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MOST - Na Mostecku chybějí státní policisté. V  březnu jich bude 
scházet kolem patnácti. Policie proto zahájila masivní nábory a sli-
buje vyšší platy a další benefi ty. Začínající policisté po odborné pří-
pravě tak mohou získat plat až kolem osmadvaceti tisíc korun.

„Dlouho jsme odolávali úbyt-
ku policistů, tak jak je to v jiných 
okresech a hlavně krajích. V po-
slední době se nám však nedaří 
nahrazovat přirozené odchody 
policistů s nově příchozími,“ při-
pustil vedoucí územního odbo-
ru PČR v  Mostě Jiří Volprecht. 
V roce 2017 od mostecké policie 
odešlo ať už do civilu mimo po-
licii, nebo k jiným jejím součás-
tem 29 policistů. Nově jich díky 
náborům přišlo jen 17. „K lednu 
letošního roku jsme byli v minu-
su deseti policistů. Nůžky se ale 
rozevírají stále více. Máme avi-
zované další odchody a k březnu 
by už měl být podstav kolem pat-
nácti policistů,“ konstatoval dále 
Jiří Volprecht.

Policie proto zahájila masiv-
ní náborovou kampaň. Jedním 
z hlavních lákadel je i navýšení 
nástupních platů. Nově přijatí 
policisté, kteří zahájí roční zá-
kladní odbornou přípravu, zís-
kají nástupní plat ve výši 21 840 
korun. Dříve byl nástupní plat 
kolem sedmnácti tisíc korun. 
Poté, co začínající policisté 
absolvují odbornou přípravu, 
stoupne i  jejich výplata a  to na 

27 840 korun. Samozřejmostí 
jsou ale i  další benefi ty, které 
policie svým zaměstnancům 
slibuje. 

I přesto, že se policistům zvy-
šují platy, stále nejsou prý kon-
kurenceschopné. I  to je jedním 

z důvodů, proč u policie chybějí 
pracovní síly. „Odchody jsou 
přirozené a  stabilní, a  z  tohoto 
čísla nevybočujeme. Vždy se od-
chody ale dařilo doplnit nábory, 
zejména v Mostě. V dnešní době 
je to však výrazně méně, což je 
dáno hlavně tím, že mladí lidé 
mají dnes mnohem více příleži-
tostí a  možností sehnat si ještě 
lépe placenou práci. Zájem pro-
to opadává,“ je přesvědčen Jiří 
Volprecht. Policie se snaží proto 
aktivizovat své potencionální 
zájemce už na školách. 

Na Mostecku chybějí policisté, lákají je na vyšší platy

  MIRAI v Obzoru

MOST – Objev roku, 
kapela MIRAI, zahraje 
v pátek 23. února 
v Novém Obzoru music 
aréna v Mostě. Vstupné 
180 Kč.

  130 let muzea

MOST – Oblastní 
muzeum v Mostě zve 
v úterý 27. února od 
17 hodin na vernisáž 
výstavy 130 let muzea 
v Mostě. Historie muzeí 
na Mostecku, nejzajíma-
vější sbírkové předměty 
a jejich příběhy. Vstupné 
30 Kč.

  Travesti v Citadele

LITVÍNOV - Známá 
travesti skupina 
Screamers opět přijíždí 
do Citadely s novým 
pořadem „TV upoutávka“. 
Těšit se můžete na 
Dolores, Paulu, Halinu, 
Lili, Sašu a Láďu. Šou 
začíná 12. března v 
19 hodin na Velké 
scéně. Vstupné 250 Kč.  
Vstupenky v pokladně 
Citadely nebo v síti 
TICKETPORTAL, rezervace 
na www.citadela- 
litvinov.cz nebo na tel. 
476 111 487.

MOST - Městské divadlo v Mos-
tě uvede tento pátek 23. února 
premiéru hudební komedie 
o nejhorší operní zpěvačce 
všech dob „Je úchvatná!“. Auto-
rem hry je Peter Quilter a režie 
se ujal Pavel Ondruch. 

Komedie „Je úchvatná!“ 
(„Glorious!“) britského dra-
matika a herce Petera Quiltera 
byla inscenována na více než 
40 světových i českých jevištích, 
jen u nás byla od roku 2007 uve-
dena pětkrát (včetně mostecké 
inscenace). Příběh vvypráví 
o posledních týdnech v životě 
originální sopranistky Florence 
Foster Jenkinsové, jedinečné ne 
snad proto, že by měla podma-
nivý hlas, skvěle intonovala či 
frázovala. Právě naopak! Vlast-
ně se jedná o fascinující příběh 
lásky a oddanosti k hudbě, tou-

ze, která je silnější než realita, 
starobylé vyprávění o snu, který 
se stal životem.

V hlavní roli FLORENCE 
FOSTER JENKINSOVÉ se 
představí Regina Razovová. 
Další osoby a obsazení:  COS-
ME MCMOON - Tomáš Alferi, 
ST. CLAIR - Jiří Kraus, DORO-
THY - Ivana Zajáčková, PANÍ 
VERINDAH – GEDGEOVÁ 
- Zita Benešová. Diváci uslyší 
hudbu W. A. Mozarta, Johanna 
Strausse, Georgese Bizeta, An-
tonína Dvořák a Giacoma Pu-
cciniho.

1. repríza – 27. února 2018 
v 17.00 hodin

repríza – 14. března 2018  
v 19.00 hodin

repríza – 29. března 2018 
v 19.00 hodin

„Je úchvatná!“ 
aneb Úchvatný příběh 

příšerné zpěvačky

Jiří Volprecht: Policejní 
hlídky v ulicích udržíme 

na sto procent
Nedostatek policistů se podle 

vedení mostecké státní policie 
bezpečnosti v ulicích nedotkne. 
„Co se týče hlídkové služby, udr-
žujeme ji na sto procentech a za 
každou cenu,“ ubezpečuje Jiří 
Volprecht. Úbytek policistů se 
projevuje napříč celým územ-
ním odborem. Policisté se pro-
to přesouvají z více obsazených 
útvarů tam, kde chybějí. „Služby 
a hlídky necháváme stabilní, ale 
musíme je tzv.  více točit. Zatím 
je situace zvládnutelná, pokud by 
se ale podstav ještě prohloubil, už 
by to byl problém,“ konstatoval 
dále Jiří Volprecht.

Nejvíce chybějí policisté na 
útvarech pořádkové policie 
a  na jednotlivých obvodních 
odděleních, včetně dopravního 

inspektorátu. „Pokles nápadu 
trestné činnosti situaci zlepšu-
je. Případů není tolik, policisté 
mají proto méně spisů a mohou 
být proto více na ulici, což je pro 

IVýrazný úbytek policistů - pro-
blém, který trápí téměř všechny 
složky policie na severu Čech. 
Zatímco mostecká policie patřila 

personálně k velmi stabilním, a do-
konce v minulosti vykazovala nad-
stav, teď je situace opačná.

nás pozitivní,“ doplnil vedoucí 
mosteckého územního odboru 
PČR. Pokles policistů pociťují 
všechny odbory krajského poli-
cejního ředitelství. „Jsou okresy, 

které jsou na tom ještě hůře, než 
je Most,“ doplnil ke statistikám 
Jiří Volprecht. V rámci mostec-
kého územního odboru PČR 
pracuje v  současné době bez-

mála kolem čtyř stovek zaměst-
nanců.  (sol)

I„Co se týče hlídkové služby, udr-
žujeme ji na sto procentech a za 
každou cenu,“ ubezpečuje Jiří 
Volprecht.

Více na www.mvcr.cz
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RUDOLICE - Od 26.  února do 
30. září bude omezený dopravní 
provoz v  ulicích Ke Skále a  Na 
Výšině v Mostě, Rudolicích.

Důvodem dopravního ome-
zení je rekonstrukce vodovodu. 
Ve zmíněných ulicích budou 
uzavřeny komunikace pro au-
tomobilovou i  nákladní dopra-
vu. Vlastní uzavírky budou pro-
bíhat po etapách s  ohledem na 
postup prací. Objízdné trasy bu-
dou vedeny ulicemi Rudolická, 

Hřbitovní a  po silnici III/2538 
(směr Braňany). „Po celou dobu 
úplné uzavírky bude zajištěna 
náhradní městská hromadná 
doprava ze směru od děkanského 
kostela. Žádáme všechny účast-
níky silničního provozu, aby dba-
li zvýšené opatrnosti a  věnovali 
pozornost osazenému přechod-
nému dopravnímu značení,“ 
uvedla mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Alena Sedláčková. 

(nov)

MOST - Aquadrom se snaží pro návštěvníky stále vylepšovat své 
služby. Naposledy se v areálu vyměňovaly tobogány za nové, mo-
derní a se světelnými efekty. Více než půl roku tu funguje nový od-
bavovací systém. To vše veřejnost přivítala, což se ukazuje i na zvý-
šené návštěvnosti koupaliště.

„Za leden se viditelně zvýšily 
tržby, díky vylepšeným službám, 
včetně tobogánů, narostla ná-
vštěvnost zhruba o třetinu oproti 
loňskému lednu, z  čehož máme 
radost,“ potvrdil vedoucí pro-
vozu na Aquadromu Miroslav 
Svoboda, který si zároveň po-

chvaluje i  zavedení nového od-
bavovacího systému. „Pro nás je 
to hodně velké plus. Návštěvníci 
si mohou například vybrat skříň-
ku, nemusí se mačkat v  jedné 
uličce. My nemusíme přepisovat 
tržby, vše jde automaticky do sys-
tému EET, jednoduše nám ubylo 

spoustu práce,“ vysvětlil Miro-
slav Svoboda.

Aquadrom čeká v  letošním 
roce další modernizace. Ta by 
se měla týkat technologií, ale 
například i výměny nové dlažby. 
Tuto akci bude zajišťovat město 
Most. „Budou se zlepšovat i další 
drobnosti, například ohledně od-
kládání věcí na bazénu sem chce-
me přidat nové police. Spousta 
lehátek je dnes zbytečně zabraná 
odloženými věcmi. V  tom chce-
me pokročit, aby měli návštěv-

níci možnost najít si volné rela-
xační lehátko a využívat je,“ řekl 
dále vedoucí provozu. Prozradil 
také, že ve venkovním areálu by 
se měl přidat jeden samoobsluž-
ný turniket, a  to ze strany, kde 
je umístěn minigolf. „Ti, co ne-
budou chtít obcházet celý areál, 
zejména lidé ze šestistovek, ale 
i další, se tak na čipové hodinky 
dostanou do venkovního areálu 
nově i z ulice Zd. Štěpánka,“ do-
plnil ještě Miroslav Svoboda. 

(sol)

MOST - Pobočka České pošty 
Most 3, která sídlí v  ulici Slo-
venského národního povstání, 
bude v úterý 27. února od 8 do 
14  hodin z  provozních důvodů 
pro veřejnost uzavřena. Klien-
ti budou o  dočasném uzavření 

pobočky informováni pro-
střednictvím vývěsky umístěné 
v  blízkosti vstupu do pobočky, 
přičemž rozsah omezení pro-
vozu se může podle aktuálních 
okolností změnit. 

(nov)

MOST - Do štafetového plavání 
s  názvem Přeplavme svůj Sen-
Sen, který po celý únor pořádá 
již počtvrté Nadace Charty 77 
SenSen (senzační senioři), se 
zapojila i místní nezisková orga-

nizace AMA - Společnost onko-
logických pacientů, jejich rodin-
ných příslušníků a přátel. Při této 
příležitosti připravuje v  sobotu 
24. února besedu s dálkovou zim-
ní plavkyní Lucií Leišovou. (nov)

MOST - Osmapadesátiletý Bohumil Stejskal z Mostu je nejpravidel-
nějším návštěvníkem mosteckého Aquadromu. Za svoji dlouho-
letou věrnost a  přízeň obdržel horník Vršanské uhelné od vedení 
koupaliště a Technických služeb města Mostu dárkový koš a perma-
nentky do plavecké haly v hodnotě tisíc korun.

Původem rodák ze Žatce, 
který se později přestěhoval do 
Mostu, navštěvoval koupaliště 
v  Topolové ulici už od sedm-
desátých let. Tedy ještě dříve, 
než zde vyrostl současný mo-
derní plavecký areál. „Je to milé 
ocenění. Určitě jsem za něj rád. 
Permanentky využiju, protože 
sem chodím často a rád. Držím 
se hesla, sportem ku zdraví,“ ne-
skrýval radost z ocenění Bohu-
mil Stejskal, který Aquadrom 
navštěvuje pravidelně dvakrát 
až třikrát týdně. Plavání má rád 
od mládí a jak sám říká, vybral 
si tento sport hlavně proto, že 
voda nadnáší a  je vhodná pro 
celý pohybový aparát. Díky 
pravidelnému pohybu tak prý 
nezná doktora. „Plavání je pro 
mě nejlepší sport. Díky němu se 
cítím dobře. Dávám si několik 
bazénů, pak si jdu zahrát s ko-
legy ping -pong, zasaunuju, za-
vířím a tři hodinky utečou jako 
voda,“ popisuje své aktivity 
v  plaveckém areálu nejčastější 

návštěvník. Místní koupaliště 
si velmi pochvaluje a  je s  jeho 

službami spokojený. „Je to tady 
super i oproti ostatním koupali-
štím, mám to kousek od domu 
a  nemusím nikam dojíždět. 
Obsluha je tu perfektní, služby 
i  atrakce. Pamatuju si to tady 
ještě, než stál tenhle moderní 
areál. Venku padesátimetrový 

bazén, skokanský můstek… Bylo 
to parádní. Ze sauny jsme pod-
plavali do bazénu, okolo všude 
sníh, kam jsme mohli skočit…
Bylo to tu opravdu skvělé,“ 
zhodnotil a  zavzpomínal Bo-
humil Stejskal.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Aquadrom ocenil „věrného“ návštěvníka

Novinky sezony na Aquadromu: Nový 
turniket, dlažba a volná lehátka

Provoz v Rudolicích omezen

Pošta mimo provoz

Na besedu s plavkyní

MOSTECKO - Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova skončil mezi 
nejlepšími z devatenácti dopravců po celé České republice v hodno-
cení MHD ze strany obyvatel.

