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 � Drakula a ti Druzí

ČERVENÝ HRÁDEK - Na 
zámek Červený Hrádek 
můžete zavítat na 
strašidelnou výstavu  
o krvelačných bytostech. 
Prohlídky jsou každý den 
kromě pondělí od 10 do 
17 hodin. Výstava trvá do 
17. března. 

 � telemark festival

KLÍNY - Užijte si 9. - 10. 2.  
od 10 - 15 hodin ve 
Sportareálu Klíny víkend 
na telemarkových lyžích! 
Zapůjčení vybavení 
zdarma, možnost využít 
služby telemarkového in-
struktora. V sobotu večer  
afterparty s tombolou.

 � liDice 2018

MOST – Základní 
umělecká škola v 
Moskevské ulici zve na 
46. ročník Mezinárodní 
dětské výstavy Lidice. 
Otevřeno je od pondělí 
do pátku vždy od 13 
do 18 hodin. Vstupné 
zdarma.

MOST – Jste z Ústeckého kraje nebo rovnou z Mostu, či z Litvínova 
a dokážete uvařit nejen pro sebe, ale i pro své hosty? Staňte se dal-
ším hrdinou oblíbeného pořadu PROSTŘENO! 

Populární soutěžní pořad Prostřeno bude tentokrát z Ústeckého 
kraje. Pokud rádi vaříte a jste soutěživí, pak se můžete přihlásit do 
pořadu Prostřeno a vyhrát až 70 tisíc korun. Casting na soutěžící 
bude probíhat ve dnech 11. - 15. února. Stačí zavolat na tel. číslo 775 
075 387 a s produkcí se domluvit, kdy vás v rámci castingu navštíví.

Předveďte to nejlepší z vašeho kuchařského umění, překvapte své 
soupeře a získejte si sympatie diváků. Na nejlepšího hostitele týdne 
čeká nejen úžasná výhra, ale také spousta nových zkušeností neza-
pomenutelných zážitků a překvapení. Stačí jen dobře uvařit a zvlád-
nout roli hostitele. 

Soutěžní pořad Prostřeno můžete sledovat každý všední den od 
17.50 hodin na TV Prima. Úkolem pěti soutěžících je uvařit pro své 
hosty a předvést se jako nejlepší hostitel. Výhra 10 000 korun čeká 
i na diváckého vítěze.                                                                       (nov)

PROSTŘENO!
Hlaste se do soutěže

Finanční prostředky se po-
dařilo utržit za vstupné z před-
premiér veleúspěšného seriá-
lu Most!, který v současné době 
v premiéře běží v České televi-
zi a který promítli filmaři v pě-
ti městech po republice, včet-
ně města Mostu a Ústí nad La-
bem.  „Uspořádali jsme sérii pro-
jekcí prvních dílů seriálu v pěti 
městech. Je-li to komediální se-
riál, chtěli jsme lidem dopřát, 
aby se na něj dívali ve větším po-
čtu a pospolu, protože tak kome-
die vždycky lépe chutnají. Chtě-
li jsme také, aby tyto peníze pu-
tovaly zpátky do Mostu jako vý-
raz naší vděčnosti za podporu, 
kterou jsme ve městě jak od ob-
čanů, tak od místní radnice, po-
tažmo od kraje měli. Rozhodli 
jsme se, že prostředky nasměruje-
me sem do hospicu. Most v zása-
dě není jen název města a našeho 
seriálu, ale také možnost jak pře-
mostit radost, kterou seriál lidem 
udělal a dělá, k pomoci lidem, 
kteří ji potřebují,“ uvedl kreativ-
ní producent ČT Michal Reitler.  

„Chtěl bych poděkovat jak 
Ústeckému kraji, tak tvůrcům 

a hercům zastoupeným v seriálu. 
Jsem rád, že spolupráce tak pěk-
ně běžela, seriál nám dělá velkou 
radost a co víc říct… prostě Dyc-
ky Most!,“ poděkoval za město 
Most jeho primátor Jan Papa-
rega. Při předání šeku nechybě-
li také zástupci Ústeckého kraje, 
jehož filmová kancelář s filmaři 
rovněž úzce spolupracovala. „Se-
riál Most je jeden z důvodů, proč 
se těším na pondělí a musím říct, 
že se s tím samým výrazně setká-
vám i kolem sebe. Fantastický 
projekt budí fantastické myšlenky 
a jednou z nich je i darování pe-
něz právě k účelu, který je nena-
hraditelný. Za to všem velmi dě-
kuji a přeju, ať se filmovému štá-
bu daří, a ještě spoustu dalších 
skvělých projektů,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Ústeckého kraje 
Zdeněk Matouš. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

(Pro naše čtenáře připra-
vujeme do jednoho z příš-
tích čísel rozhovor s popu-
lárním hercem a představi-
telem hlavní role Martinem  
Hofmannem)

Šek předal do rukou ředitelce hospicu Blance Števicové Michal Reitler, kreativní producent České televize, režisér Jan Prušinovský (vpravo) a herec Martin 
Hofmann.  Za město Most nechyběl při slavnostní akci primátor Jan Paparega (zcela vpravo) a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš.  

Filmaři předali výtěžek ze seriálu Most! na hospic  
MOST – Filmový štáb, zástupci města a Ústeckého kraje tento týden 
navštívili mostecký hospic při předání finančního daru. Symbolický 
šek ve výši bezmála sto tisíc korun. Peníze upotřebí mostecký hos-
pic k nákupu léků tišících bolesti pro zdejší klienty a pacienty. 
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PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SANITÁŘE
Nabízíme:
• Nástup ihned
• Zajímavé mzdové podmínky
• Moderní pracoviště
• Práci pro stabilní a úspěšnou společnost
•  Zaměstnanecké benefity 

(5 týdnů dovolené, příspěvek 
na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění aj.)

Požadujeme:
•  Odbornou způsobilost 

k výkonu povolání 
• Zdravotní způsobilost
• Spolehlivost a samostatnost

Pozn.: Zájemci bez potřebné kvalifikace 
mohou absolvovat sanitářský kurz 
za finanční účasti zaměstnavatele.

Kontakt:
Bc. Jana Mackovčinová, Tel.: 478 032 548, E-mail: Jana.Mackovcinova@kzcr.eu

Města Litvínov a Most řeši-
la na sklonku uplynulého ro-
ku studii zkapacitnění silnice 
I/13 mezi Mostem a Litvíno-
vem s ŘSD. Jednalo se  zejmé-
na o technické řešení křižovatek  
u areálu litvínovské chemičky. 
Studie totiž navrhuje různé va-
rianty. Jednou z nich je vybudo-
vat v  rámci nové silnice křižo-
vatky okružní, na straně druhé 
křižovatky světelně řízené.    

Na světelných křižovatkách 
se shodlo ŘSD s Litvínovem. 
„Most nesouhlasil se světelnými 
křižovatkami, nicméně uznal, 
že neshoda pouze oddaluje ja-
kékoliv řešení, které by z  bez-
pečnostního hlediska bylo lep-
ší než současný stav. ŘSD pre-
feruje světelně řízené křižovat-
ky, které umožní řídit přejezdy 
souběžné tramvajové trati a zá-
roveň umožní daleko lépe řídit 
dopravu při mimořádných udá-
lostech,“ uvedl generální ředitel 
ŘSD ČR Jan Kroupa. Podle ŘSD 
by návrh okružních křižovatek 
nutil zpomalovat všechna vo-
zidla včetně mimošpičkových 

období. Větší plynulost zajistí 
právě světelně řízené křižovat-
ky, které při správně nastave-
ných režimech mohou reagovat 
na aktuální dopravní zatížení 
a provozní situace. „Úspěch tak 
velkého projektu vyžaduje pokud 
možno jednotný přístup všech 
zainteresovaných stran. Déle tr-
vající spory znamenají kompli-
kace v přípravě akce, časové zdr-
žení a oddálení realizace stavby, 
proto je projednání studie z naší 
strany věnována maximální po-
zornost,“ ujistil Jan Kroupa. 

