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Řidiči pozor! Začala uzavírka silnice u muzea
MOST – Avizovaná uzavírka silnice u mosteckého muzea začala. Řidiči se teď tudy nedostanou už ani nájezdem ze čtyřproudové komunikace ve směru od Litvínova a Chomutova.
Uzavírka začala platit od prvního března. Už v předstihu se
na čtyřpruhu I/13 objevilo dopravní značení, které na dopravní omezení upozorňovalo. Stejně tak se uzavře i silnice a sjezd
u muzea v opačném směru, tedy
ve směru z ulice ČSA na čtyřpruh za čerpací stanicí Shell.
„K 1. 3. 2018 došlo k uzavření veškerých nájezdů a sjezdů
na stávající přemostění silnice
I/13, a to s ohledem na výstavbu
okružní křižovatky. Uzavírka je
úplná. Sjezdy a nájezdy nebude
možné nikterak používat. Průjezd bude udržován pouze provizorní pro vozidla IZS. Taktéž
bude zajištěn výjezd kamionů
z ČS Shell (který již také bude
ve stavbě), ale nikoliv ve směru
na sjezdy, ale na objízdnou trasu. Uzavírka a objízdná trasa
jsou značeny,“ informoval Jakub
Vintrlík, mluvčí ministerstva financí, které stavbu zajišťuje.
Okružní křižovatka by se
měla budovat do konce června
2018. „Se stavebními pracemi se
započne neprodleně po uzavření
všech sjezdů a nájezdů u muzea,
tedy od 1. 3. 2018,“ potvrdil tiskový mluvčí. Uzavírka frekven-

tovaného úseku bude znamenat
stejné objížďky jako doposud.
Pro řidiče, kteří pojedou do
Mostu od Litvínova či Chomutova, budou muset odbočit
buď již u čerpací stanice pod
hněvínským kopcem směrem
do Souše, nebo pak pokračovat
na komunikaci I/13 a odbočit
pod mosteckým Tescem či ještě
o pár stovek metrů dál, za nádražím.
Nová okružní křižovatka je
součástí nově vznikající komunikace Most – Mariánské Radčice. V současné době se už před
troskami zříceného dřevěného
kostela rýsuje i nové přemostění, kam by mělo vést jedno z ramen nového kulaťáku. V rámci
výstavby silnice ale vzniknou
mosty dva - přes kolejiště a řeku
Bílinu a druhým bude přemostění produktovodů společnosti
UNIPETROL. „Dokončení obou
velkých mostních staveb, které
jsou součástí celé zakázky, se
předpokládá do 30. 6. 2018. Stejně tak i dokončení výstavby komunikace, které se předpokládá
do konce června letošního roku,“
informoval dále Jakub Vintrlík.
(sol)

Nová okružní křižovatka u muzea, kvůli níž začaly platit uzavírky, by měla být hotova do konce června 2018.

 PETR KALANDRA
MEMORY BAND
LITVÍNOV – V litvínovské
Ponorce vystoupí v
pátek 2. března od 21
hodin skupina Petr
Kalandra Memory Band.
Vznikla v roce 2005 jako
pocta Petru Kalandrovi.
Koncerty jsou nabité
hitovkami, ale i méně
známými skladbami
z repertoáru Petra
Kalandry, Marsyas nebo
ASPM.

Ve sportovní hale vypukne
maraton MARS 2018
Přijďte podpořit nemocné s roztroušenou sklerózou
MOST - Město Most se stane jedním z šestadvaceti měst po celé
republice i v zahraničí, které se
zúčastní cvičebního maratonu
MARS 2018 pro lidi s roztroušenou sklerózou. Společně s ostatními městy budou Mostečané
skládat 3D puzzle. Dějištěm maratonu se stane Sportovní hala
v Mostě už tento pátek 2. března od 17 hodin.

 VYPSANÁ FIXA
LITVÍNOV – Jedinečný
koncert kapely Vypsaná
fixa se odehraje v sobotu
3. března od 20 hodin
v ATTIC clubu Litvínov.
Vstupné: 230 Kč. www.
klubattic.cz
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MOST – Městské divadlo
Most uvede v neděli
18. března v 18 hodin
oblíbený pořad Reginy
Razovové, ve kterém
představuje své kolegy
a spolupracovníky tak,
jak je diváci neznají.
Tentokrát s herci
Veronikou Týcovou,
Ondřejem Dvořákem
a Michalem Peškem.
Vstupné: 70 Kč.

Přijďte si společně zacvičit do
sportovní haly, zažít skvělou atmosféru, udělat něco pro zdraví a zároveň podpořit dobrou
věc. Cvičební maraton MARS
2018 totiž není určen jen pro
nemocné s roztroušenou sklerózou, ale i pro jejich rodiny,
přátele, lékaře, fyzioterapeuty či
zdravotní sestry. „Tuto akci pořádáme u nás už třetím rokem.
Iniciátorem je zaměstnankyně
magistrátu Jarmila Hlaváčková,
která za námi s touto iniciativou
přišla. Nápad nás zaujal a tak
jsme dali této akci zelenou,“ informoval ředitel Sportovní haly
v Mostě Petr Formánek. Sportovní hala v tento den zájem-

cům a účastníkům akce zapůjčí
taneční sál, posilovnu i trenéry.
Přijít může každý, kdo má zájem
a kdo se chce hýbat a společně
si užít radost z pohybu. Každý
cvičí podle svých sil a možností.
„U nás se této akce účastní poměrně hodně lidí, přijdou sem
mimo jiné i úředníci magistrátu, zaměstnanci městské policie,
primátor, děti a další skupiny či
jednotlivci. Cvičit mohou cokoliv,
od jógy, zumby, posilování, tancování apod. Je to jakýsi okruhový trénink, pohodový podvečer,
super atmosféra, kdy se společně
sejdeme, zacvičíme si a poté se
společně on-line spojíme s dalším
městem…“ popisuje, jak probíhá

I

Cvičení je základním kamenem
úspěšné léčby. A kdo cvičit nepotřebuje? Každý si může vybrat ze
široké škály toho, co mu vyhovuje nejlépe, co má nejraději.

cvičební maraton, ředitel sportovní haly. Lidé si také mohou
zakoupit speciální trička, která jsou pro tuto akci k dostání.
Více na www.mars.cz. „Jako pozitivní beru i to, že si k nám přijdou zacvičit i lidé, kteří se třeba
celý rok žádnému sportu ani cvičení nevěnují a je to pro ně dobrá
motivace,“ pochvaluje si zájem
veřejnosti Petr Formánek. (sol)
 Program akce na str. 2

9 771212 397004

09

2

2. březen 2018

komunální politika

Odvolávalo se a v sále jiskřily emoce
...takové bylo první letošní zastupitelstvo
MOST - Zastupitelé se sešli letos poprvé na únorovém zasedání.
Veřejné jednání se ani tentokrát neobešlo bez emocí a vzájemných
slovních potyček. Zastupitelé stačili projednat všechny předložené
materiály během dvou hodin. Na příštím jednání se mostečtí politici
znovu sejdou 26. dubna.

Návrhy na odvolání

V rokáči Ovečky & ostatní
MOST - V mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí v pátek 2. března pseudo-funk-antipopové sdružení elitních
umělců Ovečky & ostatní. Jako
hosty si tentokrát pozvali partu
„usmrkánků“ z Divadla rozma-

nitostí v Mostě Nedloubej se
v nose. Černobílá podívaná ve
stylu „denciny-denciny“ je určena pro všechny, kteří nemají nos
nahoru :) Dalším hostem bude
známá mostecká partička Dost
času. Začátek v 21 hodin (nov)

Ukliďme Česko - ukliďme Most
MOST - Město Most se letos opět
(už potřetí) připojí k dobrovolnické akci Ukliďme svět/Ukliďme Česko. Cílem akce je uklidit
nepořádek a nelegálně vzniklé
černé skládky.
Do mezinárodní kampaně
Ukliďme svět se každoročně
zapojuje přes 35 milionů lidí
z více než 130 zemí světa. Česká republika se k této kampani
připojila akcí Ukliďme Česko, jejíž první ročník se konal
v roce 2014. Vloni se zapojilo na
550 dobrovolníků z řad občanů
Mostu, místních skautů i žáků
základních škol, kteří společně
s rodiči a učiteli uklízeli areá-

ly a okolí škol. Vysbírali téměř
čtyři tisíce kilogramů odpadu.
Organizátoři věří, že i letos se
najde spousta dobrovolníků,
kteří budou ochotni ve svém
volném čase přiložit ruku k dílu
a pomoci vylepšit vzhled města,
ve kterém žijí.
Akce se uskuteční v sobotu
7. 4. , sraz účastníků je v 9 hodin, uklízet se bude max. do
12 hodin. Místa úklidu jsou Ressl, Hněvín a Benedikt. Dobrovolníci se mohou hlásit na této
webové stránce http://www.
uklidmecesko.cz/event/16225/,
ale mohou přijít i bez předchozího přihlášení.
(nov)

V úvodu jednání vznesla
Hana Jeníčková ze SMM návrh
na doplnění programu o odvolání radní a zastupitelky Vendulky Balášové ze statutárních
orgánů Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova a Sportovní haly Most, a také z Rady
města Mostu. Její návrh hlasováním neprošel. Návrh na odvolání podal i její stranický kolega
Luboš Pitín. Ten požadoval odvolat primátora Jana Paparegu.
Mezi důvody pro odvolání uvedl například porušení zákona
o obcích hlasováním o odvolání
člena dozorčí rady hipodromu
bez souhlasu zastupitelstva, za
navýšení prostředků v rozpočtu

města pro Hipodrom Most, a. s.
za účelem fingovaného zaměstnání Vendulky Balášové v této
společnosti, za likvidaci zón pro
výstavbu rodinných domů, za
pokus o vykoupení nebytového
prostoru v ulici Budovatelů za
příliš vysokou cenu či záměr
rekonstrukce bloku 60 - Domova Alzheimer - za cenu 110
milionů korun s následným
pronájmem dvě stě tisíc korun
měsíčně soukromé společnosti. Jeho protinávrh hlasováním
neprošel.

Cenová mapa
Politici dali zelenou nové aktualizované Cenové mapě stavebních pozemků s pořadovým

číslem osm, v rámci níž stavební pozemky v Mostě podraží
v průměru o 5 až 20 procent.

Dotace malířce
Zastupitelé v rámci rokování
schválili poskytnutí dotace ve
výši dvacet tisíc korun uznávané místní malířce Sylvě Prchlíkové na projekt Katalogu - Sylva Prchlíková - malířka. Dotace
bude použita na tisk katalogu.
Před schvalováním materiálu
vznesl protinávrh zastupitel
Jan Schiller, a to na navýšení na
šedesát tisíc korun. Ten ale hlasováním neprošel, stejně jako
protinávrh Hany Jeníčkové na
to, aby byly prostředky částečně využity na nákup katalogů
do majetku města, které by
mohlo disponovat katalogem
jako propagačním materiálem.
„Město Most pochopitelně následně počítá s tím, že až bude
katalog vytištěn, tak ho i koupí.

Je to dobrá propagace našeho
města a regionu, ale pojďme
to nejdříve nechat vzniknout,
přátelé,“ komentoval diskusi
k tomuto bodu primátor Jan
Paparega.

Sponzorské dary
Na vědomí vzalo zastupitelstvo přehled sponzorských darů,
které přijalo město Most v roce
2017. Od společnosti Vršanská
uhelná čtyři miliony korun, Severočeských dolů dva a půl milionu korun, Unipetrolu RPA půl
milionu korun a United Energy
půl milionu korun. Zastupitel
Miroslav Fencl v rámci rozpravy
k tomuto bodu navrhoval, aby
město jednalo s Unipetrolem
o navýšení dotací jako kompenzace za dopady, zejména i kvůli
množícím se haváriím, na životní prostředí a život obyvatel.
(sol)

Milí čtenáři, příští číslo týdeníku Homér vyjde
9. března 2018.

Zastupitelé tentokrát jednali „pouhé“ dvě hodiny. O vyostřené diskuse ale nebyla nouze.