Mostecký dopravce se zúčast-
nil celorepublikové kampaně 
Sdružení dopravních podniků 
České republiky pod názvem 
„Máte Hromadu Důvodů“. Je-
jím cílem bylo zvýšit povědomí 
obyvatel o  městské hromadné 
dopravě. „Ke kampani se v rám-
ci Sdružení dopravních podniků 
připojilo devatenáct dopravních 
podniků z  celé republiky,“ uvedl 
šéf Dopravního podniku měst 
Mostu a  Litvínova Daniel Du-
novský.

„V  rámci kampaně proběhl 
koncem loňského roku nejen na 

Mostecku, ale i v dalších městech 
s  městskou hromadnou dopra-
vou, průzkum mezi obyvateli, 
který zajistila agentura PRIA,“ 
řekl Daniel Dunovský. Prů-
zkum byl zaměřen na postoje 

a  názory na MHD v  České re-
publice.

Z  výsledků všech dvaadva-
ceti měst vyplývá, že spokoje-
nost s  městskou hromadnou 
dopravou je na Mostecku nej-
vyšší ze všech zúčastněných 
měst. Nejvíce občanů hodnotilo 
známkou pět, a to téměř tři pě-
tiny dotazovaných. Jedna pětina 
hodnotila MHD na Mostecku 
šestkou. Druhé místo ve spoko-
jenosti s MHD obsadili občané, 
kteří využívají služeb doprav-
ního podniku ve Zlíně a  Otro-
kovicích, třetí skončil Hradec 

Králové. „Průzkum pro nás vyšel 
dobře, nesmíme se však uspoko-

jit a  musíme se neustále snažit, 
abychom si naše cestující udrželi 
a získali další,“ řekl ředitel Du-
novský.

Nejhorší výsledky a hodnoce-
ní získal dopravní podnik měst 
Chomutova a  Jirkova, druhé 
nejhorší hodnocení mělo Ústí 
nad Labem a  třetí pak doprav-
ní podnik města Teplice. Praha 
se umístila v  žebříčku spokoje-
nosti na šestém místě, Brno na 
jedenáctém. Nejvíce šestek, tedy 
nejvyšších známek, získal Zlín 
a  Otrokovice, které skončily 
těsně za Dopravním podnikem 
měst Mostu a Litvínova. Opro-
ti našemu dopravci ale Zlínští 
a  Otrokovičtí nasbírali méně 
známek 5. (sol)

Nejvíce spokojení s městskou hromadnou 
dopravou jsou obyvatelé Mostecka

MOST – Za účasti rodičů a  příbuzných přivítala náměstkyně 
primátora Mostu Markéta Stará v obřadní síni mosteckého ma-
gistrátu letošní „premiérové“ miminko. 

Daví dek Koblischka se narodil mamince Evě  Koblischkové  
1. ledna ve 23.55 hodin. Mě ř il 51 centimetrů  a vá ž il 3,75 kg. Byl 
v poř adí  tř etí m „novoroč ní m“ chlapeč kem. Po úvodním proslo-
vu předala Markéta Stará rodičům malého Davídka věcné dárky 
a „zaslouženou odměnu“ za prvenství. Od roku 2001 mají  mezi 
první mi Mosteč á nky př evahu chlapci. Tě ch se narodilo celkem 
jedená ct. Holč ič ek bylo do roku 2018 mezi první mi Mosteč á nky 
celkem sedm.  (nov)

MOST - Jednotka sboru dobro-
volných hasičů Most představila 
svou novou vlajku. K  význam-
nému stopadesátému výročí 
od založení jednotky nechalo 
vlajku vyrobit město Most. Pro 
její výrobu se staly inspirací his-
torické prameny.

Na vlajce je vyobrazen na 
jedné straně znak města Mostu 
společně s  hasičskými atributy 
a  na straně druhé patron hasičů 
sv. Florián. „Její výroba trvala té-
měř šest týdnů a podílelo se na ní 
osm zaměstnanců od přípravářek, 
vyšívaček až po švadlenky. Ty při 

své práci zužitkovaly půl druhé-
ho kilogramu vlajkového sametu, 
čtyři metry zlatých třásní a na 15 
kilometrů vyšívacích nití,“ vyjme-
novala tisková mluvčí mostecké-
ho magistrátu Alena Sedláčková. 
Vlajce, která je hrdým symbolem 
hasičského sboru a upevňuje víru 
v  ochranu hasičské jednotky, 
a všem, kteří pod ní slouží, požeh-
nal děkan římskokatolické far-
nosti páter Grzegorz Czyżewski. 
Aktu byli přítomni primátor 
Mostu Jan Paparega, členové Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
a další významní hosté. (sol)

Na novou vlajku kilometry 
nití a kila sametu

Ředitel technických služeb Pavel Hlaváček (vlevo) pogratuloval a předal dar Bohumilu Stejskalovi.

IObyvatelé byli dotazováni na 
spokojenost s MHD otázkou: 
Jak jste vy osobně celkově spo-
kojen/a s MHD ve vašem městě? 

Dotazovaní obyvatelé na číselné 
stupnici od 1 do 6 označovali číslo, 
které nejvíce vystihuje jejich názor 
na městskou hromadnou dopravu 
(číslo 1 = velmi nespokojen…, 6 = 
velmi spokojen).

Mostečané jsou s MHD spokojeni.

„Průzkum pro nás vyšel dobře, nesmíme se „Průzkum pro nás vyšel dobře, nesmíme se 
však uspokojit a musíme se neustále snažit, však uspokojit a musíme se neustále snažit, 
abychom si naše cestující udrželi a získali abychom si naše cestující udrželi a získali 
další,“ řekl ředitel DP Daniel Dunovský.další,“ řekl ředitel DP Daniel Dunovský.
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MOST - Oblastní muzeum Most spolu s  městem Most a  Okresním 
archivem v Mostě otevřelo minulý týden slavnostně před očima no-
vinářů a hostů cínovou schránku s neznámým obsahem. Dne 4. říj-
na 1883 ji naši mostečtí předci uložili pod závěrečný kámen stavby 
nové budovy okresního a krajského soudu ve starém Mostě. Obsah 
schránky, nalezené na přelomu let 1977-78, spatřil světlo světa po 
135 letech v předsálí obřadní síně mosteckého magistrátu.

Schránka vydala nejen dáv-
né svědectví o  průběhu stavby 
tehdejší budovy soudu, ale také 
o  společenském a  politickém 
dění tehdejší doby. Ředitel 
muzea Michal Soukup spolu 
s primátorem Mostu Janem Pa-
paregou a  ředitelem Okresní-
ho archivu v  Mostě Martinem 
Myšičkou s  největší opatrností, 
vyzbrojeni bílými rukavicemi, 
vyndavali postupně ze schrán-
ky uložené „relikvie“. Schránka 
uchovávala stavební listinu, lis-
tinu se záznamem o usazení po-
sledního kamene stavby v  roce 
1883, fotografi e starého Mostu, 
bankovky a  mince, fotografi e 
osobností, které byly se stavbou 
spojeny, fotografi e tehdejšího 

starosty města a  jeho milova-
né choti, fotografi e zastupitelů 
a  radních. Dále zde byl uložen 
recept proti zápalu plic, trho-
vý řád města, rozpočet z  roku 
1883, hřbitovní řád, statut dob-
rovolných hasičů, noviny, kte-
ré v  té době vycházely - deník 
i týdeník, fotografi e mosteckých 
ostrostřelců, pamětní plakát 
k porážce Turků u Vídně, histo-
rický spisek - vyprávění o obra-
ně města Mostu proti Husitům, 
reklamní leták na žaludeční li-
kér, seznam voličů I. třídy (nej-
bohatší skupiny obyvatel) pro 
volby v roce 1880. Kniha, která 
je soupisem všech listin vztahu-
jících se k městu Most do roku 
1526, kompletní seznam tehdej-

ších zastupitelů, psací brk a  se-
znam všech věcí ve schránce.

„Pro nás je otevření schránky 
vynikající záležitost. Obsah má 
obrovskou historickou hodnotu. 
Je to vynikající referenční soubor, 
jak se k záležitostem, jako je stav-
ba takovéto budovy, tehdy přistu-
povalo,“ uvedl nadšeně ředitel 
Muzea Michal Soukup. Obzvlášť 
překvapivá je podle Martina 
Myšičky z  archivu v  Mostě za-
chovalost fotografi í. Nyní bude 
obsah schránky převezen do 
muzea a poté jej dostanou do ru-
kou restaurátoři. Zhruba ve dru-
hé polovině tohoto roku by věci 
ze schránky mohly být vystave-
ny v  muzeu. Svou novodobou 
schránku má i  město Most. Ta 
dlí pod sochou T. G. Masaryka.

Jak to bylo s budovou 
soudu a cínovou 

schránou
V  listopadu roku 1877 byl 

v  Mostě zvolen nový staros-

ta Carl Pohnert. Jeho prvním 
významným a  zároveň vel-
mi diskutovaným činem bylo 
rozhodnutí zbořit renesanční 
radnici na Tržním (tzv.  prv-
ním) náměstí, v  níž působil 
krajský (zemský) soud a  byla 
prostorově nevyhovující. Bylo 
rozhodnuto vystavit dvoupat-
rový objekt, jehož součástí byla 
i  věžnice a  kaple. Nová budo-
va byla slavnostně uvedena do 
provozu 4.  října  1883. Při té 
příležitosti byla po závěrný ká-
men uložena kovová schránka 
s  neznámým obsahem. V  prů-
běhu demolice stavby na přelo-
mu let 1977 a 1978 byla naleze-
na a odevzdána do mosteckého 
muzea. Samo muzeum se však 
v  té době potýkalo se stěho-
váním do náhradních prostor 
a tak byla schránka uložena do 
sbírek, aniž by dalších 40  let 
došlo k  jejímu prozkoumání. 
Při revizi sbírkového fondu 
byla nyní takříkajíc „znovu ob-
jevena“. (ina)

„Kdy konečně radní navrh-
nou úplný zákaz hazardu na 
celém území města? Jakým 
způsobem magistrát bojuje 
proti hazardu?“

Vedení města předložilo 
v  minulém roce zastupitelstvu 
k  projednání vyhlášku o  regu-
laci hazardu, kterou mělo dojít 
k  úpravě provozoven ve městě 
a  snížení jejích počtu. Bohužel 
tato vyhláška nebyla schválena. 
V loňském roce nabyl účinnos-
ti zákon č.  186/2016 Sb., kte-

rým dochází k zásadní regulaci 
na straně provozovatelů heren 
a  kasin. V  návaznosti na spl-
nění povinností vyplývajících 
z  tohoto právního předpisu lze 
očekávat, že dojde k výraznému 
úbytku provozovatelů těchto 
podniků a  také omezení mož-
nosti návštěv těchto podniků 
všem vrstvám obyvatel. V  tuto 
chvíli město nepřipravuje úplný 
zákaz hazardu na území města 
Most.

 (nov)

  PTEJTE SE POLITIKŮ

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

Nalezená schránka z roku 1883
vydala své tajemství

MOST - Velkolepé oslavy chystá město ve spolupráci s mosteckým 
oblastním muzeem ke stému výročí založení republiky. Oslavy by 
se měly odehrát v sobotu 26. května v areálu muzea a zároveň u dě-
kanského kostela. Očekává se, že na akci zavítají tisíce lidí.

Město Most společně s  ob-
lastním muzeem ladí program 
bujarých oslav, které se odehrají 
poslední květnový víkend. Mělo 
by se jednat o  obdobné oslavy, 
které se konaly nedávno napří-
klad u  příležitosti pěti set let 
od založení děkanského koste-
la v  Mostě či oslav sedmistého 
výročí Karla  IV. „Oslavy stého 
výročí republiky chystáme spo-
lečně s oblastním muzeem, proto 
proběhnou jednak u děkanského 
kostela, ale i v muzeu. Mezi obě-
ma areály bude jezdit kyvadlová 
doprava,“ uvedla tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková.

Dopolední program se 
uskuteční v  Oblastním muzeu 
v  Mostě. „Muzeum přiblíží at-
mosféru první republiky, budou 
tu ukázky skautů, hudba z první 
republiky, kabarety, dobový trh, 
dobové oblečení a  také ukázky 
stacionární bojové techniky le-
gionářů a  samozřejmě i  občers-
tvení. Představí se českosloven-
ská armáda z  let 1918 - 1938, 
rakousko -uherská armáda 
a  odpolední program se přesune 
ke kostelu,“ prozradila mluvčí 
malou ochutnávku toho, co ná-
vštěvníky oslav bude čekat.

U  kostela, v  areálu u  ryb-
níčku, proběhne bitva o  Most, 

která patřila v rámci dobývání 
českého pohraničí v roce 1918 
mezi nejvýznamnější vojenská 
střetnutí na území tehdejší re-
publiky. „Vrcholem oslav bude 
závěrečná ceremonie, přede-
vším pak příjezd T. G. Masa-
ryka na koni, nebo v  limuzíně. 
Teprve se rozhodne, jakou va-
riantu zvolíme,“ dodala Alena 
Sedláčková.

Akce k  jubilejnímu výročí 
republiky budou probíhat ale 
v rámci celého roku. „Akce chys-
táme pro veřejnost průběžně, ne-
bude to jen o  jednom dnu. Nic-
méně, co se týče 26. května, bude 
to akce stěžejní a očekáváme po-
dobnou návštěvnost, tedy v řádu 
tisíců lidí, jaká byla v rámci oslav 
založení děkanského kostela,“ 
připomněl mostecký primátor 
Jan Paparega. (sol)

Přijede Masaryk na koni, nebo v limuzíně?

Kdyby divadlo neexistovalo, určitě bych si je vymyslela.
/Eva Klánová v březnu roku 2004/

Eva Klánová-Roubíková
2. 6. 1935 – 18. 2. 2018

Dne 18. února zemřela ve Fakultní nemocnici v Olomouci he-
rečka Městského divadla v Mostě paní Eva Klánová-Roubíková.

Eva Klánová, s výjimkou jedné sezony strávené po absolvování 
divadelní fakulty Akademie múzických umění na jevišti Městské-
ho divadla v Mladé Boleslavi, patřila k těm dramatickým uměl-
cům, kteří věnovali celý svůj tvůrčí život divadlu mosteckému. 
Tady se se svým mimořádným talentem a profesním zaujetím 
zařadila k slavné herecké gardě z konce padesátých let a počátku 
šedesátých let 20. století.

