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MOST – Areál netradičních sportů je uzavřen. Sportovní centrum se 
rozhodla uzavřít Sportovní hala Most kvůli nebezpečí, a to nejméně 
do poloviny dubna. 

Sportovní oddíly, kluby, 
ale i veřejnost, která využíva-
la Areál netradičních sportů 
v Mostě, mají prozatím smůlu. 
Areál netradičních sportů je 
bez výjimky uzavřen. „Došlo 
zde k  narušení částí souvisejí-
cích se statikou budovy. Prvotně 
se jednalo o posun konstrukce 
skleněné kabiny a navazujících 
zděných stěn, následně se roz-
bily skleněné výplně a objevily 

se také drobné trhliny ve zdi,“ 
popsal aktuální stav ředitel 
Sportovní haly Most Petr For-
mánek. To je také hlavní dů-
vod, proč se rozhodl z bezpeč-
nostně preventivních důvodů 
sportoviště okamžitě uzavřít. 
„Společně s městem jsme zadali 
odborný statický posudek, který 
by nám měl dát odpověď, co se 
tu stalo. Vzhledem k  tomu, že 
měření se budou provádět opa-
kovaně, potrvá uzavření areálu 
nejméně do poloviny dubna,“ 
podotkl ředitel. Dobrou zprá-

vou může být, že prvotní mě-
ření naznačují, že by budova 
a její komplexní statika měly 
být v pořádku. „V areálu se nyní 
provedou opatření, jako jsou 
podpěry a podobně a uvidíme, 
co vzejde z posudku,“ uvedl Petr 
Formánek a dodal: „Jako správ-
ci mnoha areálů tady v  Mostě 
věnujeme technickým stavům 
budov velkou pozornost. Snaží-
me se o zvýšenou péči a kontro-
lu. I proto jsme stávající situaci 
v  Areálu netradičních sportů 
odhalili včas.“

Areál netradičních sportů 
se nachází v  těsném sousedství 
Podkrušnohorského gymnázia, 
na Zahražanech. Objekt byl 
vybudován v šedesátých letech 
minulého století. Budova prošla 
nedávno uvnitř prostor rekon-
strukcí a modernizací. „Budova 
je pro současné potřeby napros-
to vyhovující. Celé zázemí pro 
sportovce, rozhodčí a správce 
objektu prošlo rekonstrukcí, bylo 
zatepleno, je tu nové sociální 
zařízení, sprchy, topení atd. Ob-
jekt je z tohoto pohledu naprosto 
v  pořádku,“ konstatoval ředitel 
Formánek. 



Areál netradičních sportů uzavřen

  Akvarijní trhy 

MOST – V sobotu 17. 
února od 9 hodin 
proběhnou ve Středisku 
volného času akvarijní 
trhy. Vstupné 20 Kč/ 
dospělí, děti do 15 let 
zdarma.

  Maškarní bál

MOST – V úterý 20. úno-
ra od 10 hodin pořádá 
Mateřské centrum Du-
hová školička  maškarní 
bál plný soutěží, her, 
tance a vyhodnocení 
masek. Vstupné 40 Kč/ 
rodina.

  Masopustní rej

MOST – V neděli 18. 
února ve 14.45 hodin 
vyjde průvod masek z 
1. náměstí do Střediska 
volného času.  Soutěže, 
zábavný program a malé 
občerstvení. Vstupné je 
kostým či maska. Akci 
pořádá SVČ.

  Hudební koktejl

MOST – V pátek 16. úno-
ra od 18 hodin  vystoupí 
na malém sále ZUŠ F. L. 
Gassmanna pozounové 
kvarteto Brass Colle-
gium. Představí méně 
známě barokní autory, 
ale i legendy populární a 
jazzové hudby. Vstupné 
zdarma.

Co se stalo uvnitř sportovního areálu odhalí odborný posudek...

Křest fi lmu: Chrám z popela zdvižený 22. 2. od 18 hodin. 

Akce je určena široké veřejnosti. Film byl natočen u příležitosti uplynutí 500 let 
od položení základního kamene stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Kostel není vytápěn, nezapomeňte teplé oblečení.

MOST - Postup krajského úřadu 
ve věci zrušení pokuty, kterou 
autodromu za porušení pro-
tihlukové vyhlášky vloni uložil 
Magistrát města Mostu, shleda-
lo Ministerstvo vnitra jako ne-
přípustný zásah do práv města 
na samosprávu. Vydalo proto 
rozhodnutí, jímž ruší rozhodnu-
tí krajského úřadu.

Pro formální nedostatky ruší 
ministerstvo též rozhodnutí 
magistrátu a věc mu vrací k no-
vému projednání. V odůvodně-
ní ministerstvo mimo jiné uvá-
dí, že posouzení nezákonnosti 
obecně závazné vyhlášky obce 
přísluší toliko Ústavnímu sou-
du ČR a nikoliv krajskému úřa-
du. V tomto postupu krajského 
úřadu vidí Ministerstvo vnitra 
jeho zásadní pochybení, které 
činí jeho rozhodnutí nezákon-
ným. „Potvrdilo se to, co jsme 
říkali. Zákonnost vydané obecně 
závazné vyhlášky může posoudit 
jedině nezávislý soud. Vyhlášku 
jsme měli za zákonnou a jako ta-
kovou ji budeme dále prosazovat 
a v  rámci možností dbát na její 

dodržování,“ řekl primátor měs-
ta Mostu Jan Paparega.

Vyhlášku o regulaci hlučných 
činností mostečtí zastupitelé 
schválili v březnu loňského roku. 
Město udělilo provozovateli au-
todromu pokutu ve výši 35 000 
korun za to, že v neděli 2. dubna 
v době od 12 do 18 hodin měl 
údajně rušit část obyvatel žijí-
cích v  okolí areálu autodromu 
hluk z vozidel, která se zúčastni-
la volných jízd na velkém závod-
ním okruhu. Tuto pokutu ovšem 
ústecký krajský úřad zrušil a ří-
zení zastavil.  (nov)

Primátor: „Protihlukovou 
vyhlášku budeme 
dál prosazovat“

Knihovna jeden den pro čtenáře uzavřena
MOST – Městská knihovna Most oznamuje svým čtenářům 
a návštěvníkům, že z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude 
ve čtvrtek 1. března pro veřejnost uzavřena. Odstávka knihovny 
potrvá celý den.  (nov)

IAreál netradičních sportů zůsta-
ne kvůli problémům se statikou 
zcela uzavřen nejméně do polo-
viny dubna 2018.
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MOST - Mostečané by se mohli dočkat nového autobusového nádra-
ží. To by mohlo být na stávajícím zchátralém a prázdném původním 
nádraží (které je však v  rukou soukromého majitele), nebo by se 
mohlo vybudovat nové.

Nové autobusové nádraží by 
si podle radnice Mostečané bez-
pochyby zasloužili. „Stále se ne-
vzdáváme myšlenky, že by Most 
měl mít své autobusové nádraží, 
byť některým občanům vyhovu-
je, že na autobusovou linku mo-
hou dojít do centra. Není to ale 
správné, aby tři čtyři autobusy 
stály například u  Kahanu nebo 
u  Centralu…“ uvedl náměstek 
primátora Marek Hrvol.

Občané se totiž na nádraží ze 
všech míst ve městě dostanou 
snadno i  městskou hromadnou 
dopravou, kterou navíc mají 
některé skupiny obyvatel, na-
příklad senioři, či školáci, zdar-
ma. „Nabízejí se dvě možnosti. 
Jednou z nich je využít stávající 
autobusové nádraží, které však 
patří společnosti BUS.COM, a.s.“ 
namítá Marek Hrvol. Věc má ale 
háček. Město už několik let se 

společnosti neúspěšně vyjedná-
vá o případném odkupu. „Mají 
nepřiměřené požadavky. Nechali 
jsme si zpracovat znalecký po-
sudek, který bude předmětem 
pro další jednání v následujících 
měsících. Ale máme i  záložní 
variantu,“ prozradil dále Ma-
rek Hrvol. Z  hlediska nového 
územního plánu lze autobusové 
nádraží realizovat i  na protější 
straně společnosti BUS.COM. 
„Je to na levé protější straně, kde 
jsou pozemky města. Nádraží by 
se mohlo nově postavit zde. Tento 
záměr vyplynul z  projednávání 
Strategického plánu udržitelné 

městské mobility,“ uvedl primá-
tor Jan Paparega. Podle vedení 
města bude záležet, jak budou 
obě varianty fi nančně náročné. 
V případě výkupu pozemků od 
společnosti BUS.COM by měs-
to muselo pozemky odkoupit 
v řádu dvaceti až třiceti milionů 
korun. „K tomu by se musely při-
počíst samozřejmě další náklady 
na realizaci nádraží. Ani jedna 
z  těchto variant není laciná, ale 
v  rámci střednědobého záměru 
by toto mělo být zapracováno do 
rozpočtového výhledu města,“ je 
přesvědčen náměstek primátora 
Hrvol. (sol)

MOSTECKO - Cestující MHD čeká v  úseku mezi Litvínovem a  Zálu-
žím víkendová výluka tramvají. Výpadek tramvají začne od soboty 
17. února 2018 od 4.00 hodin do neděle 18. února 2018 do 23.15 ho-
din. Týkat se bude provozu tramvajové linky č. 4 v úseku Litvínov, 
Citadela - Záluží, CHEMOPETROL.

Po dobu výluky bude za tram-
vaj zajištěna náhradní autobuso-
vá doprava. První spoj náhradní 
autobusové dopravy jede z  Litví-
nova, Citadela v sobotu 17. úno-
ra 2018 ve 4.12 hodin. První spoj 
náhradní autobusové dopravy 
jede ze Záluží, Chemopetrol v so-
botu 17. února 2018 ve 4.22 hodin.

Linka č.  4 pojede z  Litvíno-
va, Citadela z  otočky tramvají 

ulicí Podkrušnohorská a  S. K. 
Neumanna do zastávky ná-
hradní dopravy Litvínov, Zim-
ní stadion, (zastávka Litvínov, 
U dílen nebude po dobu výluky 
obsluhována), dále jede Žižko-
vou ulicí do zastávky Litvínov, 
Technické služby. V  Litvínově, 
Poliklinika staví v  zastávce ná-
hradní dopravy a dále zajíždí po 
tramvajovém pásu do zastávky 

Litvínov, Obchodní dům a poté 
jede do zastávky Litvínov, Ná-
draží, kde staví ve směru Most 
v zastávce linky č. 13 a ve směru 
Litvínov, Citadela v  náhradní 
zastávce na autobusovém ná-
draží (na 1. nástupišti). Dále 
jede podél kolejí (staví ve všech 
zastávkách náhradní dopravy) 
až k Chemopetrolu, kde staví 
u otočky tramvají a při jízdě do 
Litvínova i na hlavním nástupi-
šti v  zastávce linky č.  28. Dále 
jede zpět po stejné trase. Auto-
busy náhradní dopravy budou 
označeny číslem linky 4 a cedulí 
Náhradní autobusová doprava.

„V noci ze soboty 17. února na 
neděli 18.  února  2018 dojde 
k výluce provozu celé tramvajové 
linky č. 40. Za tramvajovou lin-
ku č. 40 bude zajištěna náhrad-
ní autobusová doprava v plném 
rozsahu. Autobus náhradní do-
pravy bude označen číslem linky 
40 a cedulí Náhradní autobuso-
vá doprava. Tramvajová linka 
č. 2 bude jezdit beze změn,“ do-
plnil k výlukám o následujícím 
víkendu Jiří Holý z úseku stra-
tegie a  komunikace Dopravní-
ho podniku měst Mostu a Litví-
nova. 

(sol)

MOST - Studenti mosteckého Podkrušnohorského gymnázia už 
podruhé zpívali pro Diakonii ČCE v Mostě. K charitativní sbírce ma-
teriální pomoci se připojili i další středoškoláci, žáci a pedagogové 
z Mostecka jako např. VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, SŠ Interdact Most 
či ZŠ a SOŠ Hamr. Sbírka materiální pomoci tak v závěru loňského 
a na počátku letošního roku doplnila chybějící zásoby trvanlivých 
potravin a drogérie v hodnotě několika tisíc korun.

Dary jako např.  těstoviny, 
dětská výživa, rýže, mléko, slad-
kosti, konzervy apod. jsou urče-
ny ženám a dětem z Azylového 
domu v  Mostě a  také klientům 
zapojeným do programu sociál-
ní práce v ohrožených rodinách.

Studenti Podkrušnohorského 
gymnázia svou účast hodnotí 
ústy Marka Fuxe:

„Dolní budova naší školy těs-
ně sousedí s  azylovým domem. 
V něm Diakonie ČCE poskytuje 
sociální pomoc ženám a matkám 
v tísni. A tak je to správně. Totiž 
pomáhat, na to nepotřebujeme 

jezdit prstem po globusu, stačí se 
umět porozhlédnout kolem sebe. 
Hodnota pomoci bližnímu přece 
neroste se vzdáleností místa po-
moci od vlastního domova. Nás 
zavazuje především vědomí, že 
v  blízkosti naší školy je místo, 
kde jsou ženy, matky, kterým je 
potřeba pomáhat. Ostatně sou-
náležitost, obětavost a  pokora 
v nás jistojistě probouzejí to vel-
ké, co v  každém uvnitř (snad) 
dřímá. Uspořádali jsme sbírku 
věcí a pokračovali sbírkou emocí 
- spolu s  vedoucím azylu Janem 
Panochou jsme společně povída-

li, hráli vánoční písně, zpívali. 
Nebylo to ve stereu a  nebylo to 
v  ‚empétři‘. Možná to však bylo 
o  to upřímnější, opravdovější, 
lidštější.“

Všem, kteří se sbírky zúčast-
nili, patří za jejich opakovanou 
podporu a  solidaritu upřímné 
poděkování.

 (nov)

MOST - Podkrušnohorské 
gymnázium v Mostě zve všech-
ny uchazeče a  jejich rodiče 
k  návštěvě školy. Připraven je 
bohatý program a  veškeré in-
formace k  přijímacímu řízení. 

