle údajů
ministerstva dopravy během
března, další masivnější vlna
propadajících řidičáků nastala
během října a listopadu. Stále
si ale tisíce řidičů o výměnu řidičáků nepožádalo ani v novém
roce. „Podle informace uvedené
na stránkách ministerstva dopravy zbývalo ke dni 3. 1. 2018,
což byla poslední aktualizace,
vyměnit 1 909 řidičských průkazů ve správním obvodu města Mostu,“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Řidiči s pro-

padlými řidičskými průkazy
riskují na silnicích nemalé pokuty. Výměna dokladu je přitom bezplatná a trvá několik
dnů. V případě výměny řidičáků se žadatelé musejí dostavit
na úřad zatím ještě v místě trvalého bydliště, s sebou vzít jednu
papírovou fotografii (formátu
30krát45mm) a také doklad
totožnosti včetně stávajícího
řidičského průkazu. Formulář
vyplňovat žadatelé nemusejí,
tuto činnost za vás udělá úředník. Už ale v polovině letošního
roku budou mít žadatelé o řidičské průkazy ulehčenou cestu. Začnou totiž platit novinky.
Jedna z nich se týká pořizování
fotografií. „V souvislosti se změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích bude už
od 1. července tohoto roku platné, že si žadatelé nemusí fotografie na řidičské průkazy pořizovat
sami, protože bude pracovníkem

Od července čekají držitele řidičských průkazů novinky.
evidence řidičů převzata z některého z registrů nebo ji pořídí
sám přímo na přepážce,“ uvedla
jednu z novinek tisková mluvčí magistrátu. Druhým pozitivem, které budou moci řidiči
využít, je místo, kde si agendu
řidičských průkazů budou chtít
uplatnit. „Bude nově možné
požádat o výměnu řidičského
průkazu nejen v místě trvalého
pobytu, tedy řidičský průkaz
žadatel vyzvedne v místě, kde
byla žádost podána,“ vysvětlu-

je dále Alena Sedláčková. Třetí
změna se dotkne poplatků. Ty
se od července zvýší. „Dojde ke
změně výše poplatku za vydání
řidičského průkazu při změně
údajů z 50 Kč na 200 Kč a při
zrychlené žádosti (typu BLESK
do 5 pracovních dnů) z 500 Kč
na 700 Kč,“ podotýká dále
mluvčí Sedláčková a ještě dodává: „Chystají se i změny v oblasti
občanských průkazů, ale o nich
budeme včas informovat.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Úřad na kolečkách „frčí o sto šest“,
ročně vyřídí stovky žádostí
MOST - O pojízdný úřad v Mostě je obrovský zájem. Magistrát tuto
službu bezplatně poskytuje nejen Mostečanům, ale i obyvatelům
okolních obcí. Nejvytíženější byl úřad „na kolečkách“, který funguje
už devět let, v roce 2015.
„Tato služba se setkala s obrovským úspěchem a během let se
počet žádostí ztrojnásobil. Svého
vrcholu dosáhl v roce 2015, kdy
jsme jen v Mostě zaznamenali 848 požadavků a dalších 27
v okolních obcích. V loňském roce
tento počet sice poklesl na 568,
ale i tak je o tuto naši službu, jejímiž jsme byli před lety do značné
míry průkopníky, stále obrovský
zájem,“ pochlubila se velkým
zájmem tisková mluvčí mosteckého magistrátního úřadu
Alena Sedláčková. Požadavky
směřují zejména na agendy od-

boru správních činností, především pak oddělení občanských
průkazů a cestovních dokladů.
„Jen výjimečně zaznamenáváme
požadavky na odbor živnostenský úřad nebo odbor sociálních
věcí,“ uvedla vedoucí oddělení
matriky a dokladů mosteckého
magistrátu Miroslava Pavlová.
Zájemci si mohou službu
objednat buď telefonicky u některého z pracovníků úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů, nebo prostřednictvím
speciálního formuláře dostupného na webových stránkách

města
www.mesto-most.cz
v sekci Úřad on-line. Objednávku je možné provést i osobně.
Úředník se následně s objednatelem telefonicky spojí a domluví s ním veškeré podrobnosti

I

Služba je určena zejména pro
zdravotně postižené a těžce
nemocné, seniory nad 70 let,
lidi v těžké životní situaci nebo
vězně. V případě agend, u nichž je
to technicky možné, si tak tito lidé
mohou úředníka objednat přímo
k sobě domů.

tak, aby za žadatelem přijeli s již
vyhotoveným požadavkem. Příslušné kontakty zájemci najdou
na webových stránkách města.

„Jedním z důvodů velké obliby
této služby je to, že ji poskytujeme
zdarma a občané platí jen běžné
správní poplatky, které by museli hradit i při osobní návštěvě
magistrátu. Týká se to i okolních
obcí, kam naši úředníci zajíždějí na základě veřejnoprávních
smluv uzavřených s tamními starosty,“ konstatovala dále tisková
mluvčí Sedláčková.
Každá obec má tak nárok na
1,5 hodiny zdarma, v případě
větší četnosti je služba zpoplatněna. „K tomu však zatím nedošlo. V případě pořízení žádosti
a vydání občanského průkazu se
veřejnoprávní služba neuzavírá,
neboť tuto službu poskytuje magistrát ze zákona,“ doplnila ještě
Miroslava Pavlová.
(sol)

V Mostě opět uvidíte skvělou
akrobacii leteckého esa

Petr Kopfstein.

Akrobatické lahůdky v podání elitního pilota.

MOST - Také letos se motorističtí fanoušci a milovníci letadel mohou
těšit na leteckou akrobatickou show elitního pilota Petra Kopfsteina.
Své pilotní kousky opět předvede na mosteckém autodromu.
Své umění Petr Kopfstein
předvede nad areálem autodromu při dvou významných
závodních víkendech. Prvním
z nich bude prestižní mezinárodní šampionát upravených supersportovních vozů ADAC GT
Masters, který bude mít v Mostě
premiéru 27. až 29. dubna. Druhé představení leteckého esa si

užijí diváci nejnavštěvovanějšího
podniku každoročního závodního kalendáře autodromu, jímž je
evropský šampionát okruhových
tahačů Czech Truck Prix. Ve
dnech 31. srpna až 2. září jezdci
a týmy přijedou na sever Čech
už pošestadvacáté. Vstupenky
na oba závodní víkendy jsou již
v prodeji. „Máme radost, že se

nám podařilo sladit termíny. Našim fanouškům tak můžeme znovu nabídnout skvělou podívanou
na Petrovo letecké umění. Věřím,
že jeho vystoupení bude minimálně srovnatelné se zážitkem
z velkého závodního okruhu, kde
si to rozdají jezdci v nádherných
strojích, ať už GT speciálech či
tahačích,“ uvedla eventová manažerka společnosti Autodrom
Most Tereza Zajíčková.
Petr Kopfstein oslaví 18. března 40. narozeniny. Vystudo-

val obor matematické modely
v ekonomii a úspěšně podniká.
Akrobatické létání mu uhranulo, první vydělané peníze po
vysoké škole investoval do kurzu akrobatického létání na letišti v rodných Karlových Varech.
Reprezentuje Českou republiku
v letecké akrobacii v kategorii
Unlimited a v již zmíněném seriálu Red Bull Air Race. Je historicky prvním vítězem Red Bull
Air Race Challenger Cupu, který opanoval v roce 2014. (nov)

zpravodajství

Cestování v MHD na jednu jízdenku
a bezkontaktně? Možná za dva roky…
MOST – Cestování v MHD, autobusech i vlacích na jednu jízdenku?
Možnost platit bankovní bezkontaktní kartou uvnitř dopravního
prostředku? Fikce nebo možná realita? Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova plánuje nový odbavovací systém. Ten současný už
totiž dosluhuje.
Záměr integrovaného dopravního systému, kdy by cestující
v rámci Ústeckého kraje mohli
jezdit v prostředcích hromadné
veřejné dopravy na jednu jízdenku, se znovu probouzí. Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova
totiž plánuje výměnu celého svého odbavovacího systému. „Je
nutné vyměnit náš odbavovací
systém za nový. Je už letitý, funguje tu od roku 2006 a dosluhuje. Náš dodavatel a správce nás
čím dál více upozorňuje, že mu
dochází náhradní díly, a budeme
proto muset problém řešit a jednotlivé stroje ve vozidlech obměňovat za novější typy,“ připustil
šéf Dopravního podniku měst
Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Zůstává však otázkou,
zda by mohl nový systém fungovat na integrované jízdenky.
„Velice rádi bychom vyměnili celý
odbavovací systém v našich vozech za nový, a když už to budeme
dělat, tak abychom dokázali odbavovat i karty Ústeckého kraje,

potažmo i karty ČD, aby cestující
mohli cestovat na jeden jízdní doklad,“ řekl dále ředitel dopravního podniku s tím, že se očekávají
v rámci integrovaného jízdného
požadavky ze strany kraje. Teprve poté vyplyne, zda bude reálné
požadavky a podmínky ze strany
Ústeckého kraje v rámci integrovaného systému dopravy splnit
a zavést ho i zde. „Naším cílem

bude zpracovat v letošním roce
projektovou dokumentaci na obnovu odbavovacího systému. Samozřejmostí by bylo i to, že by se
dalo platit bezkontaktní bankovní
kartou v každém voze,“ podotkl
Daniel Dunovský.
Dopravce také nevylučuje, že
by bylo možné na nový odbavovací systém získat i dotační
prostředky. „Nejprve ale musíme
mít v ruce projekt, z něhož pak
vzejde cena a další skutečnosti.
Co se týče integrované dopravy, musejí tomu také předcházet jednání na politické úrovni.
O změnu bychom ale velmi stáli,

odbavovací systém je pro nás totiž velmi klíčový,“ potvrdil ředitel Dunovský a dodal: „Stávající
odbavovací systém je zastaralý
a do dvou let je potřeba ho vyřešit. Déle to odkládat nechceme.“
Pro dopravní podnik jsou tak
dvě možnosti. Pokud neklapne
projekt na integrovanou dopravu, v rámci něhož by se cestující
mohli přepravovat na integrovanou jízdenku, plánuje dopravce
obměnit systém odbavování ve
svých vozidlech MHD postupně
za nový, modernější, i když bez
možnosti jedné „multifunkční“
jízdenky.
(sol)

Cestování na jednu jízdenku dostává už reálnější obrysy.

Požár, poplach nebo jen zkouška sirén?
Znáte systém varování?
MOSTECKO - Znáte dobře jednotný systém varování? Poznáte například požární poplach, všeobecnou výstrahu nebo jen zkoušku
sirén? A co dělat, když nejde o zkoušku, ale o skutečný poplach…
Jedním ze způsobů, jak upozornit na blížící se nebezpečí je
využití takzvaného jednotného
systému varování a vyrozumění
neboli sirén. O jaký typ nebez-

I

Sklepům se vyhněte, dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nebo ve středu budovy bez
oken z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina
z nich je těžší než vzduch, tj. drží se
při zemi).
pečí jde pak poznají obyvatelé
zejména podle délky zvukového
signálu, ale také podle jeho frekvence či tónu zvuku.

Kromě zkoušky sirén, která
probíhá vždy první středu v měsíci, existují dva základní signály.
Takzvaná všeobecná výstraha má
podobu kolísavého tónu a trvá
140 vteřin. Může se opakovat až
třikrát v tříminutových intervalech. „Konkrétní typ nebezpečí
včetně pokynů by se lidé měli ná-

Víte, že…
Od roku 2009 předchází zkoušce sirén hlasové
upozornění. Stalo se tak po
množství stížností cizinců,
které signál překvapil, a měli
strach, že jde o skutečné varování před nebezpečím.

sledně dozvědět ze sdělovacích prostředků, od záchranářů či jiným
možným způsobem,“ podotkla
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Jestliže
uslyšíte varovný signál všeobecné
výstrahy, doporučuje se především okamžitě najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově, která

I

Místnost, ve které se ukryjete,
izolujte od okolí - zabezpečte
okna a dveře. V případě chemické či jaderné havárie vypněte klimatizaci a větrání. Ucpěte jakákoli
místa, z nichž by do vašeho úkrytu
mohl proudit vzduch z venku.
má uzavíratelné prostory. Pokud
se jedná o povodně, rada zní, vyhledat vyvýšené místo (kopec),
nebo volné prostranství.