Narodila se v Praze, a přestože studovala Vyšší hospodářskou 
školu zahraničního obchodu, její vnitřní zaujetí patřilo diva-
dlu. Toužila stát se herečkou a jak sama kdysi řekla, směřovaly 
její ambice od mládí na jeviště. Vedle studia hospodářských věd 
a nevšedního zájmu o veškeré společenské dění navštěvovala kur-
zy rytmiky, klasického baletu, a dokonce se stala i frekventantkou 
vojenské jízdní školy.

První rolí Evy Klánové na jevišti v historické budově mostecké 
činohry (tehdy Divadla pracujících) byla Lenka v Jiráskově Filo-
sofské historii, nastudované Zdeňkem Buchvaldkem, jejíž premi-
éra se uskutečnila 19. září roku 1959. K jejím umělecky nejzávaž-
nějším hereckým úkolům té doby patřily Su-Šu-čuan (Ču-Su-čen: 
Patnáct šňůrek penízků), Antigona (Jean Anouilh: Antigona), 
Marie (Josef Topol: Konec masopustu), Soňa (A. P. Čechov: Strý-
ček Váňa) a Hortensie (Félicien Marceau: Vajíčko). O režie těchto 
titulů se podělili významní mostečtí režiséři Ilja Bureš, Zdeněk 
Buchvaldek a Lubomír Poživil, kteří zásadním způsobem ovlivnili 
herecké začátky Evy Klánové v Mostě.

Po roce 1980 následovalo pět let působení mostecké činohry 
v provizorních podmínkách KS Máj. Eva Klánová tu pokračovala 
ve svém úspěšném angažmá pod vedením režisérů Rudolfa Fel-
zmanna (Yerma, Coriolanus), Karla Lhoty (Manžel pro Opalu, 
Lesní panna aneb Cesta do Ameriky) a Jany Kališové (Možná je 
na střeše kůň).

S  uměleckým souborem činohry pak přešla i do nové budovy 
mosteckého divadla (od roku 1990 Městského divadla v Mostě), 
kde se zdejší herecké účinkování uzavřelo spolupraci s režiséry Lu-
bošem Pistoriem (Naše městečko), Zbyňkem Srbou (Cirkus Hum-
berto, Lucerna), Pavlem Pecháčkem (Kočičí hra), Vítem Venclem 
(Každý sám za sebe) a také s  režírujícím kolegou Stanislavem 
Oubramem ( Podivná paní Savageová).

Poslední roli na jevišti Městského divadla v Mostě nastudovala 
Eva Klánová spolu se svými dlouholetými souputnicemi – Em-
mou Černou, Věrou Mrázkovou, Reginou Razovovou a Jarmi-
lou Vychodilovou – jako emeritní členky činohry v  sezoně 2009 
v inscenaci Nejstarší řemeslo pod vedením hostujícího Radoslava 
Tcherniradeva.

Čest její památce!
Za Městské divadlo Most Vlastimil Novák

T. G . Masaryk ve starém Mostě.

Ředitel muzea Michal Soukup drží v rukou zprávu o usazení posledního kamene.

Schránka ukrývala i fotografi e tehdejšího starosty a jeho choti. Budova starého soudu.
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MOST - Město Most má částečně zajištěné sociální bydlení. V  rámci 
projektu sociálního bydlení musí město Most zřídit deset bytů. Má jich 
zatím šest. Radnice občany ujišťuje, že stěhování nepřizpůsobivých do 
vytipovaných bytových prostor se obávat nemusejí.

Proč zmizela cedule?
Občané, zejména senioři, 

kteří obydlují domy s  pečova-
telskou službou v ulicích Růžo-
vá a U Parku, mají obavy, co se 
bude dít v  jejich bydlišti. Z do-
mova s  pečovatelskou službou 
totiž zmizely cedule s  označe-
ním „Pečovatelský dům“. Pro-
slýchá se, že město zde chce 
zřídit sociální byty. „Do našich 
domovů jsme vložili nemalé pe-
níze, abychom si tu prostředí 
zušlechtili. Nechceme, aby se sem 
nastěhovali pochybné existen-
ce a  nepřizpůsobiví a  do našich 
domů přinesli šváby a štěnice…“ 
lamentuje jeden z místních ob-
čanů. Vedení města ale ujišťuje, 
že nic takové nehrozí. „S občany 
jsme se sešli a  vše jim vysvětlili. 
Cedule s  nápisem Dům s  pečo-
vatelskou službou zmizely poté, 

co je nechal odstranit ředitel 
MSSS. Důvodem je změna sídla 
této organizace. Městská sprá-
va demontáž provedla sice bez 
upozornění, ale má na to právo 
a  není důvod k  žádné panice,“ 
uvedla náměstkyně primátora 
pro sociální oblast Markéta Sta-
rá.

Jeden sociální byt
Fakt, že by v  domech měly 

vzniknout sociální byty, město 
ale potvrdilo. „Jeden sociální 
byt plánujeme i  v  této lokalitě. 
Nebudou sem stěhováni soci-
álně nepřizpůsobiví. Jedná se 
o  jednoho slušného staršího 
pána, který splňuje podmínky 
pro sociální bydlení,“ vysvětlila 
náměstkyně. Zároveň ujisti-
la, že město nechce do domů 
s  pečovatelskou službou stě-

hovat problematické rodiny 
s  dětmi. „Určitě budeme vždy 
velmi zvažovat, kdo v  daném 
bytě bude bydlet. Podmínky pro 
výběr jsou přísné a  my ctíme 
komunitní bydlení zdejších se-
niorů a  nic na tom nehodláme 

a  nebudeme měnit,“ ujišťuje 
Markéta Stará. Sociální byty by 
podle ní naopak měly být záru-
kou, protože zaručí zvýšenou 
kontrolu úředníků. „Dotyční 
musí být ztotožněni s  tím, že 
náš pracovník může zajít i  na 
kontrolu bytu a  oni ho musí 
pustit. Na tyto nájemníky bude 
dohlíženo, takže nehrozí žádné 
nepokoje a  problémy,“ dodala 
náměstkyně.

Město Most má v  rámci vy-
tváření sociální bytů problém. 
Kromě panelových bytů v Cha-
nově totiž nevlastní žádný by-
tový fond. „Vstupujeme proto 
do jednání s  fyzickými osobami, 
které se chtějí na tomto projektu 
podílet s námi. Zatím máme šest 
bytů z  deseti, které by měly být 
obsazeny. Tři byty jsou v Chano-
vě v  bloku č.  8, vytipovány jsou 
i byty v ulici M. G. Dobnera a na 
třídě Budovatelů a  šestý by měl 
být právě v  lokalitě pečovatel-
ských domů,“ vyjmenovala ještě 
Markéta Stará. (sol)

MOST - Tento pátek, 23.  února, 
vystoupí v  mosteckém Rokáči 
Vinohrady dvě kapely, v  jejichž 
čele stojí frontwomen - Terez-
ka s  teplickými ETHERY a  Alex 
s pražskými MAD DAYS.

Kapela ETHERY [čti étery] 
vznikla na konci roku 2015 
v  Teplicích. Skládají vlastní 
písně, které se nedrží stylových 
škatulek, nejvíce je vystihuje 
Alternative rock. Kapela zahra-
je ve složení Tereza Růžičková 
(zpěv), David Fišer (kytara), 
Jan Plaček (bicí), Tomáš Kell-
ner (basa), Míra Vacek (kytara). 
Kapelu ETHERY jsme v  Ro-
káči viděli loni v  prosinci, kdy 

předskakovala WANASTOWI 
WJECY REVIVAL.

MAD DAYS je rocková kape-
la založená v roku 2016 v Praze. 
Jejich hudební styl čerpá z roz-
manitých vlivů, které jim dávají 
značnou uměleckou svobodu. 
MAD DAYS je multikulturní 
rocková kapela, ve které hrají 
muzikanti tří národností. To je 
důvod, proč jsou, kromě češti-
ny, některé texty v angličtině či 
ruštině. Kapela zahraje ve slože-
ní Alexandra Laurentis (zpěv), 
Marian Karabin (kytara), Tibor 
Kliment (baskytara), Vladislav 
Vozab (bicí). Začátek v 21  ho-
din.  (nov)

MOST – Vydejte se na mís-
ta, kde se odehrávaly klíčové 
momenty 2. světové války na 
Mostecku, a nechte se přenést 
do tehdejší atmosféry. Navští-
víte pozice protiletadlové dě-
lostřelecké obrany, prolezete 

protistřepinové kryty a spous-
tu dalšího. Sraz účastníků je 
v neděli 25. února v 10 hodin 
u štábu RICO v Litvínově. Akci 
pořádá Off roadsafari. Vstupné 
1.190 Kč/dospělí, 590 Kč/dítě. 

(nov)

Město má už vytipované sociální byty

Rokáč Vinohrady 
ovládnou frontwomen

MOST - Do konce hlasování 
o  „Rákosníčkovo hřiště“, které 
spustila společnost Lidl, zbývá 
zhruba týden. Finální desítka 
měst, která získají dětské hřiště 
za 1,5 milionu, stále není jasná. 
Most v ní ale ZATÍM není.

Lidé mohou hlasovat každý 
den až do 28.  2. jak na  www.
lidl -rakosnickova -hriste.cz, tak 
i  na Facebooku Lidl Česká re-
publika. Pořadí měst je možné 
díky systému hlasování ovlivnit 
až do poslední chvíle. Město 
Most je na získání hřiště žha-
vým adeptem. Rákosníčkovo 
hřiště mohou totiž získat města 
či městské části, v  jejichž blíz-
kosti se nachází prodejna Lidl 
a Rákosníčkovo hřiště tam ještě 
nestojí. Stačí jediné - získat nej-
větší počet hlasů. Všechny hlasy 
se budou sčítat. Každý hlasující 
může každý den odevzdat dva 
hlasy. Na webu projektu je mož-

né sledovat průběžné výsledky 
hlasování, které se pravidelně 
aktualizují k 16. hodině. Rákos-
níčkova hřiště začal Lidl stavět 
před šesti lety. O  hřiště je stále 
velký zájem.

Dětská hřiště se symbolem 
pohádkového Rákosníčka na-
bízí dětem velkou prolézačku, 
pískoviště, šikmou horolezec-
kou stěnu, lanovou překážku 
a  nechybí ani kolotoč nebo 
různé druhy houpaček, novin-
kou je houpačka pro nejmenší 
děti. Klidovou zónu doplňuje 
domeček. Celé hřiště je oploce-
né a  poskytuje dostatek laviček 
a zpevněnou plochu pro kočár-
ky.

Ke dni 21. 2. dopoledne vypa-
dal stav hlasování takto:

1. Česká Lípa 14 722
2. Třinec 11 151
3. Kolín 2 725
4. Most 1 119

Hlasování o Rákosníčkovo 
hřiště fi nišuje - kde je Most?

Po stopách války

MOST/CHOMUTOV –  Tradiční a hojně navštěvovaný Veletrh pra-
covních příležitostí se konal minulý týden v prostorách sportovní 
haly v  Chomutově. Své zastoupení zde měly také fi rmy z Mostecka, 
mezi nimi i společnost Nemak. 

Veletrh pracovních příleži-
tostí je určen nejen pro studenty 
základních, středních či vyso-
kých škol nebo nezaměstnané, 
ale pro širokou veřejnost. Vele-
trhu se zúčastnili zaměstnavate-
lé téměř z celého Ústeckého kra-
je. „Nemak se veletrhu účastní 
pravidelně každý rok. Zájemcům 
jsme představili naši společnost 
a podali jim bližší informace 
o nabízených volných pracovních 
místech. Samozřejmě nechybě-
ly ani reklamní a upomínkové 
předměty,” uvedla Jindřiška 
Vlasáková, specialista náboru 
zaměstnanců společnosti Ne-
mak, která se veletrhu aktivně 
účastnila. Zájem o veletrh byl 
jako každý rok značný. „Podaři-

lo se nám spolu s kolegou oslovit 
desítky potenciálních uchazečů. 
Předali jsme mnoho kontaktů 

a v nebližších dnech  jistě bude-
me mnohé z  nich kontaktovat 
s nabídkou návštěvy našeho zá-
vodu, osobního pohovoru apod. 
Na závěr se dá říci, že celá akce 
splnila svůj účel a již nyní se tě-
šíme na další ‚ročník‘ Veletrhu 
pracovních příležitostí, kterého 

se Nemak jistě znovu zúčastní,” 
dodala Jindřiška Vlasáková. 
Společnost Nemak sídlící v Ha-
vrani u Mostu se zabývá výro-
bou a prodejem hliníkových 
komponentů a odlitků pro auto-
mobilový průmysl.  (nov)

Nemak na Veletrhu pracovních příležitostí

MOST - Mostecký zimní stadion čeká letos zásadní rekonstrukce. 
Jedná se o největší investiční akci města Mostu pro letošní rok. Prá-
ce začnou v květnu a potrvají do konce prázdnin.

„Vzhledem k  tomu, že zim-
ní stadion v  Mostě byl postaven 
v  devadesátých letech, otevřen 
byl v roce 1998, technologie chla-
zení je po dvaceti letech provozu 
technicky a  morálně zastaralá 
a  energeticky náročná. Z  těchto 
důvodů dochází k  rekonstrukci, 
která je rozdělena na dvě části 
- stavební a  strojně technologic-
kou,“ potvrdil Pavel Měska, ma-
nažer divize účelových zařízení 
Technických služeb města Mos-

tu, které mají zimní stadion ve 
své správě.

Stavební část se týká rekon-
strukce betonového podkladu 
ledové plochy, která rezne, což 
by mohlo mít vliv na bezpeč-
nost. „Položením nové betonové 
plochy se zkvalitní povrch. Výmě-
na chladicích trubek zase souvisí 
se snížením spotřeby chladícího 
média. Zároveň dojde ke zlepšení 
tepelných vlastností chladicí des-
ky, což bude mít vliv na kvalitu 

ledu a energetické úspory,“ uve-
dl hlavní pozitiva Pavel Měska. 
V rámci rekonstrukce se počítá 
s  výměnou hokejových manti-
nelů a  ochranných skel, která 
budou odpovídat novým pravi-
dlům ČSLH a IHF.

Další důležitou součástí re-
konstrukce je výměna techno-
logie chlazení za nové chladicí 
zařízení. Hlavním přínosem 
nových technologií bude pře-
devším snížení provozních ná-
kladů, automatizování provozu 
a  zvýšení bezpečnosti provozu 
zimního stadionu. S tím souvisí 
i  snížení energetické náročnos-

ti na provoz zimního stadionu 
včetně nové betonové plochy.