V návaznosti na jednáních 
s městem Litvínov a Most pro-
běhla ještě schůzka se zástup-
ci Unipetrolu, kde se potvrdi-
la víceméně vybraná varianta. 
„Princip řešení (křižovatky ří-
zené světelnou signalizací a va-
rianta vedení v prostoru Záluží 
v nové stopě se zachováním stá-
vající silnice pro obsluhu a na-
pojení vjezdů do areálu Unipe-
trol) byl ujasněn,“ informovala 
mluvčí ŘSD ČR Nina Ledvino-
vá. Technické detaily by se měly 
upřesnit v rámci zpracování do-

kumentace pro územní rozhod-
nutí.  „Ze strany ŘSD je aktuál-
ně prověřován vliv změn projek-
tu na historicky platné územní 
rozhodnutí. Zároveň bude zpra-
cován aktualizovaný záměr pro-
jektu a předložen ke schvále-
ní Centrální komisi Minister-
stva dopravy ČR, a to přibližně 
v  březnu,“ uvedla Nina Led-
vinová. Letos se předpokládá 
zpracování aktualizované ne-
bo změnové dokumentace pro 

územní rozhodnutí. V dalších 
letech bude příprava pokračo-
vat zpracováním dokumenta-
ce pro stavební povolení, budou 
zahájeny výkupy a další potřeb-
né kroky. „Realizace se dá v tuto 
chvíli těžko odhadovat. Při bez-
problémové přípravě bez kom-
plikací je možný nejbližší termín 
zahájení realizace v roce 2022,“ 
uvedla mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic ČR.                                  

(sol)

Prodloužení čtyřpruhu  
se zaseklo na křižovatkách

Prodloužený čtyřpruh by měl být dlouhý 6,9 kilometru, přičemž vznikne 
nová jen jeho levá polovina. Stávající silnice I/27, která bude sloužit 
jako pravá polovina čtyřpruhu, se pouze zrekonstruuje. Předpokládané 
náklady na vybudování čtyřpruhu jsou ve výši okolo jedné a čtvrt 
miliardy korun.                                                                   Zdroj: www.mapy.cz

MOST -  V sobotu 2. února se 
zastavila veškerá doprava přes  
most pod Hněvínem na silnici 
I/27 mezi Litvínovem a Mostem.  
Provoz je zcela uzavřený v jedno-
směrném jízdním pruhu v úseku 
od směrového rozdělení ve směru 
Litvínov – Most až po křižovatku 
se silnicí I/13. 

O uzavření mostu pod Hněví-
nem, který čeká kvůli havarijnímu 
stavu oprava, informovala mos-
tecká radnice. Ta současně zveřej-
nila objízdné trasy a řidiče nabá-
dá k opatrnosti, zvláště v tomto ne 
příliš příznivém klimatickém ob-
dobí. „Žádáme všechny účastníky 
silničního provozu, aby dbali zvýše-
né opatrnosti a věnovali pozornost 
osazenému přechodnému doprav-
nímu značení. Pro doplnění uvádí-
me, že předmětný most je součástí 
silnice I. třídy a je tedy v majetku 
státu, a tudíž ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. S případnými 
dotazy ohledně průběhu stavebních 
prací a termínů se prosím obracej-
te přímo na ŘSD,“ uvedla mluv-
čí mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková.                               (nov)

Už je to tady – přes most nepřejedete!

Objížďka  ve směru Litvínov – Most vede po silnici I/27 Záluží, III/0272 Dolní Jiřetín a I/13 Komořany – Souš. 
Uzavírka potrvá do zahájení stavebních úprav mostu. Následně dojde k další úpravě objízdných tras.

Pasažéři žádali
 vyměnit sedačky

MOST - Pohodlněji se budou už 
brzy přepravovat cestující v ne-
dávno nově pořízené tramvaji 
EVO. Tu chce dopravce upravit 
podle požadavků občanů. 

„V rámci údržby a na zákla-
dě četných stížností cestujících 
dojde k  výměně sedadel v  té-
to tramvaji. Stávající jsou žlu-
tá, plastová a tvrdá. Vzhle-
dem k  tomu, že máme jen je-
diný vůz s  těmito typy sedadel, 
tak je sjednotíme a budeme mít 
ve všech našich vozech sedačky 
čalouněné. I přesto, že trendem 
všude ve světě je mít právě ta-
to jednoduchá a tvrdá sedadla, 
a to zejména z  hygienického 
hlediska,“ prozradil ředitel Do-
pravního podniku měst Mostu 
a Litvínova Daniel Dunovský. 

(sol)

Volební komisaři, hlaste se!
MOST - Zájemci o činnost v okrskových volebních komisích  v Mostě 
se mohou přihlásit na základě vyplněné závazné přihlášky do 23. 4. 
Telefonické nahlášení není možné. Zvláštní odměna za výkon funk-
ce pro předsedu činí 2 200 Kč, pro místopředsedu 2 100 Kč a člena  
1 800 Kč.

Formulář přihlášky s požadovanými údaji  je možné stáhnout 
v elektronické podobě na stránkách Magistrátu města Mostu, ne-
bo si jej vyzvednout v 1. patře budovy magistrátu před kancelá-
ří č. 116. Přihlášku je možné po vyplnění zaslat na e-mail: volby@
mesto-most.cz, případně poštou (nemusí být ověřený podpis) na 
adresu: Magistrát města Mostu, oddělení KPaT (volby), Radniční 
1/2, 434 69 Most, nebo odevzdat přímo v kanceláři č. 116, případ-
ně v podatelně magistrátu (vchod ze strany od hotelu Cascade).

První zasedání okresní volební komise v Mostě (včetně školení 
ČSÚ) se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. ve velké zasedací místnosti ve  
4. patře budovy magistrátu. V případě zařazení do komise bude 
zájemce v rozmezí od 25. do 30. 4.  kontaktován (písemně nebo 
telefonicky) ohledně upřesnění informací k zasedání komise (čís-
lo komise a čas jednání). Nezařazení zájemci budou dále vede-
ni jako náhradníci. Povinností člena komise je zúčastnit se 1. za-
sedání. Pokud se předseda nebo člen některého z jednání komi-
se nezúčastňuje, magistrát celkovou výši odměny poměrně krátí, 
a to podle evidence o účasti na jednáních komise.                                                                     

  (nov)
 

Volby se budou konat v pátek 24. května od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin. Informační centrum 
pro volby: Magistrát města Mostu, kancelář číslo 116 v 1. patře. 
Telefon: 476 448 336, e-mail: volby@mesto-most.cz.                (nov)

V  olby do europarlamentu

MOSTECKO – Záměr stavby nové čtyřproudové silnice mezi Lit-
vínovem a Mostem se pohnul z místa. V  přípravě je projekt pro 
územní rozhodnutí a se stavbou by se mohlo začít za tři roky. 



zpravodajství 8. února 2019 3

P tejte se politiků
Podle jakého opatře-

ní lze uplatnit výjimku 
ze zákona týkajícího se 
parkování motorových 
vozidel před přecho-
dem pro chodce. Kon-
krétně se jedná o ulici 
Marie Pujmanové, kde 
těsně před přechodem 
pro chodce je vyznačeno 
parkovací místo. Od to-
hoto parkovacího místa 
je vyznačená žlutá pře-
rušovaná čára chrání-
cí občany pro volný pří-
stup ke komunálnímu 
odpadu. Zde by rovněž 
motorová vozidla ne-
měla parkovat.

Situací v ulici Marie 
Pujmanové se v loňském 
roce zabývala komise do-
pravní Rady města Mos-
tu. V rámci projednání 
bylo komisí doporučeno 
zpracování dopravní stu-
die, která by navrhla zří-
zení vysazených chodní-
kových ploch tak, aby by-
la zlepšena bezpečnost 
na přechodech pro chodce v ulici Marie Pujmanové a zároveň nedo-
šlo k likvidaci tolik potřebných parkovacích stání. S ohledem na zá-
sadní dopravní problémy, které v současné době město řeší a s ohle-
dem na finanční možnosti města, vám však v současné době nejsme 
schopni sdělit termín pro zpracování zmíněné studie. Vzhledem ke 
značnému deficitu parkovacích a odstavných stání v uvedené části 
města jsou místní úpravou provozu povolena parkovací stání do bez-
prostřední blízkosti přechodů pro chodce. Tato dopravní situace je 
v ulici Marie Pujmanové zavedena již více jak 10 let. K uvedené situ-
aci je třeba dále doplnit, že dotčená část města je dopravně zklidně-
nou lokalitou v zóně nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h a současná 
legislativa uvádí, že ve zklidněných zónách se přechody pro chodce 
ani nemusejí zřizovat. Pokud se jedná o odstavování vozidel v zákazu 
stání před kontejnerovým stáním, pak sdělujeme, že tato záležitost je 
v kompetenci Policie ČR případně Městské policie Most.