Druhým typem signálu je
požární poplach, který slouží ke svolání jednotek požární
ochrany. Trvá celkem jednu minutu a skládá se z trvalého tónu
o délce 25 vteřin, desetivteřinové
pauzy a dalšího trvalého tónu
o délce 25 vteřin. (HO-ŘÍ, HO-ŘÍ). „Sirény musí procházet pravidelnými zkouškami, aby byla
zajištěna jejich plná funkčnost,
ale zároveň se tak musí dít v takové době, aby nedocházelo ke zbytečné panice. Zkušební nepřetržitý tón v délce 140 vteřin proto již
řadu let zaznívá vždy první středu
v měsíci v pravé poledne,“ informovala tisková mluvčí. V následujících měsících tohoto roku
tak mohou občané zkoušku sirén
slyšet 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října,
7. listopadu a 5. prosince. (sol)

Novorozenci dostali moderní postýlky
MOST - Novorozenci na dětském a dorostovém oddělení mostecké
nemocnice dostali nové polohovací postýlky. Věnovala je společnost Nedoklubko a to v hodnotě 145 tisíc korun.
Jedná se celkem o deset speciálních lůžek pro dětské a dorostové oddělení. Polohovací
postýlky umožní zdravotnickému personálu a maminkám
komfortnější péči o miminka.
„Současné postýlky, které na
stanici máme, jsou již značně
opotřebené. Díky podpoře Nedoklubka je vybavení našeho oddělení zase o něco modernější. Perinatologické centrum v mostecké
nemocnici je jedním z dvanácti
pracovišť v České republice a zabezpečuje specializovanou péči
o novorozence všech váhových
kategorií,“ uvedl primář mosteckého dětského a dorostového
oddělení Jiří Biolek.
Finance na nové polohovací
postýlky získala výkonná ředitelka Nedoklubka spolu s koordinátorkou pro mosteckou neonatologii Markétou Kučerovou
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od jednoho z podporovatelů
spolku. „S mosteckým centrem
spolupracujeme dlouhodobě zejména v rámci projektu Mámy pro
mámy, který vznikl v roce 2010.

Jeho cílem je podpora maminek
po předčasném porodu. Markéta Kučerová je sama maminkou
předčasně narozené holčičky.
V loňském roce uspořádala pro
mostecké perinatologické centrum
akci Purpurové odpoledne v Městském divadle v Mostě, také iniciovala velmi úspěšnou sbírku ba-

Novorozenci budou ve větším pohodlí.

revných dětských látek pro výrobu
kapsářů na postýlky předčasně narozených dětí. Letos plánuje účast
na Běhu kočárků v Mostě, jehož
výtěžek je určen na zakoupení
knih pro mosteckou neonatologii,
a na listopad připravuje Purpurový ples v rámci oslav Světového
dne předčasně narozených dětí,
které Nedoklubko v České republice pořádá už po osmé,“ uvedla
výkonná ředitelka společnosti
Nedoklubko Lucie Žáčková.
Dětské a dorostové oddělení
v mostecké nemocnici poskytuje široké spektrum zdravotní
péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale
i z přilehlých spádových oblastí.
Krajská zdravotní v rámci
investičních akcí v mostecké nemocnici v jednotlivých etapách
rekonstruuje společné prostory,
pokoje a sociální zařízení všech
šesti stanic, které byly více či
méně původní od roku 1975,
kdy byla nová mostecká nemocnice postavena.
(sol)

 OBČANÉ SE PTAJÍ POLITIKŮ

Jan Paparega
Proč se opravila jen část pozemní komunikace v ulici Boženy Němcové a ne celá alej?
Když se jede na Ressl, tak si
člověk myslí, že na křižovatce
nechá všechny tlumiče.
 Odpovídá primátor Mostu
Jan Paparega:
Město Most plánovalo opravu
ulice B. Němcové v roce 2017
a to v celé její délce. Vzhledem
k investiční akci společnosti
Severočeská vodárenská společnost, a. s., která bude právě
v neopravené části dokončena
v letošním roce, nebylo hospodárné a efektivní opravit v roce
2017 celou komunikaci, která
by byla z části zničena v roce
2018 při dokončení zmiňované
investiční akce. Zbylá část ulice
B. Němcové, která patří mezi
jednu z nejhorších ve městě,
bude opravena v letošním roce.
Věřím, že postupné kroky města
chápete.
Obracíme se na Městskou
policii Most s upozorněním
na porušení vyhlášky o zákazu
pití alkoholu na veřejnosti, poukazujeme na popíjející bezdomovce a nepořádek po nich.
Dispečink MP sdělí, že neví,

Marek Hrvol
že čtvrť Zahražany spadá pod
tuto vyhlášku, strážníci bezdomovce legitimují a odjedou
pryč…
 Odpovídá náměstek
primátora Mostu Marek
Hrvol
Velmi nás mrzí, že k této politováníhodné situaci došlo. Vedení městské policie již v této
věci podniklo příslušná opatření
a věříme, že k tomuto pochybení
již nedojde. Vzhledem k rozloze
města bohužel není možné, aby
strážníci byli vzhledem ke svému počtu 24 hodin denně přítomni na všech místech ve městě. Proto si vás dovoluji požádat,
abyste se i nadále s důvěrou
obracela na městskou policii na
čísle 156 nejen v případě porušení zmíněné obecně závazné vyhlášky, ale i v dalších případech,
kdy dojde k narušení veřejného
pořádku. Pokud by se opakovala
vámi zmíněná situace nebo jste
byla z jiného důvodu nespokojena s prací strážníků, kontaktujte
prosím přímo ředitele městské
policie prostřednictvím e-mailu jaroslav.hrvol@mp-most.cz.
Při takovémto sdělení bude třeba vždy uvést datum a čas hlášení události.
(nov)

Podivuhodní pavoukovci
MOST - V Oblastním muzeu
v Mostě se koná 22. února od
17 hodin přednáška „Podivuhodní pavoukovci“. Pan Krásenský představí prostřednictvím
makrofotografií vzácné a pozoruhodné druhy pavoukovců
z okolí Mostu. Dozvíte se, kteří
vám mohou ublížit, nebo jaké
druhy používají lovecké strategie.

Otevřeno út - pá 12 - 18 hodin, so - ne 10 - 18 hodin. Skupiny nad 10 osob také út - pá
8 - 12 hodin, po předchozím
objednání (tel. 476 442 111).
Vstupné výstavy: plné 30 Kč,
snížené 15 Kč, přednášky:
20 Kč. Děti do 6 let zdarma.
Bezbariérový přístup.
(nov)
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osobnosti

O pohřbech, smíchu
a andělu smrti

s Ivo Šmoldasem…
Nejoblíbenější Jan a Adéla
MOST – Vloni se v Mostě narodilo celkem 683 Mostečánků.
Z toho 350 dívek a 333 chlapců.
Ve srovnání s rokem 2016 porodnost výrazně stoupla, a je
tak nejvyšší za posledních několik let. Zvýšil se zejména počet
narozených dívek, jejichž počet
meziročně stoupl o plných 66,
zatímco počet nově narozených
chlapců byl loni vyšší jen o dva.
Nejoblíbenějšími jmény byli
Jan a Adéla. Ti tak z prvních

míst odsunuli Tomáše a Sofii
s Terezou, kteří nově narozeným Mostečánkům dominovali
předloni. Na druhém místě se
tentokrát umístili David s Eliškou, na třetím místě pak Adam
a Nela společně s Viktorií. V nových rodných listech se však
objevila i neobvyklá jména,
jako například Barnabáš, Dario,
Eliot, Enis, Amy, Leonie nebo
Evelyn.
(nov)

Volby a anděl smrti

kterým jsem to kdy hodil, se
do parlamentu nikdy nedostali.
Pozoroval jsem to několik volebních období a po pár volbách
jsem nabyl dojmu, že funguju
jako jakýsi volební „anděl smrti“. Komu to dám, tak ten už
nikdy! Ale bohužel nemám tu
jistotu. Kdybych ji ale měl, tak
se vybodnu na celou eliminační
metodu, protože bych hned věděl, komu to hodit.

Když jsou volby, tak já trpím.
A to už dlouho. Uvědomuji si, že
se tam má chodit. Kdo nechodí,
ten ztrácí právo nadávat a toho
já bych se nerad vzdával. To
bych se nemohl cítit jako Čech.
Dostal jsem při prvních volbách, když o něco šlo, nápad, jak
vybrat svého kandidáta. Při po-

Zaujaly mě tady u vás tyhle
kytice (na pódiu v knihovně
v Mostě, pozn.) Ono to vypadá
trošku jak v krematoriu. Koneckonců bych si měl zvykat...
Naposledy jsem byl podobně
okouzlen v Trutnově. Tam mají

MOST – Populární český publicista a glosátor, mimo jiné také scénárista, moderátor a překladatel Ivo Šmoldas navštívil mosteckou
knihovnu. Poutavé, především ale humorné vyprávění veselých historek ze života a postřehy k aktuálnímu dění ve společnosti si nenechaly ujít desítky lidí. Ti zaplnili promítací sál knihovny. V závěru Ivo
Šmoldas galantně vyzval obecenstvo, z jehož řad se mohli přítomní
zeptat na cokoliv, co je zajímalo.
Ochutnávka z vyprávění populárního umělce…

Jak to bylo s Radimem
Uzlem
V Mostě jsem byl před časem s Radimem Uzlem. Zaujalo mě, že jsme vystupovali
v Divadle rozmanitostí – říkal jsem si: – tam se hodíme
– máme na to svůj věk. Já si
Radima vážím, jako všech, co
jsou starší než já (ono jich není
mnoho), takže jsem rád, že on
si ve svém věku ještě vzpomene na to, co dělal, a tak přednáší o sexu. O tom já nevím
vůbec nic, takže se vzájemně
doplňujeme. Tenkrát setkání
v Mostě proběhlo hladce.
V Mladé Boleslavi to ale bylo
mnohem horší. ….Já jsem tam
dorazil překvapivě včas, ale
Radim nikde. Tak mu volám,
a když jsem zjistil, že zůstal
doma, ptal jsem se, co proboha
řeknu tomu publiku. On s naprostým klidem odpověděl, ať
si řeknu, co chci. Předstoupil
jsem tedy před vážené publikum
a pronesl: „Pro ty, kteří si přijeli
poslechnout především Radima
Uzla, mám smutnou zprávu. Pan
doktor nepřijede. On se totiž předávkoval ArginMaxem, až mu
ztuhla záda“...
Když vzpomenu na vystoupení s Radimem Uzlem, tedy
kdy se to už trochu rozjede
a obecenstvo se osmělí, tak častokrát padne na Radima dotaz:
A ten Arginmax pomáhá? A on
vždycky odpovídá: „No tak mně
pomohl k docela dobrým penězům“.

občas někdo neusmívá, ale spíš
se nám směje.

O pohřbech...

Na co se ptalo
mostecké publikum...

Průzkum smíchu
Kdysi jsem byl součástí průzkumu o poměru Čechů k smíchu. Byl jsem totiž osloven
reklamní firmou, která potřebovala prodat nějaké žvýkačky
a tak se ptali, jestli bych se nepřičinil, aby je mohli prodat, tak
jsem kývl. Jak dopadl ten průzkum už přesně nevím, ale pamatuji si, že jsem vyhrál tehdy
pytel žvýkaček, které ale nemám
rád. Nicméně, z průzkumu vyplynulo, že Češi nejsou ochotni
se usmívat na jiné, ale vyžadují,
aby se jiní usmívali na ně. Mám
dojem, že občas se nám to daří,
jen s tím rozdílem, že se na nás

se ženou v první řadě. Má žena
chtěla vypadat důstojně a tak si
půjčila od své matky kožich. Během obřadu jsem si všiml, že se
začala chvět. Poznal jsem posléze, že se nejedná o chvění z pláče.... Měla totiž záchvat smíchu,
avšak snažila se nepustit ho ven.
Zeptal jsem se, co se děje... Na
to mi jen ukázala své ruce, které
povytáhla z kapes a když je obrátila - měla v obou dlaních mýdlo,
které v kožichu tchýně nechala zřejmě proti molům. I když jsem
se snažil příliš vyhnout se očnímu kontaktu, protože vím, co by
následovalo, začal jsem se chvět
také... takže jsme na tom pohřbu
tak seděli a otřásali se oba a byl
jsem rád, že jsme to doklepali až
do konce a otec konečně zahučel
za oponu...