„Rekonstrukce chlazení a beto-
nové plochy proběhne v  odstávce 
zimního stadionu, v  květnu až 
srpnu,“ informoval dále Pavel 
Měska. Sportovci by tak nemě-
li přijít o  tréninky ani zápasy. 
Vše by se mělo stihnout tak, aby 
v  nové sezóně přišli do nového. 
„Zimní stadion je v provozu pravi-
delně od srpna do dubna. Ledová 
plocha je v době sezónního provo-
zu plně využívána od rána do ve-
černích hodin a zimní stadion pat-
ří mezi nejoblíbenější sportoviště,“ 
dodal k využití zimního stadionu 
v průběhu sezony Pavel Měska.

Kdo bruslí na zimáku?
Každoročně během sezóny, 

od srpna do dubna, využívají 
ledovou plochu žákovská a  do-
rostenecká mužstva mosteckého 
hokejového klubu, včetně nově 
založeného „A“ mužstva mužů. 
Dále zde působí neustále se roz-
víjející krasobruslařský klub. 
V dopoledních hodinách navště-
vují ledovou plochu zimního sta-
dionu školy a školky. Minimálně 
2-3x týdně zde probíhá veřejné 
bruslení. Ve večerních hodinách 
dostávají prostor na ledové ploše 
také různé zájmové skupiny ama-
térských a hobby hokejistů. (sol)

Zimní stadion čeká velká rekonstrukce
Na několik měsíců bude zavřený

Na rekonstrukci zimního stadionu se v současné době dokončuje projektová dokumentace.



Čekání na lásku 

Bylo mu sedmnáct, když se 
potkal s Jitkou. Ve škole, kde stu-
doval, učila Jitka angličtinu. Byla 
fantastická. Nádherná žena. Hltal 
každé její slovo. Miloval ji. V jeho 
očích neměla jedinou chybu. Ne-
vadilo mu, že je o deset let starší 
než on. Byl si naprosto jistý, že 
jsou si určeni. Byl 
to osud, že si vybral 
právě tuhle školu. 
Byl to osud, že se 
Jitka přestěhova-
la do jejich města 
a začala pracovat na 
škole, kam chodil 
i on. Když stála Ji-
tka před katedrou, 
nemohl z  ní spustit 
oči. Věděl, že láska 
je oboustranná. Jitka 
sice před ostatními 
studenty nedávala 
nic najevo, ale on dobře viděl ten 
zvláštní svit v jejích očích, kdyko-
liv o něj pohledem zavadila. Všiml 
si, že se na něj usmívá jinak než 
na ostatní. Důvěrně. Když s  ním 
mluvila, slyšel v  jejím hlase ten 
tón, který neměla pro nikoho jiné-
ho. Byla mezi nimi láska, o které 
neměl nikdo jiný ani potuchy. Taj-
ně, aby si toho nikdo jiný nevšiml, 
si Jitku fotil. Fotografi emi své lás-
ky pokryl všechny stěny svého po-
koje. Večer lehával v posteli, díval 
se na Jitku a snil o společném ži-
votě. Hned po maturitě, až už ne-
budou muset svou lásku skrývat, 
se s  Jitkou nastěhují do jednoho 
bytu. Představoval si, jak se budou 
spolu milovat. Co všechno bude 
Jitce dělat. V duchu viděl její slastí 
přivřené oči, slyšel její vzrušené 
vzdechy. Nemohl myslet na nic 
jiného než na ni. Po roce tajného 
vztahu už nemohl dál čekat. Roz-
hodl se, že školu ukončí, aby jejich 
láska neměla už žádnou překáž-
ku. Časem si maturitu dodělá na 
jiné škole. O svých schopnostech 
nepochyboval. Když oznámil své-
mu třídnímu učiteli, že se školou 
končí, setkal se s naprostým úža-
sem a nepochopením. Ve škole 
patřil k lepším studentům. Nikdo 
nečekal, že by rok před maturitou 
chtěl studium ukončit. Bylo mu 
ale osmnáct a o své budoucnosti 
mohl rozhodovat jen on sám. Ne-
chtěl to s nikým řešit. Nikdo, kro-
mě Jitky, by ho nepochopil. Byl si 
jistý, že Jitka čeká jen na to, až ve 
škole skončí. Po vyučovací hodi-
ně požádal Jitku o rozhovor. Její 
úsměv zesílil. Pozvala ho k  sobě 
do kabinetu. Řekl jí, že ve škole 
končí. Těšil se na její reakci. Chtěl 
vidět ten radostný úžas v  jejích 
očích, až pochopí, že už jim nikdo 
a nic nestojí v  cestě. Jitka ho ale 
zklamala. Řekla mu, že jeho roz-
hodnutí nechápe. Je dobrý student 
a tím, že ve třetím ročníku odejde 
ze školy, si komplikuje budouc-
nost. Nerozuměl její reakci. Díval 
se jí do očí a hledal tam to světlo. 
Chtěl vidět její lásku. Jitka se ale 
chovala zvláštně, nepochopitelně. 
Jako by jí o nic nešlo. Jako by se 
jí jeho rozhodnutí netýkalo. Začal 
mluvit o svých pocitech. O lásce, 
kterou k ní cítí. O jejich vzájemné 
přitažlivosti. Chrlil ze sebe slova, 
chtěl jí všechno říct hned. Mluvil 
o svých představách, o tom, co 
s ní chce dělat. Jitce pomalu mizel 
úsměv z  tváře. Nakonec mu suše 
řekla, že se plete. Ona k  němu 
necítí nic. Je pro i jen jeden stu-
dent z mnoha. Lituje, že mu snad 
mohla nechtíc dát naději, ale roz-
hodně mezi nimi není nic. Ona je 
dospělá žena, on je stále ještě dítě. 
Nevyzrálé, neschopné rozlišit rea-
litu od fantazie. Pak mu řekla, ať 
z kabinetu odejde a osobně ať už 
ji nikdy nekontaktuje. Svou řeč, 
kterou jako by mu vrážela dýku 
do těla, korunovala prohlášením, 
že o celém incidentu musí infor-

movat ředitele školy. Odešel, aby 
se do školy už nikdy nevrátil. 
Nemohl se s  Jitkou potkat. Rani-
la ho nejvíce, jak to bylo možné. 
On ji roky věrně miloval, ona 
dnes jejich lásku popírá. Chtěl ji 
nenávidět, ale nemohl. Stále byla 

v jeho očích tou jedi-
nou na celém světě. 
Nešel domů. Toulal 
se na nábřeží, díval 
se na tmavou řeku 
a přemýšlel o tom, 
že skončí se životem. 
Bez Jitky pro něj 
stejně neměl cenu. 
Litoval sám sebe. Se-
belítost se ale poma-
lu začala přetavovat 
ve vztek. Nenávist 
ke všemu a ke všem. 
Když se jeho emoční 

spirála roztočila do nejvyšších ob-
rátek, všiml si páru seniorů, kteří 
šli pomalu po setmělém nábře-
ží. Paní se držela pána, chvílemi 
k němu naklonila hlavu. Slyšel její 
smích. Cítil, jak se ti dva milují. 
Takový vřelý a trvalý vztah z nich 
čišel na dálku. Představoval si sám 
sebe s Jitkou, jak po letech takhle 
spolu jdou a někdo cizí v nich cítí 
to, co on dnes v  té dvojici. Uvě-
domil si, že se to nikdy nestane. 
Jitka ho zradila, ale on ji nemůže 
potrestat. Příliš ji miluje. Vytáhl 
z kapsy vystřelovací nůž a poma-
lu se vydal za tou dvojicí. Starší 
muž v té chvíli myslel na nejbližší 
budoucnost. Žena, kterou si vedl, 
byla jen další v  pořadí jeho zná-
mostí. Využíval toho, že jsou staré 
ženy opuštěné. Manželé jim umí-
rají příliš brzy a vdovy jsou pak 
po letech samoty vděčné za kaž-
dý náznak citu. Dobře to s  nimi 
uměl. Večerní procházky, poseze-
ní u duby a svíček, pohár vína, li-
chotky. Ty ženské pak byly ochot-
né udělat cokoliv, aby si na stará 
kolena tak skvělého muže udržely. 
Někdy jich měl hned několik na-
ráz. Kličkoval mezi nimi a do-
vedně je manipuloval tam, kam 
chtěl. Většinou je obral o všechny 
peníze. Nikdy žádná z nich nepo-
dala trestní oznámení. Snad ho 
příliš milovaly, snad se styděly za 
svou naivitu a důvěru. Tahle žena, 
kterou si vedl dnes, byla obzvlášť 
dobrá partie. Po manželovi jí zby-
ly úspory a dům. Fyzicky v  něm 
sice budila značnou nelibost, ale 
rád se překonal. Za ty peníze mu 
to stálo. Obere ji a odkopne, jako 
všechny před ní. Sedli si spolu na 
lavičku, drželi se za ruce a dívali 
se na řeku. Začal mluvit o bu-
doucnosti. Jak by chtěl jen pro ně 
dva zařídit dlouhou dovolenou. 
Užili by si to spolu. Má teď skvě-
lou příležitost na velmi výhodný 
pobyt u moře. Několik týdnů jen 
oni dva, cikády, šumění vln. Je 
ale smůla, že právě nemá volnou 
hotovost, kterou by mohl využít. 
Žena vedle něj se usmála. Dobře 
chápala, o co mu jde. Chtěl ji obrat 
o peníze, ona ale nebyla dnešní. 
Pomyslela si, ať jde k čertu. Nedá 
mu ani korunu. Užije si s  ním 
procházky, pěkné večery, ale pak 
ho pošle k vodě. Každý myslel na 
budoucnost a každý ji viděl jinak. 
Seděli tiše, usmívali se. Když se za 
nimi vynořil mladý muž s nožem 
v  ruce, ani nestihli pochopit, co 
se děje. Nejdříve několikrát bodl 
toho muže do zad. Žena začala 
křičet. Chtěla utéct, ale uklouzla 
na mokré trávě a upadla. Byl z ní 
jedním skokem. Zabít, probod-
nout. Zničit tu lásku, která je mezi 
nimi a kterou mu Jitka upřela. 
Když byli oba mrtví, sedl si na 
břeh řeky a hleděl do vody. Myslel 
na Jitku. Dlouhým tahem nože si 
otevřel žíly na zápěstí. Krev mu 
stékala do tmavé vody. Čekal na 
smrt.  (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

MOSTECKO - Školáky okresu Most čekají týdenní jarní prázdniny. 
Instruktor bezpečné jízdy mosteckého autodromu Marek Kohoutek 
radí, jak bezpečně přepravovat lyže či snowboard, se kterými se ro-
diče školáků na prázdniny vydávají do hor.

Každý řidič by si podle Mar-
ka Kohoutka měl uvědomit, že 
volně pohybující se předměty 
ve vozidle jsou velice nebez-
pečné. Například při nárazu 
v rychlosti 50 km za hodinu do 
pevné překážky se zvýší hmot-
nostní působení tělesa bezmála 
dvacetkrát. „Kdo ale jezdí pa-
desátikilometrovou rychlostí? 
Ve vyšší rychlosti pak vzroste 
hmotnostní působení tělesa ještě 
mnohem výrazněji. O  to víc ro-
zumím rakouské policii, že tvr-
dě postihuje volně ložené těžké 
nebo svým tvarem nebezpečné 
předměty ve voze, například 
právě lyže či lyžáky. Přistižené-
mu řidiči hrozí pokuta až ve výši 
500 €,“ upozorňuje instruktor. 
Existují různé způsoby, jak lyže, 
lyžáky nebo snowboard v  autě 
převážet. Řidič si může pomoci 

sklopením části zadních seda-
del, vyjmutím vaku z  opěradla 
uprostřed zadních sedadel či 
využitím střešních nosičů.

Při sklopení zadních sedaček 
jde jen o nejkratší část, největší 
plocha opěradel musí zůstat ve 
svislé poloze, aby zachytila při 
případném nárazu zavazadla 
v  kufru. „Výbavu zafi xujeme 
upínacími kurty, nebo různými 
druhy upevňovacích sítí. K  nim 
můžeme přichytit nejen přilbu, 
ale i  lyžáky. Lyže či snowboard 
je důležité stáhnout křížově, aby 
se nám svázané věci nemohly 
vyvléct z  popruhů,“ upřesňuje 
instruktor.

Vak ukrytý v  opěradle pro-
středního zadního sedadla mají 
jen některá vozidla. Je určený 
právě pro přepravu lyží a snow-
boardu. „Je možné toto zařízení 

do vozu dodatečně namontovat, 
ale vždy doporučuji originál od 
výrobce. I  zde je důležité, aby 
lyže i  snowboard byly svázané. 
V  případě, že v  autě pojede víc 
lidí, není toto řešení příliš kom-
fortní ani bezpečné,“ doplnil 
Marek Kohoutek.

Naopak za nejbezpečnější 
způsob převážení lyžařské-
ho vybavení Marek Kohoutek 
označuje jeho upevnění na 
střešní nosič. Jediným zápo-
rem je pořizovací cena nosiče 
či střešního boxu. Je třeba také 
počítat s  vyšší spotřebou po-
honných hmot. „Vždy bychom 
však měli preferovat bezpečnost, 
takže nešetřeme na nesprávném 
místě. I  umístění nákladu na 
střeše auta se řídí svými pra-
vidly. Lyže i  snowboard vždy 
svazujeme k  sobě, špičky lyží 
umístíme do protisměru jízdy,“ 
dodává. Vyzkoušet si správné 
upevnění zavazadel mohou 
zájemci také na výcvikových 
plochách polygonu mosteckého 

autodromu. „Není problém roz-
šířit v případě zájmu praktickou 
část kurzů bezpečné jízdy právě 
o  nácvik správného upevnění 
zavazadel. Každému rádi pora-
díme a  upřesníme, jak nejlépe 
převážet různé předměty právě 
v  jím používaném automobilu,“ 
nabízí instruktor.