Den otevřených dveří se koná 
21.  2. od 16 do 18  hodin. Ad-
resa: Podkrušnohorské gymná-
zium, Most, příspěvková orga-
nizace, Československé armády 
1530/29.  (nov)

MOST - NADACE STUDENT in-
formuje studenty a  ostatní zá-
jemce o studium, že dochází ke 
změně v poskytování fi nančních 
příspěvků.

Finanční výpomoc stu-
dentům již nebude (počínaje 
školním/akademickým rokem 
2018/2019) poskytovat Nadace 
Student, ale statutární město 
Most prostřednictvím Komi-
se školské a  kulturní. Agendu 

fi nančních příspěvků bude za-
jišťovat Magistrát města Mostu, 
odbor školství, kultury a  spor-
tu. Zájemci o  fi nanční příspě-
vek pro školní/akademický 
rok 2018/2019 se mohou obra-
cet na odbor školství, kultury 
a sportu, na Mgr. Ing. Mirosla-
vu Fichtnerovou,  kde obdrží 
veškeré informace,  jak získat 
příspěvek včetně formuláře - 
žádosti.  (nov)

MOST - Mostecký magistrát se 
připravuje na Den dětské on-
kologie, který tentokrát připadá 
na sobotu 17. února. Řada měst 
v tento den nasvítí „zlatým svět-
lem“ nějakou významnou do-
minantu. V  letošním roce si jej 
již počtvrté připomene Česká 
republika a  potřetí také město 
Most, které nechá o  víkendu 
nasvítit budovu magistrátu. Po-
slouží k  tomu vánoční výzdo-
ba. Podrobnosti čtenáři najdou 
na webových stránkách www.

haima.cz a  www.dendetskeon-
kologie.cz. „Různá onkologická, 
nádorová onemocnění nejsou 
jen záležitostí dospělých, ale ne-
vyhýbají se ani dětem. I v  jejich 
případě je velmi důležité včasné 
odhalení příznaků, znovuzařa-
zení do společnosti nebo navý-
šení fi nančních prostředků na 
výzkum. Právě proto se celosvě-
tově připomíná Den dětské onko-
logie,“ doplnila tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu.

(sol)

MOST - Country kapela Stará 
Sešlost pořádá v neděli 18. úno-
ra od 15.30 do 18.30  hodin 
Taneční odpoledne nejen pro 

seniory. K tanci i poslechu Sta-
rá Sešlost hraje na Benediktu 
Most, vstupné je zdarma. 

(nov)

Most potřebuje své autobusové nádraží

O víkendu nepojede tramvaj číslo 4

Nadace Student - změna pravidel

Magistrát ve zlatém světle

Nahlédněte do gymnázia

Zahraje Stará Sešlost

Studenti darovali potraviny i sbírku emocí

MOST - V době od 1. března do 
30.  dubna bude omezen do-
pravní provoz v  ulici U  Školy 
v  Mostě. Důvodem je rekon-
strukce kanalizace a vodovodu.

V  ulici U  Školy a  přilehlých 
křižovatkách dojde k  úplnému 
uzavření komunikace. Objízdné 
trasy povedou ulicemi Jána Ko-
llára a  Spojovací. „Město Most 
vyzývá všechny účastníky silnič-
ního provozu, aby dbali zvýšené 
opatrnosti a  věnovali pozornost 
osazenému přechodnému do-

pravnímu značení,“ upozorňuje 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.  (nov)

Dopravní omezení ul. U Školy

Charitativní koncert studentů a žáků pomohl potřebným.

Současné autobusové nádraží patří soukromé společnosti. Ta ho za lacino prodat ale rozhodně nechce.
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MOST - Na Benediktu se chystají novinky. Plánuje je tu město Most 
společně s  technickými službami. Zrekonstruovat by se zde mělo 
jedno ze dvou chátrajících hřišť. Opraví se také in -line dráha, cyklo-
stezka a bruslařská dráha se oddělí od zdejší komunikace a parkovi-
ště kvůli vyšší bezpečnosti.

Dvě zchátralá hřiště na Be-
nediktu, která zde stojí zhruba 
patnáct let a v posledních letech 
zejí prázdnotou, by se měla dát 
znova do pořádku. „Letos vy-
soutěžíme dodavatele. Vzhledem 
k  tomu, že jde o  poměrně ná-
kladnou záležitost, letos bychom 
opravili zatím jen jedno z  těchto 
hřišť. I  když ve velmi špatném 
stavu jsou obě,“ připustil mo-
stecký primátor Jan Paparega. 
Hřiště byla v předchozích letech 
hodně využívaná. Teprve v  po-

sledních letech zejí prázdnotou. 
„Obě hřiště byla dříve navštěvova-
ná a využívaná. Prázdno je tam 
určitě vzhledem k  technickému 
stavu. Věříme, že až je opravíme, 
lidé si sem cestu znova najdou. 
Hřiště zůstanou oplocená. Máme 
zde správce, který se o ně stará,“ 
uvedl dále primátor. V  rámci 
stavebních úprav se vymění stá-
vající podklad a  položí se nový 
povrch sportoviště včetně zho-
tovení nového drenážního sys-
tému. Vybudovat by se tu měla 

vodopropustná asfaltová deska, 
na kterou bude následně polo-
žen koberec s  umělou trávou. 
Součástí stavebních úprav bu-
dou i nové betonové základy pod 
brankové konstrukce. Účel spor-
toviště zůstane zachován a bude 
sloužit pro malou kopanou.

Bruslaři mimo 
komunikaci

Letos se na Benediktu plá-
nují i další úpravy. Ty souvisejí 
s  in -line dráhou, cyklostezkou 
a zvýšením bezpečnosti. „Chtěli 
bychom bruslařskou dráhu umís-
tit mimo část, kde jezdí a parkují 
vozidla, tedy ze strany, odkud 
se přijíždí od menšího kruhové-

ho objezdu. Dráha se přemístí 
za plot a  napojí se až v  zadní 
části traktu tak, aby to bylo jak 
pro bruslaře, tak ale i maminky 
s  kočárky a  další pěší bezpečné. 
Zvlášť v  létě je zde vyšší provoz 
a  nechceme riskovat, aby se tu 
něco stalo,“ upozornil dále prv-
ní muž města. Dokončit by se 
měla i poslední část cyklotrasy. 
„Úprava proběhne v té části, kde 
je dnes bahnitá cesta. Cyklostez-
ka na Benediktu by tak měla být 
kompletní,“ doplnil náměstek 
primátora Marek Hrvol. Úpra-
vy kolem oddělení komuni-
kace, parkoviště a  dráhy spolu 
s  cyklostezkou by neměly být 
fi nančně ani technicky náročné. 
„Předpoklad nákladů je v  řádu 
jednoho a  půl milionu korun. 
Rádi bychom i tuto část realizo-
vali už letos,“ upřesnil primátor.

Rozšíření grilování
Revitalizovat oddychovou 

zónu na Benediktu budou letos 
také Technické služby města 
Mostu. „Vedle stávající a  pravi-
delné údržby areálu, která se pře-
devším týká sečení trávy a oprav 
mobiliáře, vývozu odpadkových 
košů a  celkového udržování čis-
toty, je pro veřejnost v  dubnu 
a květnu plánována rekonstruk-
ce jednoho multifunkčního hřiště 
s umělou trávou. Dále pak vybu-
dování dalšího grilovacího místa 
pro veřejnost, oprava schodiště 
pro bezproblémový přístup na 
dětské hřiště a také oprava asfal-
tové in -line dráhy,“ vyjmenoval 
ředitel mosteckých technických 
služeb Pavel Hlaváček.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST - Stavební pozemky v Mostě budou zas o něco dražší. Město 
aktualizovalo Cenovou mapu pozemků. Nová cena vzrostla v  prů-
měru o pět procent. V některých částech města až o dvacet.

Radní doporučili zastupite-
lům vydat obecně závaznou vy-
hlášku, kterou se vydává Ceno-
vá mapa stavebních pozemků. 
Jedná se o aktualizaci předchozí 
cenové mapy. „Aktualizace ce-
nové mapy probíhá každé dva 
roky. Obdobně jako v celé repub-
lice, cena stavebních pozemků 
po aktualizaci opět stoupla. Je 
to v  řádu pěti procent u  většiny 
pozemků. Jsou ale i  místa, na-

příklad v  části Čepiroh, kde byl 
nárůst až o dvacet procent. Měs-
to v  těchto lokalitách už nemá 
příliš co prodávat, probíhají zde 
většinou privátní prodeje. Ceno-
vou mapou se neřídí jen město, 
ale například i realitní kanceláře, 
či privátní klientela, která nemá 
srovnání,“ uvedl náměstek pri-
mátora Marek Hrvol.

Předchozí cenová mapa měla 
počet použitých cenových úrov-

ní 24. Aktualizovaná jich má 
nově 25. Cenové rozpětí v mapě 
se pohybuje od 100 Kč za metr 
čtvereční do 2 500 Kč za metr 
čtvereční. Z cenové mapy se vy-
loučily všechny pozemky, které 
nelze považovat za stavební. „Ná-
růst v  některých místech je vý-
raznější. Postupem let se tak ceny 
stávají někde až neúnosné. Věří-
me, že se jednalo o poslední zvy-
šování a že by se měl tento trend 
zastavit,“ uvedl dále k  cenovým 
mapám náměstek Hrvol. Měs-
to dokonce uvažuje, že by místo 
aktualizace cenové mapy využí-

valo jiné řešení. „Cenová mapa 
se bude muset nyní aktualizovat 
každoročně. Je otázkou, zda -li 
pokračovat touto formou, nebo ce-
novou mapu nahradit znaleckými 
posudky. Nyní stála aktualizace 
město kolem tři sta tisíc korun. Je 
potřeba propočítat, co by bylo pro 
město výhodnější a také administ-
rativně uchopitelnější. Výhodnější 
variantu bychom následně zvoli-
li,“ nebrání se změně Marek Hr-
vol. Novou cenovou mapu budou 
prostřednictvím vyhlášky schva-
lovat zastupitelé na svém únoro-
vém zasedání. (sol)

MOST - Také letos se město 
Most bude ucházet o  následu-
jící projekty prevence krimina-
lity. 

Radní schválili následující 
projekty:

- Rozšíření městského ka-
merového dozorového systému 
do sociálně vyloučených lokalit 
města

- Seber odvahu - získej do-
vednosti - braň se

- Pojďme spolu za přírodou - 
pobytový výjezd s kurátory pro 
děti a mládež

- Dovybavení strážníků měst-
ské policie 16 kusy minikamer

Tři z výše uvedených projektů 
budou předloženy do programu 
Ministerstva vnitra - Program 
prevence kriminality na místní 
úrovni. V  případě projektu na 
dovybavení strážníků minikame-
rami se jedná o  program dotací 
z  rozpočtu Ústeckého kraje. Po-
kud budou projekty městu schvá-
leny, pak na ně dostane dotaci 
ve výši 90 procent, až na projekt 
Pojďme spolu za přírodou, kde by 
dotace činila 30 procent.  (sol)

Bude odstraněno bláto 
z chodníků a silnice v ul. S. K. 
Neumanna, kde se prováděla 
výměna kanalizace? Akce fi ni-
šovala těsně před Vánoci a  do 
dnešního dne nedošlo k vyčiš-
tění komunikací.

Děkuji za tento dotaz. Vyzvali 
jsme zhotovitele investiční akce 
k  opětovnému úklidu, který by 
měl být proveden v  nejbližší 
době.

Chci se zeptat, zda má měs-
to Most nějakou představu, 
co udělat s nehezkým, možná 
až ošklivým středem města 
kolem Repre, Prioru a  pošty. 
Podle mého názoru je oprav-
du k zamyšlení, jestli má cen-
trum města vypadat tak, jak 
vypadá.

Jde -li o budovu Repre a jeho 
okolí, pak musím říci, že se nám 
teprve v roce 2016 podařilo zís-

kat tuto budovu včetně okol-
ních pozemků zpět do majetku 
města poté, co bývalé vedení 
města tyto nemovitosti pod ce-
nou prodalo. Od té doby pracu-
jeme na přípravě rekonstrukce 
budovy Repre a  jeho okolí. 
V  tuto chvíli byl vysoutěžen 
zpracovatel projektové doku-
mentace, která by měla být ho-
tova ve druhé polovině tohoto 
roku. Po jejím zpracování a vy-
dání všech potřebných povole-
ní bude možné budovu Repre 
a  její okolí zrekonstruovat. In-
formace o plánech vedení měs-
ta je možné najít na webu v od-
kazech goo.gl/ux8dvg a goo.gl/
S1HNUq. Pokud jde o  budovu 
Prioru, pak tato není v majetku 
města, kdy se snažíme s  vlast-
níkem jednat o  jeho záměrech. 
Dle jeho zástupců ovšem o  re-
konstrukci budovy Prioru neu-
važuje.  (nov)

Pozemky v Mostě stoupají na ceně

Na Benediktu se opraví chátrající hřiště

Projekty prevence 
kriminality

  PTEJTE SE POLITIKŮ

Vybíráme z dotazů položených na facebookovém profi lu města Mostu. 
Odpovídá primátor Mostu Jan Paparega

 Areál patří mezi navště-
vovaný a využívaný nejen spor-
tovními oddíly a kluby, ale i ze 
strany veřejnosti. „Stadion je vel-
mi vyhledávaný hokejbalovými 
družstvy. V  celé republice jsou 
pouze dvě krytá tato hřiště a u nás 
v Mostě je jedno z nich. Konat se tu 
měl nyní krajský přebor v elektro-
nických šipkách, ten byl ale kvůli 
současné situaci odvolán. Věříme 
však, že do budoucna se obdobná 

příležitost určitě naskytne. Konají 
se tu také komerční akce, napří-
klad nedávná výstava dinosaurů 
a podobně,“ vyjmenoval některé 
z aktivit zdejšího sportoviště Petr 
Formánek. Krytý stadion vyu-
žívá veřejnost k  in-line bruslení. 
Zvláště pak v  zimních měsících, 
když nemohou lidé provětrat ko-
lečkové brusle venku, patří Areál 
netradičních sportů k vyhledáva-
ným cílům.  (sol)

Areál netradičních 
sportů uzavřen

MOST - Umělecký šéf Di-
vadla rozmanitostí a hu-
dební dramaturg Městské-
ho divadla Most a Divadla 
rozmanitostí Tomáš Alferi 
obdržel cenu Osobnost roku 
Ústeckého kraje 2017.  V ka-
tegorii kultura se umístil na 
druhém místě. Čtenářskou 
anketu Osobnost roku již 
posedmé uspořádalo vyda-
vatelství Metropol a Skupina 
ČEZ. Nad akcí převzal zášti-
tu hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.  (nov)

MOST – Divadlo rozmanitostí 
uvede premiéru hudebně-lout-
kové verze klasické pohádky 
ZLATOVLÁSKA. Známý příběh 
o zemské spravedlnosti a nad-
pozemské lásce, která je její po-
mocnicí, je určen pro děti, ale na 
své si jistě přijdou i dospěláci.