 JAK TO VIDÍ PRIMÁTOR
Ačkoliv únorové zasedání mosteckých zastupitelů trvalo rekordně krátkou dobu, přesto byl prostor pro důležitá témata. Jak vidí
události, které se odehrály v průběhu jednání, primátor Mostu Jan
Paparega?

sedání zastupitelstva také dne
22. 2. 2018, že jeho obsah je
správný a úplný a jsem rád, že
byl schválen.

ve městě. Opozice nepovažuje
tento dokument za kvalitní
a žádala jeho stažení z programu. Koalice ale tento, podle
vašich slov jeden z nejdůležitějších dokumentů našeho
města, přesto prohlasovala.
Nebylo rozumnější tento bod
vzhledem k námitkám opozičních politiků odložit?
Plán udržitelné mobility je
strategickým
dokumentem,
který pro město Most a město
Litvínov zpracovala externí společnost s letitými zkušenostmi.
Na základě tohoto dokumentu,
který tvoří pouze rámec, na který budou navazovat jednotlivé
akční plány pro jednotlivé sekce, budou obě města schopna
čerpat v následujících letech
dotační podporu. Po dobu zpra-

V dotazech politiků se objevila námitka na předčasně
ukončený provoz mobilního
kluziště u magistrátu. Proč se
provoz musel ukončit?
Udivuje mne, že se pan zastupitel Pitín opětovně dotazuje na
ukončení provozu mobilního
kluziště. Provoz kluziště byl od
počátku plánován do konce ledna. V návaznosti na požadavky
občanů byl jeho provoz prodloužen do poloviny února. Za
dobu jeho provozu jej navštívilo
přes 14 000 návštěvníků. Dostali
jsme mnoho pozitivních zpětných reakcí na kluziště a jeho
umístění. Jsem velmi rád, že
se nám tento záměr podařilo
realizovat a už teď se těším na
prosincové bruslení pod širým
nebem za zvuku koled.
(ina)

Na jednání zastupitelstva
padl návrh na zařazení bodu
odvolání primátora. Vy jste
na výzvu ke své abdikaci nijak
nereagoval. Jak si tento návrh
vysvětlujete?
Snahu opozice na odvolání mé osoby nebo některého
z členů rady města očekávám
prakticky každé zasedání zastupitelstva. Důvody, které zazněly,
nemají reálný základ a já je zcela
odmítám. Snaha o různé fabulace a očerňování se bohužel stala
zdejším folklórem a s blížícími
se volbami bude jistě nabírat
na intenzitě. Bohužel ne všichni
hrají fér, ale já to beru sportovně.
Poněkud rozjitřenější diskuse se točila kolem Strategického plánu udržitelné mobility

Jan Paparega
cování tohoto dokumentu jsme
uspořádali dvě veřejná projednání a jedno pracovní jednání pro členy zastupitelstva. Ve
všech případech bylo možné
podat své podněty a zabývat se
jimi. Bohužel jsem na těchto
jednáních nezaregistroval žádného z kritiků, kteří se vyjadřovali v průběhu zasedání zastupitelstva. Věřím, stejně tak jako
kolegové z Litvínova, kteří tento
dokument schválili na svém za-

zpravodajství
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Strategie dopravy ve městě
rozpoutala diskusi

 PTEJTE SE POLITIKŮ
Od února se bude v Rudolicích opravovat vodovod
a současně se má v nejbližší
době bourat most vedoucí do
Rudolic z hlavního tahu. Jak
bude město řešit zásobování
pomocí kamionů do bývalého areálu Četrans? Do tohoto
areálu jezdí denně spousta kamionů z Chemopetrolu a AGC
Chudeřice.
Odpovídá náměstek primátora Mostu Marek Hrvol
Zahájení prací na rekonstrukci mostu na příjezdu do Rudolic

je
plánováno
na
měsíc červen 2018.
Do té doby
bude již dokončena 1. etapa rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v ulici
Ke Skále. Tato ulice pak bude
sloužit jako objízdná trasa pro
kamiony v době rekonstrukce
mostu (ulicí Školní a dále přes
náměstí Svobody a ulicí Ke Skále).
(nov)

Náměstkyně: „Vitalita
seniorů mě překvapila“
Parkování, tzv. doprava v klidu, je jedním z pilířů, které také řeší strategický plán mobility.
MOST - Mostečtí zastupitelé schválili Strategický plán udržitelné
městské mobility. Předcházela tomu ale obsáhlá diskuse.
Opozice si strategický dokument vzala na paškál a kritizovala jeho způsob zpracování.
„Data, která jsou použita, jsou
neaktuální. Jsou pouze do roku
2016. Doporučuji dopracovat.
Pokud se bavíme o dopravě, tak
se musí akcentovat úplně jiné
normy. Za mě je tento materiál
pouze dělán pro efekt, že si tady
chcete dělat kulaťáky a nic víc,“
namítala zastupitelka za ANO
Berenika Peštová.
Připomínky k dokumentu
měla také Hana Jeníčková. „Postrádám připomínky, které padly
při projednání na komisi regionálního rozvoje. Scestný je tu

například návrh s tramvajemi
do ulice Zahradní, na Výsluní
a Liščí Vrch. To už tu kdysi bylo
diskutováno a z technických důvodů to ani není možné. Je navíc
otázka, zda by to mělo vůbec
smysl,“ podotkla zastupitelka
a dodala: „S tímto materiálem
se nedá souhlasit a není to žádná cesta města Mostu do dalších
let.“
„Díval jsem se na fakta v některých částech u města Opavy,
ta má také svůj plán, a některé
pasáže jsou na chlup stejné jako
tady. Za ty peníze by pro nás
zpracovatel mohl vypracovat
originální dokument, který si

Most zaslouží,“ namítal Miroslav Fencl (SMM). Některým
zastupitelům se nelíbilo, za jakou cenu ve srovnání s kvalitou byl dokument zpracován.
Plán mobility přišel na zhruba
dva miliony korun z dotačních

I

Strategický dokument vznikal
zhruba rok. Plán mobility komplexně řeší dopravní dostupnost,
která bude k dispozici všem,
zlepší účinnost a hospodárnost systému, zvýší bezpečnost v dopravě
a sníží negativní vlivy dopravy na
životní prostředí. Je podkladem pro
možné získání dotačních prostředků na jednotlivé projekty města,
například na opravu tramvajové
trati z Mostu do Litvínova a další.

prostředků. „Například v oblasti
Liščího Vrchu nechápu některé
návrhy. Tak, jak jsou zde zakreslená parkoviště, tak to je v tuto
chvíli a není to příklad řešení.
Je to jen studie pro studii a abychom měli podkladový materiál
pro dotace,“ míní Luboš Pitín.
Plánu se zastal zastupitel Jiří
Nedvěd. „Dokument je zpracovaný dobře, odvedl se na něm
velký kus práce. Vznikal dlouhou
dobu, a shazovat tento plán lidmi, kteří nebyli ani na jednom
jeho projednávání, není fér,“ reagoval zastupitel. Opozice ale
trvala na svém a požadovala
dokument stáhnout. Protinávrh
však přijat nebyl a Plán mobility
byl schválen v původním znění.
(sol)

Interpelace zastupitelů: o kontejnerech,
narkomanech a bludišti…
Odvolání z orgánů
Zastupitelka Hana Jeníčková
(SMM) upozornila na pochybení města při odvolání členů ze
statutárních orgánů společnosti
Hipodrom Most, a. s. Upozornila, že vedení města odvolání
provedlo bez souhlasu zastupitelstva.

Málo pro mateřinky?
Investiční akce mateřských
škol za rok 2017 znovu zajímaly
zastupitelku Hanu Aulickou Jírovcovou (KSČM). „Domnívala
jsem se, že investice budou vyšší.
Chci srovnání aktuálních požadavků investičních akcí na všech
mateřských školkách zřizovaných městem a kolik město chce
těchto akcí realizovat z rozpočtu.
Dále kolik peněz by si měly hradit školky ze svého… Přijde mi,
že se ponižuje částka, kterou se
město podílí na těchto zásadních
investičních akcích. Musím říci,
že školky se dostávají do prekérních situací, co všechno mají
hradit, a město k tomu nepřistupuje korektně oproti minulým rokům,“ sdělila Hana Aulická.

a kašlou na to. Jakým způsobem
se tomu věnuje městská policie?
Je to jeden z jejích hlavních úkolů
a podle mě v tom selhává, míní
zastupitel Pitín. Podle primátora
město tento problém registruje.
„Pokud není pachatel přímo chycen při činu, je velmi těžké mu
to dokazovat. Jsou nastavena
opatření, aby se tím hlídky zabývaly. Město je ale veliké a v počtu
strážníků není v jejich silách toto
vše uhlídat. Nebereme to ale na
lehkou váhu a snažíme se s tím
bojovat!“ ujistil Jan Paparega.

Co se starými
kotelnami
a narkomany?
Luboš Pitín se také zajímal, co
se bude dít s kotelnami v okolí
bloků 94 a výše. „Některé jsou
opravené před 40 a více lety,
bude se pokračovat? Oblast to

to obtěžuje… Nemohou se hlídky
policie postavit rovnou k těmto
domům a bytům?“ Primátor odpověděl, že tento problém a jeho
řešení je v gesci PČR.

Tuto věc nyní vyhodnocujeme,
poté komise přistoupí k vyhodnocení,“ odpověděl primátor.

Kluziště znovu na
přetřesu

Majetkové vypořádání pozemků v místě, kde se plánuje
vybudování inženýrských sítí,
oddychová a relaxační zóna
a přístaviště, zajímalo Bereniku Peštovou. „V této oblasti
jsou pozemky města a pozemky
státu, zastoupeném Palivovým
kombinátem. Jak budou pozemky v budoucnu vypořádány, je
zatím otazník. Pro akce, kterých
se týkají dotace, jsou tyto vztahy
zatím smluvně vyřešeny,“ vysvětlil vedoucí odboru zadávání
veřejných zakázek mosteckého
magistrátu František Jirásek.

Luboše Pitína zajímal provoz
mobilního ledového kluziště
u magistrátu. „Proč byl ukončen provoz kluziště, které nestálo
málo peněz. Fungovalo dva měsíce a teď se ukončil jeho provoz,
čtrnáct dní před tím, než děti
budou mít prázdniny, a přitom
navíc mrzne. Proč nebyl jeho
provoz prodloužen!?“ nechápal
zastupitel Luboš Pitín.

3D bludiště
Veřejná zakázka na realizaci
3D bludiště na Šibeníku, která
by se měla realizovat v letošním

Nepořádek
u kontejnerů
Na polopodzemní kontejnery, respektive nepořádek kolem
nich, si postěžoval zastupitel
Luboš Pitín za SMM. „Pane
primátore, jak jste spokojen
s polopodzemními kontejnery?“
obrátil se zastupitel na primátora a upozornil na tristní stav
v jejich okolí. „Stav je zcela neudržitelný a to všude, až na výjimky. Smekám před pracovníky
technických služeb, kteří ten nepořádek musí uklízet. Lidé si na
to zvykli, vyhazují všechno všude

Pozemky u jezera

Muži proti rakovině
Dotaz padl na poskytnutí deseti tisíc korun od města Mostu
nadaci Muži proti rakovině. „Je
to subjekt z Prahy, chci vědět,
na co přesně bylo těchto deset
tisíc poskytnuto?“ ptala se Hana
Jeníčková. Dostala odpověď, že
částka by měla jít na výzkum. „Je
to obdoba akce Avonu a podpory
výzkumu rakoviny prsu. U mužů
se jedná o rakovinu prostaty,“
vysvětlil primátor Jan Paparega.

Vjezd do magistrátu
Opozice kritizovala nepořádek, který dělají bezostyšně obyvatelé u
polopodzemních kontejnerů, a ocenila práci TS, které tento „binec“
trpělivě uklízejí.
zatěžuje, nedá se tam parkovat,
plánuje se další jejich sanace?“
Jeho další dotaz se týkal drogové problematiky. „Nelze něco
udělat s prokázanými narkomany, kteří v domech bydlí, vaří tu
drogy a prodávají je. Obyvatele

roce, zajímala Bereniku Peštovou (ANO). „Kdo vyhrál výběrové řízení na tuto zakázku?,“
ptala se. „Zakázku nevysoutěžil
zatím nikdo, protože jsou zde
nesrovnalosti s mimořádně nízkou cenou u jednoho z uchazečů.

Na veřejnou zakázku opravy
podzemního vjezdu do magistrátu se dotazovala zastupitelka
Irena Čapková (SMM). Zajímalo ji, proč nebyly osloveny
místní firmy. „Proč nebyla obeslána žádná firma z Mostu? To
nikdo neumí v Mostě opravit
tento vjezd? Jak podporujeme
podnikání, když oslovujeme cizí
firmy?“ ptala se.
(sol)

MOST - Tradiční masopustní
zábavy v Domově pro seniory
v Barvířské ulici, kterou uspořádala Městská správa sociálních
služeb, se zúčastnila náměstkyně mosteckého primátora
Markéta Stará. Zároveň zde navštívila zahájení výstavy prací
seniorů.
„Z energie, které se mi dostávalo od místních seniorů, jsem
skoro zapomněla, že bych spíše
měla předat elán a chuť do života babičkám a dědečkům já.
Jejich vitalita a zájem o dění kolem nich mne skutečně mile pře-

kvapily,“ sdělila Markéta Stará
a dodala: „Doporučuji navštívit
některý z domovů pro seniory,
člověk potom možná přehodnotí
určité priority. Při návštěvě seniorů je vidět na každém kroku laskavost, porozumění a vzájemná
tolerance jeden k druhému. A to
jsou hodnoty, které často v dnešní
uspěchané době lidem chybí. Zde
toto rozdávají, a navíc zdarma.“
Při této příležitosti náměstkyně
zároveň navštívila v tomto domově pro seniory výstavu prací
seniorů, kde byly k vidění obrázky, výrobky a další díla. (nov)

Náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará.

Odvolaný ředitel: „Nashledanou
v lepších časech“
MOST - V diskusi občanů vystoupil na veřejném zasedání
zastupitelstva dnes již bývalý
ředitel mostecké knihovny Tomáš Ondrášek. Ve svém vystoupení se ohradil proti důvodům
svého odvolání.
Argumenty pro své odvolání označil Tomáš Ondrášek za
„falešné“. Na důkaz s sebou přinesl revizní zprávy hromosvodů
a také podklady o kontrolách
požární ochrany z roku 2017.
Důrazně se také ohradil proti
nařčení, že blokuje a bojkotuje
připravovanou rekonstrukci Repre. „Předložili jsme magistrátu
několik návrhů na rekonstrukci.
První z nich byl pro radu města
v roce 2010, poslední byl z roku
2017 z března. Na žádnou jsme
nedostali odpověď. Na schůzku
ohledně nové koncepce provozu jsem byl pozván jednou, na
schůzku jsem se dostavil, ale dostal jsem pouze dva pracovní dny
na zpracování 18 úkolů. Nestihl
jsem to, proto jsem se s projektanty dohodl na pozdějším předání údajů, což jsem také učinil,“
hájil se bývalý ředitel. Odmítl

i výtky ohledně neprosazování
modernizace knihovny. „To, že
knihovna nedigitalizuje, je pravda a nikdy nebude. Proces digitalizace začal v Národní knihovně
v roce 2012 a bude trvat do roku
2030. Náklady jsou ve stovkách
milionů korun. Nemáme elektronické čtečky, a pokud bych byl
ředitelem dál, ani by je nikdy neměla. Čtečky jsou proti zájmům
knihovny. Kdo má čtečku, nemá
důvod chodit do knihovny. Navíc
půjčování elektronických knih je
v celé Evropě nezákonné, protože není vyřešen autorský zákon,“
podotkl Tomáš Ondrášek. Také
uvedl, že knihovna v Mostě
používá již několikátým rokem
nejmodernější program současné generace, tzv. Tritius. „Jsme
jediná knihovna v Ústeckém
kraji, která ho má, a třetí v ČR.
Všechny knihovny k nám jezdí
na exkurzi a tento program nám
závidí,“ připomněl dále Tomáš
Ondrášek. V závěru ještě poděkoval všem za spolupráci, podporu knihovny a nekomerční
kultury v Mostě, s nadějí shledání v lepších časech.
(sol)

Reakce náměstkyně
primátora Mostu
Markéty Staré

bleskosvody řešil, až když byly
v havarijním stavu, a k jejich
opravě byl zřizovatelem vysloveně dotlačen. Podobné je to
s ostatními záležitostmi. Pan
Ondrášek je se svým názorem
na digitalizaci a elektronizaci
v dnešní době poněkud osamocený, podobné služby ostatní
knihovny už dávno poskytují.