Řidiči by neměli v  žádném 
případě opomenout ani refl exní 
prvky. „V  autě je nutné mít po 
ruce výstražné vesty. Pokud nás 
na veřejné komunikaci zastaví 
policie a pobídne nás k vystoupe-
ní z auta, musíme si nejprve ob-
léci vestu. Například v Rakousku 
už takto nachytali spoustu řidi-
čů, kteří opustili auto bez vesty. 
Pokuta je přitom stanovena na 
50 €. Pokud tedy povezete ro-
dinné příslušníky či kamarády, 
mějte v autě schválený typ vesty 
pro každého z  nich. A  refl exní 
prvky používejte i při jízdě na ly-
žích. Chraňte zdraví a životy své 
i svých blízkých,“ apeluje Marek 
Kohoutek. (nov)

Instruktor mosteckého autodromu radí:
Jak bezpečně cestovat s lyžemi a snowboardem

Chystáte se na prázdniny?Chystáte se na prázdniny?
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RADA MĚSTA MOSTU
dne 9. 2. 2018 oznamuje vyhlášení

výběrového řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

Městské knihovny Most, příspěvkové organizace

Požadované obecné předpoklady:

• státní občan ČR

• způsobilost k právním úkonům

• občanská a morální bezúhonnost

• zdravotní způsobilost

• znalost českého jazyka

 

Požadované kvalifi kační předpoklady:

• ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem nejméně v baka-

lářském studijním programu

Další požadované předpoklady:

• dobré komunikační schopnosti, kultivované vyjadřování a schopnost 

kultivovaného písemného projevu

• organizační a řídící schopnosti

• znalost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách pro-

vozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní 

zákon)

• znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

• praxe v oblasti činnosti kulturní příspěvkové organizace nebo jiné 

kulturní organizace výhodou

• znalost cizího jazyka výhodou

• znalost práce na PC

• řidičský průkaz sk. B

K výběrovému řízení je nutno doložit tyto doklady:

• přihlášku k výběrovému řízení

• doklady o získání odborné kvalifi kace (v případě vysokoškolské-

ho vzdělání předložit diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné 

zkoušce)

• strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních 

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

• koncepci rozvoje Městské knihovny Most, příspěvkové organizace 

v maximálním rozsahu do 5 stran strojopisu

• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vy-

žádání

• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele městské 

knihovny (ne starší 2 měsíců)

• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 

výběrového řízení

• ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů

Přihlášku, životopis, souhlas se zpracováním osobních údajů a koncepci 

rozvoje knihovny vlastnoručně podepište. Všechny doklady musí být v ori-

ginále nebo úředně ověřené kopie.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: po ukon-

čení výběrového řízení.

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení:

Přihlášku je třeba podat písemně v termínu do 9. 3. 2018 v zalepené obál-

ce, opatřené označením Výběrové řízení - ředitel/ředitelka Městské knihov-

ny Most, příspěvkové organizace, vč. uvedení jména, příjmení a adresy.

Způsob podání přihlášek do výběrového řízení:

- osobně v podatelně Magistrátu města Mostu,

- písemně na adresu: Magistrát města Mostu

  odbor školství, kultury a sportu

  k rukám vedoucího odboru

  Radniční 1/2

  434 69 MOST

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu 

bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

MOST - Nadační fond Albert vyhlásil celostátní fi nále soutěže Zdra-
vé 5. Dětské týmy se již pošesté utkají při přípravě správné svačinky. 
Přihlásit se mohou tříčlenné týmy dětí ve věku od 5 do 15 let z ma-
teřských i základních škol a také děti z dětských domovů, případně 
jiných organizací nebo volnočasových sdružení. Uzávěrka přihlášek 
do regionálních kol je 8. dubna.

Do soutěže se mohou zapo-
jit tříčlenné týmy v  pěti kate-
goriích. Soutěžní disciplínou 
je zdravý a  nutričně vyvážený 
pokrm vhodný jako svačina. 
Recept společně s  fotografi emi 
z  přípravy a  předání pohoštění 
včetně obhajoby výběru obda-
rovaného mohou týmy v  čele 
s  pedagogy přihlásit na  www.
zdrava5.cz  do  8.  dubna. Ve fi -
nále loňského ročníku zvítězil 
v  kategorii dětských domovů 
a  organizací tým Mosťandy 

z Dětského domova v Mostě.
Hodnota pokrmu pro čty-

ři osoby by se měla pohybovat 
kolem 100 korun. Nákup su-
rovin v  této hodnotě pro jeden 
tým nahradí školám Zdravá 5 
pomocí nákupní poukázky do 
obchodů Albert. Odborná po-
rota bude hodnotit nejen nápa-
ditý recept, složení pokrmu 
a  lákavý vzhled, ale 
i myšlenku, jak týmy 
naloží s  připrave-
ným pohoštěním. 

Ze všech týmů přihlášených do 
regionálního kola vybere 5 nej-
lepších z každé kategorie z celé 
České republiky. Ty se utkají ve 
fi nále začátkem června v Praze, 
kdy v porotě zasednou také zná-
mé osobnosti. Na celkové vítěze 
ze všech kategorií čeká i  letos 
speciální zážitková odměna.

Soutěž má i sociální 
rozměr

Recept soutěžního pokrmu 
by měl být nutričně vyvážený 
podle zásad výživového talíře, se 

kterým se děti seznamují 
na  lekcích Zdra-

vé 5. „Propoje-
ní sociálního 

a  výživového 

tématu je logickým vyústěním 
klíčových aktivit Nadačního 
fondu Albert, který se dlouho-
době věnuje podpoře zdravého 
životního stylu dětí i jejich rodičů 
a fi nancování projektů vzdělává-
ní, integrace a rozvoje dětí ze so-
ciálně znevýhodněných skupin,“ 
doplnila Eva Nepokojová.

Finále Zdravé 5 je vyvrchole-
ním aktivit pod hlavičkou Zdra-
vé 5. Odborní lektoři projektu 
navštěvují po celý školní rok 
školky a školy, ve kterých sezna-
mují děti zábavnou formou se 
zásadami správného stravování. 
Nadační fond Albert poskytu-
je školám všechny své projek-
ty zdarma. Více o  pravidlech 
a  termínech soutěže naleznete 
na www.zdrava5.cz.  (nov)

Finále Zdravé 5 - kuchtíci, hlaste se! 
Děti opět soutěží o správnou svačinku

Ilustrační foto.
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LITVÍNOV - Už příští měsíc by se mělo začít s rekonstrukcí penzionu 
pro seniory v Podkrušnohorské ulici. Přibudou tu čtyři sociální byty 
a celý objekt se zateplí.

Sociální byty vzniknou 
v  prostorách bývalé hospody 
Automat. Budou mít samo-
statný vchod a  nájemníci so-
ciálních bytů nebudou nijak 
zasahovat do denního režimu 
obyvatel penzionu pro seniory. 
Bývalá hospoda je už několik 
let prázdná. Původně město 
plánovalo po jejím zrušení 
vybudovat v  uvolněných pro-
storách denní stacionář pro 
seniory. „Dělali jsme několik 
průzkumů zájmu potencionál-
ních klientů. Zvažovali jsme 
i  denní stacionář pro hendike-
pované případně pro hendike-
pované děti. V úvahu připadaly 
také prostory speciální školy, 
které jsou v  odpoledních hodi-
nách nevyužívané. Vzhledem 
k tomu, že na provozu denního 
stacionáře se musí fi nančně po-
dílet i  klienti, není v  Litvínově 
o tuto službu zájem,“ vysvětlila 
místostarostka Erika Sedláčko-
vá, proč v bývalé hospodě bu-
dou byty a ne sociální zařízení.

Další sociální byty plánuje 
město vybudovat v  penzionu 
pro seniory ve Vodní ulici. Tam 

by jich mělo vzniknout šest. 
Podle místostarostky města 
nejsou sociální byty určeny pro 
nepřizpůsobivé. Na sociální byt 

nemá automaticky nárok kaž-
dý, kdo pobírá sociální dávky. 
„Sociální byty jsou pro ty nej-
potřebnější. Pro samoživitelky 
a  pro seniory, kteří nemají na 
tržní nájemné,“ ujistila Erika 
Sedláčková.

Veřejnou zakázku na adap-
taci prostor penzionu pro se-
niory v Podkrušnohorské ulici 
získala společnost YSSEN. Na-
bídla městu cenu 6,  6 miliónu 
korun včetně DPH. Předpoklá-
daná cena přitom byla o  bez-
mála tři milióny korun vyšší. 
„Penzion v  Podkrušnohorské 
ulici je poslední, který ještě 
nemá zateplení. Akci chceme 
spolufi nancovat ze dvou výzev 
z  programu IROP. Z  výzvy So-
ciální bydlení pro sociálně vy-
loučené lokality žádáme na so-
ciální byty, z výzvy Energetické 
úspory v  bytových domech II - 
SC 2. 5. chceme získat dotaci na 
zateplení penzionu,“ vysvětlila 
starostka města Kamila Bláho-
vá. Spolufi nancování projektu 
uhradí město z  Fondu oprav 
modernizace bytového fondu, 
kde ještě zbývá k  dispozici 17 
miliónů korun. Z  fondu už 
město neposkytuje půjčky ob-
čanům, protože o  ně dlouho-
době nebyl zájem.  (pur)

LITVÍNOV - Nové hřiště, tentokrát od Rákosníčka, chce pro malé 
obyvatele města vedení Litvínova. Starostka Kamila Bláhová proto 
vyzývá Litvínovské, aby hlasovali v anketě Lidlu o deset Rákosníč-
kových hřišť.

„Sleduji hlasování pravidelně. 
Zatím je Litvínov na dvanáctém 
až třináctém místě. Stačí, když 
nás bude co nejvíce pravidelně 
hlasovat každý den pro naše 
hřiště, a  ještě můžeme vyhrát 
a získat pro děti hřiště v hodnotě 
jeden a půl miliónu korun,“ říká 
starostka města Kamila Bláho-
vá, která sama také každý den 
hlasuje. V  našem kraji o  hřiš-
tě hlasováním v  anketě zápolí 
obyvatelé měst Bílina, Česká 

Kamenice, Duchcov, Chomu-
tov, Klášterec nad Ohří, Lit-
vínov, Louny, Lovosice, Most, 
Rumburk, Teplice, Ústí nad 
Labem, Varnsdorf a Žatec. Hla-
sování je rozděleno do katego-
rií podle velikosti měst, aby i ta 
menší měla šanci. Hlasování 
probíhá do 28.  února  2018 na 
www.lidlrakosnickova -hriste.
cz a  na www.facebook.com/li-
dlcesko. Každý hlasující může 
denně odevzdat dva platné hla-

sy, a  navíc se může zapojit do 
soutěže o  ceny. Na webových 
stránkách projektu lze sledovat 

průběžné výsledky, pravidel-
ně aktualizované k 16. hodině. 
 (pur)

MOST - Město Litvínov realizuje od 1. září 2016 do 28. února 2018 
projekt Místní akční plán vzdělávání, který fi nancuje ministerstvo 
školství.

Jedním z  povinných výstupů 
projektu bylo vytvoření strate-
gického dokumentu zaměře-
ného na předškolní a  základní 
vzdělávání pro spádové území 
Litvínovska - MAP. Finální ver-
zi dokumentu tvoří analytická 

a  strategická část a  akční plán 
vzdělávání na rok 2017-2018. 
Obsahuje společnou vizi, priori-
ty, cíle, opatření a aktivity, které 
směřují ke zkvalitnění vzdělá-
vání. Do akčního plánování se 
zapojily litvínovské školy. Proto 

je nutné, aby fi nální verzi doku-
mentu schválilo město Litvínov 
jako zřizovatel svých základních 
a mateřských škol. Ministerstvo 
rozhodlo o pokračování projek-
tu a vyzývá k podání žádostí do 
15. října 2018. „Hlavním poziti-
vem projektu je prohloubení part-
nerství zapojených subjektů ve 
vzdělávání v daném území a dis-
kuse nad směřováním vzdělávání 

v  území, předávání zkušeností, 
informací. Hlavní nevýhodou 
projektu je jeho administrativní 
náročnost, která zvyšuje riziko 
pochybení a  následné sankce při 
realizaci projektu, a  vysoké ná-
klady na zajištění administrace. 
Některé školy se vyjádřily pro 
pokračování, některé jsou proti,“ 
doplnila místostarostka Erika 
Sedláčková. (pur)

LITVÍNOV - Litvínovští radní 
schválili výroční zprávu města 
za rok 2017 o  poskytování in-
formací podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím. Lit-
vínov vloni lidem odpovídal na 
devětadvacet dotazů.

Občané se domáhali infor-
mací o investičním plánu 2017, 
způsobu vymáhání nedoplatků 
města, odvodnění křižovatky 
Studentská, Mostecká a  Vald-
štejnská. Dále je zajímala kaple 

Valdštejnů, směna budovy bý-
valé ZUŠ a bývalé polikliniky. Ve 
čtyřech případech z  celkového 
počtu žádostí se občané domá-
hali poskytnutí informací ze 
spisové dokumentace vedené 
správními orgány. Z  celkového 
počtu žádostí bylo vydáno šest  
rozhodnutí o částečném odmít-
nutí žádostí. Proti rozhodnutí 
o částečném odmítnutí se nikdo 
neodvolal. 

(pur)

LITVÍNOV - Společnost UNI-
PETROL RPA přispěla dvě stě 
tisíci korunami na podporu 
vzdělávání a  rozvoj Schole Hu-
manitas. „Společnost UNIPE-
TROL RPA se bude podílet i na 
některých investičních akcích 
města. Finanční podpora ze stra-
ny chemické fi rmy je vyšší, než 

byla v předchozích letech,“ uved-
la místostarostka Litvínova Eri-
ka Sedláčková. Pro střední a zá-
kladní školy v regionu připravil 
UNIPETROL RPA na 27. února 
Báječný den s chemií. Chemická 
šou spojená se soutěží se bude 
konat v litvínovské Citadele. 

(pur)

LITVÍNOV - Radní se zabývali 
počtem stížností za loňský rok. 
Občané poslali na radnici čtr-
náct stížností. Petice nepřišla 
žádná. Obyvatelé Litvínova si 
stěžovali například na způsob 
úklidu sněhu, umístění zábran 

na cyklostezce, na rušení noční-
ho klidu a porušování kolaudač-
ního rozhodnutí v  klubu Attic. 
Občané si v pěti  případech stě-
žovali také na postup správního 
orgánu, popřípadě na chování 
úřední osoby.  (pur)

 Místo vyhlášené putyky sociální bydlení

Starostka: Hlasujte pro hřiště  od Lidlu

Město má plán jak vzdělávat

Co zajímá Litvínovské?

Dotace pro Scholu Humanitas

Litvínov bez petice

ÚSTECKÝ  KRAJ - V ústeckém kulturním domě si žáci základních 
i středních škol připomněli hrůzy koncentračních a vyhlazovacích 
táborů. Akce se koná každoročně k připomínce a uctění památky 
obětem holocaustu. 