Hostitel Tomáš Ondrášek, ředitel knihovny, předává Ivu Šmoldasovi
med od včel, které chová v úlech na střeše knihovny.
hledu na volební lístek a ta jména jsem se totiž nejdříve zděsil,
ale nakonec usoudil, že nejlepší
bude uplatnit eliminační metodu... Počal jsem tedy eliminovat,
ale udělal jsem to asi až s přílišnou razancí, protože mi nakonec nikdo nezbyl. Usoudil jsem
tedy, že metoda je to sice dobrá,
ale musí se včas zarazit.
Musím ale říci, že to, co se
děje v politice, za to já vůbec
nemůžu. Nikdo totiž z těch,

nové divadlo, mají tam jeviště
a v ose auditoria to končí nákladním výtahem na kulisy.
Kdyby nebyly divadelní kšefty,
mohli by tu dělat kremaci...
Když jsme u těch funerálních
myšlenek... vzpomněl jsem si na
historku z pohřbu svého otce.
Bylo to v zimním čase. Nikdy
mi nešlo do hlavy, proč se v krematoriu netopí a nesmí se tam
kouřit, když evidentně zařízení
tam na to je. Seděli jsme tehdy

V roce 1988 jste napsal sbírku básní Zimní srst. Zajímá
mě, jestli hodláte v básnění
pokračovat?
Já sem opravdu napsal sbírku veršíků. Tenkrát mě veršíky
chytly a vydržely mi až do kristových let. Pak mě ale náhle
opustily. Prostě šly někam jinam,
k někomu jinému. Já jsem tehdy
seznal, že nemá cenu je jaksi tahat zpátky, protože když se o to
snažíte, tak to nedopadne dobře.
Jelikož jsem pracoval v nakladatelství a viděl, co všechno dokážou lidi napsat, tak jsem se dál
o nic nepokoušel. Dospěl jsem
k názoru, že odpovědný a slušný
autor by měl v životě vydat jen
jednu knihu, tu nejlepší, aby neotravoval.
Je hrozně málo humoru
a stále ho ubývá. Nebylo by od
věci udělat nějakou alespoň
malou knížečku sestavenou
z vašich bonmotů?
Nějaké knížky, rádoby humorné, mi vyšly... Pak se mě na to začalo ptát více lidí a ve mně začal
hlodat červíček. Potkal jsem se
s kamarádkou z nakladatelství
a chtěl od ní odpověď, jestli by to
vydala. Řekla, že ano a tak jsem
se rozhodl, že tyto glosy a přípodotky vydám. Kniha se jmenuje:
Co Vy na to, pane Šmoldasi?
Humor se opravdu ztrácí,
protože došlo k tomu, k čemu
nemělo. Já jak neustále koukám
na ČT 24, tak jsem zjistil, že
humor se totiž dělá jinde... Od
té doby, co je bavičů plný Hrad
a parlament, tak prostě nikdo
jiný nemá šanci. Pomalu už nikoho nelze ani parodovat, protože to mnozí dělají svépomocí...
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství

9. únor 2018

Joseph už nezeje prázdnotou,
pomohly i nové komunikace a sítě

Kdo podniká
v Josephu?
V průmyslové zóně Joseph nyní působí celkem 5
investorů:
- Nemak Czech Republic, s. r. o. (výroba hliníkových komponentů pro automobily)
- Starcam, s. r. o. (výroba
hliníkových komponentů
pro automobily)
- RAI Most s.r.o (výroba
polyuretanových výlisků palubních desek)
- AFSI Europe, s. r. o. (výroba palivových a olejových
filtrů strojů Caterpillar)
- Yankee Candle, s. r. o.
(výroba vonných svíček
a dalších interiérových prvků).
Ve stadiu výstavby jsou 2
společnosti
- Feintool Systém Parts
Most, s. r. o. (jemné řezání
komponentů pro automobilový průmysl)
- HI-LEX Czech, s. r. o.
(výroba dveřních jednotek
k ovládání oken v oblasti automotiv).
Další 2 společnosti intenzivně pracují na projektové přípravě a získání stavebního povolení
- AccuMetal, s. r. o. (výroba nosičů akumulátorových
článků a dalších výrobků
z oceli)
- Blanco Czechia, s. r. o.
(výroba kuchyňských dřezů
z kompozitních materiálů).

MOST - Město Most pokračuje i letos s budováním inženýrských sítí
v průmyslové zóně Joseph. Nové komunikace a jejich rozšiřování by
měly zónu zpřístupnit dalším investorům. Zaplněnost a využití zóny
tak v posledních letech výrazně zesílilo.
Město Most realizuje ve SPZ
Joseph několik investičních akcí.
V loňském roce byla dokončena
komunikace, která zpřístupňuje několik ploch v severní části
zóny. „Jedna z těchto ploch je již
obsazena investorem, který je
nyní ve fázi projektové přípravy
a povolovacích procesů. V rámci
uvedené akce byla zpřístupněna
i další plocha o velikosti zhruba
20 hektarů, která je v současnosti
rezervována jedním z dalších potenciálních zahraničních investorů,“ informovala tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Další výstavba komunikací bude následovat ale i letos.
Tentokrát bude město stavět
silnice a napojení v jižní části
rozvojové zóny. „Díky těmto
inženýrským sítím a napojení bude obslouženo dalších
zhruba pětatřicet hektarů za-

stavitelných ploch. Na dvaceti
hektarech z uvedené výměry
již probíhá výstavba společnosti Feintool Systém Parts
Most, s. r. o. a společnosti HI-LEX Czech, s. r. o. a zbývajících patnáct hektarů je aktuálně
rezervováno smlouvou s dalšími
dvěma investory,“ vyjmenovala
dále tisková mluvčí. Konečné
rozhodnutí o tom, zda tito investoři do zóny vstoupí, či nikoli, očekává město v polovině
letošního roku.
„Město bude v jarních měsících roku 2018 dále realizovat
také komunikaci a inženýrské
sítě, které budou napojovat plochy v severozápadní části zóny.
Tato infrastruktura bude sloužit
pro investory, se kterými město již uzavřelo kupní smlouvy,
popřípadě smlouvu budoucí
o smlouvě kupní, a současně
zpřístupňuje další volnou plo-

chu v zóně o velikosti 2,5 hektaru,“ uvedla ještě Alena Sedláčková.
Celková plocha zóny je 192
hektarů. Zóna je rozdělena do
2 etap zastavitelnosti. Do první etapy jsou zahrnuty plochy
o celkové rozloze zhruba 140
hektarů. Z toho je 103 hektarů
prodáno jednotlivým investorům, popř. využito pro veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, či veřejnou zeleň.
„Dalších cca 35 ha je v současné
době rezervováno pro 3 zahraniční investory a k dispozici jsou
cca 2,5 ha volné plochy,“ vypočítala dále Alena Sedláčková.
Do druhé etapy zastavitelnosti jsou zahrnuty plochy ve
východní části zóny o celkové
výměře cca 28 ha. „Tyto plochy
však nejsou v současné době
dopravně a technicky připravené. Součástí SPZ Joseph jsou
rovněž plochy rezervy o výměře
cca 24 ha. Jejich využití pro výstavbu je podmíněno změnou
územního plánu,“ dodala mluvčí.
(sol)

Teplo z Komořan
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Náhradní táta
Eliška s matkou žily samy. Otce
nikdy nepoznala. Když se na něj
mámy ptala, jen slýchala, že to byl
grázl, a že je dobře, že s nimi není.
Nakonec se s tím smířila. Třeba by
jim nakonec ubližoval a byl by na
ně zlý. To Eliška znala ze školy. Její
kamarádka měla tátu, který se vždy
opil a zbil ji a i její
dva bratry. S mámou
jí bylo dobře. Byla na
ni hodná. Večer spolu
usínaly u televize. Jen
jí trochu vadilo, že
si máma vždy večer
otevřela lahev vína.
Kyselý zápach levného alkoholu z matky
táhl celou noc. Občas
máma nepřišla domů
a Eliška byla sama.
Mívala strach ze tmy.
Nejvíc se ale bála, že
najednou na dveře zazvoní její táta,
ten grázl, a něco jí udělá. Když se
máma vracela domů po takových
nocích, většinou jí přinesla dárek.
Čokoládu, květinu, slané oříšky.
Eliška si zvykla, že musí matčiny
občasné noční výlety vydržet. Byla
vlastně spokojená. Jednou přišla
ze školy a v jejich malém bytě byl
s mámou cizí muž. Matka jí řekla,
že se jmenuje Jan, bude s nimi žít
a je to její nový táta. Eliška najednou začala v bytě překážet. Večer už
nelehala s mámou u televize, protože tam s ní byl Jan. Už první večer
jí máma vystěhovala z jediného pokoje, který v bytě byl. Vysvětlila jí,
že tak velká holčička, jako je Eliška,
už nemůže spát ve stejné místnosti
s rodiči. Do malé kuchyňky na zem
dala Elišce nafukovací lehátko, které přinesl Jan a ustlala jí tam. Eliška
měla nejdřív radost, že bude mít
konečně také tátu, který není grázl,
postupně ale zjišťovala, že to pro
ni neznamená nic dobrého. Máma
byla neustále jen s Janem. Na Elišku
úplně zapomínala. Domů se vraceli
v noci nebo až ráno. Často Eliška
doma nenašla ani nic k jídlu. Chtěla
si s mámou povídat o škole a o kamarádkách. Dřív ji máma alespoň
poslouchala, co s nimi ale bydlel
Jan, tak ji odbývala mávnutím ruky.
Eliška žárlivě pozorovala, jak je
máma s Janem šťastná. Jak se ti dva
neustále na sebe usmívali, dotýkali
se sebe, měli se rádi. Eliška jakoby k nim vůbec nepatřila. Začala
si přát, aby se Jan v jejich rodině
nikdy neobjevil. Raději by dál neměla žádného tátu. Nesnášela toho
chlapa, který jí ukradl mámu. Co
byl Jan s nimi, máma také daleko
víc pila. Skoro každý den se vracela
domů opilá. Malým bytem se šířil
zápach laciného vína, který Eliška
tak nesnášela. Raději měla večery, kdy byla máma s Janem pryč.
Alespoň si mohla v klidu udělat
úkoly a dívat se na televizi. Když
byli doma, zavírala ji máma v kuchyni. Ležela na podlaze v uličce
pod linkou a přála si, aby Jan umřel
a všechno zase bylo jako dřív. Pak
se rozhodla, že se toho chlapa
zbaví. Věděla od holek ve třídě, že
náhradní tátové nesnáší děti. Když
nebude hodná holka, Jan její mámu
raději opustí a najde si jinou ženu.
Od toho dne neudělala Eliška Janovi nic dobrého. Několikrát za noc
s kňouráním otevřela dveře pokoje
a rozsvítila. Stála mezi dveřmi a pozorovala svou mámu a Jana, jak se
rychle snaží zakrýt nahá těla dekou.
Vymýšlela si, že ji všechno bolí, že
se bojí, v kuchyni viděla myš, měla
zlý sen. Když se na ni máma zlobila a křičela na ni, většinou se rozbrečela. Takové scény už byly na
denním pořádku. Janovi Eliška odmlouvala, byla na něj drzá a nepříjemná, až s ní přestal úplně mluvit.
Jednou slyšela, jak její mámě říkal,
že už toho spratka má dost. To bylo
přesně to, co chtěla. Ve škole se
svěřila učitelce, že se svého nového
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táty bojí. Chodí za ní do koupelny,
když není máma doma. Dívá se na
ni, když se převlíká. Někdy ji bije.
Druhý den šla máma do školy.
Když přišla domů, Elišku zbila. Za
všechny ty výmysly, které ve škole
učitelce napovídala. Eliška druhý
den ve škole s pofňukáváním předvedla
učitelce modřiny na
zadku a nohou. To jí
udělal Jan za to, že na
něj žalovala. Ještě ten
den přišla do školy
sociální pracovnice a celou Eliščinu
historku si vyslechla
znovu. To už Eliška
věděla, že má vyhráno. Když Jana nevyžene máma, tak to
za ni udělají úřady.
Zase budou spolu samy, spokojené
a šťastné. Jana a její mámu si pozvali
úředníci, Jana vyšetřovali policisté.
Večer přišli domů. Tentokrát úplně
střízliví. A neusmívali se. Slyšela
je, jak se hádají, když přicházeli.
Eliščina máma Janovi nevěřila. Ten
byl vzteklý a práskl dveřmi. Eliška
by raději byla neviditelná. Máma si
ji posadila proti sobě a chtěla, aby
jí opakovala všechno, co řekla ve
škole. A tak to udělala. Vyprávěla, jak ji Jan pozoruje v koupelně,
když není máma doma a jak ji bije.
Jan všechno popřel. Křičel na ni
a nadával. Eliška brečela. Nakonec
na dveře zazvonili strážníci, které
zavolali sousedé. Eliška vyběhla
na chodbu a schovala se za muže
v uniformě. Celá scéna jen nahrávala jejím historkám. Jan nakonec
z bytu odešel. Řekl, že se vrátí, až
se situace uklidní. Druhý den přišla Eliška ze školy a Jan už tam byl.
Byl klidný. Posadil se k ní a řekl jí,
že s ní chce mluvit. Ptal se jí, proč
si vymýšlí. Nikdy jí přeci neublížil. Nemá ji rád, ale neubližuje jí.
Můžou vedle sebe žít a nemusí si
překážet. Eliška zaslechla zachrastit klíče v zámku. Máma se vracela
domů. Začala křičet, roztrhla si na
sobě tričko. Vyskočila a běžela do
chodby. Uklouzla na linu a uhodila
se o okraj skříňky do hlavy. Z pod
ofiny jí z roztržené kůže začala stékat krev po obličeji. Zahlédla svůj
obraz v zrcadle. Vyděšené velké oči,
bílý obličej zalitý krví. Přesně to
potřebovala. Když její máma uviděla Elišku, vyděsila se. Uvědomila
si, že ta holka měla pravdu. Vzala
si do postele chlapa, který mlátí
její dítě a bůhví jak by to nakonec
dopadlo. Určitě ji i pozoruje v koupelně, jak Eliška říkala. Už jí věřila.
Bledá vzteky vrazila do pokoje, kde
seděl Jan s nechápavým výrazem
v obličeji. Nařídila mu, aby si okamžitě sbalil své věci a odešel. Hned.
A nikdy se nevracel. Jan nebyl žádný kliďas. Když viděl, jak ten harant
s nimi oběma manipuluje, dostal
zlost. Nejprve vrazil par facek ženě,
pak se napřáhl i na ječící Elišku.
Obě jsou to hysterky, které potřebují jen uklidnit. Eliška se vyděšeně
přikrčila a čekala, až dopadne rána.
Neviděla, jak její máma popadla
lahev od vína, která zůstala stát na
lince z předchozího večera. Neviděla, jak se vrhla bránit svou dceru
a vší silou praštila Jana do hlavy.
Když Eliška otevřela oči, ležel Jan
na zemi a kolem jeho hlavy se šířila kaluž krve. Její máma se třásla
v šoku. Eliška vyběhla na chodbu
a zazvonila na sousedy. Policie
a záchranka byli na místě téměř
současně. Janovi už nepomohli.
Ošetřili zraněnou Elišku a ji i její
matku odvezli do nemocnice. Pro
policii to byl jasný případ domácího násilí. Muž opakovaně bil dítě,
matka bránila sebe i svou dceru.
Eliška byla spokojená. Když přišly
s mámou z nemocnice, hned první
večer spolu usnuly u televize. (pur)
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Toulavá kamera po patnácti letech
„na místě činu“ aneb Ropáků přibývá
MOST – V prvním vydání oblíbeného nedělního pořadu „Toulavá
kamera“, který premiérově odvysílala Česká televize před patnácti
lety, se objevila reportáž „Ropáci existují“. Pořad tenkrát prezentoval „senzační objev“ - tedy, že hrdinové filmu Jana Svěráka skutečně žijí. V prostředí Severočeských hnědouhelných dolů však narazil štáb při natáčení na velké překvapení – na stádo muflonů, kteří
se záhy staly velkou atrakcí a posléze iniciovali vznik tak zvaného
Uhelného safari. Uplynulou neděli dopoledne se reportéři Toulavé
kamery k reportáži natočené v dolech před mnoha lety opět vrátili.