Bylo by možné obnovit parkovací místa u kojeneckého ústavu, 
případně u Střední školy diplomacie a veřejné správy? Auta zde 
parkují libovolně a skoro není možné projet do ulice Husitská.

Máme k dispozici zpracovaný záměr úpravy předmětného parkovi-
ště včetně úpravy přilehlého přechodu pro chodce. Zároveň je v plá-
nu celkových oprav komunikací pro rok 2019 výměna živičného po-
vrchu v ulici Aloise Jiráska. S ohledem na tyto skutečnosti bude obno-
va vodorovného dopravního značení provedena v rámci realizace vý-
še popsaných dopravních úprav.

Plánuje se rekonstrukce povrchu vozovky a následné obnovení 
vodorovného značení hlavně na parkovištích v ulici Josefa Ševčíka?

V letošním roce je naplánována celková rekonstrukce komunikace 
ul. J. Ševčíka včetně parkoviště u bloku 723.

Odpovídal primátor města Mostu  
Jan Paparega

Jan Paparega

MOST – Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova i letos plánu-
je obnovit svůj vozový park. Na-
koupí nové tramvaje i autobusy. 

Počty autobusů dopravce se 
rozšíří o pět nových vozidel. 
„Uskutečníme nákup pěti kusů 
autobusů. Veřejná soutěž již pro-
běhla, a to elektronickou cestou. 
Vysoutěženo bylo pět nových vo-
zů od společnosti SOR. Tyto au-
tobusy v úplně novém designu 
bychom měli dostat v druhé polo-
vině letošního roku a budou jez-
dit v Mostě,“ informoval šéf Do-
pravního podniku měst Mos-
tu a Litvínova Daniel Dunovský. 

Pohodlnější svezení MHD 
budou mít i cestující v tramva-
jích. „Letos bychom měli obdržet 
také tři nové tramvaje. Původ-
ně nám je měl výrobce dodat až 
v roce 2020, ale na základě no-
vých jednání jsme dostali příslib 
dodání už na konci tohoto roku,“ 
informoval dále Daniel Dunov-
ský. Na nákup tří nových tram-
vají bude dopravní podnik čer-
pat dotaci, a to z programu tzv. 
sdružené investice ITI. Mělo 
by se jednat o tři velkokapacit-
ní tramvaje, přičemž cena jedné 
by měla vyšplhat k částce pěta-
třiceti milionů korun. „Vítězem 
na dodávku těchto tramvají se 
stala česká společnost. Už od to-

hoto výrobce tři tramvaje máme 
a jsou osvědčené. Navíc historic-
ky byly u nás všechny tramvaje 
české a drží si stále svou vysokou 
kvalitu,“ zmínil výhody ředitel 
Dunovský. Všechny tři tramvaje 
by měly být plně nízkopodlaž-
ní, klimatizované a s wi-fi při-
pojením. 

Nyní je v provozu, v Mos-
tě i Litvínově, celkem 48 tram-
vají. Z toho jsou tři nové a dvě 
tramvaje předělané ze starších 
typů T3 na nové, typu VARIO. 
„Zatím jsme přestavěli dvě tako-
véto tramvaje, ale tento projekt 
jsme zatím pozastavili. Máme 
možnost z dotací pořídit tram-

vaje nové, a tudíž chceme vyu-
žít především této možnosti. Po-
kud se v budoucnu neobjeví další 
příležitost čerpání dotací na no-
vé tramvaje, k projektu přestav-
by tramvají se vrátíme. Pro tento 
záměr máme ještě 43 vhodných 
kandidátů,“ doplnil Daniel Du-
novský.                                   (sol)

Svezeme se v nových  
autobusech i tramvajích

Vozový park dopravního podniku se opět zmodernizuje. Vloni do něj přibyla například předělaná tramvaj T3, 
kterou co nevidět doplní další kousky. Na snímku ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

Z důvodu plánované revize 
fondu bude oddělení pro děti 
a mládež ve dnech 4. – 16. úno-
ra  uzavřeno. V této době nebu-
de možné vracení ani půjčová-
ní. Netýká se to ale elektronic-

kých knih. „Revize fondu vyplý-
vá z knihovního zákona. Je nutné 
ji provést vždy jednou za patnáct 
let a nyní přichází řada na dět-
ský fond,“ upřesnil ředitel mos-
tecké knihovny Petr Petrik. Za-

městnance knihovny tak v  ná-
sledujících dnech čeká náročná 
práce. „Kontroluje se přítomnost 
všech knih, cédéček, her a všeho, 
co obsahuje dětský fond, přičemž 
budeme zjišťovat, zda něco chy-
bí a podobně.  V  polovině úno-
ra budeme mít základní výstup 
a následně se provede generál-
ní servis, kdy se budou věci sčí-

tat,“ popsal náplň revize ředitel. 
Ostatní oddělení knihovny fun-
gují v běžném režimu. . „Čtená-
ři dětského oddělení, kteří ma-
jí vypůjčené knihy a další mate-
riál a měli by je k  tomuto datu 
vracet, nemusejí mít obavy. Vý-
půjčky se automaticky prodlužu-
jí,“ ujistil ředitel. 

(sol)

Dětské oddělení v knihovně je zavřené
MOST –  Městská knihovna Most uzavřela dětské oddělení. Probíhá 
tu revize knižního fondu, a to až do 16. února.  Vypůjčené knihy z to-
hoto oddělení nelze v tuto dobu  vracet ani půjčovat.  

MOST – Do konce března mají 
majitelé psů povinnost uhradit 
poplatky za psy. Vloni v Mostě 
zaplatilo poplatek 6 069 maji-
telů psů. V porovnání s přede-
šlými roky evidence ukazuje, 
že počet psů ve městě se sni-
žuje. 

K 23. lednu 2019 evidoval 
mostecký magistrát 5 526 psů. 
„Z minulých let nelze zjistit 
přesný počet psů, neboť se evi-
dence vždy na konci roku aktu-
alizuje a odhlášení psi jsou vy-
řazeni. Máme pouze přehled 
plátců, který je zkreslující. Pro-
gram totiž uvádí i plátce s více 
psy, plátce odhlášených psů ne-
bo plátce, kteří mají evidova-
ný přeplatek či nedoplatek, ale 
psa již nemají,“ informovala 
mluvčí Magistrátu města Mos-
tu Alena Sedláčková. 

Na poplatku ze psů se za rok 
2018 vybralo přes dva a půl mi-
lionu korun. Město ale evidu-
je také  stovky dlužníků. Těm 
by mohlo prodlení a neuhra-
zení poplatků přijít draho. Za 
svého mazlíčka by totiž moh-
li zaplatit o polovinu až třikrát 

víc. „V roce 2018 bylo vystave-
no 379 platebních výměrů z dů-
vodu neuhrazení místního po-
platku ze psů. Z toho bylo 237 
vystaveno s navýšením na troj-
násobek poplatku. Navýšení po-
platku bylo za zhruba 460 tisíc 
korun. Po nabytí právní moci se 
pohledávky předávají k  vymá-
hání,“ uvedla mluvčí. 

Při neuhrazení poplatku ma-
gistrát nejdříve pošle oznáme-

ní obyčejným dopisem, pří-
padně e-mailem. 

Pokud není poplatek stále 
uhrazen, zašle magistrát pla-
tební výměr za kalendářní rok 
bez navýšení.  „Navýšení po-
platku je vyměřováno podle po-
čtu prodlení, tedy při druhém 
50 %, při třetím 100 % a poté již 
využíváme možnosti zvýšení na 
trojnásobek,“ apeluje na dluž-
níky mluvčí Alena Sedláčková.  

Záchranáři  
a canisterapeuti bez 

poplatků 
Osvobozeni od poplatků 

za psy po dobu jednoho roku 
jsou lidé, kteří si psa osvoji-
li z útulku. „Osvobozeni od po-
platků, a to po dobu šesti měsí-
ců, jsou i ti, kteří svého psa ne-
chají označit mikročipem. Zcela 
osvobozeni jsou pak osoby pro-
vádějící canisterapii nebo zá-
chranářské práce, po předložení 
osvědčení či certifikace,“ vyjme-
novala dále Alena Sedláčková. 