Zahájení, kterého se ujal ře-
ditel ústeckého muzea Václav 
Houfek, se zúčastnil také hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček, primátorka města 
Ústí nad Labem Věra Nechybo-
vá, krajský zastupitel Pavel Vod-
seďálek a zástupci regionálních 
židovských obcí.

„I dnes, více než 70 let od kon-
ce druhé světové války, je důle-
žité si připomínat události z této 
doby, která se do historie zapsa-
la jako doba zločinu proti lid-
skosti. Přál bych si, aby toto pro 

vás nebyly jenom hodiny v  dě-
jepisu, které musíte absolvovat, 
ale poselství vám jako mladé 
generaci, aby udělala vše pro to, 
aby se podobná historie už nikdy 

neopakovala,“ řekl při zahájení 
hejtman Oldřich Bubeníček. Po 
úvodních projevech měli žáci 
možnost zhlédnout fi lm Olgy 
Sommerové Sedm světel, který 
vypovídá o krutosti tehdejší 
doby. Studenti měli možnost 
také diskutovat se sociologem 
a členem židovské obce Fe-
dorem Gálem a s  přeživšími 
Františkem Ledererem, který 
prošel tábory  v  Lodži i Osvě-
timi,  i Janou Urbanovou, která 
prošla táborem Hagibor a byla 
transportována do Terezína. 
V  loňském roce získala Cenu 
hejtmana v  oblasti kultury. 
Akce se zúčastnil také předseda 
Židovské obce Teplice Oldřich 
Látal. (nov)

Hejtman: „Přál bych si, aby události 
holocaustu nebyly jen hodiny dějepisu...“

MOST – Radost malým kickbo-
xerům z SK LEON Most a jejich 
trenérům udělal AUTOSALON 
MOST. Na rok jim zapůjčil 
osobní vůz Hyundai i30 combi. 
„Rozhodli jsme se tímto způso-
bem podpořit mládež ve sportov-
ních aktivitách. Pokud pojedou 
kickboxeři na turnaj ve větším 
počtu, zapůjčíme jim vícemíst-
nou dodávku Hyundai H1,“ uve-
dl majitel autosalonu Josef Sol-
nař. „Zápůjčky AUTOSALONU 

MOST si velmi vážíme. Děti z něj 
měly velkou radost, a dokonce si 
ho už i pojmenovaly - pokřtily ho 
Simba. Vůz využíváme k cestám 
na turnaje v České republice i do 
zahraničí. Ne každý rodič má 
možnost své dítě na turnaj osob-
ně dopravit, proto je pro nás auto 
velká pomoc,“ uvedl trenér a ma-
jitel klubu SK LEON Petr Vác-
lavík. Na fotografi i kickboxeři 
před „svým“ Simbou na turnaji 
v německém Chemnitz.  (nov)

Kickboxeři dostali „Simbu“

Místo bývalé restaurace Automat budou sociální byty.

LITVÍNOV - Severočeská vodá-
renská společnost  zahajuje 
další plánovanou investiční akci 
roku 2018 – v Litvínově, v ulici 
U Zámeckého parku, bude zre-
konstruován dožilý úsek vodo-
vodu v délce 307 metrů a nevy-
hovující úsek kanalizace v délce 
17 metrů. Stavbu provede SVS 
v koordinaci s městem Litvínov 
a společností innogy.  

Původní vodovod je tvořen 
potrubím z litiny z  roku 1965. 

„Řad je dožilý, inkrustovaný 
a poruchový. Dále prokázala 
kamerová prohlídka nevyhovu-
jící úsek kanalizace, které bylo 
uvedeno do provozu v roce 1938. 
Potrubí vykazuje praskliny, ne-
těsné spoje a propady u šachet. 
Z uvedených důvodů rozhodla 
SVS o jejich rekonstrukci,“ uvedl 
mluvčí společnosti Jiří Hladík. 
Potrubí jsou uložena v asfaltové 
komunikaci a částečně v přileh-
lém chodníku.  (pur) 

Rekonstrukce kanalizace 
U Zámeckého parku

Připomenout holocaust si přišel hejtman Oldřich Bubeníček (vlevo).
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LITVÍNOV - Odbor sociálních 
věcí a školství městského úřadu 
předložil radním Litvínova ná-
vrh na aktualizaci Pravidel pro 
poskytování dotací z  rozpočtu 
města Litvínova.

Nová pravidla rozdělují kom-
petence jednotlivým pracovním 
skupinám, které se podílejí na 
posuzování žádostí o  individu-
ální dotace z  rozpočtu města 
Litvínova. Jedná se o  pracovní 

skupinu pro hodnocení žádostí 
o dotace ustanovenou vždy pro 
kalendářní rok a  pracovní sku-
pinu k  Akčnímu plánu rozvoje 
města. Do pravidel byla dále za-
hrnuta změna v gesci u neinves-
tičních dotací stavebního cha-
rakteru. Rada města Litvínova 
doporučuje zastupitelstvu města 
aktualizaci schválit s  účinností 
od 1. března 2018. 

(pur)

Zfetovaná řídila 
i s dítětem

MOST - Nezodpovědně se 
zachovala 31letá žena z  Cho-
mutovska. Tu kontrolovali na 
silnici I/13 dopravní policisté. 
„Policisté při kontrole zjistili, 
že žena nemá řidičský průkaz, 
o  který přišla začátkem úno-
ra v  Chomutově při podezření 
z  přestupku. Neměla v  pořádku 
sjednané pojištění o odpovědnos-
ti za škody způsobené provozem 
vozidla a vozidlo mělo propadlou 
technickou kontrolu. Dopravní 
hlídka navíc zjistila, že žena je 
pod vlivem drog. Vyšel jí pozi-
tivně test na amfetamin a  me-
tamfetamin,“ popsala policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. 
Policisté ženu zadrželi a museli 
řešit i otázku přítomného dítěte 
v  autě. Nakonec žena na místo 
přivolala příbuzné, kteří si malé 
děcko odvezli. Žena je obviněna 
ze spáchání přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.

Seniorka přišla o mobil
MOST - Na drzého zlodějíčka 

natrefi la jedna starší žena. V od-
poledních hodinách si v  centru 
města Mostu vytáhla z  kabelky 
svůj zvonící mobilní telefon. 
„Ani nestačila telefonovat, když 
k ní přiběhl cizí muž v čepici a te-
lefon jí z ruky vytrhl a poté z mís-
ta utekl přes silnici a tramvajové 
koleje na druhou stranu. Ke zra-

nění okradené ženy nedošlo. Po-
licisté po lapkovi pátrají,“ sdělila 
policejní mluvčí Ludmila Světlá-
ková. Policie apeluje zejména na 
starší občany, aby byli na veřej-
nosti obezřetní. Takto provede-
ná krádež na ulici není ojedinělá 
a oběťmi nejsou jen senioři.

Zabydlel se v garáži
LITVÍNOVSKO - Hamerští 

policisté zadrželi kvůli neo-
právněnému zásahu do práva 
k  domu, bytu nebo k  nebyto-
vému prostoru 34letého muže 
z Mostu. Ten se od začátku úno-
ra zabydlel v jedné garáži v obci 
na Litvínovsku, kterou bez po-
volení současného majitele ne-
oprávněně obsadil a  užíval. Při 
tom byl přistižen hlídkou Měst-
ské policie Litvínov. K  hmotné 
škodě nedošlo.

Okradený řemeslník
OBRNICE - Na zloděje na-

razil řemeslník z  jedné obce na 
Mostecku, kde si před domem 
zaparkoval vozidlo, ve kterém si 
ponechal svoji tašku. Když se po 
pár minutách pro ni vrátil, zjis-
til, že tam není. Neznámý pa-
chatel ji odcizil ze sedadla a na-
šel v ní fi nanční hotovost, různé 
písemnosti, doklady, osobní 
doklady a platební kartu. Poško-
zený motorista vyčíslil škodu na 
částku šest tisíc korun. Případ 
krádeže nyní vyšetřují obrničtí 
policisté. (sol)

LITVÍNOV - Litvínov plánuje vybavit své strážníky ochrannými prv-
ky a zároveň chce opravit z dotace také hasičskou cisternu. O dotaci 
žádá Ústecký kraj.

„Rada města Litvínova schvá-
lila podání žádosti o  dotaci na 
Opravu, modernizaci nebo re-
konstrukci cisternových automo-
bilových stříkaček pro Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů města 
Litvínova, a to z Programu 2018 
pro poskytování dotací z rozpoč-
tu Ústeckého kraje,“ uvedl tajem-
ník Městského úřadu Litvínov 
Valdemar Havela. Město se bude 
na spolufi nancování podílet mi-
nimálně deseti procenty z celko-
vých uznatelných nákladů.

Hasiči disponují velmi za-
staralou požární technikou. 
V  rámci dotace by se částečně 

opravilo požárního vozidlo 
CAS 25 LIAZ 101 z roku 1988. 
Oprava by zahrnovala výmě-
nu zadní rolety na nástavbě 
za výklopné dveře, nový zadní 
žebřík sklopný, ochranný pro-
tiskluzový hliníkový plech, vý-
měnu výstražné rampy za led 
majákovou rampu Slim s  pří-
slušenstvím. Předpokládaná 
cena opravy je 85 000 korun. 
Dále Litvínov žádá Ústecký kraj 
o  dotaci na bezpečnostní prv-
ky pro pořádkovou jednotku 
Městské policie Litvínov. Pro-
střednictvím programu je mož-
né pořídit protiúderové přilby 

a balistické vesty pro strážníky 
Městské policie Litvínov. Cel-
kem by se jednalo o nákup čtr-
nácti ochranných protiúdero-

vých přileb a dvou balistických 
vest. Předpokládané celkové 
náklady projektu jsou necelých 
sto tisíc korun .  (pur)

LITVÍNOV - Litvínov připravuje renovaci parku kolem Pilařského 
rybníka. Nádrž i okolní pozemky jsou již v majetku města. Zbývá jen 
rozhodnout, zda se nádrž znovu naplní nebo zasype.

„Podařilo se nám vyřešit le-
titého kostlivce města a  shodli 
jsme se na výkupu Pilařského 
rybníka a okolních pozemků od 
soukromého majitele. Na mís-
tě chceme vybudovat relaxační 
centrum parkového typu,“ uve-
dl místostarosta města Milan 
Šťovíček. Park by měl sloužit 
obyvatelům města všech věko-
vých kategorií. „V  blízkosti je 
základní škola, měly by tu tedy 
najít zábavu děti školního věku. 
Chceme ale také, aby sem rádi 

chodili rodiče s  malými dětmi 
a  samozřejmě aby si tu to své 
našli i senioři. V březnu se roz-
hodne, zda půjdeme cestou ar-
chitektonické soutěže. Nejdříve 
ale musíme vědět, co od rela-
xačního centra očekáváme. Pře-
devším, jak naložit s  prázdnou 
nádrží,“ uvedla starostka města 
Kamila Bláhová. Nádrž totiž 
představuje největší problém, 
na kterém ztroskotaly i  plány 
předchozího majitele. Přítok do 
nádrže je vyřešen, problematic-

ký je ale odtok. „Ten vede pod 
celým Litvínovem a  je ve velmi 
špatném stavu. Nemůžeme si 
dovolit napustit nádrž a  od-
pouštět ji pod město. Oprava 
odtoku by byla velmi nákladná 
a v podstatě nereálná,“ doplni-
la místostarostka města Erika 
Sedláčková. Stav odtoku ná-
drže byl důvodem, proč před 
lety město nekoupilo nádrž od 
původního majitele, podniku 
Benar. „Už v  té době dochá-
zelo k  problémům s  odtokem, 
který byl narušený. Propadaly 
se nám chodníky a  komuni-
kace v  centru města. Naposle-
dy například vedle lékárny ve 

Studentské ulici,“ připomněla 
místostarostka města Erika 
Sedláčková. Litvínovští by dali 
přednost tomu, aby byla nádrž 
opět vodní plochou. „Lidé by 
vodu chtěli. Vnímáme to tak. 
Jednáme nyní se SČVK, zda 
existuje možnost, aby mohla 
voda v nádrži zůstat a nemuseli 
jsme přitom překopat celé měs-
to. Další možností je zachovat 
vodu v parku pouze jako vodní 
hrací prvky,“ doplnila Kamila 
Bláhová. Součástí relaxačního 
areálu bude i  plocha, na které  
nyní stojí plavecký bazén. Ten 
plánuje město po výstavbě no-
vého zbourat.  (pur)

Pro strážníky přilby, pro hasiče stříkačka

P orušené paragrafy

Litvínov mění pravidla 
pro dotace

Zanedbaný Pilařský park se stane už brzy relaxační zónou.

Pilařský rybník s vodou, 
nebo bez vody? 

Pořádková jednotka dostane novou výbavu.
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MEZIBOŘÍ - Do konce března mají zájemci, kteří jsou vedeni v sezna-
mu uchazečů o byt v majetku města Meziboří (a jejich zájem o by-
dlení v  Meziboří nadále trvá), možnost aktualizovat svou žádost 
o byt.

Aktualizace žádosti se pro-
vádí vždy jednou ročně do 
31.  března následujícího roku 
po zapsání do Seznamu uchaze-
čů o byt písemně, osobně nebo 
elektronicky. „V  případě, že tak 
neučiní, bude jeho žádost vyřaze-
na ze Seznamu uchazečů o byt,“ 
upozornila vedoucí odboru 
majetku, výstavby a  životního 
prostředí Gabriela Soukupová. 
V  současné době je v  seznamu 
uchazečů o byt v majetku města 
Meziboří 143 uchazečů. „Vzhle-
dem k tomu, že seznam uchazečů 
o byt aktualizujeme, jsou v něm 
skutečně jen lidé, kteří o  byt 
mají zájem,“ připustila Gabriela 
Soukupová. Zájemci o  bydlení 
v  Meziboří nestačí pouze být 

zapsaný v  seznamu žadatelů. 
„Praxe je taková, že pokud se 

uvolní byt, zveřejníme na úřed-
ní desce a na internetové stránce 
města informaci o  uvolněném 
bytu a uvedeme lhůtu, po kterou 
mohou zájemci městu Meziboří 
doručit žádost o  uzavření ná-
jemní smlouvy v písemné formě. 