rock'n'roll-folk

CAFÉ BAR CITADELA

Kromě strojů čekalo před
patnácti lety štáb Toulavé kamery u Lomu ČSA u Litvínova
také stádo muflonů. Tak velká
skupina zvířat na povrchovém
dole je podle dostupných informací světový unikát. O existenci
zhruba dvou set muflonů zabydlených mezi důlními velkostroji
tehdy moc lidí nevědělo. Do-

bývací prostor byl přísně zapovězenou zónou. To se ale záhy
změnilo. Přispěla k tomu velkou
měrou právě zmíněná zvířata.
Před devíti lety vymysleli těžaři
Uhelné safari, které už si prohlédlo na třicet tisíc lidí. „Chtěli
jsme lidem nejprve ukázat naši
technologii – obří velkostroje,
které nebyly dosud vidět zblízka.

Sice dopředu říkáme, že mohou
vidět zvěř, ale když potom vidíte
mufloní mládě přeskakovat pasový dopravník, je to vždy překvapení,“ uvedla v reportáži mluvčí
skupiny Sev.en group Gabriela
Sáričková Benešová.
Mufloní
populaci
se
v dolech daří čím dál lépe.
V posledních letech se rozšířila i do sousedního Lomu Vršany, a dokoce mimo důlní území. Aktuálně se počet zvířat
odhaduje na 250 až 350 tisíc
kusů. A proč se jim tady tak
líbí? Tato území je paradoxně
chrání před všudypřítomným
ruchem civilizace. Navíc tu
v zimě panuje mírné klima se
zelenou trávou.

„Mufloni jsou bráni jako symbol tohoto velkolomu, protože
jsou nejviditelnější. Ale jsou zde
mnohem cennější živočišné druhy. Slavíčci modráčci, bramborníčci črnohlaví, břehule, a dokonce se zde usadil i novodobý
ropák – linduška uhorní, která
je dokonce vzácnější než Ropáci
z filmu Jana Svěráka. V celé
republice je jen dvě stě párů
a všechny sídlí v aktivních velkolomech,“ říká Václav Beran,
přírodovědec muzea v Ústí nad
Labem.
Nedělní reportáž „Toulavé kamery“ o životě v Severočeském
hnědouhelném velkolomu uzavírá pozitivní zpráva – Ropáků
přibývá.
(ina)
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Pořad Toulavá kamera se po patnácti letech ohlédl do minulosti, do reportáže o muﬂonech na severočeském velkodole.

„Kontroly“ bytů se kvůli problémům opět vrací
MOST - Odstartovalo další mapování bytů v problematických lokalitách. Městská policie s předsedy domů a bytových družstev spolu
s úředníky úřadu práce znova monitoruje situaci s nepřizpůsobivými a jejich případnou migraci.
Lokalita v okolí nádraží
je právě nyní pod zvýšeným
dohledem strážníků a dalších
úředníků. Začalo zde mapování. Na řadě je dále také
„kontrola“ bydlení v domech
v ulici M. G. Dobnera. Mapování zde proběhlo přesně před
rokem. „V současné době jsme
mapování započali ve dvou
blocích, v oblasti u Krymu. Byli
jsme zde na žádost Krušnohoru, protože se tu situace o dost
zhoršila. A připravujeme se
na další bloky. Budeme určitě
znovu pokračovat v ulici M. G.
Dobnera, v lokalitě U Věžových
domů, ve stovkách a podobně,“
upřesnil lokality dalšího kola
mapování bytů a domů ředitel

Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol.
Městská policie tak neustále kontroluje problémové byty.
Úředníci v doprovodu strážníků
v rámci mapování zjišťují například, kde v bytech je přihlášeno
více lidí, kontrolují se sociální
dávky a jejich čerpání. „Pro nás
má mapování také podstatný význam. Zjišťujeme, jestli se v bytech také nevyskytují závadové
či hledané osoby, jestli zde není
podezření na varny či pěstírny
drog, a samozřejmě fungujeme
jako bezpečnostní doprovod,“
podotkl ředitel městské policie
a potvrdil, že není výjimkou,
kdy se podařilo zadržet například pachatele v celostátním pá-

trání a další. Zástupci bytových
družstev, především Krušnohoru, v rámci mapování kontrolují, zda například žije v bytě
takový počet lidí, kolik osob je
tu hlášeno, zda se jedná o dotyčné hlášené osoby apod. Úřad
práce zjišťuje čerpání dávek a jejich oprávněnost. V případě, že
přijdou úředníci na nepravdivé
údaje, mohou okamžitě sociální dávky krátit. Díky mapování
byla v minulosti řada bytů a jejich osazenstvo vystěhováno,
majitelé začali jednotlivé nájemníky přihlašovat. Jiné případy pomohly zase odhalit nepřiznané přeplatky z některých
nájemních služeb apod.
V současné době se mapování provádí i v návaznosti na
uplatňování opatření obecné
povahy, tedy omezení vyplácení
sociálních dávek a příspěvků na
bydlení. „V rámci nového ma-

pování bychom chtěli postupně
zjišťovat, co se ve městě děje. Zda
lidé migrují a kam, jaké to má
všechno důsledky. Máme předchozí data z mapování uložená a novým mapováním je pak
snadno můžeme porovnávat. Za
určité období pak můžeme vyhodnotit, zda tyto nové prostředky, které město zavádí, našly své
uplatnění,“ podotýká Jaroslav
Hrvol. Jak dále ředitel strážníků
potvrdil, lokality pro mapování
vybírá městská policie na základě podnětů, a to zejména od
předsedů bytových družstev či
společenství vlastníků bytových
domů, ale i na základě podnětů
z úřadu práce. „Z naší statistiky
také známe nejproblémovější lokality. Další však stále přibývají. Konkrétně je to právě oblast
v okolí nádraží, v pětistovkách,“
upozornil šéf městské policie.
(sol)

Podnikatelé začátečníci, neváhejte,
v měšci je pro vás osm miliónů
ÚSTECKÝ KRAJ - Do 9. března mohou začínající podnikatelé žádat
o dotaci v rámci programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“. Celkem je v programu připraveno pro
žadatele 8 milionů korun.
Program pomůže malým začínajícím podnikatelům z Ústeckého kraje. Jeho cílem je zvýšit
konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu
a tvorba nových pracovních příležitostí. O dotaci pro rok 2018

může požádat každý malý začínající podnikatel, který má sídlo
nebo bydliště v Ústeckém kraji,
získal podnikatelské oprávnění
k danému předmětu podnikání
v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím
(tj. 2017 nebo 2018) a splní podmínky programu.

Maximální částka, kterou
může podnikatel od kraje získat,
je 200 tisíc korun, minimální
pak 50 tisíc korun. Poskytnutá
dotace může tvořit maximálně
70 procent celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je
12 měsíců. Jedná se již o 3. ročník tohoto programu – v prvním
ročníku (2016) bylo podpořeno
27 podnikatelů, v druhém ročníku (2017) jich bylo podpoře-

no 46. Více informací naleznete
na webu kraje v sekci „Dotace
a granty“ – podsekci „Podpora
začínajících podnikatelů“
Kontaktní osoby: Mgr. Martina Želinová Langweilová,
email: zelinova.m@kr-ustecky.
cz, tel.: 475 657 676 , Bc. Petra
Razáková, email: razakova.p@
kr-ustecky.cz, tel.: 475 657
167, Ing. Alexandra Zdeňková,
email: zdenkova.a@kr-ustecky.
cz, tel.: 475 657 993.
(nov)
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Nestihli jste žádat o kotlíkovou
dotaci? Máte další šanci!
ÚSTECKÝ KRAJ - Dalších pět měsíců mají zájemci o kotlíkovou dotaci na to, aby na Krajský úřad Ústeckého kraje doručili svou žádost.
Zastupitelstvo totiž prodloužilo termín příjmu žádostí „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva“.
Termín pro příjem žádostí byl prodloužen do 29. června 2018 do
12.00 hodin.
Mezi lidmi, kteří dotaci
už získali, je také Jitka Černá
z Lomu. „Koupili jsme starší
dům s naprosto nevyhovujícím
kotlem na uhlí. Bylo jasné, že ho
budeme muset vyměnit. Kotlíková dotace nám velmi pomoh-
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Dotaci je možné získat až ve výši
80 procent způsobilých nákladů.
Příjem elektronických žádostí
byl zahájen 31. října 2017 v 10 hodin. Elektronická aplikace „Kotlíková dotace“ byla žadatelům přístupná od 2. 10. 2017. Ke 12. 1. 2018
bylo vyřazeno celkem 315 žadatelů
pro nesplnění základních podmínek
dotačního programu, nedoplnění
žádostí v písemné formě a podání
duplicitních žádostí.
la. Bez ní bychom na kotel ještě
dlouho šetřili. Žádost jsme podali elektronicky a bylo to zcela bez
problémů. Žádné dlouhé fronty,
žádné stresové situace,“ chválí
kotlíkovou dotaci Jitka Černá.
Aktuální výzva kotlíkové dotace je už třetí v pořadí. Tu první vyhlásil Ústecký kraj v roce
2013. Z celkové výše dotace