Očkování zdarma
Majitelé psů si již zvykli, že 

město každoročně (v květnu) 
organizuje bezplatné očková-
ní jejich mazlíčků. „V roce 2018 
bylo na náklady města oočková-
no 364 psů,“ uvedla Alena Sed-
láčková. Očkování zdarma se 
týká  psů, kteří jsou přihláše-
ni v evidenci magistrátu a je-
jich majitelé za ně uhradili po-
platek.                                      

 (sol)

Poplatky za psy do konce března! 

Platit poplatky je povinností všech majitelů psů. Ne každý tak ale činí. 
V roce 2017 evidoval magistrát 559 dlužníků s pohledávkami přes tři 
miliony a sedm set tisíc korun!

Nemocnice vydaly
zákaz návštěv

ÚSTECKÝ KRAJ/MOST – Krajská zdravotní vydává až do odvolání 
zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích. Zákaz se tak týká i Ne-
mocnice Most. 

Zákazem vydaným od 1. února reaguje na doporučení Krajské 
hygienické stanice Ústeckého kraje, která informovala o zvýšení ne-
mocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji. Zákazy pla-
tí na všech odděleních: Nemocnice Most, Nemocnice Děčín, Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemoc-
nice Chomutov. A již od konce ledna také na Oddělení následné pé-
če Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, se sídlem v Ryjicích.

(sol)

Zákaz navštěvovat pacienty platí i v mostecké nemocnici.

Magistrát má nového tajemníka
MOST - Magistrát města Mostu má nového tajemníka. Do funk-

ce šéfa úředníků byl k 1. únoru jmenován Ing. Petr Krupička. Před 
touto funkcí působil rovněž na  mosteckém magistrátu jako vedou-
cí finančního odboru.                                                                       (nov)
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PONDěLÍ
Gulášová  35 Kč
150 g Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Vepřový špíz ve slaninové omáčce, šťouchaný brambor 115 Kč
150 g Pikantní řezanka z kuřecích jater, dušená rýže 105 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a fritátovými nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí rostbeef, opečený brambor, tatarská omáčka 125 Kč
150 g Vepřové maso na houbách, dušená rýže 115 Kč
150 g Sekaná pečeně, bramborová kaše, polníčkový salát 99 Kč

STŘEDA
Boršč  35 Kč
220 g Pečené kuřecí stehno, červené zelí, bramborové noky 125 Kč
150 g Pečený karbanátek se slaninou a žampiony, bramborová  
 kaše, okurkový salát 115 Kč
150 g Uzené maso, hrachová kaše, kyselá okurka, cibulka 99 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí prso plněné špenátem a sušeným rajčetem,  
 šťouchaný brambor 115 Kč
350 g Špagety carbonara 99 Kč

PÁTEK
Špenátový krém 35 Kč
150 g Husarská roláda, bramborová kaše, zelný salát 125 Kč
150 g Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, citron 115 Kč
150 g Vepřová játra na slanině, dušená rýže 105 Kč
SPECIÁL 340 g – PEČENÉ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM  
 A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI 165 Kč

POLEDNÍ MENU
11. 2. – 15. 2. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

Rozmáňo: King Kong  
Člověk nebo zvíře?

MOST – Divadlo rozmanitostí uvede v sobotu 9. února od 10 hodin 
pohádku  King Kong – Člověk nebo zvíře?

Sci-fi plné napětí, neuvěřitelných událostí, humoru i lásky ja-
ko z filmového plátna. Apokalyptický loutkový biják! Příběh ob-
rovitého opa z Ostrova lebek, kde stále přežívají pravěká zvířata 
a kam lidská noha dosud nevkročila. I příšerný obr může mít srd-
ce! I malý člověk může být bezcitný! A jak! Původní hra, inspi-
rovaná námětem Edgara Wallace, legendárního mistra detektivek 
a duchovního otce King Konga. Vstupné: 90 Kč, pohádka je urče-
ná pro děti od 6 let.                                                                      (nov)

Další školy „v teple“ 
MOST – Město bude žádat o dotaci na zateplení škol. Tentokrát je na 
řadě základní škola v ulici J. A. Komenského.  

Na dva projekty podá město Most žádost o dotaci z  programu 
Životní prostředí 2014-2020. Jedná se o zateplení budovy základní 
školy J. A. Komenského (15. ZŠ) a o rekonstrukci vzduchotechniky 
v budově téže školy. „Zbývají nám zateplit poslední tři základní ško-
ly. Z části se jedná o 3. ZŠ v ulici U Stadionu, ale také 18. ZŠ v ulici 
Okružní. Radní schválili podání žádosti na 15. ZŠ. Škola je ve velmi 
špatném stavu a určitě si to zaslouží,“ informovala náměstkyně pri-
mátora Markéta Stará. 

Na zateplení budovy může činit dotace od 35 do 50 % v závislosti 
na dosažených úsporách. V případě systému nuceného větrání a re-
kuperací dosahuje dotace maximálně 70 %. Předpokládané nákla-
dy na zateplení činí zhruba 41,5 milionu korun s předpokládanou 
účastí města 26 milionů Kč. Náklady na druhý projekt se odhadují 
na zhruba 6,8 milionu korun s předpokládanou účastí města 2 mili-
ony korun.                                                                                           (sol)

Rokáč nabitý muzikou
MOST – Návštěvníky  mosteckého Rokáče Vinohrady opět čeká ví-
kend nabitý skvělou muzikou. V pátek 8. února od 20 hodin Mos-
tecký hudební spolek zve na Malý Rockový Most 2019.

 V pátek zahraje v rokáči  domácí VELRYBA, podpoří ji chomu-
tovská ABDERA a KABÁT BAND CV.  Ve zcela jiném duchu pro-
běhne sobotní večer 9. února. Mladý a velmi talentovaný jazzový 
pianista Martin Rufer se po několika měsících od debutového vy-
stoupení s kapelou MARTIN RUFER QUARTET opět vrací na mís-
to činu. Kvartet se zaměřuje na jazzovou improvizaci, prokládá ji 
však staršími i novějšími žánrovými standardy. Pánové se ovšem 
nebojí potykat si s blues nebo funky. Můžete se tedy těšit na netra-
diční hudební zážitek. Začínáme ve 21 hodin.                           (nov)

Představení King Kong pobaví malé i dospělé.

ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO –  
Letos se může veřejnost zapo-
jit do výběru míst pro měření 
rychlosti a přispět ke zvýšení 
bezpečnosti na silnicích. Tipy 
lze nově navrhovat přímo do 
mapy míst a nebo hlasovat již 
pro vybrané úseky, a to až do 
28. února 2019. 

Letos 3. dubna proběhne 
v rámci celé Evropy dopravně 
bezpečnostní akce pořádaná or-
ganizací TISPOL. Akce s názvem 
SPEED MARATHON je zamě-
řená na dodržování rychlost-
ních limitů. „Policie České repub-
liky na základě dopravně bezpeč-
nostních analýz v daném teritoriu 
a vlastních vytipovaných riziko-
vých lokalit bude provádět po ce-
lý den měření rychlosti. Nejsou to 
ale jen policisté, kteří vybírají úse-
ky, na kterých dopravně bezpeč-
nostní akce proběhne. Jste to i vy, 
občané. Rádi bychom znali i váš 
názor,“ obrací se s výzvou na ve-
řejnost policejní mluvčí Policej-
ního prezídia ČR Hana Rubášo-
vá. Jestliže znáte riziková mís-
ta, víte o úseku, kde řidiči poru-
šují předpisy, můžete se zapojit 
do výběru míst, kde budou po-
licisté dohlížet na bezpečnost 
a plynulost. „Cílem těchto pre-
ventivních akcí je především sní-
žit dopravní nehodovost a zvýšit 

bezpečnost na pozemních komu-
nikacích,“ sdělila mluvčí. Tipy je 
možné zaznamenat na interne-
tové stránce www.bezpecneces-
ty.cz/spee dmarathon. Hlasová-
ní je již spuštěno a potrvá až do 
konce února. Na Mostecku i Lit-
vínovsku jsou již vybrané úseky, 
pro které lze hlasovat. 