Inscenace je dílem loutkohe-
rečky souboru Divadla rozma-
nitostí Jitky Rakové, která pro-
pojuje tradiční (klasické) prvky 
loutkového divadla se současný-
mi. „Divadlo rozmanitostí právě 
žije premiérou Zlatovlásky. Nová 
inscenace Jitky Rakové na mo-
tivy Karla Jaromíra  Erbena pro 
nejmenší děti, která jistě zaujme 
i jejich rodiče, nese výrazný řez-
bářský rukopis Vlastislava Brože. 
Tentokrát s hudbou Adolfa Hájka, 
člena mostecké kapely Dost času. 
Malí i velcí diváci se mohou těšit 
na krásné dřevěné loutky, klasic-
ký příběh o Jiříkovi, zlém králi 
a Zlatovlásce i na herecké výkony 
Jitky Rakové a Terezy Karáskové,“ 
uvedla mluvčí mosteckého diva-
dla Lenka Krestová.  (nov)

Divadlo rozmanitostí uvede 
premiéru pohádky ZLATOVLÁSKA

Premiéra proběhne v sobotu 17. února  v 17 hodin. 

Předpremiéra je naplánována na sobotu 17. února od 10 hodin 

Další reprízu pro rodiče s dětmi divadlo uvede v sobotu 24. března od 10 hodin

Město plánuje na Benediktu oddělit části, kde parkují vozidla a zároveň chodí lidé či jezdí bruslaři.
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MOST - Radní schválili společnosti Autodrom Most výjimku z obec-
ně závazné vyhlášky o  regulaci hlučných činností. Jedná se o  ob-
dobné závody, které město autodromu povolilo v  rámci výjimky 
i v loňském roce.

„Dlouho jsme o  tomto mate-
riálu diskutovali. Generální ře-
ditel autodromu pan Volovecký 
odpověděl na dotazy radních 
a  dopracoval tento materiál. 
K  akcím, které jsme povolovali 
i  loni, přibyly ještě nějaké, na-
příklad historické motocykly,“ 
uvedl primátor Jan Paparega 
a  dodal: „Víme, že největším 
problémem z  hlediska hluku 
jsou právě motocykly, ale máme 
vyhlášku, která reguluje hlučné 
činnosti.“ Město věří, že auto-
drom bude dodržovat deklaro-

vané sliby a  bude pokračovat 
v  uplatňování opatření, která 
by měla hluk i nadále snižovat. 
„Autodrom plánuje i  letos opat-
ření, která by měla přispět ke 
snížení hlukové zátěže, tak aby 
co nejméně obtěžovali občany. 
Ať se jedná o montáže tlumivek 
do motocyklů či snížení hladiny 
hluku vozidel, která jsou vpou-
štěna na závodní dráhu. Ujistili 
nás, že toto budou kontrolovat,“ 
podotkl primátor Paparega.

Všechny možné nástroje 
proti snižování hluku se snaží 

uplatňovat i  město Most. Jed-
ním z  nich bylo i  vydání nové 
protihlukové vyhlášky města, 
která je v  platnosti již od loň-
ského roku. Patří sem ale i nový 
měřič hluku. Ten pořídilo měs-
to vloni a  nechalo ho umístit 
v okolí závodního okruhu. Hla-
dina nastavená na tomto měřiči 
je na hranici 50 dB. „Jde o velmi 
přísné nastavení parametrů vůči 
autodromu. Hladina je tu pře-
kračována. Autodrom si je toho 
vědom. Není ale už na nás toto 
soudit a řešit. Spolek Zdraví pro 
Most může ale tato data zachy-
cená měřičem využít například 
pro uplatnění právních kroků,“ 
doplnil ještě primátor. 

(sol)

MOST - Po patnácti letech vedení Městské knihovny v  Mostě byl 
s okamžitou platností odvolán její ředitel Tomáš Ondrášek. Na po-
zici nového šéfa město vyhlašuje výběrové řízení.

Mostečtí radní odvolali 
k  31.  7.  2018 několik ředitelů 
svých příspěvkových organizací. 
Jedná se o ředitele základních škol 
v ulicích Svážná, Obránců míru, 
J. A. Komenského a  Základní 
umělecké školy F. L. Gassmanna. 
„Tito ředitelé působí na základních 
školách více jak dvacet let. Sami 
řekli, že nejsou schopni tuto funk-
ci zastávat po další šestileté obdo-
bí. Schválili jsme také vyhlášení 
konkursních řízení na tyto pozice. 
Nicméně, ředitelé se mohou do 
výběrového řízení samozřejmě při-
hlásit znovu,“ uvedla náměstkyně 
primátora pro školství, kulturu 
a sport Markéta Stará.

K  datu 9.  2. radní odvolali 
také ředitele Městské knihov-
ny Most. I  v  tomto případě 
schválili vyhlášení konkursu. 
Řízením knihovny byl dočasně 
pověřen Petr Král - současný 
statutární zástupce odvola-
ného ředitele. „Delší dobu se 
nedařilo s  ředitelem knihovny 
spolupracovat a  komunikovat. 
Nerespektuje své nadřízené 
a  blokuje více než měsíc pro-
jekční přípravu na nové Repre. 
Po společném jednání zástupců 
města s projektanty, které se 
týkalo projektové dokumenta-
ce na rekonstrukci Repre, bylo 
několikrát zdůrazněno, že pan 

Ondrášek neposkytoval projek-
tantům požadované informace 
a tím zdržoval projekční práce 
již od počátku,“ uvedla hlavní 
důvody pro odvolání náměst-
kyně primátora. Současné 
vedení města vytýká řediteli 
knihovny, kterou vedl více než 
patnáct let, že upřednostňoval 
nadstavbové zájmy nad zájmy 
hlavní činnosti knihovny. „Vní-
máme i pozitiva, která přinesla 
knihovna za období jeho dlou-
holetého fungování. Knihovna, 
která se ale nesoustředí na svou 
hlavní činnost, nedigitalizuje, 
jednoduše nemodernizuje, tím 
pádem stagnuje a  v  porovnání 
s  jinými knihovnami rozhodně 
nepatří mezi špičku,“ uvedla 
dále Markéta Stará. „Během 
doby našeho funkčního období 

se nakumulovaly nedostatky, na 
které ale nebylo ze strany pana 
Ondráška refl ektováno. Nebyly 
například dodrženy a  zajištěny 
základní bezpečnostní prvky, 
což je závažné pochybení,“ do-
dal ještě primátor Jan Papare-
ga.

„Všechny aktivity, které zde 
probíhaly dosud, tu budou fun-
govat i  nadále, včetně koncertů, 
promítání, výstav  atd.,“ ujistila 
dále Markéta Stará.

Vyjádření Tomáše Ondráš-
ka: „Můj vyhazov odhlasovala 
rada města, tedy jedenáct poli-
tiků. Do knihovny chodí třetina 
města a stěžují si pouze na zimu. 
Myslím, že můžu odejít s hlavou 
zvednutou. Děkuji všem, kteří 
knihovně a nekomerční kultuře 
v Mostě fandili.“ (sol)

Kanalizace 
v Rudolicích

MOST - Obyvatelé městské 
části Rudolic se konečně dočkají 
dlouho plánované rekonstrukce 
splaškové kanalizace. Rozšíře-
ním splaškové kanalizace, tedy 
rozšířením svodu odpadních 
vod v ulici Ke Skále a Na Výšině, 
dojde ke zlepšení současného 
stavu a  oddělení splaškových 
vod od vod dešťových.

Pod Garáží bez vody
MOST - Ke zlepšení situace 

by mělo dojít v ulici Pod Garáží. 
Město zde plánuje úpravu do-

pravní situace. „V ulici Pod Ga-
ráží, kde bude vybudováno nové 
parkoviště pro 33 vozů, bude 
součástí stavby také odvodnění 
nových ploch a  jejich osvětlení,“ 
doplnila tisková mluvčí magist-
rátu Alena Sedláčková.

Zebry budou svítit
MOST - Veřejná zakázka se 

chystá také v  rámci osvětlení 
dalších přechodů pro chodce. 
V  rámci první etapy se osvětlí 
přechody a  upraví se vodorov-
né a  svislé dopravní značení na 
několika místech. Budou sem 
patřit přechody v ulici Obránců 
míru, U  Věžových domů, u  11. 

ZŠ a Víta Nejedlého, v ulici Jiří-
ho z Poděbrad, Josefa Suka a Pod 
Lajsníkem. Účastníci veřejné za-
kázky mohou podávat nabídku 
na plnění jen jedné, více nebo 
všech částí veřejné zakázky.

Odtahy vozidel
MOST - Městská policie Most 

zajišťuje odtahy vozidel během 
blokového čištění města, za tím-
to účelem má odtahové vozidlo. 
„Aby mohla městská policie tuto 
službu zajišťovat v  potřebném 
rozsahu, potřebuje mít k  dispo-
zici spolupracující odtahovou 
službu. Tu jí poskytne Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvínova,“ 

uvedla tisková mluvčí Alena 
Sedláčková.

Prodeje pozemků
MOST - Radní vzali na vědo-

mí zprávu o příjmech za prodej 
nemovitostí za rok 2017. Příjmy 
z prodeje pozemků činily zhru-
ba 96 milionů korun. Příjmy 
z  prodeje objektů za uvedené 
období dosáhly výše zhruba 
15,8 milionu korun.

Cena vody
MOST - Radní schválili cenu 

užitkové vody ve strategické 
průmyslové zóně Joseph ve výši 
24,15 Kč včetně DPH. (sol)

Z Rady města Mostu

Radní odvolali ředitele knihovny a škol

Autodrom dostal výjimku 
Zelenou dostaly i historické motocykly

Výjimku na 
autodromu dostaly 
pro rok 2018 akce:

1) Th e Most AUTO-
SHOW #7 - 25.  3. od 9 do 
17 hodin

2) Carbonia Cup - 15.  4. 
od 9 do 18 hodin s přestáv-
kou od 13 do 14 hodin

3) Th e Most Show featu-
ring ADAC GT MASTERS 
- 27. 4.–29. 4. od 8 do 18 ho-
din

4) Th e Most Trabant - 
1.  5.  (den státního svátku) 
od 8 o 18 hodin

5) DMV Inter Cup, DMV 
Rundstrecken Champion-
ship, Deutsche Langstrec-
ken Cup - 19. 5.–21. 5. od 8 
do 18 hodin

6) Th e Most Historic 
Grand Prix - 22. 6.–24. 6. od 
8 do 18 hodin

7) Th e Most Historic Mo-
torcycle Weekend - 17.  8.  - 
až 19. 8. od 9 do 18 hodin

8) Czech Truck Prix - 
31. 8.–2. 9. od 8 do 18 hodin

9) Porsche Germany Cup 
- 14. 9.–16. 9. 2018 od 9 do 
18 hodin.

MOST – Ledové kluziště u ma-
gistrátu se uzavřelo až koncem 
tohoto týdne. Kvůli velkému 
zájmu se zde totiž prodlužoval 
provoz. Zakončení sezóny na 
kluzišti proběhlo ve slavnost-
ním duchu a s diskotékou.    

Provoz otevřeného kluziště se 
plánoval původně jen do konce 
ledna. Nakonec ale Sportov-
ní hala Most, která má správu 
a provoz kluziště na starosti, 
rozhodla prodloužit provoz 
o další týdny. Důvodem byl zá-
jem veřejnosti. „Kvůli velkému 
zájmu lidí a žádostem od teen-
agerů, přes rodiny s dětmi a ško-
ly jsme po domluvě s  městem 
provoz prodloužili o dva týdny, 
a to až do 14. února,“ informu-
je ředitel Sportovní haly Most 
Petr Formánek. Kluziště bylo 
v provozu od poloviny prosince 
a to téměř po celý den. Dopo-
ledne ledovou plochu využívaly 
zejména školy. Hlásily se i školy 
z  okolních obcí a měst. Nejvy-
tíženější bylo kluziště v  době 
vánočních svátků a také během 
víkendů, kdy kluziště využí-
valy i rodiny s  dětmi. Během 
prosince a ledna navštěvova-
lo kluziště denně kolem dvou 
set lidí. Ti navíc mohli využít 
i zdejší půjčovnu bruslí.  „My-
slím si, že všichni ti, co kluziště 
využívali, ocenili zejména, že je 
otevřené po celou dobu, nejen 
v  omezených hodinách jako na 
zimním stadionu. Příznivé byly 
ceny a také půjčovna bruslí se 
velmi osvědčila. Početnou skupi-
nou byli i teenageři a jsem rád, 
že místo zevlování a toulání se 
v ulicích mohli mladí lidé využít 
čas smysluplně a sportovně. Stej-
ně tak jako rodiny s dětmi, které 

místo toho, aby čas o víkendech 
trávily v  nákupních centrech, 
což je trend poslední doby, tak si 
raději přijeli zabruslit,“ hodnotí 
využití kluziště Petr Formánek. 