161 700 000 korun, kterou Ústecký kraj získal z Operačního
programu Životní prostředí, je
na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva vyčleněno
156 019 418 korun. Do konce
roku 2019 musí být v Ústeckém
kraji provedeno z dotačního
programu minimálně 1 683 výměn. Příjem žádostí byl zahájen
31. 10. 2017 a za první den bylo
doručeno 1 343 elektronických
žádostí. Do 15. 1. 2018 bylo
doručeno 1 687 elektronických
žádostí. Rada Ústeckého kraje schválila na svém jednání
18. 12. 2017 poskytnutí dotace
630 žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu, za
zhruba 65 mil. Kč. V současné
době probíhá administrativní
kontrola dalších doručených žádostí. „K 15. 1. 2018 bylo 18 mil.
Kč nevyčerpaných finančních
prostředků, z kterých lze uspokojit ještě téměř 140 žadatelů.
I přes rozsáhlou a opakovanou
informační kampaň, a protože
řada žadatelů nesplňuje základní podmínky dotačního programu nastavené Ministerstvem
životního prostředí, stále zbývají

Ve třetí výzvě byl prostor pro plynové kotle.
finanční prostředky a není tak
naplněn stanovený indikátor
1 683 výměn kotlů. Je navrhováno prodloužení termínu příjmu
žádostí. Lze předpokládat, že
v průběhu a po ukončení topné
sezóny 2017/2018, bude zvýšený zájem o provedení výměny
kotlů,“ informoval na jednání
zastupitelstva ve své zprávě ko-

legy zastupitele krajský radní
Stanislav Rybák. Zatímco druhá výzva umožňovala výměnu
zastaralých kotlů jen za kotle
na biomasu nebo tepelná čerpadla, ve třetí stále aktuální výzvě
z loňského roku je možné žádat
na kotel na pevná paliva, na tepelné čerpadlo i na plynový kotel.
(pur)

Janov zůstává problémovou lokalitou
LITVÍNOV - Litvínovští radní schválili bezpečnostní analýzu města
za uplynulý rok. Ta ale nepřinesla žádné novinky. Janov a ubytovna UNO zůstávají dál problémovými lokalitami města. Za největší
problém je považována neustálá migrace obyvatel v rámci Janova.
Z Bezpečnostní analýzy
na území města Litvínova za
rok 2017 vyplývá, že kriminalitu na území města ovlivňuje
přetrvávající
vysoká
nezaměstnanost,
nepříznivá
sociálně-ekonomická struktura
obyvatelstva, hustota a struktura osídlení. Problémovou
lokalitou v Litvínově je Janov.
V sídlišti je vysoká koncentrace obyvatel s nízkou sociálně-ekonomickou úrovní, výrazně ubyl počet starousedlíků.
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Dochází k migraci obyvatel
v rámci sídliště, které má statut
sociálně vyloučené lokality. Sídliště se tak vzhledem ke svým
problémům bez trvalejšího dohledu po stránce bezpečnostní i sociální neobejde. „Je zde
služebna Policie ČR, město zde
má pracoviště terénních pracovníků Sociální služby První krok,
kde mají zázemí také asistentky
prevence kriminality. Působí tu
nízkoprahové centrum Městské
policie Litvínov Jaklík,“ uvedla

místostarostka Litvínova Erika
Sedláčková. „Městská policie
oproti roku 2016 nezaznamenala výrazné rozdíly v narušování
veřejného pořádku v jednotlivých lokalitách města. Z oblasti
dohledu na veřejný pořádek problémy Janova spočívají zejména
v četné migraci obyvatel v rámci
sídliště. S tím souvisí nepořádek
ve společných prostorách domů,
ničení technického vybavení
domů, vloupání do prázdných
bytových jednotek a do nebytových prostor a z části pouliční
drogová problematika,“ doplnil
velitel Městské policie Litvínov
Zdeněk Urban. Další problémovou lokalitou, která spadá

do správního obvodu města
Litvínova, je sociálně vyloučená
oblast - ubytovna UNO. „Jedná
se o uzavřenou společnost klientů stejných potřeb a stejného
způsobu života s nízkou motivací k návratu do standardního
bydlení. Je zde služebna městské
policie a kancelář terénního pracovníka. Ubytovna je pod neustálým dohledem zaměstnanců
městské policie a azylové bydlení
je pod dohledem kamerového
systému,“ uvedla dále Erika
Sedláčková. Situaci chce město
ovlivnit také prostřednictvím
projektů prevence kriminality, na které hodlá získat dotace
v letošním roce.
(pur)

P

orušené paragrafy

Povedený řemeslník
MOST - Na povedeného řemeslníka narazil jeden Mostečan. Chtěl si nechat ve svém
bytě zhotovit šatní skříň. Zhotovitel mu sdělil, že skříň udělá
a že právě může levně nakoupit
u jedné firmy, kde je zrovna časově omezená výhodná nabídka
levného materiálu. Z poškozeného vylákal 11 tisíc korun na
nákup zboží a následně ještě vyinkasoval další částku na dokoupení dalšího materiálu. „Muž ve
věku 48 let z Mostecka nic nekoupil, skříň nezhotovil a peníze si
ponechal pro svoji potřebu. Část
peněz poškozenému již uhradil,“
informovala mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.
Vyšetřovatel mostecké policie
muže obvinil z podvodu.

ti,“ upozornila tisková mluvčí
Ludmila Světláková.

Kamenem do auta

Kradl u „bývalky“

MOST - Mostečtí policisté
obvinili z poškozování cizí věci
27letého muže z Mostu. Ten
měl v nočních hodinách na parkovišti u mosteckého nádraží
poškodit zaparkovaný automobil. „Muž čekal na zastávce, kde
měl údajně slovní spor s nějakým cizincem. Vzal do ruky kámen, a protože prý nechtěl zranit
muže, tak kámen vhodil do parkoviště a zasáhl vozidlo, u kterého poškodil čelní sklo,“ líčí
případ policejní mluvčí Ludmila Světláková. Na místě byl
zadržen policií a skončil v cele.
Jednal zřejmě pod vlivem návykové látky, tvrdil totiž, že ve
vlaku vypil celou láhev alkoholu. Hlídka žádnou jinou osobu
v okolí místa činu nenašla.

MOST - Nefér se zachoval
muž ve věku 23 let z Mostu,
který byl na návštěvě u své
bývalé přítelkyně a využil nestřeženého okamžiku. V bytě
odcizil volně položený mobilní
telefon. Následně ho zpeněžil
v jedné mostecké zastavárně.
Policie mobil nezajistila a nadále po něm pátrá. Inspektor
obvodního oddělení Mostečanovi sdělil podezření ze
spáchání přečinu krádeže ve
zkráceném přípravném řízení.
Poškozená vyčíslila škodu na
tři tisíce korun. „Muži za přečin hrozí až tříletý trest odnětí
svobody. Za stejný delikt byl
již totiž odsouzen v minulos-

MOST - Nepoctivě se zachoval 35letý muž z Chomutova.
Pracoval v Mostě u jedné firmy
na stavebních pracích a ze stavby
měl odcizit bourací kladivo a úhlovou brusku. Kladivo v hodnotě
26 tisíc korun zastavil v jedné
mostecké zastavárně za pár tisíc
korun a brusku, údajně nefunkční, vyhodil. Utržené peníze za
kladivo muž použil pro vlastní
potřebu. Policisté, kteří na případu pracovali, odcizené věci
již nezajistili. Vyšetřovatel muže
obvinil ze zpronevěry, za což mu
může soud uložit až dvouletý
trest odnětí svobody.
(sol)

Z

„Čórky“ na stavbě

Rady města Litvínova

Kdo opraví potok a
mostky?
Rada města Litvínova schválila zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na revitalizaci
Janovského potoka a mostků.
Předpoklad zahájení prací je
květen letošního roku. Předpokládaná hodnota zakázky je
5 milionů korun. Jedná se o rekonstrukci vlastního koryta Janovského potoka, úpravu břehů
včetně dvou propustí a rekonstrukci mostku v ul. Mlýnská
v Hamru. Nabídky se přijímají
do 26. února 2018 do 12 hodin.

Veřejné zakázky
Město Litvínov ve 2. pololetí
roku 2017 vyhlásilo a uzavřelo
46 veřejných zakázek. Zakázky
Litvínov zadává elektronickým
systémem E-ZAK. Zakázky,
které Litvínov ve druhé polovině loňského roku vyhlásil, byly
v předpokládané ceně bezmála
52 miliónů korun. Vysoutěžit
se je podařilo za 37 miliónů korun. Firmy z Litvínova získaly
9 zakázek za 2 milióny korun.
Mostecké si přišly na 2,4 miliónů korun za 11 zakázek.
(pur)

O Velikonočním pondělí si to na
autodromu rozdají cyklisté
MOST - Mostecký autodrom přichází s další novinkou. Jde o cykloštafetu, která bude mít premiéru o Velikonočním pondělí 2. dubna.
Akce je potvrzením tendence autodromu směřovat stále více činností také do nemotoristických sportovních a relaxačních aktivit ve
svém areálu.
Cykloštafetu pořadatelé vypsali pro pětičlenná družstva
ve třech kategoriích: muži, ženy
a smíšená družstva mužů a žen.
Celková délka závodu je 21,060
kilometru. Každý člen družstva
objede co nejrychleji jedno kolo
v délce 4,212 metru, poté předá
v cíli štafetový kolík svému kolegovi.
„Družstvo, jež se přihlásí do
závodu předem prostřednictvím webu autodromu, zaplatí
500 Kč. Startovné uhrazené na
místě v den závodu bude o 100
dražší,“ upřesnila eventová
manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová
Prezentaci je vyhrazen čas od
11 do 13 hodin ve startovní věži
autodromu, závod odstartuje

přesně ve 14 hodin. Nejrychlejší tři družstva v každé kategorii získají poháry a věcné ceny.
„U příležitosti velikonočních
svátků poslouží za štafetový kolík

pomlázka, kterou si každé družstvo musí přivézt. Důležité tedy
je, aby si nikdo pomlázku nezapomněl,“ upozornila Michaela
Rosenkranzová.
I když závodit budou pouze
dospělí, na své si přijdou i děti.
„Zveme k nám do areálu na Velikonoční pondělí celé rodiny.
Pro děti jsme připravili od 10 do
13.30 hodin stylový doprovodný

Premiérová cykloštafeta se těší na sportovce i diváky.

program. Kromě skákacího hradu a dalších atrakcí rozmístíme
podél cílové rovinky okruhu velikonoční čokoládová vajíčka, která budou chlapci a dívky hledat.
Úspěšní nálezci si svůj úlovek
pochopitelně ponechají a mohou
si na něm pochutnat,“ doplnila
Michaela Rosenkranzová.
V souladu s filozofií zpřístupnit areál autodromu co největšímu počtu zájemců o aktivně
strávený čas i při aktivitách
nesouvisejících přímo s motorismem se například loni v listopadu uskutečnil 1. ročník
amatérského běžeckého půlmaratonu, letitou tradici má pak
na velkém okruhu autodromu
každoroční červnový Olympijský běh. Autodrom byl také
předloni a loni jednou ze zastávek pro časovku na trase celostátního vytrvalostního závodu
smíšených družstev handicapovaných i zdravých cyklistů Metrostav handy cyklo maraton.
(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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Vás zve na t aneční večery pro veřejnost

TANČÍRNA

Večery vás bude provázet taneční mistr Stanislav Uxa

Pátek 9.2. 2018
Začátek 19 hod.
Společenský sál
Vstupné 120,- / osoba

Učebna ve VOŠ, OA, SPŠ a SZŠ je letos už třetí podpořená z projektu Chytrých hlav.