Chápu, že bývalý ředitel má
snahu svoje jednání zpětně obhajovat. Nicméně naše poznatky ze spolupráce s ním jsou jiné,
než nyní prezentuje. Například
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„Chrám z popela zdvižený“ v novém ﬁlmu
MOST - V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě proběhlo slavnostní premiérové uvedení nově natočeného filmu Chrám z popela
zdvižený. Nový film vznikl na přelomu let 2017 a 2018. Pět set let
od položení základního kamene a zahájení stavby nového chrámu
v roce 1517. Film přibližuje okolnosti a události spojené s kostelem
v dobách středověku i novověku, včetně přesunu kostela z královského města Mostu na nové místo.

Na plese nechyběla vycházející hvězda Lenny.

Ples Mostu opět nezklamal
MOST – Třešničkou na dortu
plesové sezóny bývá každoročně Reprezentační ples města
Mostu. I letos se v sále sešla
skvělá hudební „parta“ a hosté
se bavili až do časného rána.
„S klidným srdcem mohu říci,
že ples měl fantastickou úroveň.
Všude bylo znát, že se lidé skvěle
baví a že program, který pro ně
moji kolegové připravili, se znamenitě hodí k vážnosti podobné společenské akce. Jsem moc
rád, že nás návštěvou poctily
zpěvačky Anna K. a Lenny, kte-

ré naprosto naplnily očekávání
a zahrály k poslechu a ve většině
případů také k tanci. Výborně
se také představili Chilli Band,“
zhodnotil bál primátor Mostu
Jan Paparega. O předtančení se
postaralo taneční studio Demi
Dance. Při zahájení plesu primátor poděkoval všem, kteří se
na jeho organizaci podíleli. Kdo
si nestihl včas opatřit vstupenky
a na plese chyběl, už teď se může
těšit na příští plesovou sezónu,
ve které město Most s uspořádáním plesu opět počítá.
(nov)

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě je od roku 2010
jednou ze čtrnácti národních
kulturních památek Ústeckého
kraje a jedinou na Mostecku.
Kostel je také zapsán v Guinnessově knize rekordů tisíciletí právě díky unikátnímu
přesunu o 841 metrů v roce
1975. Film představuje tuto
památku jako součást bohaté
historie i současnosti Mostecka a Ústeckého kraje, včetně
základního zdokumentování
vzniku a vývoje gotického sakrálního slohu, jeho významu
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Film v české, německé a anglické
mutaci je možné zakoupit v Reklamní agentuře Daniel, s. r. o.
Most, Bělehradská 360, studiu
Ponte Records, Moskevská 12,
Most, Turistickém informačním
centru, Radniční 1, Most, v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní 289, Most nebo prostřednictvím
webových stránek projektu, www.
chramzpopelazdvizeny.cz
a využití. Premiérového promítání se v úžasném prostředí
mosteckého chrámu zúčastnili

Film by neměl chybět ve ﬁlmotéce žádného patriota.
zástupci partnerů i odborná
veřejnost. Uvedení filmu bylo
připraveno i pro širokou veřej-

Burza knih, časopisů a CD
MOST – Městská knihovna Most
pořádá ve dnech 19. 3.– 24. 3.
Jarní burzu knih.
Do roku 2009 pořádala městská knihovna burzu jednou
ročně, od té doby stoupla popularita této akce natolik, že v letošním roce budou mít návštěvníci možnost navštívit burzu
čtyřikrát ročně. Letošní první

burza se uskuteční v březnu –
měsíci čtenářů. Na burze najde
svůj „knižní poklad“ úplně každý. Knihy se doplňují několikrát
denně. V závěru týdne (pátek –
sobota) budou neprodané dokumenty k dostání za výrazně
sníženou cenu. Otevřeno: Po,
Út, Čt a Pá od 10 – 18 hodin, St
– zavřeno, So 9-12 hodin. (nov)

Děkanský chrám zažil už mnohé, ﬁlm o jeho osudech se v jeho útrobách promítal poprvé.

nost. Zájemců o tuto nevšední
akci se zde sešlo, i přes zimní
teploty vně i uvnitř kostela,
několik desítek a aktuální reportáž z této akce do svého
vysílání ještě týž večer zařadila
i Česká televize.
Večer moderoval Míra Kuželka, v jehož společnosti Ponte
Records film vznikal. Komentáře k filmu opatřil kameraman
a režisér v jedné podobě Martin
Studecký. Zaslouženého uznání
se veřejně dostalo všem, kteří
se na filmu podíleli, a vyvrcholením filmového setkání bylo
promítnutí samotného snímku. „Myslím, že všem divákům
v tomto neskutečně velebném
prostředí místy naskakovala
husí kůže,“ komentoval některé
sugestivní filmové pasáže Míra
Kuželka v nadsázkovém spojení
s mrazivým únorovým prostředím mosteckého kostela.
Zvláštního poděkování se
dostalo všem, kteří se na natáčení filmu podíleli, Národnímu památkovému ústavu za
umožnění natáčení v interiéru
kostela, generálnímu partnerovi projektu - Ústeckému kraji
a společnosti Severní energetická, a. s., hlavnímu partnerovi
projektu - statutárnímu městu Most, Městskému divadlu
v Mostě, Oblastnímu muzeu
v Mostě a ostatním partnerům,
bez jejichž patriotismu a finanční pomoci by tento film
nemohl nikdy vzniknout. (nov)

Matylda připravuje horké letní novinky
(nejen) pro kempaře
MOST - Největší novinkou je celoroční provoz objektu se sociálním
zařízením, včetně modernizování kuchyněk. Kempaři ocení možnost připojení na elektřinu, po které je s přibývajícími nocležníky
stále větší poptávka.
Tábořiště se stává stále oblíbenějším místem pro trávení volného času, o čemž svědčí zvyšující se návštěvnost. „Návštěvnost
kempu byla oproti minulé sezóně
vyšší zhruba o 70 procent, i když
většina návštěvníků zde táboří
především kvůli jednorázovým
akcím, jako jsou závody trucků
veslařské závody, závody dračích
lodí i na in-line bruslích, hasičská show apod. Jednorázová
návštěva čítá zhruba 2 500 návštěvníků,“ pochvaluje si ředitel
Technických služeb města Mostu Pavel Hlaváček.
Právě proto Technické služby v této části areálu Matyldy
připravují vylepšení a rozšíření
služeb. V plánu je rekonstrukce veřejného WC (muži, ženy),
včetně jeho nového interiérového vybavení, sanitární techniky
a intenzivnějšího odvětrání.
„Kuchyňky pro uživatele kempu
dostanou nové vybavení. Mo-

dernizované bude topení v celé
budově, které umožní celoroční
provoz. Změna by se měla týkat i vnějšího vzhledu budovy
veřejného WC a dojde také ke
zlepšení přístupu do objektu,“
doplnil dále ředitel s tím, že se
letos plánuje také vybudování nového technického zázemí
pro pracovníky údržby. Největší radost ale udělají technické
služby kempařům s možností
připojení na elektrický rozvod.
„V prostoru tábořiště byl položen
kabel s přípojnou skříní, kterou
bychom letos chtěli osadit zásuvkovým rozvaděčem,“ prozradil
Pavel Hlaváček.
Sezona na Matyldě byla ale
příznivá z hlediska návštěvnosti
v celém areálu, nejen v prostoru
tábořiště. „Sezónu můžeme hodnotit převážně pozitivně, služby
se neustále rozšiřují a zkvalitňují, což se odráží na návštěvnosti jak v době konání akcí, tak

i mimo ně, kdy areál navštěvuje
velké množství zájemců různých
pohybových aktivit, ale i vyznavačů obyčejných procházek,“
hodnotí ředitel technických služeb.

Návštěvníci
„provětrali“ nová
hřiště, slunečníky, grily
i vodní atrakce
Mezi novinky loňské sezóny,
kterými město společně s technickými službami potěšily návštěvníky, patřily například dvě
desítky nových slunečníků s po-
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Kemp byl v loňské sezóně v provozu od 1. května do 31. října.
Jeho služeb průběžně využilo na
100 návštěvníků. Bylo zde postaveno přibližně 50 stanů a parkovalo
10 karavanů.
zinkovanými stříškami pokrytými rákosem. Na písčitých místech hlavní pláže a na místech
vymletých stékající dešťovou

vodou byl založen nový trávník.
„Další naší aktivitou bylo vybudování dvou grilovacích míst,
která jsou velmi oblíbená a využívaná veřejností,“ připomněl Pavel Hlaváček. V horní části pláže,
u stánku s občerstvením, se vybudovala dvě hřiště na pétanque.
Hřiště realizovali pracovníci
technických služeb svépomocí.
Vzniklo tu také nové workoutového hřiště a hřiště na plážový
volejbal, která zajistilo město.
Přibyly vodní atrakce, například
nové plovoucí molo ve tvaru „T“
s nástupní lávkou a osmi úchytovými místy pro uvázání šlapadel.
„Na vodní ploše se opravovala
stávající mola. Ta byla zakotvena
k břehu řetězy a přístup na ně je
umožněn po ocelových lávkách,
s pochůznou částí z terasovitých prken aljašského modřínu.
V rámci atraktivity a rozšíření
služeb jsme zakoupili ještě další
čtyři vodní šlapadla s horkou novinkou dvou paddleboardů,“ vyjmenoval Pavel Hlaváček. Oprav
a pokládky nového asfaltového
povrchu se dočkal i okruh in-line
dráhy.
(sol)
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Autodrom opět přivítá ﬂotilu trabantů
MOST - První květnový den na mosteckém autodromu bude ve
znamení legendárního východoněmeckého vozu Trabant. I když
stejnojmenná automobilka zanikla s pádem totalitních režimů ve
východní a střední Evropě, její produkt má dodnes mnoho skalních
příznivců téměř po celém světě. Právě ti se, stejně jako vloni, sejdou
prvního května na velkém závodním okruhu.
Návštěvníci se mohou těšit
na flotilu nezapomenutelných
„rozzuřených vysavačů“, jak se
bakelitovému autíčku s dvoutaktním motorem přezdívalo.
Na velkém okruhu autodromu
se odehraje vytrvalostní dvanáctihodinový závod upravených
a vyšperkovaných dvoutaktních
speciálů The Most Trabant.

Pořadatelé připravili pro
účastníky srazu bohatý doprovodný program se soutěžemi.
Všichni také získají certifikát
a samolepku. Setkání zpestří
například soutěž Trabanťák srazu, při němž porota zhodnotí
vzhled vozu a odpovědi jeho
posádky na stručný dotazník.
Řidičské umění pak prověří

jízda zručnosti, která zahrnuje
slalom mezi kužely či couvání.
Kdo chce zvolit pro svůj trabant
ostřejší tempo, může vyzkoušet
malý závodní okruh na polygonu. Nejlepšího z každé soutěže
čeká odměna. Vstup do areálu
autodromu je zdarma.

První květen na mosteckém autodromu bude ve znamení invaze „rozzuřených vysavačů“.

„Vytrvalostní závod i sraz
začínají v 8 hodin, hlavní program pak v 10 hodin. Zájemci
se nám už nyní hlásí. Věříme
proto, že loňskou účast překonáme,“ uvedla eventová manažerka společnosti AUTODROM
MOST Michaela Rosenkranzová.
Na loňské premiérové setkání
trabantů na autodromu na konci května se sjelo z různých koutů Čech a z Německa na 50 majitelů oblíbených i vysmívaných
lidových vozítek. Své skvosty
vystavili na polygonu. „Návštěvníci trabanty, které jejich majitelé
stále využívají v běžném provozu, obdivovali. Chválou nešetřili
ani na závodní speciály. S výjimkou jediného vozu, jemuž upadlo
kolo, ostatní stroje vytrvalostní
dostih na dráze zvládly a dovezly
své jezdce do cíle,“ připomněla
Michaela Rosenkranzová.
Vedle naleštěných trabantů
i aut už zubem času poznamenaných, ozdobily polygon
i exempláře Trabant muzea
z pražského Motola. K vidění
byly originální servisní knížky
vozu značky Trabant z 50. a 60.
let minulého století či plastová
autíčka trabant na setrvačník
pro děti. Zájmu návštěvníků
se pak těšil zejména unikátní
opancéřovaný trabant upravený
na vojenskou sanitu.
(nov)

Průzkum Dopravy Ústeckého kraje:
Cestujeme levněji a rychleji
ÚSTECKÝ KRAJ - Přesně 1 800 cestujících starších patnácti let se na
konci loňského roku zúčastnilo dosud nejrozsáhlejšího marketingového průzkumu integrované dopravy v Ústeckém kraji. Průzkum se
zaměřil na občany, kteří používají veřejnou dopravu.
„Tato akce nám přinesla řadu
zajímavých informací, 37 procent
dotázaných například odpovědělo, že od zavedení a postupného
rozšiřování integrované dopravy
v kraji v roce 2015 cestují levněji.
Podobně příznivě vyzněly odpovědi k rychlosti, s jakou se lidé
dostanou do cíle své cesty - 21
procent cestujících uvedlo, že od
integrace jezdí rychleji,“ vyzdvihuje část výsledků průzkumu
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Jaroslav Komínek.