 LITVÍNOVSKO -  V  ulici 
Podkrušnohorská v  úseku mezi 

ulicemi Lesní a Hrnčířská, Pod-
krušnohorská před křížením ulic 
Chudeřínská a Martinů, na PKH 
směrem na Janov (za kruhovým 
objezdem nedaleko Japeku). Dá-
le na silnici I/27 v Záluží u Litví-
nova – v úseku před chemičkou, 
u areálu chemičky a také na I/27 
u odbočky na bývalé Kopisty. 

MOSTECKO - Dvě místa 
s měřením rychlosti na Žatecké,  

v ulici M. Pujmanové a na Výslu-
ní v ulici Česká. 

U obcí na Mostecku v Českých 
Zlatníkách a též na silnici I/27 za 
Havraní. Pokud s  těmito vybra-
nými úseky souhlasíte, můžete 
je označit v mapě na uvedených 
stránkách „palcem nahoru“, nebo 
nesouhlasíte, a pak takový úsek 
označte „palcem dolů“.   

(sol)

 Vyberte místa pro měření rychlosti

 S výběrem úseků, na které se zaměří radary, může pomoci veřejnost.

Aktivita a vzdělávání v se-
niorském věku může být pro 
seniory významným příno-
sem. „Jsme ve fázi, kdy se na-
bírají noví členové klubu. Te-
dy ti, kteří nejsou organizová-
ní v Mostě v jiném senior klubu 
a mají možnost přihlásit se do 
našeho,“ uvedl ředitel mostec-

ké knihovny Petr Petrik. Jed-
ná se v pořadí o devátý senior 
klub ve městě. Proto má pořa-
dové číslo devět a odtud i Seni-
or klub S9. 

„Budeme se věnovat hlavně 
kulturním a osvětovým činnos-
tem. Naší snahou bude se seni-
ory dělat vše, co knihovna na-

bízí. Půjde o činnosti souvise-
jící s  literaturou, vzděláváním, 
o kulturně sociální aktivity, ale 
i sportovní aktivity,“ prozradil 
ředitel knihovny.  

V  současné době  Senior 
klub S9  eviduje na třicet při-
hlášek. „Vedoucí klubu bude 
naše zaměstnankyně Naděžda 
Kimlová, která si vede databá-
zi lidí seniorského věku, již se 
zúčastňují nejrůznějších akti-
vit. Naším záměrem je oslovit 
seniory, zda by měli o tyto ak-

tivity zájem, a pokud ano, sta-
čí, pokud si vyplní přihlášku. 
Ta je k dispozici v knihovně a je 
zdarma,“ podotkl dále Petr Pe-
trik.  

Ideální stav by podle vedení 
knihovny byl, pokud by senior 
klub S9 sdružoval alespoň na 
padesát seniorů. Ti se budou 
pravidelně scházet a pláno-
vat nejrůznější aktivity, o které 
bude zájem. „Součástí by mě-
ly být také zájezdy a podobně,“ 
doplnil ještě Petr Petrik.   (sol)

Při knihovně vzniká nový senior klub
MOST – Mostecká knihovna plánuje nový senior klub. Cílem je in-
tegrovat seniory do společnosti a nabídnout jim hodnotné využití 
volného času. Zájemci se mohou zaregistrovat do Senior klubu S9 
zdarma. Stačí si jen vyzvednout a vyplnit přihlášku. 

MOST – V  Mostě se chystají no-
vinky pro milovníky kol. Nové 
cykloboxy, a to i do škol! Zlepšit 
by se měla také kvalita jízdy na 
kole po městě – dojde na obno-
vu značení cyklotras a vzniknou 
i trasy zcela nové. 

Už za několik týdnů budou mít 
cyklisté v  Mostě příležitost bez-
pečně zaparkovat kola, a to hlav-
ně v oddychových zónách. Insta-
lovat se totiž budou nové cyklo-
boxy. „Ty se právě vyrábějí a bu-
dou na jaře umístěny na Matyldě, 
Benediktu a v blízkosti budoucího 
3D bludiště na Šibeníku. Instalo-
vat se budou  tři sady cykloboxů, 
každá s boxy pro osm kol,“ infor-
moval Kamil Novotný, koordiná-
tor městské mobility Magistrátu 
města Mostu.

Město navíc uvažuje o umís-
tění cykloboxů, případně jiné 
řešení „parkování“ kol, kolobě-
žek či jiných nemotorových pře-
pravních prostředků užívaných 
staršími dětmi a studenty v are-
álech škol. Žáci na koloběžkách 
či na bicyklech by se tak mohli 
stát častějším obrázkem. „Cílem 
je hledat takové formy dopravy do 
školy, aby rodiče nemuseli zbyteč-
ně vozit děti do školských zaříze-
ní, před kterými v ranních hodi-
nách často vznikají kolizní situa-
ce, a především jsou tyto cesty au-
tem mnohdy zcela zbytečné,“ míní 

Kamil Novotný. Aktuálně se chce 
město zaměřit na děti od 13 let. 

Přes zimu se také plánuje ob-
novení a doplnění směrového 
značení cykloturistických tras 
v okolí města i v intravilánu či vy-
tvoření nových cyklotras v  rám-
ci rekonstrukcí ulic. „Na zákla-
dě hodnocení stavu komunikací se 
nyní řeší konkrétní možnosti pro-
pojit obnovy povrchů vozovek a re-
konstrukce ulic s obnovou doprav-

ního značení pro cyklisty a dopl-
ňování systému tras. Obnova do-
pravního značení cyklistických 
tras bude upřednostněna na hlav-
ních trasách cyklistů. Nové zna-
čení by mělo vzniknout napří-
klad v ulici Višňová, Českosloven-
ské armády nebo ve Vtelně v ulici 
Ke Kostelu,“ prozradil dále Kamil 
Novotný. 

 Město ani letos nezapome-
ne na „spanilé“ cyklojízdy. Ty 

připravuje každoročně na úvod 
a konec turistické sezony. „Přes-
né trasy zatím nejsou známy, ale 
obvykle se volí dvě  - pro zdatněj-
ší i méně zdatné cyklisty, tak aby si 
přišli na své nejen sportovci, ale ta-
ké rodiny s malými dětmi. Zaháje-
ní turistické sezony je letos pláno-
váno na neděli 28. dubna a ukon-
čení potom na neděli 29. září,“ 
upřesnil ještě Kamil Novotný. 

(sol)

Školáci, buďte „in“!  
Do školy na kolech i koloběžkách

Ukázka cykloboxů z Prahy. Most bude mít podobné.                                                        (Foto: Boxline system s.r.o.)