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

Těžební společnost pomáhá
se vzděláním už devět let
MOST – Jaká je aktuální rychlost větru, jakou rychlostí letí vystřelená světla nebo jak se vlní světlo, budou s naprostou přesností díky
Chytrým hlavám pro Sever vědět studenti VOŠ, OA, SPŠ a SZŠ v Mostě. Z grantu těžební společnosti vybavila škola učebny biologie a fyziky novými pomůckami.
Fyzika a biologie patří ve
VOŠ, OA, SPŠ a SZŠ mezi maturitní předměty, a proto se škola rozhodla pořídit z Chytrých
hlav nové pomůcky ke zkvalitnění a zatraktivnění jejich
výuky. „Koupili jsme třeba meteostanici, kterou bychom rádi,
jakmile to počasí dovolí, instalovali na zahradě zdravotnické
školy. Naměřené údaje chceme
prezentovat i na facebookovém
profilu školy,“ uvedla ředitelka
Jitka Hašková. Z nových pomůcek mají radost nejen učitelé, ale hlavně studenti. Ti své
nadšení nad „hračkami“, které
jim usnadní poznávat a chápat tak těžké předměty, jako je
fyzika a biologie, předvedli zástupcům těžební firmy v praxi.
O údaje z meteostanice se zatím
postaraly dvě studentky, které
foukáním simulovaly poryvy
větru. Ten skutečný vítr naměří meteostanice hned v jarních
měsících, kdy bude umístěna
v zahradě školy. „Až se budu
procházet se svou vnučkou okolo,

můžu jí vysvětlit, že se nejedná
o ptačí budku, ale že prostřednictvím meteostanice studenti školy
monitorují počasí,“ pochvaloval
si generální ředitel společnosti
Sev.en group Vladimír Rouček.
Ten také uvítal předvedení pomůcek pro fyziku. „Už dlouho
jsem se nesetkal s tím, aby dívka
tak zasvěceně mluvila o fyzice,
jako studentka této školy,“ nešetřil Vladimír Rouček chválou v případě studentky, která
předváděla stavebnici Merkur
v praxi. V letošním roce je to už
třetí učebna, kterou si studenti středních škol na Mostecku
užívají díky podpoře Chtyrých
hlav pro Sever. Vršanská uhelná
ze Sev.en group prostřednictvím grantu rozdělila školám na
Mostecku již 14 milionů korun.
Počet podpořených projektů
se za osm let existence grantu
přiblížil padesátce a vzniklo
téměř 40 nových učeben. Letos
těžební skupina plánuje vyhlásit
další ročník grantu. „Jsme rádi,
že školy reagují na potřeby za-

městnavatelů a my jim chceme
prostřednictvím grantového programu Chytré hlavy pomáhat,
aby z nich odcházeli ti nejlepší
absolventi, kteří budou pracovat ve zdejších firmách, Věříme,
že někteří by si mohli vybrat své
budoucí uplatnění také v energetice,“ konstatoval Vladimír
Rouček. Nové učebny podle
Vladimíra Roučka pomůžou
nejen současným studentům,
ale jsou zároveň investicí do
vzdělání pro další generace.
(pur)

Nové pomůcky předvedli nadšení studenti.

Prevence kriminality 2018: „Aby děti věděly…“
LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila Akční plán prevence kriminality na rok 2018. Mimo jiné zahrnuje tři nové projektové záměry z oblasti prevence kriminality města.
Akční plán prevence kriminality je plán aktivit a činností
odboru sociálních věcí a školství a Městské policie Litvínov
v roce 2018. V akčním plánu
je především činnost nízkoprahového centra Jaklík v Janově
a preventistky městské policie
Litvínov Michaely Hejčové.
„V Jaklíku se chceme během celého roku zaměřit na zvyšování
občansko společenské odpovědnosti dětí. Aby věděly, jak zachránit kamaráda, kdy a jak zavolat
pomoc, jak se zachovat v krizových situacích, ale například
i základy první pomoci. Dále
chceme u dětí zvyšovat povědomí
o zásadních událostech a výročích. Kromě každodenní činnosti
připravujeme také mimořádné
akce a samozřejmě letní příměstský tábor,“ uvedla preventistka
Michaela Hejčová. Ta kromě
činnosti v Jaklíku zajišťuje také
akce pro základní školy a komunikuje se seniory. Dále je v akč-

ním plánu prevence kriminality
obsažena činnost asistentek prevence kriminality. „Asistentky

Centrem prevence kriminality je v Litvínově Jaklík.

prevence kriminality pracují
v celém městě. Rozděleny jsou
do dvojic a každá dvojice se soustředí na jednu základní školu.
Dohlíží na okolí školy v době příchodu a odchodu žáků, ale také
pomáhají preventistce při školních akcích,“ představil činnost
asistentek prevence kriminality
zástupce velitele Městské policie Litvínov Karel Šefl. V akčním plánu prevence kriminality
jsou dále jednorázové aktivity
v podobě příměstského tábora,
víkendové pobyty, besedy, vždy
zaměřené na konkrétní cílovou
skupinu, ať už na seniory, děti
nebo jejich rodiče. V akčním
plánu je dále zohledněna činnost Klubíku v ubytovně UNO,
volnočasová odpoledne sociálních služeb, projekty prevence kriminality, na které město
žádá dotaci. Letos město požádá o dotaci 200 tis. Kč na tři
nové projekty. Od Ministerstva
vnitra ČR žádá město podporu na projekty Hýbeme naším
světem, Kurátoři pomáhají IV.
aneb Kombi víkend a Forenzní
značení kol.
(pur)

zpravodajství
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Děti a senioři hráli turnaj v pexesu - kdo vyhrál?
MEZIBOŘÍ - Děti z mateřské školy Kaštánek z Litvínova a senioři
z Domova sociálních služeb v Meziboří pokračují i v letošním roce
v projektu mezigeneračního setkávání. Tentokrát se pustili do turnaje v pexesu.
„Pro naše klienty je to skvělé
cvičení paměti. Děti ale samozřejmě byly lepší. Hrálo se po čtyřech
u osmi stolů. Do finále postoupily
tři děti a jen jedna naše klientka.
I tak si to ale všichni ohromně užili. Klienti jsou už na návštěvy dětí
z Kaštánku zvyklí, těší se na ně a je
to pro ně velmi příjemná změna.
Tentokrát bylo pro děti i seniory
připraveno nádherné překvapení.
Po skončení turnaje jsme vypustili dva balóny štěstí, které donesly
učitelky z mateřské školy. Symbolizovaly právě dvě generace, dětí
a seniorů,“ říká Blanka Beranová, aktivizační pracovnice v sociálních službách. Senioři si už
v rámci projektu s dětmi zazpívali, pekli spolu vánoční cukroví
a vzpomínali na vánoční zvyky.
Také spolu už soutěžili, a to v turnaji Člověče, nezlob se! „Byli spolu i na výletě. Vydali se společně
do Svinčic. Našim klientům společnost dětí velmi svědčí a děti se
chovají, jakoby je už dávno znaly.

Potkala jsme nedávno jednu holčičku, která k nám chodí, i s maminkou ve městě. Hned se ke mně

hlásila a vykládala, jakou další
společnou akci máme v plánu. Je
to velmi milé, když vidíte, jak děti
a senioři nemají žádné zábrany
a problém v komunikaci mezi sebou,“ říká dále Blanka Beranová.
Projekt mezigenerační spolupráce byl nastartován v září loňského

Děti v pexesu porazily seniory na celé čáře.

roku. V celém projektu jde především o společné zážitky a prožité chvíle. „Babičky a dědové jsou
pro děti staršími kamarády. Tak
k nim přistupují, a tak se k nim
také chovají. Projekt je prospěšný
pro obě generace,“ míní Blanka
Beranová. V rámci projektu se
s klienty DSS Meziboří setkávají
děti, které jsou letos v mateřské
škole v nejvyšší třídě. „Před sebou
máme do června ještě celou spoustu aktivit. Hned v březnu je to
v rámci Březen - měsíc knih čtení
před spaním. To se senioři vydají
pro změnu za dětmi do mateřské
školy. Před odpoledním spaním
jim budou předčítat pohádky. Už
jsme vybrali knihu. Babičky, které
budou předčítat, si ji vzaly k sobě,
aby si četbu nacvičily. Připravují
i malou dramatizaci textu. Dále
nás čeká olympiáda, kdy budeme společně sportovat. V červnu
se rozloučíme na akci Mezibořské slunce. Tradičně na tuto akci
zveme seniory z jiných sociálních
zařízení z okolí. Tentokrát jedno
družstvo vytvoří i naši noví malí
kamarádi z mateřské školy Kaštánek,“ uzavřela Blanka Beranová.
(pur)

Meziboří hledá dobrovolné hasiče
MEZIBOŘÍ - Mezibořští dobrovolní hasiči hledají další nadšence,
kteří jsou stejně jako oni ochotni ve svém volném čase zachraňovat
životy a majetky svých sousedů. Vyhlásili proto nábor nových členů.
„Být dobrovolným hasičem
je jedinečná zkušenost pro celý
váš život. Systémem vzdělávání
a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí,
které budete využívat i ve svém
osobním životě,“ horuje pro
práci dobrovolných hasičů veli-

tel jednotky Václav Kraus. Pro
zařazení do výcviku stačí splnit
podmínky, přihlásit se mohou
muži i ženy. Jediným požadavkem je věk. Zájemce musí být
starší osmnácti let. „Pro přijetí
do výjezdové jednotky SDH nepotřebujete žádné specifické ha-

sičské znalosti a dovednosti, jen
chuť a čas se je naučit,“ ujistil
Václav Kraus. Při výcviku se naučíte, jak na hašení požárů, zásahy při dopravních nehodách
včetně první pomoci, technické
zásahy řezání stromů, likvidace
nebezpečného hmyzu, odstraňování nebezpečných látek,
záchranu a evakuaci osob, zvířat a majetku a mnoho dalšího.
„Získáte odborné vzdělání v ne-

tradičním oboru, ale hlavně se
dostanete do kolektivu lidí, kteří
vás nikdy nezklamou,“ ujistil
Václav Kraus. Podmínkou je
mimo jiné trestní bezúhonnost,
zdravotní způsobilost a dobrá fyzická zdatnost. Pokud vás
práce dobrovolného hasiče
láká, přihlaste se v hasičské
zbrojnici mezibořských dobrovolných hasičů na Markově
kopci.
(pur)

O čem jednali krajští
zastupitelé
Pohotovost v kraji
zajištěna
Již řadu let funguje model
lékařské pohotovostní služby,
ve kterém kraj poskytne městu dotaci na zajištění pohotovostí a město následně uzavírá
smlouvu s příslušným poskytovatelem zdravotních služeb
o provozu ordinací LPS. Jedná
se o města Děčín, Rumburk,
Varnsdorf, Ústí nad Labem,
Bílina, Louny, Žatec, Chomutov a Kadaň. Ve spádových oblastech, kde města neuzavřela
smlouvy s krajem, kraj je následně oslovil a uzavřel smlouvy s poskytovateli zdravotních
služeb, kteří vystupují v roli
provozovatele ordinací LPS.
Tato situace nastala v případě
Teplic, Litvínova, Mostu, Litoměřice a Roudnice nad Labem.
Zmíněná města jsou ale připravena podílet se finančně ve
spolupráci s krajem na zajištění příslušných pohotovostních
ordinací ve své spádové oblasti.
Vzhledem k navýšení platových
tarifů zaměstnanců ve zdravot-

nictví navýšil i Ústecký kraj dotace městům na zajištění LPS,
a to o 2 480 korun.