Průzkum ukázal, že cestující
studenti, pracující i důchodci
vnímají krajskou dopravu hlavně jako každodenní službu, která je dostupná všem a která má
jednotný tarif. Denně používá
integrovanou Dopravu Ústeckého kraje 66 procent cestujících,
59 procent pak na své cestě přestupuje. Nejčastěji používají cestující veřejnou dopravu k cestě
do práce - takto odpovědělo 50
procent dotázaných. Integrovanou jízdenku DÚK někdy

využívá 94 procent dotázaných
a plných 82 procent cestujících
jelo s touto jízdenkou, když byli
tázáni. Z integrovaných jízdenek cestující preferují výrazně
více papírové (78 procent), které
na rozdíl od méně využívaných
bezkontaktní čipových karet
(22 procent) platí i ve vlacích
a v MHD Ústí nad Labem.
Mezi jednotlivými městy, kde
průzkum probíhal, byla řada
místních rozdílů. Respondenti
byli ale vesměs nejvíce spokojeni s dostupností integrovaných
jízdenek a rychlostí dopravy.
Prioritně by si přáli optimalizovat spoje do zaměstnání a do
škol a rozvíjet integrovaný tarif

do dalších měst kraje, kde dosud v MHD integrace neplatí.
Informací o dopravě by si cestující přáli mít k dispozici zejména
na označnících a vývěskách na
zastávkách nebo nádražích. Průzkum mimo jiné odhalil, že zatím
jen malá část cestujících zjistila,
že si může spočítat cenu jízdenky
DÚK předem na tarifním počítadle na www.dopravauk.cz. Jen
10 procent cestujících uvedlo, že
existuje něco, co jim na krajské
dopravě zcela nevyhovuje. Mezi
podněty se v tomto duchu nejčastěji objevovaly provozní připomínky a to např. ke zpoždění,
malému počtu spojů nebo jejich
návaznostem.
(nov)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Pád
Rodiče se rozvedli a Adam se
i s matkou odstěhovali do jiného
města. Adam měl pocit, že v tom
okamžiku přišel o všechno. Sídliště, kam ho matka odvedla za
svým přítelem, bylo strašlivé.
Pro Adama, zvyklého žít v klidné
čtvrti malého města, to byl úplně
jiný svět. Nechápal
prázdné vybydlené
domy, nechápal všudypřítomný nepořádek a odpadky. Spolužáci v jeho nové
třídě ho přehlíželi.
V lepším případě.
Byli rozděleni do
několika skupin, někteří kradli, jiní prodávali nebo kupovali
drogy, ti další se jich
báli. Adamovi bylo
jasné, že on skončí
v té třetí skupině. Nikoho tu neznal, nebyl žádný rváč. Se svými
znalostmi ze své původní školy
mezi novými spolužáky vyčníval.
Bylo mu jasné, že tady nebude
mít lehké bytí. Bylo mu čtrnáct
let, ale v noci brečel do polštáře
jako malý kluk. Chtěl zpět svůj
starý život, tátu, domov v klidu
a pohodě, kamarády. Došlo mu,
že jedinou záchranou pro něj je
odejít od mámy k tátovi. Ten už
ale měl novou ženu a čekali dítě.
Odmítl k sobě Adama nastěhovat.
Řekl mu, že nemůže nechat mámu
samotnou. Adamovi nezbylo nic
jiného než se naučit v novém domově žít. Ve třídě si všiml trojice
kluků, kteří byli jasně starší než
ostatní. Došlo mu, že do třídy
propadli. Rozhodl se, že se připojí k nim. Ostatní se jich báli
a stranili se jich. S nimi by mohl
být v klidu. Trvalo několik týdnů,
než ho trojice přijala. Adama to
stálo hodně. Kupoval jim cigarety ze svého kapesného, které měl
od táty. Připravoval pro ně školní
úkoly, nechal se urážet a ponižovat. Vydržel všechno a stále se na
tu trojici lepil. Nakonec si na něj
zvykli. Vzali ho mezi sebe. Adam
věděl, že to nejsou dobří kamarádi, jaké měl dřív. Nevěděl si ale
s novou situací rady a tohle bylo
podle jeho mínění jediné řešení.
Po škole se scházel s těmi třemi
a toulali se do večera po sídlišti.
Kouřili, lezli do prázdných domů,
po stěnách stříkali spreji nápisy
a malůvky. Bavili se tím, že na
ulici pokřikovali na lidi, a když
potkali nějaké dítě bez doprovodu
nebo osamělého starého člověka,
dokázali je pěkně vystrašit. Adam
si pomalu zvykal, že už není slušný kluk. Neměl z toho radost, ale
bral to tak, že pro něj je to lepší
než být na druhé straně. Než se
bát chodit do školy. Rodiče ho
hodili přes palubu a nestarali se
o to, co by ho mohlo trápit a co by
chtěl on. S novou partou pomalu
sklouzával, už si ani nepamatoval, jak se bavil dřív. Ten den se
rozhodli, že do školy nepůjdou.
Bloumali po sídlišti, kopali do popelnic, kouřili, nudili se. Nejstarší
z party, Patrik, navrhnul, aby šli
házet kameny po projíždějících
autech. Ohromně se bavili tím,
když vylekaní řidiči zazmatkovali.
Adam přihlížel, ale sám kameny
neházel. Zdálo se mu to už přes
čáru. Po silnici se blížilo menší
červené auto. Patrik vzal velký kámen a vší silou ho hodil do předního okna. To se rázem pokrylo
sítí prasklin. Řidič prudce zabrzdil, malé auto se roztančilo po
vozovce a narazilo do zastávky autobusu. Náraz auto odmrštil zpět
do vozovky přímo proti druhému
právě projíždějícímu vozu. Adam
zíral na tu spoušť. Z pomačkaných
aut se ozýval nářek. Řidička malého červeného auta, do kterého se
Patrik trefil kamenem, zírala do
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nebe široce otevřenýma mrtvýma
očima. Po bledé tváři jí stékala
krev. Řidič druhého vozu přestal
naříkat. Kluci se dali na útěk.
Adam zůstal stát na místě. Chtěl
jít blíž k autům. Chtěl těm lidem
pomoct. Bylo to strašné. Cítil, že
se celý roztřásl. Nemohl si pomoci. Nikdy neviděl mrtvého
člověka. Ta mladá
žena byla pokrytá
krví. Zvedl se mu
žaludek. Neovládl se
a zvrátil všechno, co
ten den snědl. Sedl
si na bobek, objal se
pažemi a začal se pohupovat. Šok ho celého zaplavil. Ucítil,
že ho někdo zvedá.
Patrik se pro něj vrátil. Táhl ho za sebou pryč. Hučel
do něj, ať se uklidní. Musí zmizet.
Nikdo je neviděl. Tentokrát je to
velký. Musí okamžitě pryč. Adam
došel domů jako ve snách. Nemohl se smířit s tím, co se ten den
stalo. Zavřel se v pokoji a myslel
jen na tu mrtvou ženu a na nářek
druhého řidiče. Druhý den nešel
do školy. Zůstal doma a přemýšlel. Musí se jít přiznat. Musí jít na
policii a říct, jak to bylo. Patrik tu
ženu zabil. A to ani nevěděl, jestli
druhý řidič nakonec přežil. Utekli a nechali ho tam bez pomoci.
Vypnul si telefon, nechtěl s kluky
mluvit. Patrik s ostatními si pro
něj přišli domů. Otevřel jim a oni
bez pozvání šli dál. Sedl si zhroucený na svou postel a poslouchal
jejich silácké řeči. O tom, jak to ta
kráva nezvládla a že to není jejich
vina. Nakonec už to nevydržel
a poslal je pryč. Řekl jim, že půjde
na policii. Kluci odešli a on už dál
nemohl čekat. Musel to ze sebe
vydat ven. Musel to někomu říct.
Zavolal tátovi, ten mu ale nevzal
telefon. Jen mu poslal zprávu, že
s ním nemůže mluvit. Oblékl se
tedy a vydal se ven. Už byl rozhodnutý. Nemohl jinak. Promítal si v hlavě, jak se jeho život za
poslední rok změnil. Jak se měl
dobře ve starém domově. Jak se
scházel se svými starými přáteli,
hráli spolu florbal, společně natáčeli videa na youtube a plánovali
si, jak budou slavný. Byl tenkrát
šťastný a neuvědomoval si, jak se
má dobře. Všechno to bylo strašně vzdálený. Teď je z něj flákač,
záškolák a kriminálník. Byl si jistý, že za to, co provedli tentokrát,
skončí v pasťáku. Pomalu sešel po
schodech ze sedmého patra, kde
bydleli. Dávno si tak ostře jako
dnes neuvědomoval, v jak strašném stavu je dům, kde teď žije.
Chodby byly špinavé, zapáchaly.
Některé byty byly prázdné. Výtah
nejezdil. Světlo nesvítilo. Procházel tmavou chodbou a už na nic
nemyslel. Když se za ním vynořili
ti tři, ani si toho nevšiml. Čekali
na něj celou tu dobu na schodišti do sklepa. Zatáhli ho dolů.
Bránil se, ale byli silnější. Křičel,
ale nikdo ze sousedů nereagoval.
Byli zvyklí, že se nemají do ničeho plést. Ve sklepě povalil Patrik Adama na zem a dupl mu na
hlavu. Adamovi se zatmělo před
očima. Už necítil další rány, které
na něj dopadaly. Jeho kamarádi se
na to vybavili. Tloukli ho do hlavy
tyčemi a kamenem. Když skončili,
byl Adam mrtvý. Patrik byl spokojený. Ten blbeček, který se k nim
přidal před rokem, je mohl ohrozit. Neplánoval, že kvůli Adamovi
skončí v kriminále. Byl spokojený.
S problémem si poradil. Všichni
tři vyšli spokojeně před dům. Jejich příchod i odchod, při kterém
si nesli vražedné nástroje v rukou,
tiše natáčela kamera městského
kamerového systému.
(pur)
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RADA MĚSTA MOSTU
dne 9. 2. 2018 oznamuje vyhlášení

konkursního řízení
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

zpravodajství

Truhláři z Hamru
pomohli s opravou
národní památky

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích,

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy, Most, Svážná 2342,
příspěvkové organizace
Základní školy, Most, Obránců míru 2944,
příspěvkové organizace

LITVÍNOV/HAMR - Do chaty Libušín v Pustevnách se vryjí otisky
práce žáků ze Střední odborné školy v Litvínově - Hamru. Hamerští
truhláři pomohli s její opravou. Během čtyřdenního workshopu
v Rožnově pod Radhoštěm vyrobili předlohy pro restauratéry.
Stavba významného slovenského architekta Dušana Jurkoviče byla před čtyřmi lety
silně poničena požárem, od té
doby prochází postupnou rekonstrukcí. Truhláři vyráběli
model kazety stropu a části ob-

ložení, které budou restaurátorům sloužit jako předloha při
vytváření replik. Každou opravu
historických konstrukcí je nutné provádět podle původních
technik. Proto hoblování, řezání a další práce byly prováděny

Mladí řemeslníci spolupracují se špičkami ve svém oboru.
výhradně ručně. „Nebyly použity žádné stroje. Využívali jsme
pouze techniky, které aplikovali
naši předci při stavbě Libušína,“
popisuje učitel odborného vý-

Základní školy, Most, J. A. Komenského 474,
příspěvkové organizace
Základní umělecké školy F. L. Gassmanna, Most,
Pod Šibeníkem 2364, příspěvkové organizace
Požadavky:
•

odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

•

znalost problematiky řízení školství a školských předpisů

•

organizační a řídicí schopnosti

•

občanská a morální bezúhonnost

•

způsobilost k právním úkonům

•

zdravotní způsobilost

•

znalost českého jazyka

Ke konkursnímu řízení je nutno doložit tyto doklady:
•

přihlášku

•

doklady o získání odborné kvaliﬁkace (v případě vysokoškolského vzdělání předložit diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce)

•

strukturovaný profesní životopis

•

doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem

•

koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu do 5 stran strojopisu

•

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

•

lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele základní

žádání
/ základní umělecké školy (ne starší 2 měsíců)
•

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Hamerští truhláři pomohli s opravou vyhořelé chaty Libušín v Pustevnách.

EKOCENTRUM INFORMUJE:
Chladicí věže vypouštějí jen vodní páru
LITVÍNOV - Chladicí věže
jsou díky své výšce a oblakům
páry dominantou průmyslových
areálů. Slouží k ochlazování
použité chladicí vody nebo jiné
kapaliny. Ačkoli chladicí věže
připomínají obrovské komíny,
žádné spaliny neprodukují. Oblak nad nimi není kouř, ale pouze zkondenzovaná vodní pára.
Jak chladicí věž funguje?

Přihlášku, životopis, souhlas se zpracováním osobních údajů a koncepci
rozvoje školy vlastnoručně podepište. Všechny doklady musí být v originále nebo úředně ověřené kopie.
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8.
2018
Platové zařazení: v souladu s příslušnými platovými předpisy
Lhůta pro podání přihlášek do konkursního řízení:
Přihlášku je třeba podat písemně v termínu do 12.3.2018 v zalepené obálce, opatřené označením Konkursní řízení – ředitel/ředitelka, uveďte celý
název příspěvkové organizace, kam se hlásíte, vč. uvedení jména, příjmení
a adresy.
Způsob podání přihlášek do konkursního 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 konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu
bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

cviku Miroslav Findeis. Vedení
vybraných žáků prvního ročníku oborů truhlář a umělecký
truhlář se ujal restaurátor Luděk
Dvořák z Valašského muzea
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. S ním škola spolupracuje dlouhodobě. „Pan Dvořák
je opravdu špička ve svém oboru.
Tato spolupráce je ojedinělá, jsme
jedinou školou v České republice,
která je s Valašským muzeem
v přírodě takto úzce propojená.
A navíc má pan Dvořák ohromný pedagogický talent,“ říká Miroslav Findeis.
Žáci navštívili samotné místo
rekonstrukce - Pustevny. „Libušín je krásná stavba. Uvědomuji
si, že jsem se podílel na něčem
opravdu významném. Pokud by
se mi znovu naskytla podobná
šance, nebudu váhat,“ shrnuje
mladý umělecký truhlář Tobiáš
Jurenka. Výsledná práce hamerských žáků byla Luďkem Dvořákem hodnocena na výbornou.
„Shodli jsme se na tom, že se kluci rozhodně nemusí stydět. Mají
velkou šanci se stát výbornými
řemeslníky,“ uzavírá Miroslav
Findeis.
(sol)

Chladicí věž.