Kluziště by mělo projít do 
příštího roku změnami. Plánuje 
se zpevnění podkladu, na kte-
rém kluziště stojí, a také by se 
mělo zvětšit a vylepšit zázemí 
včetně půjčovny bruslí. Využití 
ledové plochy bylo v  dopoled-
ních hodinách pro školy zdar-
ma. To by mělo zůstat stejné 
i v příští sezoně. „Rád bych chtěl 
velmi poděkovat našim zaměst-
nancům za jejich odvedenou 
práci a úsilí, s  jakým se přípra-
vám a provozu kluziště věnova-
li. Během svátků i poté tu trávili 
hodiny a hodiny denně, a to i ve-
čer, starali se o všechno včetně 
půjčovny, broušení, o ledovou 
plochu s velkým úsilím. Jsem rád, 
že jsme to společně zvládli, a to 
i jejich velkou zásluhou,“ podě-
koval svým zaměstnancům ře-
ditel Petr Formánek. 

(sol)

Kluziště u magistrátu 
už je uzavřené

Autodrom letos dostal výjimku na více závodů než v loňském roce.



Dědictví 

S  Hedou se vzali hned po ško-
le. Byli mladí, plní ideálů a plánů 
do budoucnosti. Začali s  malou 
fi rmou, na jejíž rozjezd jim půjčili 
Hedini rodiče. Dřeli šestnáct ho-
din denně. Oba byli velmi schop-
ní a pomalu se jim začínalo dařit. 
Po deseti letech už měli zdravou 
fi rmu, která jim vy-
dělávala. Mohli si 
dovolit zaměstnance, 
a tak se rozhodli, že 
Heda už nebude tolik 
pracovat. Chtěli dítě. 
Narodil se jim syn 
Robin. Domluvili se, 
že Heda už nebude 
pracovat, ale bude se 
plně věnovat výchově 
syna. Firmu dál po-
vede pouze on. Aby 
bylo vše jednodušší, 
celou fi rmu přepsali 
pouze na něj. Robin jim dělal ra-
dost. Byl to šikovný a chytrý kluk. 
Rodině se ve všem dařilo. Firma 
mu sice zabírala hodně času, ale 
vždy si dokázal alespoň chvíli najít, 
aby ji mohl strávit s Robinem a He-
dou. Vysokou školu začal Robin 
studovat v  zahraničí. Domů jez-
dil jen jednou za několik měsíců. 
S tátou i mámou si ale často volali. 
V té době se začala fi rma rozvíjet. 
Podařilo se mu založit nové poboč-
ky, fi rma prosperovala. Stálo ho to 
hodně času a sil, ale byl spokojený. 
Heda se už do práce nevrátila. Za 
ty roky, kdy byla doma, si zvykla. 
Měla své zájmy a práce ve fi rmě 
jí nijak nechyběla. Začali se spolu 
odcizovat. Když přišel večer domů 
z  fi rmy, Heda už většinou spala. 
Měl ji ale stále rád a ctil v ní svou 
partnerku a matku svého syna. 
Když Heda onemocněla a musela 
prodělat závažnou gynekologic-
kou operaci, byl jí oporou. Jen co 
se Heda z  nemoci vzpamatovala, 
začal zase pracovat na plné obrát-
ky. Úspěchy fi rmy ho naplňovaly 
a uspokojovaly. Když Robin úspěš-
ně dostudoval, začal s ním ve fi rmě 
pracovat. Pomalu na něj předával 
část své odpovědnosti a povinnos-
tí. Chtěl si začít trochu více užívat 
života. Cestovat, chodit do divadla, 
dopřát si lázně. Heda ale nemínila 
změnit nic na svých zvycích. Její 
program byl nabitý a o manžela už 
neměla zájem. Od operace vlastně 
neměla zájem ani o sex. Uvědo-
mil si, že je jejich manželství už 
jen pouze přísně formální. Vážil 
si Hedy jako člověka, ale s  láskou, 
pohodou, a snad dokonce s  vášní 
už nemělo nic společného. Přiznal 
si spravedlivě, že na tom má velký 
podíl viny. Věnoval fi rmě víc času, 
než své ženě a nyní sklízí ovoce. 
Když nebyl ve fi rmě, byl najed-
nou sám. V  té době potkal Ninu. 
Byla téměř o třicet let mladší než 
on. Věkem se hodila daleko více 
k  Robinovi než k  němu. Byla ale 
nádherná a on si nemohl pomoci. 
Nebyla krásná podle všeobecně 
uznávaných měřítek. Vyzařova-
la z  ní ale vnitřní síla, pohoda 
a moudrost. Nejprve se scházeli 
jako přátelé. Chodili spolu do diva-
dla, na golf, jezdili spolu na výlety. 
Celé hodiny spolu dokázali mluvit 
a stále je zajímalo, co ten druhý 
říká. Když se poprvé milovali, po-
chopil, že chce s Ninou být do kon-
ce svého života. Byl jí plný. Miloval 
ji. A Nina milovala jeho. Bylo mu 
jasné, že Heda dobře ví o jeho vzta-
hu. Mlčky ho tolerovala. Snad jí to 
bylo i jedno. Situace se ale změni-
la. Chtěl se rozvést. Chtěl si Ninu 
vzít a žít s ní. Myslel si, že s Hedou 
nebudou žádné problémy. Dávno 
neměli společný život. Neměla 
důvod, proč se rozvodu bránit. 
Heda ho ale překvapila. Rozvod 
odmítala. Ať si má tu mladou běh-
nu v  posteli, ale brát si ji nebude. 
Snad poprvé v životě se pohádali. 
On bránil Ninu a snažil se Hedě 

vysvětlit, že chce začít nový život. 
Při rozvodu se samozřejmě majet-
kově vyrovnají. Nechce ji ošidit. 
Dům, ve kterém žili a na který je 
Heda zvyklá, samozřejmě zůstane 
jí. Heda ale byla jako nepříčetná. 
Křičela a nakonec z  domu utekla. 

Než práskla za sebou 
dveřmi, řekla mu, že 
k  rozvodu nikdy ne-
svolí. Odjela rovnou 
k  Robinovi. Musela 
mu vše říct. Celá se 
zalykala tou nespra-
vedlností. Nedovolí, 
aby se rozvedli a on 
měl další dítě s  tou 
mladou courou. Ne-
mohlo to podle ní 
dopadnout jinak. 
Byla to zlatokopka, 
která se už viděla ve 

zlatém hnízdečku. Firma, kterou 
pomáhala zakládat ona i její rodi-
če, byla nyní velmi bohatá. A sme-
tanu by měla slíznout ta běhna. 
To nikdy. Robin se snažil matku 
uklidnit. Podle jeho mínění měl 
otec právo na to, aby si našel novou 
ženu a měl s ní další děti. Necítil se 
nijak ohrožený budoucími souro-
zenci. Věděl, že mezi matkou a ot-
cem vztah ochladl už před lety a byl 
dokonce rád, že bude otec šťastný. 
Matky mu bylo sice líto, ale říkal 
si, že to zvládne. S otcem stejně už 
nežila, tak to pro ni nebude taková 
změna. Nina si vyslechla, jak pro-
bíhal rozhovor mezi manžely. Byla 
klidná. Děti mít nemohla, nechtěla 
pro sebe ani své potomky ani část 
z fi rmy. Chtěla jen žít s člověkem, 
kterého milovala. Přesvědčila ho 
proto, že pro klid v rodině by měl 
fi rmu už nyní celou převést na Ro-
bina.  Můžou spolu žít i bez jeho 
bohatství. Sama měla po rodičích 
peněz dost a jeho nepotřebovala. 
Dal jí zapravdu. Zavolal Robinovi, 
že s ním chce mluvit. Musí si do-
hodnout postup, jak fi rmu převést 
na něj. Robin ale trval na tom, že 
otec zůstane alespoň formálně dál 
ve fi rmě ředitelem. Jeho letité kon-
takty s partnery byly neocenitelné, 
a  navíc nechtěl otce o jeho fi rmu 
připravit, protože věděl, co pro něj 
znamená. Zatímco otec a syn v kli-
du probírali další postup, Heda se 
doma zalykala vzteky. To ona při-
nesla do manželství peníze. Díky 
ní mohli začít podnikat. Ona prv-
ních deset let pracovala ve fi rmě do 
noci, jen aby se jim dařilo. To ona 
se postarala o jejich syna, když byl 
její manžel neustále v práci. A teď 
má všechno slíznout ta holka a její 
Robin se má dělit o rodinný maje-
tek s cizími haranty. To nedopustí. 
I za cenu vlastního štěstí. Nedovo-
lí, aby byl její syn nějak krácen ve 
svých právech. Vydala se do bytu, 
kde její manžel se svou milenkou 
žil. Dveře otevřela ta coura. Heda 
se dívala na mladou ženu a pře-
mýšlela, co na ní její manžel vidí. 
Čím ho tak okouzlila ta obyčejná 
šedá, nevýrazná myš, která stála 
před ní. Nebyla nalíčená, nemě-
la na sobě žádné drahé oblečení. 
Pozvala ji dál. Byt byl zařízen sice 
vkusně, ale s  žádným přepychem. 
Heda si pomyslela, kam asi jdou 
ty peníze, které její muž nosí své 
nové milence. Ta se už určitě jen 
třese, aby byli manželé. Už se vidí 
ve velkém domě a v drahém autě. 
Chladně té mrše oznámila, že se 
nikdy nerozvede. Nina jen klidně 
podotkla, že to nezáleží jen na ní. 
To už Heda nevydržela. Vytáhla 
z kabelky pistoli, kterou jí kdysi její 
manžel koupil, když měli ve fi rmě 
problémy s  konkurentem, který 
jim vyhrožoval. Teď se jí zbraň 
hodila. Namířila na mladou ženu. 
Než stiskla spoušť, zasyčela na ni 
vztekle, že se s ní a ani jejími dětmi 
Robin nikdy nebude muset dělit. 
Pak vystřelila.  (pur)

SOUDNIČKA
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

MOST - Když se zavedená fi rma stěhuje ze „zavedených“ prostor do 
nového působiště, není to jednoduché pro její zaměstnance, natož 
pro její klienty. Před více než rokem změnila svou adresu realitní 
kancelář Molík reality, s. r. o. a přestěhovala se z ulice Budovatelů 
do nových prostor v Moskevské ulici. Jak se fi rmě v současné době 
vede a jak rychle si klienti našli cestu do nového sídla, jsme se zepta-
li majitele realitní společnosti Radka Molíka.

Jak jste si zvykli vy i klienti 
na nové prostory v Moskevské 
ulici?

My rychle, u klientů jsem měl 
zpočátku obavy, ale naštěstí se 
moje skepse nenaplnila. Sídlí-
me v poměrně nové budově, ve 
které nemusíme řešit problémy 
spojené s  vytápěním nebo ne-
funkčními odpady. Jsme rádi, 
že i klienti naše stěhování přijali 
a  že se jim naše nová 
kancelář líbí. Oceňují 
parkování před kan-
celáří na hlavní silnici 
i  za kanceláří na vel-
kém parkovišti, které 
je zdarma.

Co nadstandard-
ního nabízíte klien-
tům, aby si vybrali 
právě vaši kancelář?

Nabízíme kom-
pletní servis od A  do Z. Je to 
ucelený komplex na sebe na-
vazujících úkonů, počínaje 
schůzkou v  bytě a  ujednáním 
výše kupní ceny a provize, přes 
zveřejnění nabídky na zhruba 
šedesáti internetových inzert-
ních serverech. Dále kompletní 
právní servis, který pro nás za-
jišťuje naše advokátka Mgr. Ne-
dvědová, zajištění stěhování či 
řemeslníků na případné úpravy, 
převod elektřiny a  plynu a  vy-
pracováním daňového přiznání 
konče. Snažíme se, aby celý pro-
ces prodeje či koupě byl pro kli-
enta co nejméně zatěžující. Bývá 
mnohdy poměrně časově ná-
ročný a my chápeme, že klienti 
ten čas na vyřizování nemají. 
Právě proto tu jsme my. Zda je 
to nadstandard, těžko říct, pro 
nás je to standardní služba.

Jak je to s provizemi pro vaši 
kancelář?

Zakládáme si na tom, že od-
měnu naší kanceláři - tzn. pro-

vizi, stanovujeme vždy co mož-
ná nejnižší. Často je její výše na 
padesáti procentech provizí vel-
kých realitních řetězců. Důležitá 
je také informace, že klientům 
vyplácíme kupní cenu ihned 
pro provedení vkladu do katast-
ru nemovitostí nebo převodu na 
družstvu. Často totiž tyto pení-
ze potřebují použít dál, mnoh-
dy na pořízení dalšího bydlení 

a bylo by velmi nefér jim nevyjít 
vstříc. Jsme tu pro ně každý den, 
365 dní v roce.

Není tajemstvím, že vzhle-
dem k sociální skladbě obyva-
tel se na Mostecku nežije zrov-
na lehce. I  přesto - mají zde 
lidé stále zájem kupovat byty 
a jiné nemovitosti?

Sociální skladba obyvatel je 
pouze důsledek něčeho. Pod-
statné je, že lidé tady mají stále 
své potřeby jako lidé v jakém-
koliv jiném regionu. Z  men-
ších bytů, které si pořídili 
jako svoje startovací bydlení 
a které jim postupem času pře-
stává vyhovovat, se stěhují do 
větších bytů nebo do domků. 
Starší lidé se naopak stěhují 
z  velkých bytů, které sloužily 
velkým rodinám, a  odcházejí 
do bytů menších. To je pros-
tě koloběh života. Trh s  byty 
bude na Mostecku navzdory 
komplikované sociální situaci 
fungovat vždy a  já věřím, že 

sociální stránka regionu se po-
stupem doby zlepší.

Jako realitní makléř jistě 
sledujete dění kolem „kupče-
ní“ se sociálními dávkami na 
bydlení. Lidé viní z této situace 
realitky. Co si o tom myslíte?

Sociální situace v  našem re-
gionu, včetně toho, co vy ozna-
čujete jako „ kupčení s byty“, je 
pouze důsledek. Řešit by se měla 
především příčina. Z toho bych 
realitní kanceláře neobviňoval 
nebo bych je alespoň všechny 
neházel do jednoho pytle. Za-
jistit vlastníkovi bytu vhodného 
nájemníka je často oříšek. A  je 
jenom na realitní kanceláři, jak 
zodpovědně se k tomu postaví.

Kdy a kam za vámi lidé mo-
hou přijít, případně zavolat, 
pokud budou chtít využít vaše 
služby?