Ministerstvo
kontrolovalo informace
V období od 1. 10. 2016 do
18. 10. 2017 bylo Ústeckým
krajem vyřízeno 80 žádostí
o poskytnutí informace dle zákona. Kontrola zjistila porušení
u dvanácti žádostí. Proti žádnému zjištěnému porušení nebyla
podána stížnost a žadatelé byli
s vyřízením plně spokojeni.
Kontrola vytkla jedno nedodržení 15denní lhůty pro vyřízení
žádosti o jeden pracovní den.
Čtyřikrát se jednalo o případ
vyřízení žádosti žadatele neformálním způsobem. Dále se jednalo o dva případy nedodržení
15denní lhůty pro zveřejnění
informace poskytnuté žadateli
na webu kraje a nakonec o pět
případů, kdy nebyla uveřejněna
samotná poskytnutá informace,
ačkoliv neměla charakter mimořádně rozsáhlé elektronicky
poskytnuté informace.
(pur)

Chemická olympiáda zná vítěze
V létě budou reprezentovat Česko
?? - Více než šedesát talentovaných středoškoláků soupeřilo minulý
týden v národním kole 54. ročníku Chemické olympiády. Hlavními
motivy teoretických a praktických úloh v laboratořích byly molekulární orbitaly, reakce plynů, chemické inženýrství nebo DNA. Tradiční soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, organizátorem je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
Strategickým partnerem je skupina Unipetrol.
Na rozdíl od loňska, kdy se
národní kolo konalo v průmyslovém areálu Chempark Záluží
skupiny Unipetrol, přivítala
tentokrát mladé chemiky Farmaceutická fakulta Univerzity
Karlovy v Hradci Králové. Vítězem gymnaziální kategorie
se stal Jan Obořil z Gymnázia
Brno-Bystrc. Kategorii průmyslových škol ovládl Petr

Palivec z Masarykovy střední
školy chemické v Praze. Prvních 16 finalistů gymnaziální
kategorie postoupilo na výběrové soustředění, kde se utkají
o šanci reprezentovat Česko na
jubilejním 50. ročníku Mezinárodní chemické olympiády.
Ten se uskuteční ve dnech 19.
- 29. července 2018 v Bratislavě
a Praze.

Ze soutěžících studentů vzejde budoucí světová elita chemiků
v akademické i soukromé sféře. V červenci 2018 se uskuteční jubilejní
50. ročník olympiády, společnými organizátory jsou Česká republika
a Slovensko (v roce 1968 hostilo premiérový ročník Československo).
Platinovým partnerem olympiády je skupina Unipetrol, záštitu nad
akcí udělil mimo jiné Český olympijský výbor. Ceny předával ředitel
ﬁremní komunikace Unipetrolu Jiří Hájek.

NÁBOR
na brigádu pro rok 2018

TRAŤOVÝ
KOMISAŘ
„Hledání odpovědí na složité
otázky, experimenty, dílčí triumfy
i pochyby jsou přirozenou součástí DNA všech vědců. Je to náš poznávací kód. Jsem šťastný, že rok
co rok můžu v rámci chemické
olympiády vídat nové nadšence,
kteří za pár let ponesou na bedrech budoucnost našeho fascinujícího oboru,“ říká Karel Melzoch,
rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
„Naše vzájemná spolupráce
s VŠCHT trvá již 17 let. Zaměřujeme se také na podporu středních škol v okolí našich výrobních areálů. Příkladem je třeba
litvínovská střední škola Schola
Humanitas, jejíž student Dominik Krupka se probojoval až do
finále,“ řekl Andrzej Modrzejewski, generální ředitel skupiny
Unipetrol a dodal: „Podpořili
jsme také mezinárodní kolo chemické olympiády, které se v červenci uskuteční v Praze a Bratislavě.“
(nov)
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inzerce

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 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

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030
Hledáme idiky a idie autobus
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:
DOPRAVNÍ PODNIK mst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

RŮZNÉ

■ V Mostě prodám koš na dřevo
ke krbu + krbové nářadí černo-zlaté 4ks – nové, nepoužité, celkem
1.000 Kč. Telefonovat večer 607
277 880.
■ V Mostě prodám z důvodu
stěhování velkou starožitnou jídelnu ve výborném stavu, 2x sedací soupravu, 2 skříně, 2 skleníky,
kredenc, zrcadlo, almaru, vitrínu a
doplňky. Cena 250.000 Kč. Telefon
607 277 880.
■ V Mostě prodám sporák na PB
– 1.900 Kč, kupeckou váhu – 500
Kč, stoly 4-6 osob 500 Kč/ks, velký
stůl spojený s 2 lavicemi trubkami,
vhodné na chatu cena 1.300 Kč.
Telefonovat večer 607 277 880.
■ Prodám jezdecké kalhoty zn:
EASY RIDER vel. 40 – vhodné ještě
na trénink. Cena 200 Kč. Litvínov
736 469 724.
■ Prodám 2 prošívané deky, zachovalé, béžové. Vhodné na zahradu, chatu či chalupu. Cena 400
Kč. Litvínov 736 469 724.
■ Prodám kožešinové soupravy
čepice a límce. Nutrie a stříbrná
liška, můžeme se dohodnout na
ceně. Litvínov 736 469 724.
■ Prodám pánské sjezdové černé šponovky s laclem vel. 50. Cena
200 Kč. Litvínov 736 469 724.
■ Prodám hezký, zánovní přehoz
do dívčího pokoje 4-8 let. Barva
lila s růžovou, typ Barbie. PC 800
Kč, nyní 250 Kč. Litvínov 736 469
724.
■ Prodám bílý psací stolek IKEA –
š. 120 cm, h. 60 cm, v. 70 cm. Cena
750 Kč. Litvínov 736 469 724.
■ Prodám vyvýšenou dětskou
postel, borovice IKEA – š. 90 cm,
v. 170 cm, d. 200 cm, bez matrace.
Cena 1.500 Kč. Litvínov 736 469
724.
■ Prodám 2 klasické retro žehličky, velice zachovalé, cena 100 Kč/
ks. Litvínov 736 469 724.

■ 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.

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

Telefon: 602 199 000

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



■ Koupím byt nejlépe: 2+1, 2+kk,

ƉƌŽǀŽǌKZE/

případně i jiné velikosti bytu v
Mostě a okolí. Nabídněte zajímavou cenu – rychlá platba v hotovosti. Případně dluh zaplatím.
Kontakt: norge71@seznam.cz, tel.
778 476 756.

Ì ŽďƐůƵŚĂǌĞŵŶşĐŚƐƚƌŽũƽʹďƵůĚŽǌĞƌ͕ŬŽůŽǀǉŶĂŬůĂĚĂē

Ì ƷƉƌĂǀĄƌĞŶƐŬǉĚĢůŶşŬƐŽďƐůƵŚŽƵss

ŬŽŶƚĂŬƚƉ͘DĂƚĢũŬĂ͕ϰϳϲϭϯϯϯϮϰ͕ĞͲŵĂŝů͗ŵĂƚĞũŬĂΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ
Ì ƉƌŽǀŽǌŶşĞůĞŬƚƌŝŬĄƎƐǀǇŚů͘ē͘ϱϬͬϭϵϳϴ^ď͘Αϲ
ŬŽŶƚĂŬƚƉ͘ĞŵĂŶ͕ϰϳϲϭϯϯϯϭϰ͕ĞͲŵĂŝů͗ǌĞŵĂŶΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ
Ì ƉƌŽǀŽǌŶşǌĄŵĞēŶşŬͲƐŽƵƐƚƌƵǎŶşŬʹƉůĂƚŶĠƐǀĄƎĞēƐŬĠǌŬŽƵƓŬǇ͕ƉƌĂǆĞ
ŬŽŶƚĂŬƚƉ͘WƌŽĐŚĄǌŬĂ͕ϰϳϲϭϯϯϯϭϵ͕ĞͲŵĂŝů͗ƉƌŽĐŚĂǌŬĂΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ


ƉƌŽǀŽǌWZhE\Ks
Ì ŽƉĞƌĄƚŽƌƐŽďƐůƵŚŽƵss
Ì ƉƌŽǀŽǌŶşǌĄŵĞēŶşŬʹƉůĂƚŶĠƐǀĄƎĞēƐŬĠǌŬŽƵƓŬǇ͕ƉƌĂǆĞ
ŬŽŶƚĂŬƚƉ͘>Ăŝƚů͕ϰϳϰϲϯϴϬϴϮ͕ĞͲŵĂŝů͗ůĂŝƚůΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ


ƉƌŽǀŽǌ>E/
Ì ƉƌŽǀŽǌŶşǌĄŵĞēŶşŬʹƉůĂƚŶĠƐǀĄƎĞēƐŬĠǌŬŽƵƓŬǇ͕ƉƌĂǆĞ
ŬŽŶƚĂŬƚĐ͘,ŽůĞēĞŬ͕ϰϳϲϭϰϬϭϰϳ͕ĞͲŵĂŝů͗ŚŽůĞĐĞŬΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ


ƉƌŽǀŽǌ,EKs
Ì ƎŝĚŝēŶĄŬůĂĚŶşŚŽĂƵƚŽŵŽďŝůƵʹ\WƐŬ͕͘ƉƌŽĨĞƐŶşƉƌƽŬĂǌ͕ƉƌƽŬĂǌƐƚƌŽũŶşŬĂǀşƚĄŶ

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

ŬŽŶƚĂŬƚĐ͘,ŽůĞēĞŬ͕ϰϳϲϭϰϬϭϰϳ͕ĞͲŵĂŝů͗ŚŽůĞĐĞŬΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ

WŝƓƚĞĂǀŽůĞũƚĞ͗<ZDK^d͕Ă͘Ɛ͕͘ĂƚĞĐŬĄϭϴϵϵͬϮϱ͕ϰϯϰϯϬDŽƐƚ
ϰϳϲϰϰϮϱϮϮ͕ƵůƌǇĐŚŽǀĂΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ
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Zdecimovaní Černí andělé doma
na švédský Höörs nestačili
MOST - Zraněními a nemocemi zdecimovaný mostecký tým Černých
andělů bohužel nestačil na švédský Höörs a na domácí palubovce
v dalším utkání poháru EHF prohrál.

Litvínov bral dva body na
ledě sousedního Chomutova
CHOMUTOV - Prvního venkovního vítězství v novém roce dosáhl Litvínov v derby s Chomutovem. Na ledě Pirátů dokázal
třikrát srovnat náskok soupeře
a nakonec rozhodnout v samostatných nájezdech.
U tří gólů byl útočník Juraj Mikúš (1 + 1 a rozhodující
nájezd). Do sestavy se vrátili
obránce Sorvik a útočník Černý.
V zápase nechyběli ani oba bratři Lukešové, starší litvínovský
forvard František a mladší chomutovský gólman Štěpán.
„Do zápasu jsme nevstoupili
podle našeho záměru. Ve hře pět
na pět se nám nedařilo hrát, co
jsme si před utkáním řekli. Měli
jsme dvě přesilovky, ale nebyly
povedené, takže z počátečního
tlaku, který jsme díky přesilovkám mohli mít, jsme neměli nic.
Naopak jsme dostali gól, který
jsme v závěru dorovnali. Druhá
třetina už byla lepší, ale opět jsme
prohrávali. Naštěstí jsme další
povedenou přesilovkou srovnali.
Ve třetí třetině jsme se vlastními
vyloučeními dostali pod tlak, kte-

rý soupeř po našich ubráněných
oslabení využil. Už to nevypadalo dobře, naštěstí jsme v závěru
utkání srovnali. Jsme šťastní, že
jsme si vybojovali bod v nájezdech,“ řekl k průběhu utkání
asistent trenéra Darek Stránský.
Piráti Chomutov – HC Verva
Litvínov 3:4sn (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0
– 0:1). Branky a nahrávky: 7.
Vantuch, 25. V. Růžička (Mrázek), 54. Szathmáry (Smejkal)
– 19. Mikúš (F. Lukeš, Hübl),
29. F. Lukeš (Mikúš, Kubát), 57.
Doudera, nájezd Mikúš. Rozhodčí: Úlehla a Bulanov. Vyloučení: 4:4, navíc Čutta (L) 2+10
min. nesportovní chování .Využití: 0:2. Oslabení: 0:0. Zásahy:
Š. Lukeš 17 – Kantor 21. Diváci:
4 732. Sestava HC Verva Litvínov: Kantor – Iberer, Sørvik –
Baránek, Čutta – Kubát, Gula
– Doudera – Sklenička – M. Růžička, Mikúš, Černý – Trávníček
(C), Gerhát, Jurčík – F. Lukeš,
Hübl, Jánský – Matoušek, Válek,
Řehoř. Připraven Soukup. Trenéři Šlégr, Stránský, Weissmann,
Skuhrovec.
(jak)

Fanoušci hokeje, POZOR!
MOST - Domácí utkání MOSTEČTÍ LVI - SK
Kadaň se překládá ze soboty 17. 2. na neděli
18. 2. Čas od 17:30 hodin zůstává.