Tato lhůta je v délce 10 kalendář-
ních dnů. Ze všech doručených 
žádostí na daný konkrétní byt, 
které byly během této lhůty do-
ručeny, předkládáme radě města 
žádost uchazeče, který je na nej-
vyšším pořadovém čísle v Sezna-

mu uchazečů o byt. Dále upozor-
ňujeme všechny zájemce o  byt, 
že uchazeči o  byt, s  nímž bude 
sepsána smlouva o  nájmu bytu, 
vzniká povinnost složit  v  den 
podpisu nájemní smlouvy na 
účet správce města jistinu ve výši 
šestinásobku holého nájemného,“ 
doplnila Gabriela Soukupová.

(pur )

LITVÍNOV - V  Litvínově ubývá dětí, kterým byl nařízen soudní do-
hled. Naopak se zvýšil počet dětí, které byly svěřeny do výchovy. 
Vyplývá to ze statistiky práce odboru sociálních věcí a školství.

V  roce 2017 pracoval od-
bor sociálních věcí v Litvínově 
s  1 253 případy. Ze statistiky 
vyplývá, že se snížil počet dětí, 
kterým byl nově nařízen soudní 
dohled, nebo ústavní výchova, 
zvýšil se počet svěřených dětí 
do výchovy jiné fyzické osoby. 
Sledovalo se 56 pěstounských 
rodin a  celkem 66 dětí svěře-
ných do pěstounské péče. Do 
péče budoucích osvojitelů bylo 
svěřeno 8 dětí. „Město má ze 

zákona zřízenou osmičlennou 
komisi sociálně právní ochra-
ny dětí, která pravidelně řeší 
problematiku konkrétních dětí 
s  různými výchovnými a  jiný-
mi problémy. Pořádá případové 
konference, podílí se na koor-
dinaci sociálně právní ochrany 
dětí ve spádových obcích a  při-
spívá svými podněty ke zpraco-
vání Akčního plánu prevence 
kriminality pro příslušný rok,“ 
uvedla místostarostka města 

Erika Sedláčková, která má so-
ciální odbor v gesci.

V  Litvínově se zvýšil počet 
sociálních pracovníků. „Od 
1.  ledna 2017 je realizován pro-
jekt ‚Profesionalizace sociální 
práce v  Litvínově‘, na jehož zá-
kladě došlo k  navýšení zaměst-
nanců oddělení sociální práce 
o  koordinátora sociální podpory 
a terénního sociálního pracovní-
ka. V rámci oddělení vykonávají 
sociální práci 4 sociální pracov-
níci a 2 pilotní pracovníci, dále 2 
pracovníci, kteří zajišťují agendu 
veřejného opatrovnictví a  2 te-
rénní pracovníci, kteří působí na 

ubytovně UNO,“ doplnila mís-
tostarostka.

V  oblasti sociálního pora-
denství oddělení pracovalo při 
přímé sociální práci se 712 kli-
enty. V  roce 2017 bylo podáno 
ke komisi prostupného bydlení 
celkem 55 žádostí, z  toho bylo 
přiděleno 10 bytů společností 
CPI BYTY. Další sociální služ-
by poskytuje město prostřed-
nictvím své organizační složky 
První krok Litvínov, která půso-
bí v Janově. Poskytuje bezplatně 
terénní službu pro jednotlivce 
a sociálně aktivizační službu pro 
rodiny s dětmi.  (pur)

BRANDOV - Do sítě informačních turistických center v Krušných ho-
rách přibude od března jedno nové. Bude přímo na hranicích s Ně-
meckem v horském Brandově. Sloužit má především německým tu-
ristům, kteří se vypraví na českou stranu Krušných hor.

Informační turistické cent-
rum se zřizuje na hranicích obce. 
„Chceme vyjít vstříc turistům 
z  Německa, kteří k  nám často 
přichází. Spolupracujeme přitom 
s  penzionem Na Čáře, kde bude 
informační turistické centrum 
umístěno a které také bude zajiš-
ťovat jeho provoz. Partnerem je 

nám Destinační agentura Krušné 
hory, která při rozjezdu činnosti 
poskytla propagační materiály 
pro turisty,“ uvedl starosta obce 
Jiří Mooz.

Informační turistická centra 
v horách jsou velkou pomocí pro 
turisty, kteří do hor zavítají. „Na 
hranice jsme proto dodali materi-

ály v německém jazyce, především 
mapu Krušných hor s  legendou 
v  NJ, turistickou brožuru Města 
Podkrušno hoří, kde se návštěvníci 
hor dozvědí, co nabízí města pod 

horami, a  brožuru Do Krušných 
hor bez bariér, která je určena pro 
seniory a  hendikepované turisty 
a navádí je, kde a jak mohou aktiv-
ně strávit dovolenou nebo jen jeden 
den v Krušných horách s ohledem 
na jejich pohybový hendikep,“ do-
plnila ředitelka Destinační agen-
tury Krušné hory Eva Maříková. 
V  Krušných horách a  v  městech 
pod horami je v  současné době 
25 informačních turistických cen-
ter. Zcela nové bude otevřeno už 
v březnu také v Krupce.  (pur)

Aktualizujte svou žádost o byt v Meziboří

INájemné ve městě Meziboří 
patří mezi nejnižší v porovnání 
s okolními městy. Za metr čtve-
reční platí nájemci 28,22 korun. 

V současné době má město Mezibo-
ří k dispozici 408 bytů. 

 V Litvínově přibývá dětí svěřených 
do péče jiným lidem než rodičům

V horách přibývají informační turistická centra

ÚSTECKÝ  KRAJ – Jsme v  kraji připraveni na příchod tisíců zahra-
ničních pracovníků? Jak pomoci lidem v  exekuci a co nám přináší 
vládní program RE:START pro strukturálně postižené kraje? Nejen 
o tom  jednal Sněm krajské tripartity Hospodářské a sociální rady 
Ústeckého kraje. 

V  úvodu zazněly návrhy na 
potřebu řešit nakládání s komu-
nálním odpadem, modernizaci 
dopravní infrastruktury a také 
na řešení příchodu zahraničních 
pracovníků.  „Jsme regionem, 
v  němž je potřeba rozvíjet prů-
mysl a podnikání. V  současnos-
ti zde však chybí kvalifi kovaná 
pracovní síla. Firmy to často řeší 
najímáním zahraničních pracov-
níků. Mnohdy už se ale nestarají 
o rizika, která to představuje pro 
region. Musíme s  odbory a sa-
mosprávami identifi kovat, kolik 
takových lidí do regionu přichá-
zí, zda je k tomu připravena ade-
kvátní infrastruktura, jako jsou 
byty, místa ve školkách, zdra-

votní péče, prevence kriminality. 
Musíme myslet na to, jak se to 

odrazí i na bezpečnosti místních 
obyvatel a co nastane, až fi rmy 
přestanou zahraniční zaměst-
nance potřebovat,“ uvedla k  té-
matu předsedkyně Hospodářské 
a sociální rady Ústeckého kraje 
Gabriela Nekolová.  Současně 
připomněla, že v  kraji je šest-

náct procent obyvatel v exekuci, 
což je důvod, proč mnozí z nich 
nepracují. „Beze změny zákonů 
se při řešení problematiky exe-
kucí neobejdeme, proto vítám 
spolupráci s našimi zákonodárci“ 
doplnila Gabriela Nekolová. 

V rámci tripartity se ale mlu-
vilo také na téma dopravní situ-
ace v  Ústeckém kraji, problém 
parkování velkých dopravních 
vozidel v obcích u průmyslových 
zón, pro které není dost parko-
vacích míst ani potřebná legis-
lativa a další. Gabriela Nekolová 
připomněla, že v  roce 2017 se 
podařilo rozběhnout realizaci 
opatření, která regionu přináší 
několik miliard korun. Určeny 
jsou na rekultivace, obnovu lesů, 
rozvoj vysokých škol, řešení 
brownfi eldů. Aktuálně probíhá 
příprava dalších opatření, jimiž 
se bude vláda zabývat v  letních 
měsících.  (pur)

Gabriela Nekolová: Najímání 
zahraničních pracovníků přináší rizika

Gabriela Nekolová a Radek Vonka z HSRÚK.

Meziboří vlastní 408 bytů, zbytek je už v soukromých rukou.
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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
 ■ Vdova hledá kamaráda k se-

známení, který je také sám. Do 71 
roků. Jen z Mostu. 733 733 924.

 ■ 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: 
705 233 646.

 ■ 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 zastáv-
ky. Telefon: 732 328 656

 ■ Nabízíme k  prodeji zahradu 
v  katastrálním území České Zlat-
níky o  výměře 416 m2 a  spolu-
vlastnický podíl 1/150 ostatních 
ploch. Na pozemek je přivedena 
užitková i  pitná voda, elektřina. 

Na zahradě stojí zahradní domek, 
který je ve vlastnictví jiného vlast-
níka, pozemek pod chatou je též 
součástí prodeje (16 m2). Prohlíd-
ky lze domluvit 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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Házekářky hrají doma 
s Hodonínem

Další utkání MOL ligy 
čeká házenkářky Baníku 
Most již tuto sobotu 24. úno-
ra, kdy se představí na do-
mácí palubovce. Jejich sou-
peřem bude tentokrát celek 
Hodonína. Utkání začíná už 
v 16.00 hodin. 

Odveta se hraje 
v neděli

Mostečtí Lvi hrají v  play 
off  s  Kláštercem. První vzá-
jemný duel tyto celky sehrály 
ve středu 21. února v  Mos-
tě. Odveta se hraje na ledě 
v Klášterci v neděli 25. února 
od 17.30 hodin. 

V Souši se představí 
Uhelné sklady

Pražský celek Uhelné skla-
dy bude v  sobotu 24. února 
soupeřem divizního Baníku 
Souš v  přípravě na nadchá-
zející jarní část mistrovské 
soutěže. Utkání se odehraje 
na umělé trávě, začíná se ve 
12.00 hodin. 

Domácí tým ovládl 
turnaj přípravek

Mostecký fotbalový klub 
pořádal turnaj mladších 
přípravek kategorie U7 ve 
sportovní hale v Albrechtic-
ké ulici. Mezi pěti účastníky 
si nejlépe vedli domácí, kteří 
zvítězili před celkem Ervěni-
ce červení a  Ervěnice žlutí. 
Čtvrtý byl Sokolov a  pořadí 
uzavřela Souš.

Hokejistky vyzvou 
tým Kladna

Po třízápasové sérii po-
rážek s  Karvinou (1:9, 1:2 
a 1:7) se tým hokejistek HC 
Litvínov opět představí na 
domácím ledě. V sobotu 24. 
února se střetne s družstvem 
Kladna. Utkání se hraje na 
spodní ledové ploše od 16.45 
hodin. 

Junioři změří síly 
s Energií

Tým juniorů HC Litvínov 
se po pátečním utkání ve Zlí-
ně v  dalším utkání o  umís-
tění představí na domácím 
ledě v  sobotu 24. února. 
Jejich soupeřem bude tým 
Energie Karlovy Vary. Zápas 
začíná ve 12.30 hodin. 

Kadeti budou mít 
soupeře z Boleslavi

V  neděli 25. února se na 
domácí palubovce představí 
celek kadetů BK Baník Most 
U17. Ten v  utkání regio-
nální divize nastoupí proti 
AŠ Mladá Boleslav. Duel ve 
sportovní hale v Mostě začí-
ná v 11.00 hodin.  (jak)

PREŠOV - Černí andělé vezou z Prešova vítězství 31:23, a ačkoli vý-
sledek vypadá jednoznačně, průběh utkání rozhodně hladký nebyl. 
Poločas totiž vyhrály Prešovanky 15:14.

„Vítězství nás samozřejmě těší, 
ale výsledek příliš neodpovídá 
tomu, co se odehrávalo na palu-
bovce. Obzvlášť úvod se z naší stra-
ny nesl v duchu velké nekoncentro-
vanosti. I když jsem na to hráčky 
upozorňoval, vstup do utkání nám 
nevyšel. Za stavu 9:12 v náš pro-
spěch už to vypadalo, že bychom 
mohli soupeři dostatečně odskočit, 
nakonec jsme ale první polovinu 
dokonce prohráli. Také proto bylo 
o  přestávce v  šatně poněkud ruš-

no,“ komentoval výsledek trenér 
Černých andělů Peter Dávid. 

Ve druhé polovině se ale pro-
jevila silná stránka mosteckého 
týmu, který se ani za nepříznivé-
ho stavu nevzdává a díky zlepše-
né obraně a  koncentrovanému 
výkonu dokázaly mostecké hráč-
ky nepříznivý stav otočit a dotáh-
nout zápas do vítězného konce. 

„Obrat odstartoval skvělý 
výkon Dominiky Müllnerové 
v brance. Je ale potřeba pochválit 

i zbytek týmu, protože i v tomto 
zápase jsme museli velmi im-
provizovat. Tentokrát jsme se 
museli obejít bez nemocné Katky 
Dvořákové, její absence v sestavě 
je pro nás velký problém. Velký 
počet nemocných hráček nás nutí 
zkoušet stále nové věci, ale jedná 
se o výzvy, se kterými se musíme 
umět vypořádat,“ uzavřel trenér.

ŠŠK Prešov - DHK Baník 
Most 23:31 (15:14). Branky 
Mostu: Janoušková 6, Szarko-
vá 6, Kovářová 6, Zachová 3, 
Chmelařová 3, Ulbertová 2, 
Dvořáková, Střížková, Jungová, 
Maňáková a Kostelná po 1. (jak)

LITVÍNOV - V přípravném utká-
ní, které vyplnilo olympijskou 
přestávku, se domácí HC Verva 
Litvínov utkal s  týmem Piráti 
Chomutov. Hosté v  průběhu 
druhé třetiny odskočili z  2:2 
na 2:4 a  drželi dvoubranko-
vý náskok. Poslední slovo sice 
měli domácí, ale na vyrovnání 
už jim nezbýval čas. K  odvetě 
oba týmy nastoupily ve čtvrtek 
v Chomutově. 

HC Verva Litvínov – Piráti 
Chomutov 3:4 (1:2, 1:2, 1:0). 
Branky a  nahrávky: 3. Hanzl 
(Černý, Kubát), 29. Lukeš (Ger-
hát), 59. Gula (Gerhát, Mikúš) 
– 9. Havel (Smejkal, Knot), 15. 
Smejkal (Hlava), 34. Smejkal 
(Knot), 36. Poletín (Huml, Slo-
vák). Rozhodčí: Micka a Pavlo-
vič. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. 