Železobetonové konstrukce
ve tvaru symetrického rotačního hyperboloidu o rozměrech od 60 do 200 metrů výšky
i průměru kombinují princip
komínu a tepelného výměníku. Okolní vzduch je zezdola
nasáván, prochází celým profilem věže a v horní části v místě
zúžení dochází ke zvýšení jeho
rychlosti. Oteplená voda urče-

ná k ochlazení je rozstřikována
tryskami a ve formě drobných
kapiček prochází chladicí vestavbou, na které je stoupajícím
vzduchem voda ochlazována.
Ochlazená voda stéká do bazénu pod věží, odkud je znovu
čerpána k použití a zbytková
pára odchází horním otvorem
věže.
Kde se chladicí věže používají a proč?
Všude tam, kde je potřeba
odvést teplo. Pro chlazení meziproduktů, produktů, ložisek
strojů, vzorkovačů a dalších
médií se většinou jako chladicí
médium používá voda. Takto oteplená voda se přivede na
chladicí věž, kde své teplo předá
vzduchu a ochladí se. Ochlazená voda se přivede zpět do chladičů a celý proces se opakuje.
Co odchází z chladicí věže
do ovzduší?
Z chladicí věže uniká do
ovzduší pouze vodní pára a teplo. Potenciální riziko znečištění
chladicí vody je eliminováno preventivními opatřeními.
Chladicí vody jsou oddělené

od vod procesních a případné
netěsnosti jsou monitorovány
speciálními metodami.
Jaká je teplota vody z chladicích věží?
Například v litvínovské rafinérii se teplota oteplené vody
pohybuje od 17 °C v zimních
měsících po 27 °C v letních
měsících. Teplota ochlazené
vody pak bývá o 6 - 7 °C nižší.
V petrochemickém areálu se
teplota oteplené vody pohybuje
od 21 °C v zimních měsících po
37 °C v letních měsících. Teplota ochlazené vody je pak o 9
- 16 °C nižší.
(nov)

800 195 342
www.ecmost.cz
ecmost@vuhu.cz

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří:
•
zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými
podniky, veřejnou správou a veřejností
•
analyzuje informace o stavu životního prostředí v Podkrušnohoří
•
poskytuje aktuálních informace o životním prostředí
veřejnosti
•
informuje obyvatele o stavu životního prostředí
•
propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména
dětmi a mládeží
•
pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
•
poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního
prostředí a plnění legislativních povinností

zpravodajství
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Zastupitelé v Litvínově schvalovali peníze
na sport, sociální služby i kulturu
LITVÍNOV - Dotace pro SPORTaS, Krušnohorskou polikliniku nebo
ATTIC Litvínov schválili na posledním jednání litvínovští zastupitelé. Dále se mimo jiné rozhodli nepokračovat v projektu Místního
akčního plánu, nekoupili Jávu na litvínovském nádraží a desítky minut diskutovali o prodeji pozemku za rodinnými domy.
Zastupitelé schválili uzavření
smluv s příjemci investičních
a neinvestičních dotací na rok
2018. Krušnohorská poliklinika
tak dostala od města 350 tisíc
korun na výměnu podlahových krytin v penzionu Vodní.
Sportovní klub Table tenis club
Litvínov dostal 520 tisíc korun
na rekonstrukci sociálního zařízení v objektu Klubu seniorů
Bílý sloup, kde stolní tenisté
mají své zázemí. Tělovýchovná jednota Kopisty za 245 tisíc

O dotaci společnost požádala
až po termínu, který je stanoven
v pravidlech pro poskytování
dotací. Krušnohorská poliklinika v závěru loňského roku
požádala o dotaci na registrované sociální služby Ústecký kraj
a získala 4,1 mil. korun. O to
nižší je proto dotace, kterou
nyní poskytuje Krušnohorské
poliklinice město Litvínov oproti minulým letům. „Je dobře, že
Litvínov přihlásil svou Krušnohorskou polikliniku do Základní

zpřísněné podmínky, je to příliš
velké administrativní zatížení
jak pro úředníky, tak i pro pedagogické pracovníky, kteří musí
být do projektu zapojeni. Organizačně je realizace projektu velmi náročná a složitá. Odbor školství by musel přijmout další dva
pracovníky, kteří by se zabývali
pouze realizací tohoto projektu.
Negativa v tomto případě převyšují nad pozitivy,“ obhajovala
nezájem města o pokračování
v realizaci projektu místostarostka Erika Sedláčková s tím,
že zájem o pokračování projektu už deklarovala MAS Naděje.
„Pokud chceme v budoucnosti
čerpat dotace z ministerstva
školství, měli bychom v projektu

pravuje město renovaci nádraží
na nový dopravní terminál. Restaurace Jáva by byla skvrnou na
nové tváři moderního nádraží.
„Výkup není nezbytně nutný, můžeme připravit projektovou dokumentaci na dopravní terminál
i bez pozemku, na kterém restaurace stojí. Pokud by ho ale město
vlastnilo a mohlo využít, vznikl
by prostor pro zázemí a ucelení
celého terminálu,“ uvedl vedoucí
odboru nakládání s majetkem
Petr Řeháček. Martin Klika pak
liknavé kolegy zastupitele upozornil na možnost, že majitel
Jávy v objektu na novém nádraží
zřídí ubytovnu. Zastupitelstvo
rozhodlo pořídit nový znalecký
posudek na cenu objektu a pozemku a předložit majiteli restaurace svou nabídku.

Pozemky za rodinnými
domy jádrem sváru

Místostarosta Milan Šťovíček (vpravo) o bodech programu diskutoval s opozičním kolegou Martinem Klikou.
korun od města opraví vstupní
dveře a únikový východ ve své
sportovní hale. ATTIC Litvínov
získal od města 100 tisíc korun
na ozvučení a osvětlení klubu.
Nejvíce si ale z posledního zastupitelstva odnesl SPORTaS
Litvínov. Ten si sáhl na 2 750
tisíc korun na opravy ve sportovní hale, v Citadele i na koupališti.

Krušnohorská
poliklinika čerpá
dotace od kraje
Zastupitelé také schválili
výjimku pro Krušnohorskou
polikliniku, které poskytli neinvestiční dotaci na sociální služby, konkrétně na pečovatelskou
službu a Domov pro seniory.

sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje,“ reagoval na poděkování
vedení města za krajskou dotaci
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Martin Klika, v jehož gesci
sociální služby jsou.

Místní akční
plán vzdělávání
je pro Litvínov
administrativní zátěží
Diskuze se rozpoutala při
projednávání bodu o pokračování projektu Místní akční plán
vzdělávání II z vyhlášené výzvy
MŠMT. Město Litvínov realizovalo první část projektu v letech
2016 a 2017. Do druhé části projektu se už ale zaměstnancům
města nechce. „V projektu jsou

pokračovat. V projektu jsou peníze na osobní náklady, můžeme
zaměstnat projektové manažery.
Pokud bude projekt realizovat
MAS Naděje, stejně se nevyhneme nadměrnému zatížení našich
pedagogů. Nepředpokládám ani,
že by MAS měla zdroje na předfinancování projektu,“ snažil se
nezájem města o projekt zviklat
Martin Klika. Zastupitelé mu
ale nedali za pravdu.

Jávu Litvínov zatím
nekoupil
Diskuze se rozpoutala při jednání o odkoupení restaurace Jáva
na litvínovském nádraží. Znalecký posudek odhadl cenu objektu
a pozemku pod ním na 6 500
tisíc korun. V současné době při-

Dlouhá diskuze se rozpoutala při projednávání prodeje
pozemků za rodinnými domy
v ulici Žižkova. O stejný pozemek požádali dva lidé. První
z nich má pozemek už několik
let v pronájmu, pečuje o něj
a v Litvínově bydlí. Druhá žadatelka dům zdědila, podle
některých zastupitelů o něj ani
o pozemky v okolí nepečuje,
v Litvínově nebydlí a nemovitost nabízí k prodeji. Pozemek, o kterém měli zastupitelé
rozhodnout, se ale nachází za
domem této žadatelky. „O pozemek se řádně staráme, tři roky
platíme za jeho pronájem, iniciovali jsme změnu územního
plánu a jako jediní jsme ji také
zaplatili. Objekt v našem sousedství naopak chátrá a majitelka se
o pozemky nestará,“ uvedl jako
argument, proč by mělo zastupitelstvo prodat pozemek jeho
rodině, Vladimír Vyhlas. Druhá
žadatelka o pozemek se na jednání zastupitelstva nedostavila.
„Není spravedlivé prodat pozemek někomu, kdo se o něj nestará, v Litvínově ani nebydlí a chce
si koupí pozemku jen spekulativně zvýšit cenu nemovitosti, které
se hodlá zbavit. Měli bychom
vyhovět našim občanům, kteří tu
bydlí, o majetek se starají a platí
navíc za pronájem,“ apeloval na
zastupitele Daniel Volák. „Má
logiku přičlenit pozemek k domu,
za kterým je. Spravedlivé je prodat každému tu část pozemku,
která přiléhá k jeho nemovitostem,“ oponoval Jiří Fedoriška.
Nakonec dali zastupitelé většinově za pravdu jemu.
(pur)

Alan Svoboda ředitelem mezinárodního
holdingu Seven Energy
MOST - Bývalý šéf strategie a obchodní ředitel ČEZ Alan Svoboda
se stal výkonným ředitelem holdingu Seven Energy. Zde bude zodpovídat především za strategický rozvoj a expanzi Seven Energy
v zahraničí.
„Holding zastřeší energetické
firmy Pavla Tykače sdružené až
dosud ve skupinách Czech Coal
a Sev.en. Hodlá investovat více
než miliardu eur do konvenčních
zdrojů i moderních technologií včetně distribuované výroby a spotřeby. Zabývat se bude
také možnostmi dodávek energií
koncovým zákazníkům včetně
technologií vedoucích k úsporám
energie,“ informovala mluvčí
Seven Energy Gabriela Sáričková Benešová.

„Alan Svoboda byl hlavním
architektem růstu a obchodního
úspěchu ČEZ, je jedním z předních odborníků na energetiku,
zná velmi důvěrně evropské
energetické prostředí, a navíc
byl u celé řady mezinárodních
energetických transakcí. Kromě
toho se v posledních letech sám
věnoval novým technologiím
a inovacím, když investoval
a pomáhal se strategií a rozvojem podnikání v několika technologických start-upech souvi-

Alan Svoboda
sejících s energetikou,“ doplnila
mluvčí.
Nový výkonný ředitel holdingu Seven Energy působil mezi
lety 2004 a 2014 jako šéf strategie
a obchodní ředitel energetické

Skupiny ČEZ. Zodpovídal za
strategii i rozvoj skupiny, obchod
s komoditami a prodej koncovým zákazníkům. Ze své pozice
se přímo podílel na transformaci
Skupiny ČEZ i na utváření energetického trhu v České republice.
Alan Svoboda též řadu let působil v předsednictvu evropského
energetického sdružení Eurelectric a předsednictvu mezinárodního sdružení obchodníků
s energiemi EFET. Před tím byl
partnerem v mezinárodní konzultantské společnosti McKinsey
& Company, kde se na různých
pozicích v Evropě i zámoří specializoval zejména na oblast energetiky.
(nov)

NAŠE SLUŽBY:
 zakázková truhlářská výroba z lamina

a masivu

 kancelářský, hotelový a restaurační

nábytek

 lakovaný nábytek vč. vysokých lesků

 pergoly, altány, schodiště

 kuchyně, dětské pokoje, vestavěné

 dodávky a montáž interierových

a šatní skříně, postele, jídelní stoly,
věšákové stěny

a vstupních dvěří „Erkado“
 Cenovou nabídku a grafický návrh

Vám zpracujeme ZDARMA
KONTAKTY: tel.: 608 555 473 J www.interyss.cz J Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
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apsali jste nám

Chtěl bych touto cestou poděkovat zdravotnickému personálu na oddělení ORL - Nemocnice Most za skvělou péči, které se
mi dostalo při mé hospitalizaci.
Slyšel jsem toho mnoho negativního na adresu Nemocnice
Most, ale já mám jiné zkušenosti. Byl jsem na zdravotních
zákrocích v Ústřední vojenské
nemocnici v Praze a o pár let
později ve Fakultní nemocnici
v Motole, kde se mi dostalo té
nejlepší péče. Byl jsem překvapen naprostou ochotou veškerého zdravotnického personálu. Nyní jsem z důvodu dalších
zdravotních komplikací byl nu-

cen podstoupit vyšetření a operační zákrok v Nemocnici Most
- oddělení ORL a zdravotní péče
a ochota, které se mi na tomto
oddělení dostalo, je naprosto
srovnatelná s péčí v nemocnicích v Praze. Ochota a úsměv
za každé situace, i když někteří
pacienti moc slušného chování
nemají. Pan primář MUDr. Petr
Najman může být na své oddělení a své podřízené velmi hrdý.
Proto ještě jednou děkuji touto
cestou za ochotu, profesionalitu
a také úsměv, který také pacientovi velice pomáhá. Děkuji.
S úctou Miloslav Tůma,
Meziboří

zpravodajství

Zastupitelé diskutovali „ostošest“
Sport pro děti
Místostarosta Milan Šťovíček
informoval o iniciativě města rozšířit sportovní aktivity
pro školní děti. „Naše město
je jedním z mála, jehož děti na
základních školách všechny projdou v rámci výuky plaveckým
výcvikem, na který město přispívá. Navrhuji rozšířit tuto pod-

jsem si tuto informaci přečetl
přímo na objektu. Zajímá mě,
zda o tom vedení města ví a zda
tomu nemohlo nějak zabránit,“
uvedl Petr Bucha. „Objekt je
v soukromých rukou společnosti
Cesta k naději. Na výstavbu sociálních bytů žádá společnost o dotaci. Rada města dala ke zřízení
sociálních bytů v tomto objektu
souhlas. Určeny ale nemají být