Krasobruslařky přivezly
medaile z Náchoda a Žebráku
NÁCHOD, ŽEBRÁK - Úspěch slavily mostecké krasobruslařky
při závodech v Náchodě, kde se
představila čtveřice reprezentantek zdejšího oddílu. Sophie
Ellen Kučabová v kategorii žačky nejmladší A, Eva Blahoutová
mezi staršími nováčky, Stela Nováková s Anetou Mrkvičkovou
pak mezi nováčky mladšími při
ISU závodu.
Všechny čtyři závodnice se

mezi velikou konkurencí neztratily, zajely krásné jízdy a všechny si vybojovaly ty nejpřednější
příčky. Anetka si na krk pověsila zlatou medaili, Stelinka stříbrnou a Evička se Sophinkou
bronzovou. Další úspěch pak
zaznamenala Mariana Kordíková, která ze sedmnácti závodnic
kategorie přípravka vybojovala
při závodech v Žebráku krásné
druhé místo.
(jak)

Domácí sice museli už od počátku utkání dotahovat soupeřův náskok, ale stále se drželi na
dostřel. Bohužel na konci první
půle po podobné situaci, jako ve
Švédsku proti stejnému soupeři potkala Markétu Jeřábkovou,
musela být ze hřiště odvezena
Veronika Šípová s podezřením
na vážné zranění kolene. Do
šaten se šlo se čtyřbrankovým
rozdílem ve prospěch Höörsu.

Ve druhé půli ale Švédky lépe
vystihly začátek a po třech rychlých akcích navýšily svůj náskok
na sedm branek a oslabenému
domácímu týmu už se jej nepodařilo dotáhnout. „Bohužel, tolik
výpadků v sestavě už nedokážeme
vykompenzovat. Dnes jsme doslova vytáhli tři hráčky z postele, stačí nám to ale jen na určitý časový
úsek v zápase, po který dokážeme
se soupeřem držet krok. Je to pro

nás velká tragédie, jsem tu přes
dva roky a nikdy jsem nezažil
takovou situaci a tolik výpadků
hráček. Je obrovská škoda, že se
nám to stalo zrovna teď, protože
už před časem jsme zjistili, že bychom v této skupině mohli držet
krok, ale to bychom museli být
kompletní a všechno by do sebe
muselo zapadat. Pro hráčky je
to přesto obrovská zkušenost, zejména pro ty mladé. Už v zápase
v Zalau jsme hru postavili tak,
aby si zahrálo maximum hráček,
protože každá odehraná část zápasu je obrovsky posune. Nakonec
jsme tak postavili i dnešní střídání. Tento cíl jsme tedy možná částečně splnili, to ostatní bohužel ne.
Přišli jsme o další mladou zkušenou hráčku, Veroniku Šípovou,
podle reakcí to vypadá na závažné poranění kolene. Přitom už ve
středu hrajeme s Porubou další
kolo MOL ligy a upřímně řečeno
dá se jen odhadovat, kdo bude
moci v tomto zápase nastoupit,“
okomentoval výsledek trenér
Černých andělů Peter Dávid.
DHK Baník Most – Höörs
19:31 (11:15). Branky Mostu:
Szarková 11, Kovářová 4, Janoušková 2, Dvořáková a Kostelná po 1. Rozhodčí: Rauchs
a Linster (Lux), 7 m hody:
5/5.3/3.
(jak)

V jablonecké České mincovně 26. ledna slavnostně vyrazili minci ke 20. výročí výhry
českých hokejistů na zimních
olympijských hrách v Naganu,
věnovanou zesnulému trenérovi zlatého týmu Ivanu Hlinkovi.
Mince je ve zlatém a stříbrném
provedení.
U příležitosti 20. výročí
jednoho z největších triumfů
českého kolektivního sportu
vychází půluncová zlatá a jednouncová stříbrná mince České
mincovny věnovaná hokejové
legendě Ivanu Hlinkovi, který
by právě 26. ledna oslavil své 68.
narozeniny.

Ražby se zúčastnila manželka
hokejové legendy Liběna Hlinková a olympijský vítěz Martin
Procházka. S Liběnou Hlinkovou následně mince představil
v Praze také hokejový trenér
a Hlinkův kolega Slavomír Lener.
Česká mincovna letos představí v souvislosti s dvacátým
výročím vítězství v Naganu
i zvláštní novou sběratelskou
sérii zvanou České hokejové legendy. „Postupně se na mincích
objeví například také Pavel Patera, David Moravec nebo Dominik
Hašek a jejich předchůdci reprezentující československý hokej Ja-

Na extraligu zase až
v březnu
Hokejová Tipsport extraliga bude mít pauzu kvůli
zimní olympiádě, takže na
další domácí mistrovské
utkání HC Verva Litvínov se
půjde až v březnu. V pátek 2.
března do Litvínova přijedou
Vítkovice.

Vítání olympiády na
kluzišti
Na kluzišti u magistrátu
budou Mostečané v pátek
9. února vítat zahájení 23.
zimních olympijských her.
Přichystáno je vystoupení krasobruslařů, závody
v rychlobruslení, nájezdy na
brankáře a střelba na branku.
Program začíná v 15 hodin.

Hokejistky hrají
třikrát doma
Hráčky HC Litvínov se
hned třikrát po sobě o víkendu představí v domácím
utkání s Karvinou. První
duel hrají dnes od 20.00 hodin. Další v sobotu 10. února
od 15.00 hodin a poslední
v neděli 11. února od 10.00
hodin.

Čísla jsem si prostě prohodila, říká Kostelná

Souš změří síly doma
s Březovou

ního gymnázia zvyklá i na ranní
tréninky.

Dalším soupeřem v přípravě na divizní jarní boje
Baníku Souš bude celek
Olympie Březová. Ten se
s domácím týmem střetne
v sobotu 10. února na umělé
trávě. Utkání začíná v 10.30
hodin.

MOST - Jednou z nových tváří v týmu Černých andělů je Katarína
Kostelná. Do Mostu přišla z Trenčína a poprvé se mosteckému publiku představila v utkání s Larvikem. Jak si v Mostě zvyká a kdo vlastně rozhodl o tom, že se bude věnovat házené, prozradila v krátkém
rozhovoru.
Bylo náročné odejít zrovna
do Mostu, který není zrovna
blízko?
Nebylo to lehké, přece jen je
to z Trenčína dálka, ale celkem
rychle jsem si zvykla. Mám
štěstí i v tom, že jsme sem šly
s brankářkou Kristýnou Opátovou společně, takže člověk není
sám v úplně neznámém prostředí. Trošku sehrálo roli i to, že
jsou tu i další hráčky ze Slovenska a také trenéři. Hlavně jsem
si ale řekla, že chci zkusit něco
nového, bude to pro mě nová
zkušenost, navíc v týmu, kde
jsou výborné, zkušené hráčky.
Ani rodiče mi nijak nebránili,
naopak, řekli, že se můžu rozhodnout sama.
V čem je zásadní rozdíl mezi
Mostem a Trenčínem?
V Trenčíně jsme byly hlavně
mladé hráčky, které spolu začínaly už jako malé a byly jsme

pořád spolu. Neměly jsme mezi
sebou zkušenější hráčky, které
by nás táhly a hlídaly, abychom
v důležitých momentech nic
nezkazily a neudělaly chybu.
Na druhou stranu třeba na tréninkovou zátěž jsem si v Mostě
zvykla rychle, jsem ze sportov-

Premiéru před mosteckým
publikem jste si odbyla rovnou v Evropském poháru proti
Larviku. Jaký to byl zážitek?
Bylo to naprosto super. Já
během utkání vnímám i atmosféru v hale a je vždycky úplně
úžasné, když je plná hala a lidé
křičí a povzbuzují vás. Možnost zahrát si Evropský pohár
je skvělá a vlastně také hrála roli
v tom, že jsem přišla do Mostu.
Chtěla jsem vyzkoušet i něco
jiného, nejen MOL ligu. Zahrát
si i proti tak vyspělým týmům
z celé Evropy, jako je třeba právě
Larvik. Hrozně si tyhle zápasy
užívám a těším se na ně.
Na andělském dresu nosíte číslo 81. Má pro vás nějaký
speciální význam?
Už odmalička jsem měla na
dresu osmnáctku a tak nějak se
to se mnou táhlo, ale nemělo to
žádný speciální význam. Když
jsem přišla sem, osmnáctka byla
obsazená, tak jsem si ta čísla
prostě jen prohodila.
(jak)

Zlato a stříbro pro Ivana Hlinku
LITVÍNOV - Obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix před nedělním utkáním Litvínova s Mladou Boleslaví slavnostně předal Liběně
Hlinkové novou minci, věnovanou Ivanu Hlinkovi.
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roslav Pouzar, František Pospíšil
nebo Milan Nový,“ dodal Černý.
Autorem pamětní mince
s hokejovou tematikou je zkušený medailér Petr Horák, mezi
jehož oblíbená témata patří právě sport.
Zlatou
variantu
mince,
o hmotnosti jedné poloviny
trojské unce, lze zakoupit za 22
950 korun a vychází v limitovaném nákladu 500 kusů. Jednouncová mince ve stříbrném
provedení pak vychází v tematickém emisním nákladu 1 998
kusů a lze ji zakoupit za 1 650
korun.
Ivan Hlinka proslul jako jeden z nejlepších hokejistů československé historie a později
jako trenér, který dovedl český
národní tým ke zlatu na zim-

Kadeti se představí
dvakrát doma
Tým kadetů U17 Basketbalového klubu Baník Most
sehraje dvě utkání Regionální divize na domácí palubovce. V pátek 9. února se střetne
s BK Horejsek Děčín, a to od
18 hodin. V neděli 11. února
pak od 12.00 hodin nastoupí
proti TJ Slovan Varnsdorf.
Oba zápasy se hrají ve sportovní hale v Mostě.

Dorostenci se utkají
s týmy Kladna
Dorostenci Mosteckého
fotbalového klubu kategorie U17 a U16 se v přípravě střetnou s týmy Kladna.
Mladší dorost U17 sehraje
své utkání na umělé trávě
Fotbalového stadionu Josefa
Masopusta v sobotu 10. února od 10.00 hodin. U16 nastoupí ve stejný den od 11.45
hodin.

Grand Prix turnaj
staršího dorostu

ních olympijských hrách v Naganu roku 1998. Jako útočník
třikrát vyhrál mistrovství světa. V lize odehrál 525 zápasů,
ve kterých vstřelil 342 gólů, za
reprezentaci nastoupil ve 259
utkáních a nastřílel 133 gólů.
Coby kouč pak vedle slavného
Nagana, které je považováno za

největší kolektivní úspěch v historii československého sportu,
vyhrál s reprezentací mistrovství světa a stal se prvním evropským trenérem, který koučoval
tým NHL po celou sezonu. Jeho
kariéru ukončila autonehoda,
při které ve věku pouhých 54 let
tragicky zahynul.
(jak)

Badmintonový turnaj kategorie Grand Prix pro starší
dorostence se v sobotu 10.
února uskuteční v Mostě,
a to v hale TJ Lokomotiva
Most. Vypsán je pro U19
a jeho pořadatelem je Super
Stars Most. Začíná se v 9.00
hodin.
(jak)
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Pouhých 120 km
od Prahy,
100 km od Plzně
a 15 km od Karlových Varů na
jdete kompletní
zázemí špičkového
lyžařského střediska. Areál nabízí
18 km sjezdovek
se 4 lanovkami, 5 vle
ky a 3 lyžařskými pásy v dětskýc
h parcích. Nová
sjezdovka do Jáchy
mova s délkou
2 950 m a šířkou
až 100 m patří
k nejdelším a nejši
rším sjezdovkám
v České republice.
Vyznavači freestylu ocení funpark
s překážkami
a skoky. Skiareál
nabízí půjčovny
lyžařského vybave
ní, lyžařské školy
a kvalifikované in
struktory. Vícedenní skipasy jsou
platné i pro sousední areál Fichtelb
erg v Německu.
Interskiregion Fic
htelberg – Klínovec nabízí celkem
34 km sjezdovek,
1 kabinovou lanov
ku, 6 sedačkových lanovek a 11
vleků. Skibus je
zdarma. Pro běžk
aře je udržováno
50 km běžeckých
tratí. Bohaté občerstvení samozřej
mostí.
Kontakty: Telefon
: +420 415 240
240 E-mail: info@k
linovec.cz Web:
www.klinovec.cz
Parkování na Klín
ovci zdarma!

Na lyže a běžky do Krušných hor
ÚSTECKÝ KRAJ – Zima ještě ani zdaleka neřekla své poslední slovo a lyžařské areály v Krušných horách nabízí
upravené sjezdovky. Stačí jen vyrazit do hor a užít si tu pravou zimu za humny.

SKIKLUB TELNICE KRUŠNÉ HORY –
ZADNÍ TELNICE
středisko
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E-mail:
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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