Oslabení: 0:0. Zásahy: Petrásek 
23 – Pavlát 28. Diváci: 350. 

Sestava HC Verva Litvínov: 
Petrásek – Kubát, Gula – Ba-
ránek, Čutta – Iberer, Doudera 
– Sklenička – Lukeš, Hübl (C), 
Gerhát – M. Růžička, Mikúš, 
Vandas – Jurčík, Hanzl, Černý 
– Matoušek, Válek, Jánský – Ře-
hoř. Připraven Kantor. Trenéři 
Šlégr, Stránský, Weissmann, 
Skuhrovec .

Sestava týmu Piráti Chomu-
tov: Pavlát – Szathmáry, Knot 
– Dietz, Flemming – Mrázek, 
Slovák – Chalupa, Grman – 
Koblasa, Smejkal, Havel – Skle-
nář, V. Růžička ml., Tomeček 
– Poletín, Huml (C), Vantuch – 
Hlava, Šťovíček, Skokan. Připra-
ven Dvořák. Trenéři V. Růžička 
st., Martínek, Šťastný.  (jak)

MOST - Na začátku prosince vyhrál dorostenecký tým házenkářek 
sportovního gymnázia v  Mostě republikové fi nále soutěže střed-
ních škol v  házené. V  mostecké sportovní hale se tehdy mluvilo 
o  tom, že by vítěz mohl jet na mistrovství světa škol do katarské-
ho Dauhá. A tým mosteckého gymnázia, složený převážně z hráček 
mladších a  starších dorostenek DHK Baník Most, si už sbalil kufry 
a vyrazil za další zajímavou zkušeností. Více předtím, něž tým odjel, 
prozradil v rozhovoru trenér Jiří Hanus. 

Bylo hlavním cílem před re-
publikovým mistrovstvím jet 
si zahrát do Kataru? 

Naší hlavní snahou bylo zú-
častnit se mistrovství republiky 
a  pokusit se ho vyhrát. Ačkoli 
od počátku existovala nějaká 
šance jet si zahrát mistrovství 
světa, raději jsme očekávání 
děvčat mírnili, protože se jedná 
o  poměrně nákladnou záleži-
tost. Původně se počítalo s tím, 
že by veškeré náklady hradila 
Asociace školních sportovních 
klubů, ale to se nepodařilo, 
takže velkou roli v  tom, že se 
děvčata budou moci mistrov-

ství zúčastnit, nakonec sehrálo 
gymnázium a  další partneři, 
například Ústecký kraj nebo Vr-
šanská uhelná. 

Jak je vlastně složen tým, 
který odjel na mistrovství svě-
ta?

Účast už v republikovém mis-
trovství je podmíněná věkem, 
hráčky musí být narozené před 
rokem 2000. Náš tým je tedy 
složen převážně z  hráček, kte-
ré za Baník nastupují v  týmech 
mladších a starších dorostenek, 
navíc šest z  nich už má zkuše-
nosti i z A týmu žen. Jinak je to 
ale průřez všemi ročníky spor-

tovního gymnázia. Do Kataru 
jede celkem třináct děvčat, bo-
hužel mě mrzí, že s námi nemů-
že odcestovat zraněná Veronika 
Šípová, která pomáhala vybojo-
vat republikový titul. Doprová-
zet je budeme já za sportovní 
gymnázium, Peter Sabadka jako 
trenér staršího dorostu a Radek 
Maděra jako organizační pra-
covník. 

Připravovali jste se nějak 
speciálně na tento turnaj? 

Je velmi složité najít čas, 
aby se tento tým vůbec se-
šel, protože například hráčky, 
které nastupují za A  tým žen, 
v současnosti absolvují zápasy 
dvakrát týdně. Mladší doros-
tenky a  starší dorostenky ale 
obvykle hrají spolu a  jsou na 
sebe zvyklé. Přesto počítáme, 
že před odjezdem uděláme 
zhruba dvě společné trénin-
kové jednotky, kde by se měly 
všechny hráčky sejít a  samo-
zřejmě budeme také probírat, 
co od účasti na mistrovství 
světa očekáváme. 

Když už jste to naznačil, jaké 
jsou ambice týmu mosteckého 
sportovního gymnázia?

Chceme se poprat o  nějakou 
medaili, bez toho, že bychom 
chtěli uspět, bychom tam ani 
nejeli. Náš tým je dost silný 
i  zkušený, některé z  hráček už 
zakusily interligové i  pohárové 
zápasy. I  když nevíme, jaká je 
síla našich soupeřů, máme na 
to, abychom uspěli. Můj osobní, 
možná trochu smělý tip je skon-
čit do šestého místa.  (jak)

MOST - Zimní stadion v  Mostě byl v  sobotu dějištěm již VI. roční-
ku Velké ceny Mostu a V. ročníku závodu Přípravek v krasobruslení. 
Oba podniky se konaly v rámci Poháru ČKS a v mezioddílového zá-
vodu. Pořadatelem závodu byl oddíl krasobruslení v Mostě. 

Do Mostu zavítalo na 150 zá-
vodníků z celé České republiky, 
celkem z  28 oddílů. Za oddíl 
krasobruslení Most se na led 
postavilo a  svůj um před do-
mácím publikem předvedlo 17 
krasobruslařů a krasobruslařek. 

Sedm dětí se představilo 
v rámci závodu Přípravek, když 
na ledě předvedlo povinné prv-
ky. Devět krasobruslařek na-
stoupilo v  rámci Velké ceny se 
svými volnými jízdami a  jeden 
krasobruslař předvedl exhibiční 
vystoupení. 

V  ranních hodinách byl zá-
vod v duchu přípravkových dětí. 
Za oddíl v Mostě měly premiéru 
hned tři holčičky, které závodily 
v přípravce mini. 

„Holčičky se za své výkony 
nemusejí vůbec stydět a klobouk 
dolů před nimi, jelikož poprvé 
stály na ledě samy před publikem 

a rozhodčími,“ řekla k vystoupe-
ní domácích předsedkyně mos-
teckého oddílu Monika Kordí-
ková. 

Na čtvrtém místě se umísti-
la Michelle Eve Kučabová, na 
místě šestém Amálka Sklenková 
a  na místě sedmém Ema No-
váková. Po nejmladších účast-
nicích se předvedly v  kategorii 
přípravka bez omezení věku dvě 
krasobruslařky, které mostecký 
oddíl reprezentovaly poprvé. 
A  reprezentace byla vynikající. 
Sophie Mego si vybruslila stří-
brnou medaili a Viktorie Wach-
telová se postavila hned vedle 
Sophinky a  vybruslila bronzo-
vou medaili. 

Poslední kategorií přípravek 
byla přípravka I, kde měl Most 
dvě zástupkyně, a  to Marianu 
Kordíkovou a  Sofi i Nedrdo-
vou. Obě holčičky ukázaly, že 

Most prostě umí a  postavily se 
na stupně pro vítěze hned vedle 
sebe – Marianka na příčku nej-
vyšší a  Sofi nka o  krůček vedle 
na stříbrnou. 

Při Velké ceně v  nováčcích 
mladších krásné jízdy před-
vedly Aneta Mrkvičková a Ste-
la Nováková, které před sebe 
‚nepustily‘ žádnou soupeřku 
a na bedně se postavily na prv-
ní a  druhé místo. V  nováčcích 

starších svoji zlatou jízdu před-
vedla Eva Blahoutová. Zajela, 
vyhrála a  teprve poté zalehla 
s  horečkou do postele. I  v  žá-
kovských kategoriích oddíl 
z  Mostu sbíral medaile. V  žač-
kách nejmladších A  na ledě 
předvedla krásnou jízdu Sophie 
Ellen Kučabová a získala zlato. 
Ve věkově stejné kategorii, ale B, 
měli diváci možnost vidět jízdu 
Zuzany Manicové, která i  přes 
to, že jízda byla pro oko diváka 
krásná, vybruslila sedmé místo. 
Po žačkách mladších následují 
žačky mladší a to tentokrát žač-
ky mladší B, kde měl Most tři 
startující – Dominiku Louckou, 
Štěpánku Maříkovou a Alexan-
dru Vitmayerovou. V  kategorii 
startovalo dvacet krasobrusla-
řek a mostecké holčičky všech-
ny skončily v  první desítce. 
Sašenka brala za nádhernou 
jízdu zlato. Neméně záživnější 
jízdu předvedla Štěpánka, které 
patřilo druhé místo. Dominika 
odhodila berle, stáhla nemocný 
kotník a divákům předvedla, že 

je bojovnice, když si vybruslila 
krásné desáté místo. 

Celý závod uzavírala katego-
rie nejstarších bruslařek a to ka-
tegorie Adult A. V této kategorii 
měl Most jednu zástupkyni a to 
Adélu Pechancovou, která svou 
jízdou vybojovala místo druhé. 

Mezi závodními kategoriemi 
vystoupil v  rámci exhibičního 
vystoupení krasobruslař Fran-
tišek Kordík, který roztleskal 
zimní stadion. Diváci se ne-
stačili divit, když při své jízdě 
zařadil salto, které si připravil 
jako překvapení. Odměnou mu 
byl potlesk ve stoje a nadšením 
křičící publikum. Jako každým 
rokem přijala pozvání trojná-
sobná mistryně světa v  kraso-
bruslení Radka Kovaříková, 
kterou doprovázel její manžel 
Jindřich Šimek, režisér muziká-
lů na ledě. Dalším hostem a pře-
dávajícím cen byla náměstkyně 
primátora Markéta Stará, která 
na stadion přispěchala ze sta-
dionu jiného, kde její syn hrál 
hokejový zápas.  (jak)

MOST – Tým Mostečtí Lvi v prů-
běhu letošního ročníku krajské 
ligy v  ledním hokeji dospělých 
přesvědčuje o tom, že chce v pří-
ští sezoně hrát o  soutěž výše. 
Své soupeře jasně přehrává 
a  drtí. Tentokrát ze svého ledu 
vyprovodil rezervní tým Kada-
ně.

Mostečtí Lvi – Trhači Kadaň 
B 7:3 (1:0, 1:2, 5:1). Branky 
a  nahrávky: 17. J. Čmolík (V. 
Nedrda, Havlůj), 38. V. Nedrda 
(J. Čmolík, T. Přeučil), 41. Ha-

vlůj (Kunrt, T. Přeučil), 43. P. 
Přeučil, 48. Havlůj (Kunrt), 54. 
Mical (T. Přeučil), 56. J. Čmo-
lík (T. Přeučil, V. Nedrda) – 22. 
Hubínek (Polanský), 37. Tenkač 
(Koreš), 42. Polanský.

Sestava týmu Mostečtí Lvi: 
Kovařík (Kopýtko) – Havlůj, 
Kunrt, Plichta, Kabeláč, M. 
Čmolík, Jonák, Balász – T. Pře-
učil, J. Čmolík, V. Nedrda – Mi-
cal, Kousek, P. Přeučil – T. Ne-
drda, Bořík, Šafařík – Smolík. 
Trenér: Kašťák.  (jak)

Domácí krasobruslaři při Velké ceně brali množství medailí

Lvi vyprovodili rezervu Kadaně

Verva v přípravě 
nestačila na Chomutov

Dorostenky ze sportovního gymnázia 
vyrazily na MS škol do Kataru

Černí andělé v Prešově uspěli, 
v šatně bylo o přestávku rušno
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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 ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov

Vydavatel:
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LITVÍNOV – Litvínovský zá-
mek Valdštejnů nabízí celý rok 
pestrou směs expozic, výstav 
a akcí. Vybrat si může každý. Je-
-li libo hračky, krajku, opravdo-

vé umění či exkurze do historie, 
v  Litvínově není problém. Při 
mimořádných příležitostech, 
jako jsou den svatého Valentýna 
nebo noční prohlídky, vás zám-

kem dokonce provedou i histo-
rické postavy.  (pur)

Otevřeno středa – neděle od 
10 do 12 a od 13 do 17 hodin.  

Co jste ještě nezažili aneb 
Akce v zámku Valdštejnů

  18. 3. Velikonoce v zámku Valdštejnů

10 -17 hodin - dílničky, velikonoční jarmáreček, velikonoční 
zábavný pořad pro děti 

  1. 5. Valdštejnská slavnost
průvod v dobových kostýmech, jarmark, rytířský turnaj, po-

hádka, koncerty 

  12. 5. Férová snídaně Nazemi 
9 - 11 hodin - piknikové setkání na podporu lokálních a fair-

tradových pěstitelů. 

  3. 6. Pirátský den dětí v zámku Valdštejnů
pirátská balónková show, dílničky, pohádka, malování na ob-

ličej

Co jste ještě neviděli aneb Expozice 
a výstavy v zámku Valdštejnů

  15. 3. - listopad - Velikonoce po celý rok

výstava velikonočních ozdob a dekorací

  12. 4.-10. 6. - Výstava prací žáků ZUŠ Litvínov

  10. 6. - Rozmarné patchworkové léto 3 
jednodenní výstava dek, polštářů, hraček, textilních dekorací
 
  19. 6.-29. 9. Výstava prací studentů a absolventů AVU Praha
sochy, obrazy, grafi ky, instalace 

  14. 6.-26. 8. Výstava klauzurních prací SOŠ Hamr 

  9. 10.- únor 2019 Obrazy a sochy - Sylva Prchlíková 
výstava malířky naivního umění

  29. 11.- listopad 2019 - Vánoce po celý rok
výstava tradičních, netradičních i vtipných vánočních ozdob 
aneb přehlídka nápadů a řemesel

  Stálá expozice Stanislava Hanzíka
sochy, výběr z díla

  Krušné hory očima německých a českých fotografů 
výstava potrvá do konce března

  Krajka tradičně i netradičně
výstava krajkářského umění z Krušných hor do konce března

  Zámecká kuchyně aneb Nahlédnutí do gastronomie minulých století
výstava prodloužena do konce května

  Grafi ky Bohdana Kopeckého
grafi ky umělce, které věnoval městu, jsou vystaveny v prosto-

rách bývalého ateliéru, kde umělec tvořil 

  Fenomén továrny Heller a Schiller
výstava hraček prodloužena do konce roku 2018

  Litvínovská hraběcí manufaktura
výstava reprodukcí grafi ckých listů z roku 1728 znázorňujících 

textilní výrobu v Litvínově, vzorníky látek, tkalcovské stroje

Za hračkami nebo krajkou 
do zámku Valdštejnů

C
A

3.3.

10 -17 ho
 18. 18. 

10 17
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