Spolehlivý servis
Byl šťastný. Všechno, na co sá-

hl, se mu dařilo. V práci ho po-
výšili a dostal lepší plat. S Květou 
měli nádherné manželství, rozu-
měli si a milovali se. Mohl si do-
volit hypotéku, a tak si koupili 
malý domek na předměstí. Když 
mu Květa oznámila, že je těhot-
ná, byl nejšťastnější chlap na svě-
tě. Od prvního oka-
mžiku se kolem Kvě-
ty točil, jako by byla 
jediná žena v požeh-
naném stavu. Nedo-
volil jí na nic sáh-
nout, všechno dělal 
za ni.  Byl v sedmém 
nebi. Květa si mohla 
říci o všechno, on by 
jí snesl modré z ne-
be. Po sedmi měsí-
cích se jim narodili 
dva rozkošní malin-
cí kluci. Oni i jejich 
máma byli zdraví. Nic nemohlo 
zkalit rodinné štěstí. Z práce ka-
ždý den pospíchal domů, chtěl co 
nejvíce času trávit s Květou a dět-
mi. Ve firmě se mu podařilo do-
táhnout do zdárného konce je-
den projekt, za který dostal vel-
mi slušnou odměnu. S Květou 
se proto rozhodli, že koupí ma-
lé zánovní auto. Když on odje-
de rodinným autem do práce, 
aby mohla Květa s dětmi na ná-
kup nebo k rodičům. Prvních ně-
kolik měsíců rodina ladila tem-
po a organizaci dne, ale pak si na 
život s dvojčaty manželé zvyk-
li a všechno bylo skvělé. Miloval 
svou ženu i děti a Květa mu oplá-
cela stejnou mincí. Neměl nej-
menší problém. Když mu jed-
nou Květa zavolala do práce, že se 
jí rozbilo auto a ona s dětmi sto-
jí na parkovišti před nákupním 
centrem, netušil, že je to začátek 
všech problémů. Pro svou rodinu 
zajel, odvezl je domů a auto ne-
chal odtáhnout do servisu. Mys-
lel si, že se vše rychle vyřeší. Na 
Květe a synech nehodlal šetřit 
a riskovat neprofesionální opra-
vu, nechal proto auto odtáhnout 
do autorizovaného servisu. Po 
týdnu si pro něj přišel s tím, že je 
vše v pořádku. Za další měsíc se 
ale situace opakovala. Květa opět 
volala, stála s autem u krajnice 
a nemohla jet dál. To už začal být 
nervózní. Ani trochu se mu nelí-
bilo, že by jeho žena a děti měly 
jezdit tak nespolehlivým autem. 
Tentokrát věnoval opravě větší 
pozornost. Zajímal se, co vlast-
ně autu je a jak budou v servisu 
postupovat. Dozvěděl se ale jen, 
že šlo o nevýznamnou závadu 
na převodovce, kterou mechanik 
odstranil. Auto ale nejelo hned 
druhý den. To už měl všeho prá-
vě dost. V servisu si s technikem 
ostře vyměnili názory, ale niče-
ho se nedomohl. Servis prý po-
stupoval přesně, jak měl. Odstra-
nil závadu, a pokud vznikla no-
vá, není možné uplatnit reklama-
ci. Auto opět opravili a účtovali 
si slušnou cenu. Květa se ale bála 
nespolehlivým vozem jezdit. Ani 
on si nepřál, aby s dětmi opět zů-
stala někde stát. Nějaký čas pro-
to jezdil manželčiným autem do 
práce on, Květa pak využívala ro-
dinný vůz. Když měl odjet na slu-
žební cestu do zahraničí, dohodl 
se s Květou, že odjede větším vo-
zem a ona ty dva dny, než se vrátí, 
nikam jezdit nebude. Musela mu 
slíbit, že s klukama do malého au-
ta nenastoupí. Až se vrátí, nespo-
lehlivé auto prodá a pořídí Květě 
něco nového. Dařilo se mu dob-
ře, mohl si dovolit splácet hypo-
téku i leasing. Večer se ubytoval 
v hotelu nedaleko firmy, kde měl 
druhý den jednání. Ještě si s Kvě-
tou volali. Na noc si vypnul zvuk 
mobilního telefonu. Chtěl se vy-
spat. Ráno našel několik zmeš-
kaných hovorů z neznámého čís-

la a SMS, aby se hned ozval zpět 
v záležitosti své rodiny. Také mu 
po půlnoci volala Květa. A napsa-
la zprávu, že jeden z chlapců má 
vysokou horečku a že s oběma je-
de do nemocnice. Jen aby měla 
jistotu. Srdce mu hlasitě tlouklo, 

když vytáčel to čís-
lo. Měl strach o sy-
na. Květa sice psa-
la, že jen tak pro jis-
tou, ale u malých dě-
tí nikdo neví přesně, 
co jim vlastně je. Te-
lefon chvíli vyzváněl, 
pak se na druhé stra-
ně ozval hlas. Muž se 
představil. Byl to po-
licista. Poslouchal, 
co mu ten člověk ří-
ká a zvedal se mu ža-
ludek. Nakonec te-

lefon odložil, odběhl do koupel-
ny a zvracel. Křeče mu zmítaly 
celým tělem. Květa měla v noci 
nehodu. Její auto zůstalo nesmy-
slně stát uprostřed silnice, když 
vjížděla z vedlejší na hlavní. Ři-
dič kamionu, který jel po hlav-
ní, nemohl střetu zabránit. Ma-
lé autíčko zcela převálcoval. Kvě-
ta i obě děti byly na místě mrtvy. 
Ten den se mu zhroutil svět. Je-
ho život se změnil v pustinu. Za-
vřený ve svém pokoji nikomu ne-
bral hovory a nikoho nepouštěl 
dál. Zmítal se v pláči několik ho-
din. Pak z hotelu odjel domů. Už 
byl klidný. Jeho tělo, srdce i mysl 
prostoupil chlad. Bez emocí, bez 
výrazu, klidně a chladně přijímal 
projevy účasti a soustrasti. Stejně 
klidně a chladně pohřbil svou že-
nu a děti. Lidé se na něj dívali, jak 
klidně a bez výrazu stojí u rak-
ví svých nejbližších a říkali si, že 
to je divné. Měl by být smutný. 
Běl by plakat. S nikým se nechtěl 
o neštěstí bavit. Vyslechl si poli-
cejní zprávu, vyslechl řidiče ka-
mionu, který se mu přišel omlu-
vit. Řekl mu, že jemu vinu nedá-
vá. Ve firmě si vzal volno. Jeho 
nadřízení mu ho rádi dali. Jen ať 
je doma a dá se trochu dohroma-
dy. Nikdo nevěděl, jak se k němu 
chovat, jak s ním mluvit. Kontak-
tovali ho přátelé s nabídkou po-
moci. Všechny odmítl. Chtěl být 
sám. Zavřel se v domě, kde žil 
s Květou a chlapci. Nespal, neje-
dl. Jen chodil po domě a bral do 
rukou hračky, oblečení, hřebeny, 
nádobí, vše, čeho se dotýkali jeho 
nejbližší.  Pomalu v něm uzrávalo 
rozhodnutí. Byl sportovní střelec 
a měl doma hned několik zbraní. 
To mu ale nestačilo. Naplnil ka-
nystry benzínem a podle návodu 
na internetu si připravil zápalné 
láhve. Věděl, že ráno před osmou 
hodinou bývají v servisu, kam dá-
val Květino auto, jen zaměstnan-
ci. Zákazníci přicházeli až po de-
váté hodině. Přijel k servisu a ne-
chal auto přímo před vchodem. 
Klepal na skleněné dveře. Vi-
děl, jak ke dveřím přichází tech-
nik, který přebíral zakázky. Ode-
mkl a otevřel jen na kousek. Ne-
stačil mu říci, že mají ještě zavře-
no. Zabil ho ranou do čela. Prošel 
dovnitř a šel do dílny. Tady zasti-
hl mechanika, který auto jeho že-
ny opravoval. I toho zabil jedinou 
ranou z pistole. Výstřel vylákal 
z kanceláře dalšího člověka. Ne-
znal ho, ale patřil do firmy, a tak 
zastřelil i jeho. Nechal těla na 
místě a všude po servisu i dílně 
rozlil benzín. Pak vyšel ven a ho-
dil do servisu několik zápalných 
lahví. Oheň během chvíle začal 
stravovat celou budovu. Další zá-
palné láhve naházel na auta za-
parkovaná před servisem. Slyšel 
kvílení sirén, které se stále blíži-
lo. Hodil ještě jednu lahev a oto-
čil zbraň proti sobě. Poslední vý-
střel patřil jemu.                       (pur)

soudnička
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N apsali jste nám

Závodní víkend The Most American Show NASCAR a sraz 
veteránů a amerických dvoustopých i jednostopých vo-
zidel autodrom přivítá ve dnech 29. a 30. června.

MOST - Také v  letošním roce se 
návštěvníci závodů historických 
vozů na mosteckém autodromu 
mohou těšit na bohatý dopro-
vodný program. Jeho součástí 
bude opět sraz majitelů veterá-
nů, a to jak automobilů, tak mo-
tocyklů. Tentokrát ale přehlídku 
zpestří vozidla vyrobená ve Spo-
jených státech. 

Pořadatelé připravili pro účast-
níky srazu zajímavý bonus. Prv-
ních 100 majitelů veteránů, kte-
ří se přihlásí a na sraz dorazí, 
získají vstup do areálu autodro-
mu na celý víkend zdarma. Ta-
to prémie platí také pro prvních 
50 přihlášených majitelů americ-
kých vozidel. „Ostatním účastní-
kům srazu pak poskytneme zvý-
hodněné vstupné 290 Kč na celý 
víkend. Běžná vstupenka v  před-
prodeji přitom činí 290 Kč pro jed-

nu osobu na jeden 
den. Vstupné platí 
na tribunu, divác-
ký svah i do depa 
závodních strojů. 
Její držitel se mů-
že zúčastnit i spa-
nilé jízdy historic-
kých a amerických 
vozů po závodní 
dráze,“ upřesnila 
eventová mana-
žerka společnos-

ti AUTODROM MOST Michae-
la Rosenkranzová.