Naše mostecká kancelář sídlí 
v „G  -centru“ v Moskevské ulici, 
přímo naproti budově obchod-
ního domu Prior. Další pobočky 
máme v Duchcově a v Lounech. 
Náš akční rádius je ale podstatně 
šiřší. Klienty máme mimo náš 
region také v chomutovském, li-
toměřickém a ústeckém regionu, 
v Praze, a dokonce si naše služby 
vyžádal klient v Brně. Kontakty 
na všechny makléře včetně naší 
kompletní nabídky klienti na-
leznou na www.molikreality.cz 
a zavolat můžou i na bezplatnou 
linku 800 44 44 02. (ina)

Radek Molík: „Jsme schopni nemovitou 
věc vykoupit ještě ten den,

kdy klient přijde do kanceláře“

„Výhodou u nás je fi nanč-
ní nezávislost a  kupní síla. 
Dokážeme klientům po-
moci v jejich komplikované 
fi nanční situaci - umíme 
zaplatit za klienta zástavu 
váznoucí na nemovité věci, 
umíme zaplatit dluhy či 
exekuce. Jsme schopni ne-
movitou věc vykoupit ještě 
ten den, kdy klient přijde 
do kanceláře. Klienti jsou 
pro nás přátelé, kamarádi, 
kterým se snažíme pomoci. 
Nemáme zájem vést a  ani 
nevedeme žádné soudní 
spory, naopak zastáváme 
názor, že vše se dá řešit 
klidnou cestou a  dohodou. 
Dokladem toho jsou re-
cenze klientů na Firmy.cz 
a  našem facebooku, které 
nás velmi těší a velmi si jich 
vážíme.“  (Radek Molík)

Sídlo společnosti v Moskevské ulici.Sídlo společnosti v Moskevské ulici.
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LITVÍNOV - Nejúspěšnější studenti chemických oborů Střední školy 
Educhem získali na další pololetí studijní stipendium od společnosti 
UNIPETROL RPA. Čtyřicet tři tisíc korun si rozdělilo sedmnáct mla-
dých lidí. Chemická fi rma zvolila stipendium jako další formu pod-
pory středoškolského vzdělávání v oboru, ze kterého se profi lují její 
budoucí zaměstnanci.

Stipendium převzalo sedm-
náct studentů během slavnost-
ního aktu v  zámku Valdštejnů. 
Finanční podporu studentům 
poprvé UNIPETROL RPA pře-
dal před rokem, kdy byla na-
startována spolupráce mezi 
chemickou fi rmou a  Střední 
školou Educhem. „Doufáme, 
že je to pro studenty motivační 
prvek. Je to způsob, jak provázat 
spolupráci mezi střední školou, 
zaměstnavatelem a  studenty. 
Chceme tím studentům Střední 
školy Educhem zpříjemnit tak 
náročné studium, jako chemie 
je. Zároveň tím podporujeme 
také naše budoucí zaměstnance, 
protože věříme, že se se studen-
ty čtvrtého ročníku po ukonče-
ní střední školy opět setkáme,“ 
uvedla při slavnostním předá-
vání stipendia Jitka Vaněčková 
z UNIPETROLu RPA. Nejlepší 
a tedy i stipendiem ocenění stu-
denti Střední školy Educhem 
mohou zamířit také k  dalšímu 
studiu na Vysokou školu che-
micko-technologickou. I  její 
zástupci proto oceněným stu-
dentům gratulovali. „Těším se, 
že se s vámi potkám za rok či dva 
u přijímacího řízení,“ zvala je ke 
studiu na vysoké škole Zdeňka 
Pelešková z VŠCHT.

Unipetrol RPA se Střední ško-
lou Educhem spolupracuje už 
více než rok. „Chemická fi rma 
je naším významným partne-
rem. Ceníme si této spolupráce. 
Zástupci Unipetrolu RPA jsou 

v  poradním sboru ředitele školy. 
Je velmi výhodné pro další roz-
voj školy, pokud jsou v poradním 
sboru největší zaměstnavatelé 
regionu. Můžeme tak vzájemně 
pružně reagovat na potřeby ško-
ly i  trhu práce. Chemický obor 
je velmi náročný, přesto se nám 
podařilo studenty motivovat 
a  zaplnit celou třídu v  prvním 
ročníku. To je pro region, kde 
působí velká chemická fi rma, 
jako je UNIPETROL RPA, dů-
ležité. Od UNIPETROLU RPA 
máme na oplátku podporu nejen 
fi nanční a  materiální. V  loň-
ském roce fi rma zpříjemnila 
studentům pobyt ve škole tím, 
že zrenovovala společné prosto-

ry v  patře chemických oborů. 
Velmi si ceníme také podpory 
ve formě odborné praxe, kterou 
fi rma umožnila všem studentům 
chemických oborů z  naší školy. 
Odborníci z UNIPETROLU RPA 
jsou také ochotni našim studen-
tům přednášet. To vše je pomoc, 

která se velmi cení,“ uvedla ředi-
telka školy Helena Kripnerová. 
Stipendium je tak pouze jedním 
dílkem ve skládačce spolupráce 
mezi chemickou fi rmou a  ško-
lou. Nárok na něj mají studenti, 
kteří dosáhli průměrného vý-
sledku 2 a nižšího.  (pur)

MOST - Finanční dar 20 000 korun věnovala společnost AUTODROM 
MOST neziskové organizaci AMA - SOP Most, která poskytuje od-
borné poradenství onkologickým a  postonkologickým pacientům 
a jejich rodinným příslušníkům.

Autodrom jako významný 
zaměstnavatel v  regionu chce 
být podle generálního ředitele 
Jiřího Voloveckého svému oko-
lí prospěšný. „Pokud můžeme, 
snažíme se pomáhat. Lidé se 
zdravotním handicapem si pak 
pozornost zaslouží o  to víc, že 
vedle běžných starostí zdravých 
spoluobčanů svádějí každodenní 
boj s  nepřízní osudu v  podobě 
zákeřné nemoci nebo následků 
úrazu či zranění. Věříme, že pro-
střednictvím našeho daru přispě-
jeme alespoň některým z nich ke 
zkvalitnění jejich života,“ uvedl. 
Připomněl, že autodrom pod-
poruje také například chlapce 
a  děvčata z  dětských domovů. 
Organizuje pro ně exkurze se 
zábavním programem, soutě-
žemi o ceny ve svém areálu, zve 
je na doprovodné programy zá-
vodních víkendů.

Vedení společnosti chce ote-
vřít areál autodromu široké 
veřejnosti a  vytvořit z  něj na-
vštěvované centrum, jež bude 
součástí nejen sportovního, ale 
také společenského a  kulturní-
ho života regionu po celý rok. 
Vedle pořádání sportovních 
motoristických podniků proto 
organizuje i  řadu dalších akcí 
pro širokou veřejnost. Prioritou 
je přitom bezpečnost a preven-
ce. „Vyhlašujeme běžecké a cyk-
listické závody pro zájemce všech 

věkových kategorií, v  případě 
příznivých povětrnostních pod-
mínek si u  nás na okruhu lidé 
mohou i zaběhat na lyžích,“ vy-
jmenoval Jiří Volovecký.

Společnost AMA SOP Most 
se od roku 1992 stará ve spolu-

práci s  odborníky a  rodinnými 
příslušníky a dalšími přáteli or-
ganizace o  rekonvalescenci on-
kologických klientů především 
z  Mostecka, Teplicka a  také ze 
Žatce a  jeho okolí. Vedle po-
skytování bezplatného základ-
ního a  odborného poradenství 
AMA SOP organizuje i osvětové 
přednášky pro své členy, střední 
školy i  další zájemce, ozdrav-
né pobyty pro klienty, zajištu-

je rehabilitační a  přístrojovou 
podporu pro rekonvalescenci 
klientů po onkologickém one-
mocnění a  vzdělávání pracov-
níků společnosti. „To všechno 
pochopitelně stojí peníze. I  když 
se nám daří v poslední době zís-
kávat příspěvky na provoz od 
Ústeckého kraje i  města Mostu, 
nestačí to. Jsme proto moc rádi 
za každý fi nanční dar,“ dodala 
Eva Vrkoslavová. (nov)

Mladí chemici dostali od UNIPETROLU RPA 
prospěchové stipendi um

Autodrom podpořil organizaci, která 
pomáhá onkologickým pacientům

Spolupráci s chemickou fi rmou ocenila ředitelka Helena Kripnerová.

Sedmnácti studentům z Educhemu předali stipendia zástupci UNIPETROLu RPA a VŠCHT.

Symbolický šek převzala z rukou generálního ředitele autodromu Jiřího Voloveckého předsedkyně společnosti 
AMA Eva Vrkoslavová. „Pozitivní reakce autodromu nás příjemně překvapila. Podpory si velmi vážíme, peníze 
využijeme výhradně ve prospěch našich klientů,“ řekla předsedkyně při podpisu darovací smlouvy.
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 zakázková truhlářská výroba z lamina 
a masivu

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

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

 kancelářský, hotelový a restaurační 
nábytek

 pergoly, altány, schodiště

 dodávky a montáž interierových 
a vstupních dvěří „Erkado“

 Cenovou nabídku a grafický návrh 
Vám zpracujeme ZDARMA

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

NAŠE SLUŽBY:

LITVÍNOV - Nezaplacené služby, vytékající voda do sklepů, prázd-
né a vyrabované byty, špína, zápach. Takřka neřešitelné problémy 
některých domů v Janově nabírají na obrátkách. Vlastnit byt v tako-
vém domě je za trest a zbavit se ho je nemyslitelné. Byt je neprodej-
ný, závazky stoupají a vlastníci se na společnému postupu nemají 
šanci domluvit. Na jeden vchod je jich totiž až několik desítek. A vět-
šina ani není z České republiky.

Příkladem jedním za všechny 
je číslo popisné 256, 267 a  258 
v  Albrechtické ulici. V  domě 
před pár dny praskl přívod vody. 
Voda začala vytékat do zamčené-
ho prostoru sklepů. Zbylých pár 
nájemníků, kteří v  tomto domě 
hrůzy ještě bydlí, bylo bezrad-
ných. Nevěděli, co dělat, netušili, 
kdo má od společných prostor 
klíče, anebo, to nejčastěji, je si-
tuace vůbec nezajímala a  řešit 
ji nechtěli. Zasáhli až strážníci 
městské policie. I mužům záko-
na ale trvalo téměř hodinu, než 

se postupně dopracovali k něko-
mu, kdo sklepní prostory ode-
mkl. Na podlaze už zatím bylo 
patnáct centimetrů vody. Dům 
je ve stále horším stavu. Většina 
bytů je prázdná. Naděje na to, že 
se v tomto případě něco změní, 
je minimální. Jedinou možností 
by byly legislativní změny, o kte-
ré usiluje už delší dobu Ústecký 
kraj. Ty by pomohly všem so-
ciálně vyloučeným lokalitám, 
kterých je v Ústeckém kraji nej-
víc v  celé republice. „Vlastníci 
domů a  bytů se pohybují v  kru-

hu. V  domech jsou majitelé na-
příklad z Ukrajiny, kteří své byty 
pronajímají a je jim jedno komu, 
neplatí za služby a nejsou dosti-
žitelní. I když se zbytek vlastníků 
snaží, jeden takový celou snahu 
zmaří. Situaci by pomohlo řešit, 
pokud by mohl být byt takovému 
majiteli vyvlastněn. V  případě, 
že se o  svou nemovitost nestará 
a  narušuje tím soužití v  celém 
domě,“ uvedl jako příklad jed-
né změny náměstek hejtmana 
Martin Klika. Mezi další pak 
patří navrhované omezení po-
čtu lidí v  jednom bytě, tak zva-
né hygienické normy, možnost, 
aby mohli ostatní vlastníci bytů 
ovlivnit, komu bude byt prona-
jat, kdo s nimi bude v domě byd-
let. To vše už ale kraj i jednotlivá 
města během posledních let na-
vrhovaly.

Ale zpět k  domu v  Albrech-
tické ulici. Přestože město 
v  současné době vykupuje ně-
které vybydlené domy v Janově, 
aby je zdemolovalo, na tento si 
nesáhne. Vlastníků jen tří vcho-
dů je celkem 60. Domluva není 
možná. Vlastníci se nedohod-
nou ani mezi sebou, nemohou 
společně zaplatit závazky a  in-
vestovat do rekonstrukce domu, 
aby se dostali zpět na startovací 
čáru a začali znovu a lépe spra-
vovat svůj majetek. Dvaadvacet 
vlastníků je totiž z  Ruska nebo 
Ukrajiny. Byty v  domě vlastní 
také sedm realitních agentur, 
většinou z jiných měst, převážně 
z Prahy. Trvalé bydliště v tomto 
domě má pouze šest ze všech 
šedesáti vlastníků. Většina vlast-
níků bytů v  tomto domě se už 
o svůj majetek nezajímá.  (pur)

Určitě jste si všimli, že z  vy-
sokých komínů nad průmyslo-
vými podniky často šlehá oheň. 
Jde o řízené, bezpečné a vůči ži-
votnímu prostředí zodpovědné 
spalování přebytečných plynů, 
které se nahromadí při různých 
provozních činnostech.

Fléra, fakle nebo bezpečnost-
ní hořák je speciální zařízení 
pro  bezpečné a  bezdýmé zne-
škodnění hořlavých plynů a par, 
čímž dojde k  zabránění jejich 
úniku do ovzduší.

Hořáky nejsou pro okolí ne-
bezpečné. Jsou signálem, že slo-

žitá soustava výrobních jedno-
tek funguje spolehlivě a nikoho 
neohrožuje. 

Nejčastěji se využívá při pro-
vozních oper acích, jako je od-

stávka nebo najíždění zařízení, 
při odtlakování a  promývání 
procesních jednotek, nebo v si-
tuacích, kdy je potřeba uvolnit 
tlak ve výrobním zařízení.

Výrobní závody pomocí ho-
řáků současně plní své legisla-
tivní povinnosti týkajících se 
sběru odpadních plynů a  jejich 
efektivní a ekologické likvidaci.