Investice do škol
Martina Kliku zajímal objekt
soukromé základní sportovní
školy, který je v majetku města
a provozovatel školy si ho pouze pronajímá. „Do všech škol ve
městě postupně investujeme, jen
do sportovní školy ne. Ústecký
kraj poskytl škole dotaci na projekt školních dílen. Co ale pro

Komořanská teplárna
rozdávala dary
V prvním kole přidělila o více jak 300 tisíc korun více než loni
MOSTECKO - V polovině ledna
letošního roku bylo ukončeno
přijímání žádostí organizací
a škol regionu o sponzorský příspěvek. K tomuto datu se sešlo
32 přihlášek, z toho dvanáct
z oblasti sportu a volného času,
sedm z oblasti vzdělávání, čtyři z oblasti
kultury a pět ze
zdravotnictví
a sociální oblasti.
Jeden projekt se
týkal ochrany životního prostředí a tři projekty
úspor energií.
Rozhodnutí
výběrové komise, které
organizaci uvolní peněžní dar
na její projekt, padlo počátkem
února. Z došlých žádostí vybrala komořanská teplárna dvanáct
nejzajímavějších projektů, mezi
které rozdělila 525 000 korun,
což je o 300 tisíc korun více
než v loňském roce. „Z finančního příspěvku se tak již nyní
může radovat například Hospic
v Mostě, který obdrží 100 000
korun na pořízení myčky speciálních podložních mís, BIG BAND
Zdenka Tölga, jemuž teplárna
věnuje 60 tisíc korun na realizaci a vydání CD swingových skla-

deb nebo spolek Trocha štěstí,
kterému teplárna poskytne 100
tisíc korun na obnovu zázemí
požárem poničené Farmičky
u Kačky na Klínech, nabízející
rehabilitačně terapeutické aktivity a zooterapii,“ informovala
mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
Díky daru ve
výši 37 tisíc korun od teplárenských
společností bude moci
SPŠ A VOŠ
v Chomutově za
37 tisíc korun pokračovat v etapovém
projektu rekonstrukce
laboratoří a dílen a ZO ČSOP
39/02 použije 8 tisíc korun
na budování dalších čmelínů
v Krušných horách. Podporu
získají také regionální sportovní
kluby, například Billiard hockey club Most nebo Plavecký
klub Most a další organizace.
Druhé kolo přijímání žádostí
o dary a sponzoring v daném
roce vyhlásí společnost United
Energy a Severočeská teplárenská začátkem měsíce března.
Aktuální informace sledujte na
www.tepelnapohoda.cz, v záložce „…regionu“.
(nov)

Regionální veletrh
pracovních příležitostí 2018

KDY?
13. 3. 2018, 9:00 - 17:00 hod.

Hledáte práci?

KDE?
salonky v hotelu Cascade
v Mostě (Radniční 3)

Co budete potřebovat?
ŽIVOTOPIS
V LISTINNÉ PODOBĚ
A CHUŤ PRACOVAT!

KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE:

Chcete změnit zaměstnání?
Nedaří se vám to?

Přijďte si vybrat
na Regionální veletrh
pracovních příležitostí!

telefon: 773 642 100

Během jednání starostka Kamila Bláhová vyhlásila několik přestávek, které využili zastupitelé k diskusi.
poru na další sporty. Na ledové
ploše sportovního zařízení města
by mohly děti absolvovat výcvik
bruslení, ve sportovní hale pak
pod vedením trenérů sportovních klubů základní pohybové
aktivity a ve sportovním areálu
na Klínech kurzy lyžování,“ uvedl Milan Šťovíček.

Sociální byty v centru
Petr Bucha se pozastavil nad
tím, že přímo na náměstí Míru
v objektu bývalé Komerční banky se staví třináct sociálních
bytů. „Ke svému velkému úžasu

Okresní hospodářská komora Most a Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Most

Chvála policii
Daniel Volák pochválil činnost strážníků Městské policie
Litvínov. „Strážníci i asistenti
prevence kriminality si zaslouží
za svou nelehkou práci v Litvínově pochvalu. Kvalita jejich práce
by se měla odrazit také ve výši
odměny,“ uvedl Daniel Volák.

školu dělá město?“ dotazoval se
Martin Klika. „Letos budeme
žádat o dotaci na rekonstrukci
dílen. Další záměry týkající se
tohoto objektu v akčním plánu
města nejsou. Není to jediná škola, do které je potřeba investovat.
V Litvínově jsou i školy, které
jsou v horším stavu, než objekt
soukromé základní sportovní
školy,“ odpověděla starostka Kamila Bláhová.

Přístroje už zachraňují
Jiří Biolek poděkoval znovu městu za dar, který v roce

Provoz sportovních
hřišť
V interpelacích se Daniel Volák zeptal na systém, jakým jsou
provozována sportovní hřiště
u základních škol. „Mám negativní signály od rodičů, že v odpoledních hodinách, když už jsou
školy zavřené, jsou zavřená a pro
veřejnost nepřístupná také sportovní hřiště, která měla být podle
původního záměru dopoledne
k dispozici školám, odpoledne
veřejnosti,“ uvedl Daniel Volák
a požádal o písemnou odpověď.
„Naší snahou je, aby hřiště byla
přístupná veřejnosti a byla co
nejvíce využívaná,“ uvedl Milan
Šťovíček. Podle Daniela Voláka ale nejsou hřiště v mnoha
případech v odpoledních hodinách odemčena. „Pro školy je to
velký problém. Nemají peníze na
správce hřišť, který by mohl odpoledne na hřiště dohlížet. V rozpočtu pro letošní rok ale mají
školy poprvé sto tisíc korun na
spoluúčast pro dotaci na správce
hřiště, kterou mohou získat od
úřadu práce. Od dubna budou
všechna hřiště otevřena i v odpoledních hodinách,“ informovala
místostarostka Erika Sedláčková.

Řádí mladí vandalové
Helena Zemánková Týřová
upozornila na narůstající problém s mladými vandaly v Janově. „Řádí tam skupina dětí, které
kameny rozbíjí okna a házejí je
i po autech. Jen za jedinou noc
rozbily tyto děti šest oken na
objektu naší pekárny,“ nastínila
narůstající problém zastupitelka.
(pur)

Z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Ústecký kraj bude
vracet uměleckou
sbírku
Krajští zastupitelé se neshodli na nových podmínkách
manželů Petra Zemana a Evy
Kunstové, kteří v roce 2016
darovali Ústeckému kraji vysoce ceněnou uměleckou sbírku.
Ta má svým charakterem světový význam. Manželé žádali
o dodatek ke smlouvě, kterým
trvali na nové a zcela zásadní
podmínce. Tou měla být povinnost kraje vybudovat v této souvislosti novou galerii se sídlem
v Žatci spolu s povinností zřídit
za tímto účelem novou příspěvkovou organizaci. Dodatek však
obsahoval i další práva a povinnosti dárců i obdarovaného,
konkrétně například právo dárců konzultovat s krajem veškeré budoucí kroky při zřizování
nové galerie. Protože zastupitelé dodatek neschválili, dojde
k rozvázání původní darovací
smlouvy.

Kraj podpořil své
rodinné stříbro

e-mail: asistent@ohk-most.cz

www.ohk-most.cz

primárně pro nepřizpůsobivé,
ale pro všechny, kteří se ocitnou
v sociální tísni, tedy i pro matky
samoživitelky a seniory,“ odpověděla místostarostka Erika
Sedláčková.

2016 poskytl Litvínov mostecké nemocnici. Tehdy schválili
zastupitelé jeden milión korun na vybavení novorozeneckého oddělení. „Přístroje
jsou na místě a už zachraňují
dětem životy,“ informoval Jiří
Biolek.

V roce 2016 začal Ústecký kraj
s realizací programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje, v rámci kterého finančně podporuje
nejvýznamnější akce v celokrajském měřítku. „Tyto aktivity si
zasluhují úctu a společenský vý-

znam a kraj má zájem se s nimi
identifikovat a pomoci tak nejen
zachovat, ale dalším generacím
i předávat tyto tradice,“ uvedl ve
své zprávě zastupitelům vedoucí
kanceláře hejtmana Ústeckého
kraje Luboš Trojna. Do rodinného stříbra patří mimo jiné
Czech Truc Prix na mosteckém
autodromu, jejíž finanční přínos pro region je podle statistik
Czech Tourism 40 miliónů korun. O takovou částku by region
přišel, pokud by se akce nekonala. Z programu tak byly podpořeny mimo jiné právě mostecký
autodrom 500 tisíci korunami,
nebo mostecký hipodrom stejnou částkou.

Ocenění Ústeckého
kraje
Zastupitelé vzali na vědomí
informaci o udělování ocenění
Ústeckého kraje v loňském roce.
V roce 2017 bylo uděleno
celkem 28 Záslužných medailí
Ústeckého kraje a 16 Medailí hejtmana Ústeckého kraje.
K slavnostnímu předání Záslužných medailí Ústeckého
kraje a části Medailí hejtmana
Ústeckého kraje došlo v Severočeském divadle v Ústí nad
Labem u příležitosti oslav
ukončení 2. sv. války. Medaile
hejtmana Ústeckého kraje byly
několika laureátům předány
u příležitosti akcí jako Traumatologická konference v Ústí

nad Labem a Adventní koncert v Mostě. Spolu s medailí
obdrželi všichni ocenění také
pamětní list.

Obědy pro děti do škol
hradí kraj
Zastupitelé schválili příspěvek jeden milión korun pro
společnost WOMEN FOR
WOMEN. Ta poskytuje pomoc
rodičům samoživitelům, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci,
avšak aktivně přistupují k řešení
svých problémů. Cílem projektu organizace je zajistit dětem
těchto rodičů pravidelnou kvalitní stravu a vypěstovat zdravé
stravovací návyky. „Základním
kritériem pro zahájení spolupráce je, že se rodiče o své děti starají, komunikují se školou a svou
tíživou situaci aktivně řeší. V minulosti jsme se rozhodli nežádat
o podporu v rámci operačního
programu potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce
a sociálních věcí. Tento program
je totiž zaměřen pouze na děti
z rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi. Tato dávka je
ale určena na zajištění základních potřeb, tedy i na jídlo a obědy dětí ve školách by z ní měly
být hrazeny. Dáváme přednost
podpoře dětí těch rodičů, kteří
se ocitají v tíživé životní situaci,
jsou zaměstnaní, avšak jejich
příjmy se blíží k hranici životního minima bez nároku na jaké-

koliv sociální dávky. Proto jsme
se rozhodli podporovat organizaci WOMEN FOR WOMEN,“
vysvětlil náměstek hejtmana
Martin Klika. Ve školním roce
2016/2017 podpořila organizace v Ústeckém kraji 60 základních škol a 576 dětí v celkové
výši 2 000 537 Kč. V současném
školním roce 2017/2018 se do
aktivit projektu prozatím zapojilo 54 základních škol, z nichž
bylo podpořeno 643 dětí v celkové výši 2 651 488 Kč.

Fond Ústeckého kraje
podpoří i Meziboří
Meziboří získalo z Fondu Ústeckého kraje 300 tisíc korun na
rekonstrukci toalet v místním
kulturním zařízení. Současné
toalety jsou v nevyhovujícím
stavu. Po rekonstrukci vznikne
v obou podlažích kulturního zařízení bezbariérové WC. Dámský házenkářský klub Baník
Most získal z krajského fondu
400 tisíc korun na účast v Evropských pohárech v letošním
roce. Na projekt Bezpečně do
školy poslali zastupitelé podporu 500 tisíc korun. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost všech
žáků prvních tříd při cestě do
školy. Součástí projektu je speciální osvětová kampaň pro řidiče
a balíček bezpečnostních prvků
pro děti. Projekt v minulých letech probíhal i v jiných krajích
České republiky.
(pur)

zpravodajství

Meziboří má rozpočet, chystá se investovat
MEZIBOŘÍ - Na posledním jednání schválili mezibořští zastupitelé
rozpočet pro letošní rok. V rozpočtu jsou investiční akce za více než
44 miliónů korun. Meziboří chce investovat i v případě, že nezíská
dotace.
Rozpočet byl schválen ve výši
122 213 tisíc korun. „Z toho
běžné výdaje činní 77 801 tisíc
korun, jejichž součástí je i oprava komunikací v areálu garáží
na Markově kopci ve výši 10 miliónů korun. Kapitálové výdaje
v hlavní činnosti činí 44 412
tisíc korun,“ informovala zastupitele vedoucí finančního
odboru Jarmila Roubalová.
Vlastní příjmy rozpočtu se
skládají z daňových příjmů ve
výši 57 960 tisíc korun a nedaňových příjmů ve výši 974
tisíc korun. Neinvestiční dotace dosahují 2 582 tisíc korun.
„Provozní rozpočet je záporný,
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ve výši 8 728 tisíc korun. Rozdíl
navrhujeme krýt ze zůstatku na
bankovních účtech,“ doplnila
Jarmila Roubalová.
V rozpočtu se počítá mimo
jiné s nákupem zimní nástavby pro sypač za jeden milión
korun. Na dokončení rekonstrukce náměstí 8. května je
v rozpočtu 16,5 miliónu korun.
„Na tuto akci žádáme dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Jsme ale připraveni
náměstí dokončit i v případě,
že dotaci nezískáme,“ uvedl
starosta města Petr Červenka.
Na realizaci parkovišť v Májové a Nad Parkem je v rozpočtu

sedm miliónů korun. Dalších
11,7 miliónu korun je v rozpočtu na komunikaci pro pěší
mezi Mezibořím a Litvínovem.
„Dotační titul, který bychom
mohli využít pro tuto akci, nebyl vyhlášen. Navíc nám možnost získat dotaci opakovaně
už druhým rokem maří město
Litvínov, které není schopno připravit stavební povolení na svou
část akce. V tomto smyslu také
napíšu otevřený dopis litvínovským zastupitelům,“ informoval zastupitele Petr Červenka.
Ti mu dali za pravdu a apel na
litvínovské zastupitele ze strany
města Meziboří posvětili svými
hlasy. O chodník mezi Litvínovem a Mezibořím stojí občané
obou měst. „Lidé chodí po okraji silnice a je to pro ně nebezpečné. Chceme žádat o výjimku,

protože pokud by se mělo jednat
o cyklostezku, dotaci dostaneme. Na chodník ale v současné
době není možné žádat,“ doplnil starosta s tím, že alespoň
část chodníku Meziboří udělá
i bez dotace.
V rozpočtu se objevilo také
navýšení osobních výdajů oproti minulým letům. Město totiž
počítá i s finanční rezervou pro
případ, že by nezískalo dotaci
na veřejně prospěšné práce pro
technické služby. V rozpočtu je
dále například 700 tisíc korun na
bezbariérové sociální zařízení
v kulturním zařízení města, dva
milióny korun na rekonstrukci
elektrorozvodů v základní škole,
dvě stě tisíc korun na stopovač
pro zimní areál či dva milióny
korun na rekonstrukci elektro
ve sportovní hale.
(pur)