Vzhledem k  rozšíření srazu 
o produkci severoamerického au-
tomobilového průmyslu se očeká-
vá rekordní počet vozidel. „V loň-
ském roce dorazilo na 155 majite-
lů veteránů, letos společně s maji-
teli amerických aut to bude určitě 

přes 200. Pro diváky tak bude ex-
pozice pestřejší a mnohem zají-
mavější. Bude to skvostná podíva-
ná, která stojí za to závodní víkend 
navštívit. Platí to samozřejmě ta-
ké o spanilé jízdě po velkém závod-
ním okruhu, uskuteční se po oba 
dny, tedy v sobotu i v neděli,“ do-
plnila eventová manažerka. (nov)

Letošní sraz veteránů zpestří  
americké vozy a motocykly

Dobrovolníci jsou v nemocni-
cích důležitou součástí personá-
lu. Do  nemocnic Krajské zdra-
votní jich dochází několik desí-

tek. Pokud vám není lhostejný 
život ostatních a chcete nezišt-
ně pomáhat, například v mos-
tecké nemocnici, navštivte Dob-

rovolnické centrum. Zde  každé-
ho zájemce proškolí a informují 
o způsobu dobrovolnické práce. 
Na věku nezáleží - od mladých 
studentů až po aktivní seniory. 
Jde především o psychosociál-
ní podporu pacienta a způsob, 
jak nemocnému zpříjemnit do-
bu  v  nemocnici. Dobrovolník 

může v mezích svých dovednos-
tí a schopností být pro pacienta 
vítaným návštěvníkem, společ-
níkem a také pomocníkem. Veš-
keré dobrovolnické služby jsou 
pacientům poskytovány zce-
la bezplatně. Nemocní mohou 
o službu dobrovolníka požádat 
ošetřující personál.              (nov)

Staňte se dobrovolníkem, pomáhejte nemocným 
ÚSTECKÝ KRAJ  – Za osamělým pacientem na nemocničním oddě-
lení přijde dobrovolník jen proto, aby mu dělal společnost. Nebo 
třeba, aby mu přinesl nákup, přečetl knihu, pomohl mu projít se po 
chodbách. Stát se dobrovolníkem v Krajské zdravotní může každý.

„Po sérii mizerných výkonů, 
kdy se Lvi od prosince výsled-
kově i herně dost trápí, nastou-
pí na lavičku nová posila. Hlav-
ním trenérem A-týmu MOS-
TEČTÍ LVI se stává Vladimír 
Machulda. Vystřídá tak v čele 
Kamila Kašťáka, který společně 
s Vladimírem Šafnerem zůstává 
u týmu do konce sezóny na pozi-
ci asistenta,“ informoval  mana-
žer týmu Lukáš Bednařík.

Vladimír Machulda je mo-
stecký rodák a zkušený hráč, 
který začínal poznávat hokej na 
litvínovském ledě. „Zde se ta-
ké stal součástí extraligového tý-

mu, dále pokračoval přes Třinec 
do Slavie, než ho jeho nastar-
tovaná kariéra zavedla do Fin-
ska. Na severu pak posílil něko-
lik týmů, hrál ve Švédsku, Dán-
sku i Norsku. Během své úspěšné 
severské dráhy byl nominován 
do All Star týmu nejvyšší finské 
soutěže a dosáhl i na titul. V Če-
chách se pak ještě objevil v bar-
vách Karlových Varů, Litvínova, 
Mostu a Bíliny. V Bílině rozvíjel 
Vladimír Machulda své trenér-
ské dovednosti a předával zku-
šenosti i mládeži v Mostě a Ús-
tí nad Labem. Prvoligový A-tým 
Ústí nad Labem byl jeho posled-

ním působištěm,“ dodal mana-
žer týmu.

Mosteckým hráčům se Vla-
dimír Machulda poprvé před-
stavil na tréninku minulý pá-
tek. Vedení klubu od nového 
trenéra očekává podle Lukáše 
Bednaříka zlepšení momentál-
ní výsledkové krize v probíha-
jící sezóně, ale především zkva-
litnění herního projevu muž-
stva. „Hlavně celková obranná 
činnost celého našeho týmu, ne-
jenom obránců, je dosti zoufa-
lá,“ dodává manažer týmu. 

Po vlně zdravotních absen-
cí i odchodu Miroslava Hanul-
jaka, kterého klub pustil díky 
lákavé nabídce, je stále cílem 
MOSTECKÝCH LVŮ dostat se 
do play-off. Klub se pokusí ješ-

tě v poslední den přestupové-
ho termínu zlákat do svých řad 
i posilu do hráčského kádru. 

(nov)

Mostečtí Lvi vyměnili hlavního trenéra

Co se děje v našem stacio-
náři

Během celého měsíce dětem 
nabízí Denní dětský rehabili-
tační stacionář mnohé aktivity, 
při kterých se děti zdokonalily 
ve svých dovednostech. Zimní 
období je ideálním časem na 
vyprávění a zpívání o zvířát-
kách, sněhu a prohlížení kní-
žek. Společné hry naučily dě-
ti vzájemné pomoci a hlavně 
radosti z  příjemných zážitků. 
Všechny děti již bez problémů 
zvládají nastavený čas na hra-

ní, odpočinek, hygienu, bez-
pečně se orientují v  prostoru 
a znají se navzájem. Je úžasné 
sledovat nadšení a radost dě-
tí při všech činnostech, jejich 
soustředění, a také „hlášky“, 
které se naučily.

Jaroslava Puntová, 
vedoucí Denního dětského re-
habilitačního stacionáře, Stře-
diska denní péče o děti do tří 

let věku (jesle), ul. Františ-
ka Malíka při Městské sprá-

vě sociálních služeb v Mostě.

MOST -  Po sérii osmi zápasů bez bodu hlásí MOSTEČTÍ LVI výraznou 
změnu ve svých řadách. Hlavním trenérem A-týmu MOSTEČTÍ LVI se 
stává Vladimír Machulda.

Vladimír Machulda

Prvních 100 majitelů veteránů, kteří se přihlásí a na sraz dorazí, získají vstup do areálu autodromu na celý 
víkend zdarma. 

Historická lahůdka
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Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od 28.000,- Kč
www.starcam.cz prace@nemak.com www.nemak.com+420 605 630 611 prace@starcam.cz

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

Film pro náročné
LITVÍNOV - Filmový klub Citadela uvede 12. 2. od 19.30 hodin film 
v inslandsko-francouzsko-ukrajinské koprodukci Žena na válečné 
stezce. Film je mládeži do 15 let nepřístupný. 

Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka a sbormistry-
ně, ale pod klidným zevnějškem dříme víc, než se na první pohled 
zdá. Tvrdá a nekompromisní žena má ještě druhý život – vede to-
tiž soukromou válku s průmyslovými giganty, kteří ničí islandskou 
krajinu. Nejhledanější žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema mno-
hých z nás: jak svým dílem přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické 
a sociální katastrofě? Film se promítá ve formátu 2D s titulky. Cena 
100/80 Kč.                                                                                              (nov)

Čarodějky v kuchyni
LITVÍNOV - Docela velké divadlo Litvínov uvede 13. 2.  od 19 hodin 
představení Čarodějky v kuchyni. 

Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřej-
ší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka… 
Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? 
Co „dobrého“ si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní 
komedii kanadské autorky. V režii Romana Štolpy hrají: Veronika 
Žilková, Michaela Žilková, Vincent Navrátil nebo Ladislav Ondřej. 
Vstupné: 250 - 300 Kč. Více na  www.docelavelkedivadlo.cz.   (nov)

Humor na zámku 
LITVÍNOV – V úterý 12. února od 17. hodin můžete zavítat do velké-
ho sálu zámku Valdštejnů na vernisáž výstavy kresleného humoru 
mezibořského výtvarníka Romana Kubce. 