Účinnost bezpečnostních 
hořáků dosahuje hodnot 98-
99,8  %. Směs plynů shoří na 
oxid uhličitý a  vodu, tedy pro-
dukty dokonalého spalování.

Do ovzduší se dostane 1,5 % 
oxidu uhelnatého a 0,5 % zbyt-
ku oxidů dusíku nebo oxidu 
siřičitého. Ačkoliv je spalování 
ve fl érách dobře viditelné i  na 
velké vzdálenosti, fl éry nepatří 
ke zdrojům, které by významně 
přispívaly ke znečištění ovzdu-
ší.

Při mimořádných událostech 
může plamen šlehat až do výš-
ky sta metrů. Hlučnější provoz 
je způsoben přidáváním páry 
pro zvýšení účinnosti spalování, 
snížení kouřivosti a pro udržení 
plamene v bezpečné vzdálenosti 
od ústí hlavice hořáku. (nov)

EKOCENTRUM INFORMUJE: Fléra 
alias fakle je strážce bezpečnosti

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří:
• zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými 

podniky, veřejnou správou a veřejností
• analyzuje informace o stavu životního prostředí v Pod-

krušnohoří
• informuje obyvatele o stavu životního prostředí a aktu-

álním dění
• propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména 

dětmi a mládeží
• pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
• poskytuje poradenství a  konzultace v  oblasti životního 

prostředí a plnění povinnost vyplývajících z legislativy

800 195 342 

www.ecmost.cz 

 ecmost@vuhu.cz

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

O domy hrůzy 
v J anově

se jejich majitelé nezajímají
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KAŇKOV - Zástupci Policie ČR 
a  starostové měst a  obcí Mos-
tecka se sešli na Kaňkově. Na 
tradičním setkání hodnotili zá-
stupci Policie ČR uplynulý rok.

„Vedoucí mostecké policie Jiří 
Volprecht seznámil přítomné se 
statistickými čísly a bezpečnostní 
situací v okrese. Předložil zprávu 
o kriminalitě na Mostecku a Lit-
vínovsku a  konstatoval stagnaci 
kriminality od roku 2014. Oproti 
roku 2016 došlo loni k mírnému 
nárůstu kriminality a  to o  61 
trestných činů. Hovořil o zvýšené 
agresivitě pachatelů, kdy u násil-
né trestné činnosti jsme zazna-
menali zvýšený počet případů 
nebezpečného vyhrožování. Uve-

dl mimo jiné i motivy napadení, 
místa páchání trestné činnosti, 
dotkl se drogové problematiky, 
konstatoval nárůst u  přestupků 
o 51 případů, vyhodnotil nehodo-
vost za loňský rok,“ informovala 
policejní mluvčí Ludmila Svět-
láková. Starostové spolupráci 
s  policisty za loňský rok hod-
notili kladně. „Práci Policie ČR 
v Meziboří hodnotím jako velmi 
dobrou. Velmi všem děkuji za to, 
že k řešení všech případů přistu-
pujete aktivně. Meziboří patří 
především díky vaší dobré práci 
k  městům s  nejmenší kriminali-
tou v celém kraji,“ pochválil poli-
cisty například starosta Mezibo-
ří Petr Červenka.  (pur)

Kradli ve velkém
Muž z Mostu nejprve v jedné 

prodejně ukradl dvě lahve be-
cherovky. Znovu se do prodejny 
vrátil a opět dvě lahve alkoholu 
stejné značky schoval do po-
nožky. To už ho ale zaměstnan-
ci prodejny zadrželi a  předali 
policistům. O  dva dny později 
stejný zloděj neodolal touze 
po masoxu. V  jedné prodejně 
ukradl hned deset balení. I  při 
této krádeži byl přistižen. Bdě-
lí byli i  zaměstnanci obchodu 
s oblečením. Tam se jiný Mos-
tečan rozhodl ukrást rifl e. Hned 
dvoje si schoval pod bundu, ale 

byl odhalen a  předán policis-
tům.

Dívka v ledu
Obsluha kamerového systé-

mu Městské policie Litvínov si 
všimla dvou dívek u  rybníka 
v  areálu Nového Záluží v  Lit-
vínově. Jedna dívka byla zcela 
promočená, druhá se s  ní sna-
žila rozdělit o  své suché věci. 
Hlídka na místě zjistila, že dívky 
zkoušely sílu ledu a probořily se 
do vody. Promočená dívka bydlí 
v Chomutově. Strážníci kontak-
tovali rodiče dívky, kteří si pro 
ni jeli. Zatím dívky odvezli na 
služebnu, aby byly v teple. (pur)

MOST - V  Městské knihovně Litvínov proběhlo první setkání žen 
z cyklu „Kolo roku, rituály a my“. Hromniční Potvoření je název prv-
ního z připraveného cyklu setkávání žen v tomto roce, které místní 
knihovna pořádá.

A co to vlastně Potvoření je? 
„Rozhodně to nemá nic společ-
ného s  nácvikem roztodivných 
grimas. Není to pitvoření, jak 
jsem už od jedné naší návštěvni-
ce slyšela. Potvoření je složenina 
slov, povídání’ a, tvoření’,“ sděli-
la s úsměvem a na vysvětlenou 
zdejší knihovnice oddělení pro 
dospělé paní Knolová, která 
tyto večery pro ženy organizuje. 
Jedná se o  setkávání žen tema-
ticky spojená s tzv. Kolem roku. 
Tím se rozumí dělení roku po-
dle slunovratů, rovnodenností 
a  čtyř dalších dělících svátků, 
k  nimž patří právě Hromnice 
- tedy podle přirozených změn 
přírody. „Naše tematické večery 

jsou inspirovány dávnou tradicí 
setkávání žen u  nějaké činnosti, 
např.  draní či předení, kdy spo-
lečně sdílely své starosti i radosti 
a  vyprávěly si příběhy. Svátky 
Kola roku jsou přirozené předě-
ly, kdy jedno období roku končí 
a jiné začíná. Poskytují nám tak 
příležitost na tyto přírodní změ-
ny navázat a  podpořit změny 
v našem životě. Stejně tak lze jed-
noduše pobýt v  příjemné atmo-
sféře sdílení a  odpočinout si od 
shonu běžného života,“ dodává 
dále k průběhu večera Knolová. 
Další setkání je naplánováno na 
21. 3. od 18 hod. Tímto datem - 
dnem jarní rovnodennosti - za-
číná astronomické jaro.  (nov)

Policisté a starostové 
se sešli na Kaňkově

Hromniční Potvoření pod taktovkou žen

P orušené paragrafy

ÚSTECKÝ KRAJ - Naváže tak na první část projektu, kdy před dvěma 
lety nechal nainstalovat 70 plašičů na dvoukilometrovém úseku na 
Lounsku. Teď vytipují myslivci ve spolupráci s dopravní policií dal-
ší tři silnice, kam bude umístěno hned 500 kusů těchto zvukových 
a světelných přístrojů, které mají zabránit střetu se zvěří. Stále jde 
v rámci České republiky o unikát. Elektronický plašič má fungovat 
jako doplněk pachových ohradníků.

„Za uplynulé roky, kdy jsme 
silnici sledovali, se zde stalo 40 
nehod se zvěří. Po namontování 
plašičů pouze jedna lehčí nehoda 
a po jejich odmontování stou-
pl počet na sedm,“ uvedl Kamil 
Plíšek z Podřipského zájmového 
sdružení nájemců honiteb, které 
pro Ústecký kraj instalaci zajiš-
ťuje. Celkem dá do zábran sráž-
kám zvěře s auty kraj 1,2 milio-
nů korun. Elektronické zařízení 
chtějí myslivci instalovat ještě 
před letními prázdninami. „Jed-
náme v tuto chvíli i o spolupráci 
se Správou a údržbou silnic, kde 
by mohli pomoci právě s instala-
cí a údržbou zařízení. V  tomto 
množství již nebudou myslivci 
schopni vše sami zvládnout,“ do-
plnil náměstek hejtmana pro do-
pravu Jaroslav Komínek. A není 
to jediné rozšíření projektu, 
Ústecký kraj chce začít jednat 
i s pojišťovnami o jejich zapojení 
do fi nancování. Praxe ze zahra-

ničí totiž ukazuje, že plašiče jsou 
zcela hrazeny právě pojišťovna-
mi, které tak pomohou zamezit 
pojistným událostem. Jen škody 
na automobilech se totiž každý 
rok zvyšují. „Počet nahlášených 
nehod, ke kterým došlo při štřetu 
se zvěří stále stoupá. V roce 2017 
jich bylo v našem kraji už 1258. Je 
to dáno hlavně tím, že si lidé po-
řizují dražší auta, mnohem více 
je pojišťují a tím jsou tedy tyto 
nehody i častěji nahlašovány po-
licii,“ přiblížil statistiku šéf kraj-
ské dopravní policie Jiří Ušák. 

Plašiče reagují až na 300 
metrů. Podle myslivců jsou 
mnohem vhodnější než pacho-
vé ohradníky, protože fungují 
pouze ve chvíli, kdy je poblíž 
auto, poté se vypnou a zvěř 
může v klidu přejít silnici. Jsou 
ale také fi nančně mnohem ná-
ročnější než pachové ohradní-
ky.  „Čidla zareagují na světla 
projíždějícího vozidla a zařízení 

se uvede v činnost, začne bli-
kat a vydávat vysokofrekvenční 
zvuk, na který jsou zvířata cit-
livá. Po projetí auta se zařízení 
vypne a zvěř může bezpečně pře-
jít silnici,“ popsal Kamil Plíšek 
z Podřipského zájmového sdru-
žení nájemců honiteb.

Do pořízení prvních plašičů 
před dvěma lety kraj investoval 
250 000 korun. Jedno takové 
zařízení vyjde zhruba na 1500 
až 1800 korun. „V době fungo-
vání plašičů jsme zabránili ško-
dám odhadem za milion korun,“ 

uvedl Plíšek. Ústecký kraj začal 
instalovat pachové ohradníky 
k silnicím v roce 2007 jako první 
v republice. Do nákupu a roz-
místění pachových ohradníků 
a elektronických plašičů nyní in-
vestuje 1,2 milionu korun. (nov)

Ústecký kraj pořídí k silnicím 
elektronické plašiče zvířat

Zařízení DeerDeter fun-
guje tak, že jeho čidla de-
tekují na vzdálenost zhru-
ba 400 metrů světlomety 
automobilu a poté spustí 
směrem od silnice vysoko-
frekvenční zvuk a světelné 
signály. Jejich úspěšnost 
byla na silnici z Vršovic do 
Chožova při prvním zkou-
šení takřka stoprocentní.

Takovýchto plašičů nyní Ústecký kraj nakoupí 500 kusů.

První setkání žen bylo na téma Kolo roku, rituály a my.

LITVÍNOV – Litvínovská ODS 
chce na jednání zastupitelstva 
navrhnout změnu řešení ná-
městí Míru. Do centra Litvínova 
by se podle předsedy strany Da-
niela Voláka měl vrátit život.

Jaké konkrétní změny by po-
dle vás náměstí Míru prospěly?

Náměstí Míru je slepé rame-
no, stojatá voda. Před dvaceti 
lety se náměstí uzavřelo a od 
té doby se život v centru města 
postupně rok od roku zpomalu-
je, až se zastaví úplně. Neznám 
město, kde by náměstí nebylo 
průjezdné. V centru města musí 
tepat život, musí plynout ener-
gie. Toho lze dosáhnout tím, že 
náměstí bude opět průjezdné. 
Navrhujeme také odstranit kaš-
nu, které se mezi lidmi přezdívá 
pisoár. Pro tohle umělecké dílo 
můžeme najít v  Litvínově jiné 
místo, na náměstí ale působí 
jako zátka. 

Auta ale mají už nyní povo-
lený vjezd na náměstí, to je po-
dle vás nedostatečné?

Nestačí jen vjíždět a parko-
vat. I když už zřízení parkování 
a omezení parkovného náměstí 
prospělo. Je nutné, aby se ná-

městím dalo projíždět. Stojatou 
vodu změnit na řečiště. Pak se 
vrátí na náměstí život, přijdou 
zákazníci a přinesou peníze. Za-
plní se malé obchody, podnika-
telům se vyplatí nabízet své zbo-
ží a služby v centru města stejně, 
jako je to jinde.  

Očekáváte řešení od součas-
ného vedení města?

Centrum Litvínova se do 
letargie, ve které je v  součas-
né době, nedostalo za rok a za 
rok se to ani nezmění. Centrum 
skomíralo postupně dvacet let 
a chce to čas, aby se na náměstí 
Míru vrátil život. Jen tomu mu-
síme pomoci.   (pur) 

Daniel Volák: Přiveďme 
život do centra města

Daniel Volák
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MEZIBOŘÍ - Mezibořští hasiči plánují pro letošní rok opět zahájit 
činnost kroužku mladých hasičů. Ten už v minulosti byl, ale musel 
být zrušen, protože chyběl kvalifi kovaný vedoucí. Mezi dobrovolné 
hasiče letos přibyli také dva noví členové.