Odměny za volby
MEZIBOŘÍ - Zastupitelé
schválili vyplacení mimořádných
odměn členům okrskových volebních komisí prezidentské volby v celkové výši 63 200 Kč. Meziboří tak reagovalo na petici za
spravedlivé odměny členů volebních komisí. Petiční výbor výzvu
poslal také vládě, která však na
výzvu nijak nereagovala. „Dvou-

kolové volby, jako byly ty poslední
prezidentské, jsou v ohodnocení
členů volebních komisí nespravedlivé. Ve druhém kole jsou odměny
velmi nízké, pouze dvě stě korun.
Mimořádná odměna je správný
krok, ale do budoucna by tuto odměnu nemělo platit město ze svého
rozpočtu, ale stát,“ uvedl starosta
města Petr Červenka.
(pur)

Zastupitelská patnáctka
MEZIBOŘÍ - Ve volebním
období 2018 - 2022 bude nadále
v městském zastupitelstvu zasedat patnáct zastupitelů. „Současný

model se osvědčil a zůstává stejný.
Patnáct zastupitelů je pro Meziboří dostatečný počet,“ uvedl starosta
města Petr Červenka.
(pur)

Půjčky z fondu zlevnily
MEZIBOŘÍ - Občané města
Meziboří si mohou nově půjčovat z Fondu oprav a modernizace bytového fondu s jednoprocentním úrokem. Ve fondu
je v současné době osm miliónů
korun. Za předchozích podmínek si už čtyři roky nikdo z Mezibořských o půjčku nepožádal.
Zastupitelé zvažovali také, zda

po vzoru jiných měst nečerpat
prostředky z fondu na investice
města, případně neposkytovat
půjčky zcela bez úroku. Tuto
možnost ale městu nedoporučili právníci. Městu by totiž
vznikaly pouze náklady spojené s administrací půjček. Úrok
se změnou pravidel snížil o dvě
procenta.
(pur)

Zájem byl o informace
MEZIBOŘÍ - V roce 2017
podali občané Městskému úřadu v Meziboří čtyři žádosti
o poskytnutí veřejně přístupných informací, všechny od
právnických osob. Společnost
AMA z Liberce měla zájem o informaci o investičních plánech

města do roku 2020, stejně, jako
společnost Istav Media. Na informace o řešení problematiky
škodlivého ptactva se dotazovala společnost Kross. Společnost
REMA se pak zajímala o informace o odpadovém hospodářství města.
(pur)

Pekelské údolí památkou
Mezibořští zastupitelé schválili jednohlasně rozpočet města pro letošní rok.

Hlasujte o nejlepší knihy i Knihy století
ÚSTECKÝ KRAJ - Až do 31. března 2018 mohou čtenáři na webu
Magnesia Litera elektronicky hlasovat pro nejlepší knihy vydané
v roce 2017 a pro „Knihy století“. Na 500 vylosovaných čtenářů navíc čeká malý dárek v podobě poukázky v hodnotě 200 Kč na nákup
knihy ze sítě knihkupectví Kosmas. Informovala o tom mostecká
knihovna.
„Již 17 let se uděluje ocenění Magnesia Litera pro nejlepší
knihy v několika kategoriích jako
podpora a propagace kvalitních
českých i zahraničních knih růz-

ných žánrů. Mezi hodnotitele
usedá více než 300 oslovených
lidí z knižní branže, aby se předešlo jednostrannému výběru.
Navíc je vyhlašována Cena čte-

nářů,“ informuje web Městské
knihovny Most.
Letošní 17. ročník je výjimečný oslavami 100 let od vzniku Československé republiky,
a tak bylo přidáno hodnocení
Knihy století. Rok 1918 nebyl
jen vznikem Československé
republiky, ale také výraznou
státní i společenskou podporou
české literatury a slovesnosti,
jejímž projevem byl třeba roku

1919 zákon o veřejných obecních knihovnách, díky kterému
má naše země dosud nejhustší
síť veřejných knihoven.
V roce 2018 může čtenářská
veřejnost hlasovat ve dvou kategoriích (po kliknutí na názvy
kategorií budete přesměrováni
přímo na hlasovací formuláře)
Nejlepší kniha roku 2017
Knihy českého století
(nov)

MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní
vzali na vědomí záměr Krajského úřadu v Ústí nad Labem na
vyhlášení přírodní památky Pekelské údolí. Vyhlášení této přírodní památky se předpokládá
v letošním roce.
Navrhovaná přírodní památka je evropsky významnou
lokalitou, kterou již v současné
době lze využívat pouze tak, aby
nedošlo k jejímu závažnému
poškození nebo ke zničení stanovišť, tvořících předmět jejich
ochrany. Pro všechny takové zásahy je nutné předem mít souhlas krajského úřadu. Po vyhlášení přírodní památky budou
na jejím území platit ochranné

podmínky, kterými bude stanoveno, jaká konkrétní činnost
bude na území možná pouze
se souhlasem kraje. Přírodní
památka má chránit jedlové
bučiny ve svazích se sítí prudkých potoků s charakteristickou
květenou a vzácnými druhy živočichů a hub. Město Meziboří
není vlastníkem ani nájemcem
pozemků v navrhované přírodní památce. V blízkosti tohoto
území se nachází lyžařský areál
Meziboří. Záměr předpokládá
možnost využít území, zejména
lesní cesty k běžeckému lyžování. Tyto aktivity nejsou v chráněném území v žádném konfliktu.
(pur)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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inzerce

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

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

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

( 773 030 030
Hledáme idiky a idie autobus
Dámy a pánové.
Chcete ídit autobus MHD a mít jistotu zamstnání?
Chybí vám snad idiské oprávnní?
Není to žádný problém,
zajistíme jeho získání
ve vlastní autoškole a také po dohod uhradíme.
e
Autobusy u nás totiž ídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy.
Dejte o sob vdt a ozvte se nám.
Kontakt:
DOPRAVNÍ PODNIK mst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

RŮZNÉ

■ Prodám litinová kamna na
dřevo Kovotherm, tvar válce Ø
0,4 m, dlouhý 0,73 m, bezroštové
spalování, jen na vrstvě popela.
Teplo sálá ze 14 otvorů, váha 90
kg, vývod spalin 115 mm. Telefon:
728 102 013
■ Prodám varhany PSR 550 Yamaha a harmoniky, pianovka zn.
Delicia, 60 basů. Cena dle dohody.
Volat na telefon: 720 145 288
■ 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, celkem 1.000 Kč. Telefonovat večer
607 277 880.
■ V Mostě prodám z důvodu
stěhování velkou starožitnou jídelnu ve výborném stavu, 2x sedací soupravu, 2 skříně, 2 skleníky,
kredenc, zrcadlo, almaru, vitrínu
a doplňky. Cena 250.000 Kč. Telefon 607 277 880.
■ V Mostě prodám sporák na PB 1.900 Kč, kupeckou váhu - 500 Kč,
stoly 4-6 osob 500 Kč/ks, velký stůl
spojený s 2 lavicemi trubkami,
vhodné na chatu, cena 1.300 Kč.
Telefonovat večer 607 277 880.
■ Prodám jezdecké kalhoty zn:
EASY RIDER vel. 40 - vhodné ještě
na trénink. Cena 200 Kč. Litvínov
736 469 724.
■ Prodám 2 prošívané deky,
zachovalé, béžové. Vhodné na
zahradu, chatu či chalupu. Cena
400 Kč. Litvínov 736 469 724.
■ Prodám kožešinové soupravy
čepice a límce. Nutrie a stříbrná
liška, můžeme se dohodnout na
ceně. Litvínov 736 469 724.
■ Prodám pánské sjezdové černé šponovky s laclem vel. 50. Cena
200 Kč. Litvínov 736 469 724.
■ Prodám hezký, zánovní přehoz
do dívčího pokoje 4-8 let. Barva lila
s růžovou, typ Barbie. PC 800 Kč,
nyní 250 Kč. Litvínov 736 469 724.
SEZNÁMENÍ

■ Vdova hledá kamaráda k se-

známení, který je také sám. Do
71 roků. Jen z Mostu. 733 733 924.
■ Žena hledá kamaráda k seznámení do 66 roků - nekuřáka, Most
a okolí. Zn. 736 437 711.

BYTY, DOMY

■ Koupím chatu + zahrádku
nebo chalupu do 500 000 Kč. Zavedená elektro + voda. Telefon:
705 233 646.
■ Prodám zahradní chatku s terasou, skladem v ZK Čepirohy na
pozemku města, velikost 400 m2,
úrodná půda, pitná a užitková

voda, elektřina, 100 m od zastávky. Telefon: 732 328 656
■ Nabízíme k prodeji zahradu
v katastrálním území České Zlatníky o výměře 416 m2 a spoluvlastnický podíl 1/150 ostatních
ploch. Na pozemek je přivedena
užitková i pitná voda, elektřina.
Na zahradě stojí zahradní domek,
který je ve vlastnictví jiného vlastníka, pozemek pod chatou je též
součástí prodeje (16 m2). Prohlídky 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 zajímavou cenu - rychlá platba v hotovosti. Případně dluh zaplatím.
Kontakt: norge71@seznam.cz, tel.
778 476 756.
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Prodám dětský golfový bag (7-9 let),
půlset. Po prvním hráči, používaný rok
a půl. Cena 1.200 Kč (původní cena
3.700 Kč). Tel: 739 030 454

ŬŽŶƚĂŬƚĐ͘,ŽůĞēĞŬ͕ϰϳϲϭϰϬϭϰϳ͕ĞͲŵĂŝů͗ŚŽůĞĐĞŬΛŬĞƌĂŵŽƐƚ͘Đǌ
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Z Českých Budějovic a Prahy
medaile pro Most
Č. BUDĚJOVICE, PRAHA – O víkendu mostecké krasobruslařky nezahálely a vyjely na závody. Jeden se konal v rámci ISU hodnocení
v Českých Budějovicích, kde své jízdy předvedly tři závodnice, a to
Aneta Mrkvičková, Stela Nováková a Sophie Ellen Kučabová.

Krušnohorský pohárek
se vydařil
LITVÍNOV – SKI klub Litvínov
o sobě dává vědět na řadě závodů mladých lyžařů a slaví. Pravidelně se umisťují do první desítky. Na 9. závod Krušnohorský
pohárek, který organizoval SKI
klub Litvínov ve Ski areálu Klíny, přijelo osmdesát závodníků.
„Závod byl organizačně velmi
dobře zvládnutý. Pochvala zněla
od všech účastníků. Členové Ski
klubu buď závodili, nebo pomáhali s organizací a přípravou
trati. Akce se zúčastnili všichni,“
chválí členy SKI klubu Litvínov
za představenstvo klubu Daniel
Volák. Pro mladé závodníky JAPEK věnoval 200 svatebních koláčků, maminky napekly koláče
a řízky, pro děti byl připravený
teplý čaj a pro trenéry a rodiče
horká griotka. „Všem malým závodníkům děkujeme za vzornou
reprezentaci litvínovského oddílu
a přejeme mnoho sportovních
úspěchů,“ doplnil Daniel Volák.
Výsledky členů SKI klubu Litvínov
RKZ Albrechtice:
Gustav Hotový - GS - 38. místo, SL - 16. místo, vyřazovací zá-

zajela krásnou jízdu, za kterou jí
bronzový pohár předal účastník
zimních olympijských her Martin Bidař. Jako třetí v pořadí se
na ledě ukázala Sophinka, která
v konkurenci třiceti závodnic

Černí andělé vyprovodili Hodonín

vod 40. místo
Michaela Nováčková - GS 46. místo, SL - nedokončila, vyřazovací závod 46. místo

MOST – V dalším domácím utkání házenkářky DHK Baník Most potvrdily roli favorita a vysokým výsledkem vyprovodily hostující Hodonín. Černí andělé si už během první poloviny vytvořili pohodlný
náskok a nedali soupeřkám šanci na srovnání skóre.

Krušnohorský pohárek č.
9 Klíny
Eliška Ryšavá - 5. místo
Matěj Štolba - 5. místo
Petra Hájková - 7. místo
Jan Schramm - 7. místo
Tobiáš Urban - 8. místo
Matyáš Urban - 10. místo
Vojtěch Schramm - 12. místo

Ve druhé polovině sice domácí polevili v koncentraci, ale
náskok si vzít nenechali. Hráčky
Hodonína sice hrozivě narůstající skóre z prvního poločasu
zkorigovaly, ale na vítězství to
nestačilo.
„Začali jsme tak, jak jsme si
předsevzali, velmi rychle jsme si
vytvořili komfortní náskok, což
byl náš cíl. Bohužel ve druhé půli
jsme trochu ztratili koncentraci,
škoda, že jsme úroveň prvního
poločasu neudrželi. Tyto zápasy jsou z tohoto pohledu velmi
těžké, ale bereme to tak, že jsme
svůj úkol splnili,“ řekl po utkání
kouč domácího celku Peter Dávid. Méně důvodů k radosti měl
trenér hostí z Hodonína.
„Spokojený jsem s druhou
polovinou, kdy jsme si řekli, jak
budeme bránit a celkem se nám
to dařilo. Bohužel v prvním poločase jsme zvolili špatnou taktiku obrany, dostali jsme zbytečné
góly, a to se pak táhlo celé utkání,“ řekl René Kumpán.
DHK Baník Most – HK Hodonín 35:23 (20:9). Nejvíce
Branek: Szarková 9/2, Jungová

KP Potůčky:
4. místo Jan Schramm
6. místo Eliška Ryšavá
8. místo Tobiáš Urban = 1.
místo v kategorii U6
14. místo Vojtěch Schramm
11. místo Matyáš Urban
ÚKZ Pec pod Sněžkou:
Lenka Borůvková - 14. místo
v GS
- 10. místo ve slalomu
Aleš Flanderka - DNF v GS
v prvním kole
- 13. místo ve slalomu
(nov)

Litvínovští plavci
vylovili z bazénu
jedenadvacet medailí
LITVÍNOV - Uplynulý víkend
se v litvínovském plaveckém
bazénu konal 15. ročník Malé
ceny Prosen Louny. Závodů se
zúčastnilo bezmála 210 plavců
z 15 plaveckých klubů.
Plavecký klub Litvínov, který
na nedávném slavnostním vyhlášení ankety „Nejúspěšnější
sportovec Mostecka 2017“ převzal pohár za 1. místo v kategorii „Kolektiv mládeže“ získal
na těchto závodech celkem 21
medailí, z toho 7 x zlatou, 11 x
stříbrnou a 3 x bronzovou.
O zlatá umístění se postarali
tito plavci: 3 x Petr Adamec (100
m a 200 m VZ, 100 PZ), 2x Adéla Bergmanová (50 m M, 100 m
VZ), Tereza Kliková (50 m P)

Anetce se tentokrát nedařilo dle jejích představ a za svůj
výkon si v kategorii nováčci
mladší odvezla páté místo. V té
samé kategorii se na ledě předvedla Stelinka, která naopak

a Natálie Tichá (50 m Z).
Stříbrné příčky zajistili: 3 x
Petr Adamec (50 m M, 50 m Z,
50 m VZ), 2 x Adéla Bergmanová (100 m P, 100 m PZ), 2 x Filip
Brna (50 m P, 100 m PZ), Tereza
Kliková (100 m P), Natálie Tichá (50 m P), Laura Prantová
(50 m Z) a Adéla Andrlová (50
m Z).
Na bronzový stupínek dosáhli: Natálie Tichá (100 m P), Filip
Brna (100 m P) a Tereza Kliková
(50 m M).
Mladí litvínovští plavci překonali spoustu osobních rekordů a celkový součet bodovaných
umístění znamenal 4. místo
v nabité konkurenci nejen severočeského plavání.
(has, jak)

kategorie žačky nejmladší vybojovala nádherné třetí místo.
Druhým závodem byl závod
hodnocený OBO systémem,
který se konal v Praze, a krasobruslení Most zde mělo jedno želízko v ohni, kterým byla
Štěpánka Maříková v kategorii
žačky mladší B. Štěpánka přišla,
zabruslila a vyhrála. Takže si odvezla zlato.
(jak)

6, Kovářová 5 – Patrnčiaková
6/2, Gärtnerová 4/1, Kalinová
3/1. Rozhodčí Blanar, Haramul.
Sedmimetrové hody 4/2- 5/4.
Vyloučení 3/3. Diváci 455. (jak)

Základní část Tipsport extraligy pokračuje dnes zápasy 51. kola. Litvínovský HC
Verva v něm na svém ledě
přivítá celek Vítkovic. Utkání
na Zimním stadionu Ivana
Hlinky začíná dnes v 17.20
hodin.

Hokejistky jedou do
Příbrami
K dvojutkání do Příbrami zajíždí hráčky týmu HC
Litvínov, kde se střetnou se
silnou Slavií Praha. První
utkání odehrály už ve středu
28. února a druhé zde sehrají
v sobotu 3. března od 18 hodin.

Mladí stolní tenisté
na turnaji

V sobotu poslední
příprava Souše

LITVÍNOV – Extraligový HC Verva Litvínov zlevnil ceny vstupného
na domácí zápasy, které se budou hrát ve skupině o 11. až 14. místo.
Litvínov sehraje celkem šest utkání. Třikrát se představí doma a třikrát venku. Jednotlivé zápasy budou probíhat od 6. do 23. března.
o dvě třetiny. Platnost permanentek bude všem držitelům
zdarma prodloužena do konce
sezony.
Ceny vstupného na zápasy ve
skupině o 11. – 14. místo na ZS
Ivana Hlinky v Litvínově: sezení

– 100 Kč, stání – 50 Kč a permanentkáři – zdarma.
„Chtěli bychom i tímto poděkovat našim fanouškům za
výraznou podporu v celém dosavadním průběhu sezony. Rádi
bychom zároveň veřejnost požádali, aby zachovala mužstvu maximální podporu i v důležitém
závěru ročníku,“ píše klub prostřednictví tiskového mluvčího
Vladimíra Novotného.
(jak)

Vítězkou ankety Jeřábková a Černí andělé
LITVÍNOV – Házenkářka Markéta Jeřábková byla vyhlášena při slavnostním galavečeru v litvínovské Citadele nejúspěšnějším sportovcem roku 2017 na Mostecku.
Mezi oceněnými sportovci ale nebyla z týmu Černých
andělů sama, do první desítky
nejúspěšnějších se dostaly i její
spoluhráčky Dominika Zachová, Petra Maňáková a Dominika
Müllnerová. Navíc tým Černých
andělů, družstvo házenkářek
DHK Baník Most, se stal nejúspěšnějším dospělým kolektivem Mostecka.
Úplně poprvé se během
slavnostního vyhlášení úspěšných sportovců předávala Cena
Františka Uhlíře za celoživotní
přínos pro sportovní prostředí.
Premiérově si toto ocenění odnesla dvojice sportovních činovníků. Z Baníku Most národní
házené Josef Stýblo a za litvínovský klub stolního tenisu Václav
Beránek. S nápadem předává-

Dnes hraje Verva
proti Vítkovicím

V Litvínově se zúčastnili tři hráči SKST Baník
Most krajského bodovacího
turnaje mladších žáků. Do
finálového pavouka se dostal Matěj Loucký a Richard
Šťovíček. Lépe si vedl Matěj,
který v prvním kole porazil Kabelku 3:0 a skončil na
krásném 8. místě. Ríša přes
velikou snahu skončil na
10. místě. Šimon Vála se ze
skupiny neprobojoval a poté
obsadil celkové 20. místo. Ve
čtyřhře si kluci nevedli bohužel dobře a vypadli v prvním kole.

Verva zlevnila vstupenky na hokej
Jako odměnu za fanouškovskou věrnost a za zachování
přízně týmu i ve chvílích, kdy
se mu nedařilo, zlevnil klub
vstupné z původních 250 korun k sezení a 150 korun k stání o 60 procent, respektive
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ní této trofeje přišlo Sdružení
sportovců Mostecka, které cenu
pojmenovalo po loni zemřelém
Františku Uhlířovi, dlouholetém
tajemníkovi Sportmostu.
Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec Mostecka za rok
2017:
Dospělí jednotlivci: 1. Markéta Jeřábková (házená), 2.
Ondřej Bíro (malá kopaná), 3.
Jakub Polák (malá kopaná), 4.
Petr Pastýřik (silové sporty), 5.
Dominika Zachová (házená), 6.
Tomáš Režný (malá kopaná), 7.
Jakub Langhammer (triatlon),
8. Petra Maňáková (házená), 9.
Dominika Müllnerová (házená), 10. Dominik Valenta (fotbal).
Dospělí kolektivy: 1. DHK
Baník Most (házená), 2. Kruš-

noman Triatlon Team Litvínov
(triatlon), 3. Gamblers Most
(malá kopaná).
Mládež jednotlivci: 1. Matěj
Havíř (bojové sporty), 2. Sophie Ellen Kučabová (krasobruslení), 3. Kamila Javorková
(plavání), 4. Tomáš Šebek (bojové sporty), 5. David Konečný (bojové sporty), 6. Lukáš
Svetlák (bojové sporty), 7. Michael Hauser (bojové sporty),
8. Tomáš Bažo (box), 9. Nikolas Gábor (box), 10. Filip Bobek (box). Mládež kolektivy:
1. Plavecký klub Litvínov, 2.
Oddíl krasobruslení Most, 3.
Škola bojových umění Most, 4.
SK Leon Most (bojové sporty),
5. BK Baník Most (box). Sportovec senior: 1. Zbyněk Zeman
(triatlon). Trenér/ka: 1. Michaela Smolková a Jana Nová (krasobruslení). Sportovní hvězda
Deníku: Jakub Langhammer
(triatlon)
(jak)

Fotbalisté divizního Baníku Souš absolvují v sobotu
poslední přípravní utkání.
To sehrají na domácí umělé
trávě. Jejich soupeřem bude
celek Spartaku Chrastava.
Střetnutí začíná v 11 hodin.

Blíží se fotbalový ples
Letošní fotbalový ples
chystají v Obrnicích. Zde se
uskuteční na sále kulturního
domu v sobotu 10. března od
20 hodin. K tanci a poslechu
bude hrát osvědčená kapela
Sortiment.

Lvi teď čekají na
soupeře
Až do finále krajské ligy
ledního hokeje prošel celek
Mostečtí Lvi, kde dvakrát
porazil Klášterec nad Ohří,
a to 10:4 a 8:6. Teď čeká na
svého dalšího soupeře v boji
o postup do vyšší soutěže.

První utkání hráčů
ročníku 2012
V sobotu 24. února v rámci tréninku základny nastoupili nejmenší hokejisté
týmu Mostečtí Lvi, hráči
ročníku 2012, ke svému
prvnímu přátelskému utkání proti hráčům z Loun. Ve
svém prvním utkání si hráči
vyzkoušeli své dovednosti
z tréninku a dovedli zápas
k vítězství. Sestava: Růžička – Bertlík, Bertl, Havlíček, Hostaša, Hůla, Pospíšil,
Rovenský, Raškov, Špaček,
Trpka, Uher. Trenér: Bertlík
starší.
(jak)
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Klaunova galaxie Josefa Tótha.
MOST - V Domově pro seniory v Barvířské ulici se uskutečnila slavnostní
vernisáž výstavy s názvem Radosti života. Jedná se o výstavu výrobků, které
vytvořili klienti domova pro seniory na
pravidelných aktivitách konaných v zařízení.
K vidění jsou ukázky z klubu ručních
prací, keramiky, pletení z pedigu, práce
uživatelů domova se zvláštním režimem
a ukázka individuální tvorby vyšívání,

fotografování, malby na profesionální
úrovni v podání abstraktního umění
nebo krajinek od Josefa Tótha.
Na úvod výstavy zazněla milá slova od
náměstkyně primátora Markéty Staré,
vedoucí zařízení Radky Tížkové a od uživatele domova pro seniory Josefa Tótha.
Zahájení výstavy sklidilo velký úspěch.
Výstavu můžete v domově pro seniory
v ASTŘE navštívit až do 7. března.
(sol)

Výstava potrvá v ASTŘE až do 7. března.
Na výstavu zavítal také ředitel MSSS Martin Strakoš
(vlevo). Toho nejvíc zaujal obraz J. Tótha Koule, který
získal několik ocenění.
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Zástupce šéfredaktorky:
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Vernisáž zahajovala také náměstkyně
primátora Markéta Stará (vlevo).

CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,

Svá dílka vystavuje i místní klub keramiky.

vlastní distribuce.
Předplatné:

S malováním začal
v padesáti, ve sbírce
má stovky obrazů
Ruční práce klientek domova Jarmily Strnadové a Marie Kořánové.

Osmdesátiletý a stále vitální Josef Tóth a jeho poetické krajinky.

Významnou část výstavy tvoří obrazy Josefa Tótha. Osmdesátiletý rodák z Maďarska, který žije v Mostě od šedesátých
let minulého století, namaloval
už úctyhodnou sbírku. Jeho
díla by se dala počítat na stovky. Jak sám na sebe Josef Tóth
prozradil, malování se věnuje
už třicet let a nejvíce ho oslovuje příroda, zejména krajina. Zalíbení našel ale i v abstraktních
námětech. „Každoročně namaluji několik obrazů, chodím na
společná setkání do Zubrnic,
kde malujeme se skupinou nadšenců společně. K malování jsem
přišel sám od sebe, nikde jsem se
neučil. Začal jsem, když mi bylo
padesát let,“ říká Josef Tóth. Inspiraci čerpá umělecky nadaný
senior nejen v přírodě, ale také
při sledování pořadů. „Inspiruje
mě příroda, ale i pořady v televizi o vesmíru, o přírodě, podmořský svět, cestopisy… Mám přírodu moc rád. Obrazy maluju
na místě, ale dodělávám je pak
ještě doma,“ líčí Josef Tóth. Nej-

více ho přitahuje krajina kolem
Českosaského Švýcarska, Hřenska a Polabí. „Malovali jsme například v Srbské Kamenici, kde
si několikrát do roka uděláme
společný plenér. Náměty jsem
hledal i nedaleko Jetřichovic,
kousek od mlýna, kde se natáčely pohádky. Například slavná
Pyšná princezna,“ říká o svých
oblíbených místech pro tvorbu
Mostečan.
Jeho tvorbu přestavují kromě
krajin i abstraktní díla, která
získala ocenění. „Můj nejoblíbenější obraz z abstrakce je Koule.
Ten už dvakrát získal první cenu.
Naposledy cenu ústeckého hejtmana. Jsou to takové moje fantazie, líbí se mi geometrické tvary,“
prozrazuje Josef Tóth, jehož díla
se objevila v minulosti například v Ústí nad Labem, v Čáslavi, v Mostě, v Lysé nad Labem,
kde obdržel druhou cenu od
středočeského hejtmana spolu
s plaketou. Obrazy Josefa Tótha
zdobí i společné prostory domova pro seniory v Astře. (sol)

Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