Tři mezibořští dobrovolní 
hasiči zvládli zkoušky na vedou-
cího mládeže na jedničku, a tak 
po čase může opět v  Meziboří 
pokračovat kroužek mladých 
hasičů. „Máme opět kvalifi ko-
vaného vedoucího. Pokusíme se 
o nábor dětí do kroužku mladých 
hasičů a navázat na práci, kterou 
jsme s  dětmi dělali v  minulos-
ti,“ říká velitel jednotky Václav 
Kraus. V  novém roce získala 
jednotka také dva nové členy. 
„Z  důvodu opakované absence 
i  zanedbávání povinností dostal 
jeden z  členů JSDH výpověď. 
Další z členů se odstěhoval. Byli 
jsme oslabeni, ale ve velmi krátké 
době jsme přijali další dva nové 
členy, kteří po uplynutí zkušební 

doby a  složení zkoušek opět do-
plnili početní stav na 14 členů. 
Nábor členů je stále prezentován 
na webových stránkách hasičů 
města Meziboří a  sociální síti 
Facebook. Další kandidáti se 
stále hlásí, ale po obdržení infor-
mací, co tato dobrovolná činnost 
obnáší, jejich prvotní nadšení 
opadne a již nemají zájem vstu-
povat do našich řad,“ popsal slo-
žitou personální situaci jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů 
Václav Kraus. Dobrovolní hasiči 
jsou přitom pro město důležití. 
Jednotka se v loňském roce po-
dílela na čtyřech akcích města. 
Stavění máje a  pálení čaroděj-
nic, oslavy dne dětí na hasičské 
zbrojnici, rozsvícení vánočního 

stromu a  lampiónového prů-
vodu. Zasahovala u  šesti požá-
rů, a  to požáru hrabanky, lesa, 
skládky komunálního odpadu 
Celio a  farmy na Klínech. „Za 
zásahy při požáru skládky Celio 
jsme naše hasiče ocenili mimo-
řádnou fi nanční odměnou. Vá-
žíme si jejich práce a  děkujeme 
jim za ni,“ uvedl starosta města 
Petr Červenka. Kromě hašení 
požárů zasahuji hasiči také při 
likvidaci popadaných stromů, 
úklid pozemní komunikace, od-
chytu obtížného hmyzu, otevře-
ní bytu, čerpání a  doplňování 
vody. „Po dohodě se zřizovate-
lem došlo k redukci těchto výjez-
dů pouze na případy obecného 
ohrožení více osob najednou na 
jednom místě. Obtížný hmyz 
proto likvidujeme pouze v  pří-
padě, že se jedná o školy, školky, 
sociální a  zdravotní zařízení,“ 
doplnil Václav Kraus.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Mezibořský klub seniorů je stále velmi aktivní a  patří 
mezi nejlepší v celém Ústeckém kraji. V roce 2016 získal klub třetí 
místo v soutěži Senior Art, nejaktivnější klub Ústeckého kraje. S Ja-
nou Bothovou, předsedkyní klubu, jsme si povídali o aktivitách se-
niorů v uplynulém roce.

V Klubu seniorů bylo v roce 
2017 registrováno 189 členů, 
z  toho je 95 registrováno ve 
Svazu důchodců ČR - regionu 
Most. Činnost Klubu seniorů 
Meziboří je velice pestrá. Čle-
nové klubu se pravidelně schází 
v prostorech na nám. 8. května 
326 vždy v  úterý a  ve čtvrtek. 
„Ve čtvrtek se se pod vedením 
Dany Vaňkové věnujeme ruč-
ním pracím, výrobě různých 
ozdob, malování s různou tema-
tikou a  technikou. Kromě toho 
se zde se hrají karty, šachy, vyu-
žívají se posilovači stroje i ping-
pongový stůl, plánují se nebo se 
jen tak povídá. Na výroční schů-
ze zveme kromě členů také vede-
ní města, které nás velmi pod-
poruje. Kromě této pravidelné 
činnosti jsme ale aktivní i v kul-
turní a  sportovní oblasti,“ říká 
předsedkyně klubu Jana Botho-
vá. Senioři tak pravidelně jezdí 

na výlety a divadelní představe-
ní. „V  loňském roce jsme vyjeli 
dvakrát do divadla do Prahy. 
V  červenci jsme navštívili jed-
no divadelní představení Noc 
na Karlštejně, které pořádalo 

mostecké divadlo a to pod širým 
nebem na hradě Hněvíně. Kro-
mě toho máme zajištěné před-
platné do divadla Citadela, kde 
mají členové klubu k  dispozici 
4 permanentky. Navštěvujeme 
ale i  divadelní představení po-
řádaná Kulturním zařízením 
města Meziboří. Čtyřikrát jsme 
se v loňském roce vydali na au-
tobusový zájezd,“ prozradila 
dále Jana Bothová. Velkou ob-

libu mají i zahraniční rekreace. 
V  květnu pořádali ve sportov-
ním areálu v Meziboří tradiční 
mezibořské sportovní hry seni-
orů. „Každé pondělí pořádáme 
pondělní cvičení, při kterém se 
členky věnují nejen cvičení, ale 
i  tanci a  relaxaci. Pro zlepšení 
kondice máme k dispozici i per-
manentky do sauny a plavenky,“ 
přiblížila sportovní aktivity 
seniorů předsedkyně klubu. 
V  březnu se konala již tradič-
ní oslava MDŽ a  v  prosinci 
mikulášská zábava. „V  březnu 
byli naši senioři pozváni na 
taneční do Louky a  Braňan, 
v  květnu pak do Bíliny. Den 
matek oslavili s  pohoštěním 
a  hudbou. Nevěnujeme se ale 
jen zábavě, ale také charitativ-
ní činnosti. V loňském roce jsme 
navštěvovali psí útulek a  věno-
vali opuštěným psům krmení. 
Nezapomínáme ale ani na své 
dlouholeté členy. Pro jubilanty 
připravujeme oslavy,“ uzavřela 
Jana Bothová. Na činnost klu-
bu seniorů přispívá Meziboří 
ze svého rozpočtu. V  loňském 
roce to bylo 284 000 Kč.  (pur )

BRANDOV - Na rekonstrukci 
kulturního sálu v prostorách bý-
valého kina naváže letos obec 
Brandov renovací zahrady. Kul-
turní sál tak dostane novou di-
menzi. Společenské akce se tu 
budou konat v  každém ročním 
období, v  létě navíc pod širým 
nebem. Jak na rekonstrukci sálu 
v loňském roce, tak i na zahradu 
letos přispěl obci Ústecký kraj.

Na nový kulturní sál čekali 
Brandovští osmnáct let. Dočkali 
se loni v květnu. Přestavba stá-
la celkem 3,58 milionů korun 
a trvala 10 měsíců. Kulturní sál 
slouží občanům obce nejen pro 
konání plesů a  dalších kultur-
ních akcí, ale také k  setkávání 
seniorů, dětským akcím, pro 
různá pohybová cvičení a k dal-
ším aktivitám brandovských 
spolků. V letošním roce se pustí 
Brandovští do renovace zahra-
dy. „Na tuto akci jsme získali 
podporu dvě stě tisíc korun. Za-

hradu využijeme pro pořádání 
společenských akcí. Na zahradě 
zrenovujeme samozřejmě zeleň, 
ale přibyde tu ohniště, venkovní 
posezení a  hlavně terasa, která 
bude sloužit také jako pódium,“ 
přiblížil plánovanou akci staros-
ta obce Jiří Mooz. Kromě místa 
společenského setkávání má pro 
obyvatele obce velký význam 
také to, že se podařilo vykoupit 
zpět objekt bývalé školy od spo-
luvlastníků. „V budově je obchod 
s potravinami, který chceme udr-
žet v provozu. Pro obec je zacho-
vání obchodů důležité. Už máme 
nového provozovatele, kterému 
jsme obchod pronajali,“ doplnil 
Jiří Mooz. K nákupům využívají 
obyvatelé horské obce také ob-
chody v  sousedním Německu. 
„Velkou výhodou je pravidelná 
autobusová linka z Litvínova do 
Olbernhau, která jezdí sedm dní 
v týdnu, šestkrát denně,“ uzavřel 
starosta.  (pur)

NOVÁ VES V HORÁCH - Zbrusu nový traktor přibyl do strojové výba-
vy horské obce Nová Ves v Horách. Díky traktoru s radlicí a sypačem 
se zásadně zjednodušila zimní údržba v místech, kde sněhová na-
dílka začíná v době, kdy pod horami ještě kvetou kytky a končí až 
v pozdním jaru.

Nová Ves v  Horách se v  po-
sledních letech obydluje. Při-
bývá lidí, kteří tu žijí trvale, ale 
také těch, co tu mají rekreační 
obydlí. „V létě i v zimě je v obci 
mnohem více lidí než v  minu-
losti. Všichni chtějí mít stejný 

komfort uklizených komunika-
cí. Obec to stojí více úsilí a naše 
stará technika už byla nedosta-
tečná. Pořídili jsme si proto nový 
traktor s radlicí a sypačem, který 
nám práci s  odklízením sněhu 
usnadní. Bude pro nás také vel-

kým pomocníkem i mimo zimní 
období, a to jak přímo v obci, tak 
i pro práce v lese,“ uvedl starosta 
obce David Kádner. Nový trak-
tor vyšel obec na 1 500 tisíc ko-
run a pořídila ho na splátky. Po-
dle starosty je už vybavení obce 
kompletní a  v  dohledné době 
nebude potřeba žádné doplnění. 
„Je pravda, že jsem to říkal už 
v loňském roce, když jsme pořídi-
li z dotace IVECO na kontejnery 
pro bioodpad, ale tentokrát už 

musím potvrdit, že jsme skuteč-
ně kompletně vybaveni,“ doplnil 
David Kádner a připomněl ješ-
tě loňskou dotaci na likvidaci 
bioodpadu. „Za tu jsme pořídili 
nejen vůz na svoz kontejnerů, ale 
také sedm kontejnerů pro roz-
místění po celé obci, kompostéry 
na bioodpad a  štěpkovač. Nyní 
jsme díky tomuto vybavení so-
běstační a můžeme i vypomáhat 
ostatním obcím v  sousedství,“ 
uzavřel David Kádner.  (pur)

 Se zimou v horách si poradí traktor

Mezibořští senioři žijí aktivním životem

 Mezibořští hasiči chystají 
kroužek pro mládež

Brandov se těší na zahradu

Obec Brandov koupila bývalou školu.

Mezibořští senioři žijí aktivním životem.

Dobrovolní hasiči v Meziboří pomáhají při celoměstských akcích.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám chlapecký oblek černé 

barvy značky Veltex-GJ, velikost 
188-54-98. Sako, vestička, kalhoty. 
Původně 2 800 Kč, nyní 1 400 Kč. 
Úplně nový, vhodný do tanečních. 
Litvínov. Telefon: 736 469 724

 ■ V Mostě prodám koš na dřevo 
ke krbu + krbové nářadí černo-
-zlaté 4 ks - nové, nepoužité, cel-
kem 1.000 Kč. Telefonovat večer 
607 277 880.

 ■ V  Mostě prodám z  důvodu 
stěhování velkou starožitnou jí-
delnu ve výborném stavu, 2x se-
dací soupravu, 2 skříně, 2 skleníky, 
kredenc, zrcadlo, almaru, vitrínu 
a  doplňky. Cena 250.000 Kč. Tele-
fon 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 čer-
né 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.

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám osamělou sympaťač-

ku, nekuřačku. 60 - 70  let. Jsem 
68letý/171, nekuřák, rekreační 
sportovec. Telefon 705 233 646.

 ■ Žena hledá kamaráda k sezná-
mení do 66 roků - nekuřáka, Most 
a okolí. Zn. 736 437 711.

BYTY, DOMY
 ■ Koupím chatu + zahrádku 

nebo chalupu do 500 000 Kč. Za-
vedená elektro + voda. Telefon: 
705 233 64653269

 ■ Prodám zahradní chatku s te-
rasou, skladem v ZK Čepirohy na 
pozemku města, velikost 400 m2, 
úrodná půda, pitná a užitková 
voda, elektřina, 100 m od zastávky. 
Telefon: 732 328 656

 ■ Nabízíme k prodeji zahradu v 
katastrálním území České Zlatníky 
o výměře 416 m2 a spoluvlastnický 
podíl 1/150 ostatních ploch. Na 
pozemek je přivedena užitková i 

pitná voda, elektřina. Na zahradě 
stojí zahradní domek, který je ve 
vlastnictví jiného vlastníka, poze-
mek pod chatou je též součástí 
prodeje (16 m2). Prohlídky lze do-
mluvit na telefonním čísle 777 287 
069.  280.000 Kč

 ■ Koupím byt nejlépe: 2+1, 
2+kk, případně i jiné velikosti bytu 
v  Mostě a  okolí. Nabídněte zají-
mavou cenu - rychlá platba v ho-
tovosti. Případně dluh zaplatím. 
Kontakt: norge71@seznam.cz, tel. 
778 476 756.

Dámy a pánové. 

Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zam stnání? 

Chybí vám snad idi ské oprávn ní? 

Není to žádný problém, 

zajistíme jeho získání

ve vlastní autoškole a také po dohod  uhradíme. 

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

Dejte o sob  v d t a ozv te se nám.

e

Hledáme idi ky a idi e autobusHledáme idi ky a idi e autobus

Kontakt: 

DOPRAVNÍ PODNIK m st Mostu a Litvínova, a.s.

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

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

PŘIJMEME
elektrikáře - domovníka
pro údržbu nemovitosti.

Byt 3+1 se zahradou možný.

Telefon: 602 199 000
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Zimní stadion hostí 
Cenu Mostu

Cena města Mostu v  kra-
sobruslení se uskuteční 
na ledě zimního stadionu 
v Mostě v sobotu 17. února. 
Již VI. ročník oblíbeného 
závodu bude probíhat prak-
ticky po celý den. Současně 
v tomto termínu se na mos-
teckém ledě utkají o vavříny 
také závodníci při 5. ročníku 
závodu kategorie přípravka. 
Začíná se v 8.30 hodin.

Na vrcholnou 
házenou příští týden

Až příští sobotu, tedy 24. 
února, se bude v Mostě opět 
hrát vrcholná házená. Do-
mácí DHK Baník Most v dal-
ším kole MOL ligy přivítá na 
své palubovce od 18.00 ho-
din celek Hodonína. 

V neděli vyzvou 
Mostečtí Lvi Trhače
Celek Trhači Kadaň bude 

dalším soupeřem domácích 
hokejistů týmu Mostečtí Lvi. 
Ti nastoupí na ledě mos-
teckého zimního stadionu 
k  utkání v  neděli 18. února 
od 17.30 hodin. Zápas je zá-
roveň posledním kolem zá-
kladní části krajské ligy.

Divizní Souš 
v přípravě remizovala

Remízu v  dalším příprav-
ném utkání uhráli fotbalisté 
divizního Baníku Souš, když 
jejich souboj s Olympií Bře-
zová skončil 2:2 (1:0). V so-
botu 17. února hraje Souš 
další přípravu, když na do-
mácím hřišti přivítá od 10.30 
hodin Modlany.

Tým starších žáků 
MFK U15 hrál 
v Drahonicích

V Karlových Varech na 
umělé trávě v Drahovicích ve 
dvou dnech odehráli starší 
žáci U15 čtyři utkání v rám-
ci Zimního turnaje starších 
žáků. Tři utkání Mostečtí 
dokázali vyhrát, pouze v jed-
nom případě na soupeře ne-
stačili. 

Hokejisté Vervy 
dvakrát proti 
Chomutovu

Dvě přátelská utkání vypl-
ní hokejistům extraligového 
HC Verva Litvínov olym-
pijskou přestávku. V  obou 
případech bude jejich soupe-
řem Chomutov. V úterý 20. 
února se bude hrát od 17.00 
hodin na Zimním stadiónu 
Ivana Hlinky. Ve čtvrtek 22. 
února je odveta v SD aré-
ně v Chomutově. Začátek 
v 17:30, vstup 50 korun.

Muži cestují za 
Levharty

K dalšímu mistrovskému 
utkání Severočeské ligy bas-
ketbalistů cestují muži BK 
Baník Most do nedalekého 
Chomutova, kde se utkají 
s  domácími Levharty. Duel 
týmů mužů se hraje v pátek 
16. února a začíná v  19.30 
hodin.   (jak)

LARVIK – Domácí norský Larvik, se kterým házenkářky DHK Baník 
Most sehrály poslední utkání ve skupině Evropského poháru EHF, 
prokázal své zkušenosti a na své palubovce Černé anděly porazil. 
Mostecké házenkářky si přesto ostudu neudělaly a favoritovi dlou-
ho komplikovaly cestu za vítězstvím, když poločas dokonce vyhrály 
17:16. 

„V náš prospěch hrálo to, že 
už prakticky o nic nešlo. Na na-
šem výkonu tak byla znát velká 
uvolněnost, nebyli jsme ničím 
svázáni a hráli velmi pohlednou 
házenou,“ chválil výkon mos-
teckých hráček jejich trenér Pe-
ter Dávid. Dařilo se navíc i točit 
sestavu na palubovce a dob-
ře rozložit síly po celou hrací 
dobu. „Nakonec nás může pro-
hra trochu mrzet, protože jsme 
většinu zápasu vedli, ještě pár 
minut před koncem jsme měli 
úspěch na dosah. Bohužel jsme 
si vybrali slabší chvilku a mezi 
čtyřiačtyřicátou a padesátou 

minutou nám zápas utekl. Přišli 
jsme o náskok a soupeř prokázal 
své zkušenosti. Hráčky si ale roz-
hodně zaslouží velkou pochva-
lu za svůj výkon. Za nasazení, 
s jakým utkání odehrály, i za 
uvolněnost, kterou na palubovce 
předvedly a výsledkem tak byla 
velmi pohledná házená,“ doplnil 
trenér. 

Mostecký tým si ale splnil cíl, 
se kterým do Norska cestoval, 
tedy sbírat cenné evropské zku-
šenosti. A povedlo se mu také 
napravit dojem a zvednout si 
sebevědomí po domácím utkání 
se švédským Höörsem. 

„V pondělí čeká hráčky lehký 
trénink a v úterý už konečně bu-
deme moci absolvovat obvyklý, 
klasický trénink, na který jsme 
poslední dobou díky zápasovému 
vytížení neměli příliš prostoru,“ 
uzavřel při návratu z  Norska 
trenér. 

Skupinu D, kde hrál Baník, 
nakonec vyhrál právě norský 
Larvik se ziskem 9 bodů. Dru-
hé skončilo Zalau (8 bodů), třetí 
Höörs se šesti body a tým Čer-
ných andělů pořadí uzavíral se 
ziskem jednoho bodu. 

Larvik – DHK Baník Most 
34:29 (16:17). Sestava a branky 
Mostu: Szarková 11, Kovářová 
6, Janoušková 3, Stříšková 3, 
Chmelařová 1, Dvořáková K. 
1, Dvořáková V. 1 Kostelná 1, 
Maňáková 1, Zachová 1, Bez-
palcová, Buchnerová, Eksteino-
vá, Müllnerová, Ulbertová. (jak)

LITVÍNOV - Další ročník akce Za-
chytej si s Vervou se uskuteční 
ve středu 21. února v 11.00 ho-
din. Chcete si zkusit, jaké to je 
být extraligovým brankářem? 
Chcete čelit extraligovým střel-
cům, jejich ranám a nájezdům? 
Tak se přihlašte. 

Každý může být kritikem, ale 
zkuste si, jak náročné je bran-
kařské řemeslo. Nyní máte je-
dinečnou šanci vyzkoušet si, že 
chytání není žádná legrace.

Zájemci se mohou hlásit na 
e-mailové adrese soutez@hcltv.
cz. Jako předmět uveďte: Chci 
chytat! Do zprávy pak napiš-
te, proč máme vybrat právě 

vás, dále pak telefonní kontakt 
na vás, jméno a přijmení, věk 
a jestli vlastníte brankařskou 
výstroj. Pokud ne, tak vám ji 
zapůjčíme. 

Soutěž je určena pro fanouš-
ky od 15ti let, v případě, že bude 
výherce mladší osmnácti let, tak 
je nutná osobní účast zákonné-
ho zástupce. 

Sraz vybraných účastníků 
bude ve středu 21. února v 10.30 
hodin na Zimním stadionu Iva-
na Hlinky. Zájemci se mohou 
hlásit do pátečních 12.00 hodin, 
poté budou vybráni soutěžící, 
kteří obdrží e-mail s instrukce-
mi. (jak)

LITOMĚŘICE - O uplynulém víkendu se v litoměřickém pětadvaceti-
metrovém bazénu konal již 20. ročník Litoměřického kalichu v pla-
vání. Závody byly vypsány pro ročníky 2004 a mladší a mezi čtyřia-
dvaceti kluby se Plavecký klub Litvínov umístil na devátém místě. 

Z  početné litvínovské výpra-
vy se dařilo v kategorii jedenác-
tiletých žáků Petru Adamcovi 
a v  kategorii čtrnáctiletých ža-
ček juniorské reprezentantce 
a mnohonásobné držitelce mi-
strovských titulů Kamile Javor-
kové. Oba proměnili všechny 
své starty v cenné kovy. 

Petr Adamec zvítězil na tra-
tích 50 a 100 metrů motýl, 
druhý dohmátl na kraulové pa-
desátce a bronz přidal na trati 
100 metrů volný způsob. Právě 
kraulová stovka byla vyhlášena 
pro ročník 2007 fi nálovou dis-

ciplínou, kam Adamec nastupo-
val z  třetí pozice časem 1:16,70 
z rozplaveb a v samotném fi nále 
pak obhájil bronz rychlejším 
dohmatem v čase 1:15,55.

Kamila Javorková zvítězila 
na tratích 50 a 100 metrů prsa 
a stříbrné příčky obsadila na 
znakových distancích 50 a 100 
metrů. Pro ročník 2004 byla 
pořadatelem závodů vyhlášena 
fi nálovou tratí znaková stovka. 
Do fi nále nastupovala Javorková 
ze stříbrné pozice v čase 1:09,79. 
Stříbro v  samotném fi nále pak 
obhájila, když dohmátla v osob-

ním rekordu a časomíra se za-
stavila v čase 1:08,79. (has, jak)

Adamec a Javorková úspěšnými 
fi nalisty v Litoměřicích

Zájemci si mohou opět po 
roce zachytat s Vervou

Poslední zápas sice prohráli, ostudu ale 
v Norsku Černí andělé rozhodně neudělali

MOST/CHEMNITZ – V ně-
meckém Chemnitz se v sobo-
tu konal mezinárodní turnaj 
v kickboxu „SAXONY OPEN“. 
Turnaje, na který se zaregistro-
vala téměř stovka závodníků, se 
zúčastnil také tým kickboxerů 
z SK Leon. V ringu a na tatami 
se zápasilo v Pointfi ghtingu, Le-
ichtcontactu a Kicklightu. Mos-
tečtí kickboxeři si z Německa 
přivezli celkem jedenáct medai-
lí.  (nov)

Marel Zdeněk 1. místo Pointfi ghting

Průša Kryštof 1. místo Lightcontact

Bárta Bohdan 2. místo Kicklight

Bárta Bohdan 2. místo Pointfi ghting

Vítek Matyáš 2. místo Lightcontact

Marel Zdeněk 2. místo Lightcontact

Borovská Ráchel 2. místo Pointfi ghting

Bláha Jan 3. místo Pointfi ghting

Bulínová Denisa 3. místo Pointfi ghting

Marková Julia 3. místo Pointfi ghting

Průša Kryštof 3. místo Pointfi ghting

Kickboxeři bojovali 
v Německu

LITVÍNOV - Litvínovský hokeji-
sta Jan Myšák byl na sobotním 
Plese sportovců oceněn mezi 
třemi osobnostmi litvínovského 
sportu jako výrazný talent. 

Při 4. ročníku Plesu sportov-
ců v Litvínově se již tradičně 
oceňovaly osobnosti sportu. 
Mezi nimi se objevil i zástupce 
litvínovského hokejového klubu 
Jan Myšák, který si odnesl oce-
nění Litvínovský talent. 

Jan Myšák se bezesporu řadí 
mezi nejtalentovanější sportov-
ce v Litvínově. Svými výkony 
dlouhodobě potvrzuje, že pa-
tří ve své kategorii k naprosté 
špičce. Letos v mladším dorostu 
nastoupil do pouhých deseti zá-
pasů a i přesto vyhrál bodování 
základní části se ziskem 54 ka-
nadských bodů. Úspěšně se pre-
zentoval i ve starším dorostu, 
kterému unikl postup do play 
off  až v posledním utkání zá-
kladní části. Za starší kategorii 
si Myšák ve 32 zápasech připsal 
úctyhodných 46 bodů. Pravidel-

ný mládežnický reprezentant si 
přebral cenu od místopředsedy 
představenstva společnosti Uni-
petrol Krzysztofa Zdziarskieho. 
 (jak)

Hokejista Myšák byl oceněn 
na Plese sportovců

Zleva stojící: Trenér Vojtěch Brzoň, Matyáš Vítek, Zdeněk Marel, Julia 
Marková, Ráchel Borovská, Bohdan Bárta a Lukáš Světlák. Sedící zleva 
Kryštof Průša a Matěj Havel.
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Městský úřad Horní Jiřetín
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Kruhák nad Aquadromem
Křižovatku ulic Lipová a Topolová chce město upravit pro její lepší průjezdnost 

a plynulost ještě letos. „Projekt máme hotový. Předpokládáme, že ve druhé polovině 
března by měla být vyhlášena veřejná zakázka na realizaci a zhotovitele akce. Půjde 
o klasickou okružní křižovatku. Projektanti si zde dobře poradili, i co se týče rozhle-
dových poměrů, což byl největší otazník už od začátku u  této křižovatky. Kruhák 
bude hotov ještě letos,“ potvrdil náměstek primátora Marek Hrvol.

Co s „chapadly“ u Luny…
Křižovatka u Luny je v době dopravní špičky, a to i kvůli ne-

daleké nemocnici, rovněž zahlcená. „U Luny se budou muset do 
budoucna řešit přídavné by -passy (přídavná ramena), kterými se 
vyjíždí. S nimi tu nastane problém,“ je přesvědčen náměstek pri-
mátora.

Téčko u Šibeníku
Zpracována je studie na řešení křižovatky u Šibeníku, tedy křižovatky ulic J. Palacha a Topolová. 

I zde se uvažuje o kruháku. Ve špičce se doprava zahlcuje v ulici Topolová směrem k autobusovým 
zastávkám a způsobuje problémy s výjezdy ze sídlišť a zdejších parkovišť. Jedno slepé rameno by 
mělo z kruhového objezdu směřovat i do parku Šibeník.

Křižovatka u Kahanu nestíhá už teď
Nejproblematičtější křižovatkou v  oblasti Výsluní je křižo-

vatka u Kahanu - ulic Višňová, Lipová, Okružní a Velebudická. 
„Tato křižovatka dosahuje maxima už teď, takže v roce 2030 už 
by to tu bylo neúnosné. Lidé, kteří chodí do Lidlu, vědí, že jsou 
tu dlouhé fronty vozidel. Je to v době, kdy doprava kulminuje. 
V plánu mobility jsou i pro tuto křižovatku návrhy řešení,“ uvedl 
Marek Hrvol.

Kruhák i u Prioru?
Do kritických křižovatek se zařadila i  křižovatka u  Prioru. 

„Tady dokonce odborníci navrhovali kruhový objezd, kde by tram-
vaj projížděla uprostřed kruháku. Přiznám se, že z tohoto návrhu 
jsme byli trochu v šoku,“ připustil náměstek Marek Hrvol.

Mostecké křižovatky 
přestávají „stíhat“

MOST - Některé mostecké křižovatky na nejfrekventovanějších mís-
tech v dopravní špičce „nestíhají“. V příštím desetiletí, se stále na-
růstajícím provozem a počtem aut ve městě, by mohl v těchto mís-
tech nastat kolaps. O které křižovatky se jedná a jaké změny některé 
z nich v nejbližší době čekají?

Varovný signál z  možného 
přetížení křižovatek vyplynul 
z  tak zvaného Strategického 
plánu udržitelné městské mo-
bility, který si nechalo zpraco-
vávat město Most a  Litvínov. 
Dokument vznikal zhruba rok 
a konalo se k němu už několik 

veřejných projednávání. „Plán 
zahrnuje mimo jiné i  sílící tlak 
na veřejnou městskou hromad-
nou dopravu a  její využívání, 
na cyklistickou dopravu a samo-
zřejmě i na snížení automobilo-
vé individuální dopravy, která 
se má do roku 2030 až zdvoj-

násobit. Odborníci, kteří plán 
zpracovávali, dokonce tvrdí, 
že některé křižovatky v  součas-
ném stavu a  provedení nebu-
dou schopné narůstající provoz 
a  zátěž kapacitně unést. Proto 
plán navrhuje mimo jiné úpravu 
některých nejexponovanějších 
křižovatek, aby zde došlo k větší 
plynulosti a bezpečnosti,“ infor-
moval náměstek mosteckého 
primátora Marek Hrvol. Situace 
se v Mostě týká pěti nejproble-
matičtějších křižovatek. (sol)
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