Výstava „Svatební fotografie z let minulých“ potrvá do 31. března. 
Otevřeno út - ne od 9 do 12 a  od 13 do 17 hodin.                    (nov)

Litvínov už vykoupil čtyři 
prázdné domy. „Můžeme koupit 
pouze objekty, které mají jedno-
ho majitele. Nemůžeme odkou-
pit domy, kde je v jednom vcho-
du několik majitelů. Často jsou 
ze zahraničí nebo nedostižitelní,“ 
uvedla místostarostka města 

Erika Sedláčková. Město plánu-
je vybydlené domy, které získá 
do majetku, zdemolovat. Využít 
chce dotaci v rámci RESTARTu 
na demolici prázdných objek-
tů v sociálně vyloučených loka-
litách. Dotaci ale mohou získat 
maximálně ve výši deseti mili-

ónů korun. „Nikdo ne-
počítal, že se bude do-
tace týkat i šestivcho-
dových paneláků. Prá-
vě na takový v Gluckově 
ulici nyní žádáme do-
taci. Předpokládaná ce-
na je třicet miliónů. Vě-
říme, že vysoutěžíme ce-
nu nižší. Zbytek dopla-
tíme ze svého rozpočtu, 
i když je to pro město 
velmi nákladné,“ ujisti-
la místostarostka.

Město v  posledních 
letech v  Janově koupi-
lo více než 500 prázd-
ných a zdemolovaných 
bytů a všechny je chce 
zbourat. Největší pro-
blém  není s  tím, jak 

poslat domy k  zemi. „Největší 
problém představují sítě. Přelož-
ky elektrických rozvodů a rozvo-
dů plynu. Jen přeložka kamero-
vého bodu z  jednoho domu na 
jiný se pohybuje v  v  desítkách 

tisíc korun,“ prozradila Erika 
Sedláčková. Litvínov už koupil 
dva domy v Gluckově ulici, je-
den v  Jiřetínské a jeden v Ha-
merské.

(pur)

Janov: Chystá se výkup  
dalšího prázdného domu

LITVÍNOV – Vedení Litvínova se rozhodlo vyřešit problémy se sídliš-
těm Janov výkupem a demolicí prázdných domů. Vybydlené domy 
jsou totiž pro Janov největší hrozbou. 

I toto je Janov...

Prázdné domy sídliště hyzdí a jsou magnetem pro zloděje, 
podvodníky, narkomany a další kriminální živly.

Nevyvezené odpadky se vále-
ly kolem popelnic nejen v zastr-
čených ulicích, ale zaplavily ce-
lý Litvínov. Vedení města situa-
ci řešilo se zástupci společnosti 
Marius Pedersen, která zajišťu-

je svoz odpadu v Litvínově dal-
ší čtyři roky. „Byla to mimořád-
ná situace. Už se nebude opako-
vat. Přijali jsme opatření, aby už 
se firma do podobných problémů 
nedostala. Za vším byly poruchy 

techniky. Z  osmnácti vozů jsme 
najednou měli sedm v  opra-
vě a jeden po těžké havárii zce-
la zničený. Nicméně chápeme, že 
město a veřejnost naše problémy 
zajímat nemusí. Za nepříjemné 
období, kdy svoz neprobíhal po-
dle objednávky, jsme se omluvi-
li a jako kompenzaci městu na-
bídli mimořádně jedno vymy-
tí všech nádob ve městě zdarma. 
Jedná se o službu v hodnotě dvě 
stě tisíc korun,“ uvedl zástupce 
svozové firmy Pavel Barák.  

Marius Pedersen získal za-
kázku od města na další čty-

ři roky v závěru loňského roku. 
Firma byla jediná, která nabíd-
ku městu předala. Do budouc-
nosti hledá město i jiné varianty 
svozu odpadu než vypisováním 
veřejné zakázky. „Ve hře je mož-
nost po vzoru Mostu. Litvínov 
by si vyvážel odpady sám. To je 
ale záležitost mnoholeté přípra-
vy. Ne během následujících čtyř 
let. Věřím, že problémy, se který-
mi se v  lednu Marius Pedersen 
potýkal, byly mimořádné,“ dopl-
nil místostarosta Litvínova Ka-
rel Rosenbaum.                   

(pur)

Hromady odpadků u popelnic 
už se nemají opakovat!

LITVÍNOV – Během ledna řešil Litvínov svízelnou situaci. U popelnic 
se hromadily odpadky a nově vybraná svozová firma je nestíhala 
vyvážet. Nepořádek kritizovali občané a chladným nenechal ani 
vedení města. Svozová firma Marius Pedersen se omluvila a přidala 
kompenzace.

PRO NÁLEZCE ODMěNA!
Dne 11. ledna jsem pravděpodobně na parkovišti naproti míst-
ní SPŠ ztratil kvalitní nůž značky Fire Spark (na čepeli písmena 
CRKT, dvoubarevná střenka, zavěšený „copánek“ provázku ). Za 
nalezení a vrácení nabízím vysokou odměnu. 
Kontakt – 476 103 978
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P orušené paragrafy

LITVÍNOV – Janov vloni nebyl 
nijak nebezpečnější než ostatní 
lokality Litvínova. Kriminalita 
se tu jako všude jinde snižuje. 
Klesá dokonce i majetková trest-
ní činnost a v  oblasti veřejného 
pořádku je podle bezpečnostní 
zprávy Janov stejný jako zby-
tek města.

Bezpečnostní analýzu před-
ložila radním  Litvínova měst-
ská policie společně s  Policií 
ČR. „V  ní konstatují všeobecně 
známé informace, že kriminali-
tu ovlivňuje dlouhodobá neza-
městnanost. Že je Janov sociálně 
vyloučená lokalita, kde je v sou-
časné době sedm a půl vybydle-
ných domů. Obyvatelé po sídli-
šti migrují. Z  pohledu veřejné-
ho pořádku je ale Janov srovna-
telný s ostatními částmi města,“ 
uvedla starostka Kamila Bláho-
vá. Podrobněji se sociálně vy-
loučenou lokalitou, sídlištěm 
Janov, bude zabývat Tematický 
akční plán Janov, který by měl 
být vypracován do konce červ-
na 2019. „Je podmínkou pro to, 
aby mohl Litvínov žádat o dota-
ce pro Janov. Je souhrnem toho, 
co Janov potřebuje v oblasti so-
ciálních služeb, stavební oblas-
ti, školství, prevence kriminali-
ty, hygieny a dalšího,“ vysvětli-
la starostka. 

Ze statistiky Policie ČR vyplý-
vá, že na území celého města ře-
šili policisté méně událostí než 
v  roce 2017. Klesla kriminalita 
majetková, mravnostní i násilná. 
Městská policie  nezaznamenala 
výrazné rozdíly v narušování ve-
řejného pořádku v  jednotlivých 
lokalitách. Z oblasti dohledu na 
veřejný pořádek lze Janov pova-

žovat za srovnatelnou s jinými 
městskými lokalitami. Problémy 
Janova  spočívají zejména v čet-
né migraci v rámci sídliště a s tím 
souvisejícími problémy, jako je 
nepořádek ve společných prosto-
rách domů, ničení vybavení do-
mů, vloupání do prázdných bytů 
a do nebytových prostor a z části 
pouliční drogová problematika. 

V  Janově v  roce 2018 praco-
valy čtyři preventistky se zamě-
řením výhradně na  rodiny, kte-
ré žijí pouze ze  sociálních dá-
vek. Na sídlišti má městská po-
licie nízkoprahové centrum 
Jaklík a odbor Sociálních věcí 
a školství svou sociální službu 
První krok. 

(pur)

Janov na tom prý není hůř 
než zbytek Litvínova

Pro strážníky  jsou jejich ko-
legyně pomocí. Také veřejnost 
jejich přítomnost před škola-
mi vítá. Vedení města proto 
hledá cesty, jak asistentky udr-
žet. „V Litvínově jsou už od roku 
2012. Máme dvanáct asistentek 
a usilujeme o to, aby jich dvanáct 

zůstalo,“ říká starostka Kami-
la Bláhová. Město bude  stejně 
jako v  předešlých letech žádat 
o dotaci z dotačního programu 
ministerstva  více než sedm mi-
liónů korun. Dalších dva a půl 
miliónu dodá ze svého rozpoč-
tu.  „Pokud by se nepodařilo zís-

kat dotaci na všech dvanáct asi-
stentek, budeme hledat další 
programy. Pokud by nám štěs-
tí nepřálo, máme v rozpočtu při-
pravené prostředky na jejich pla-
ty,“ doplnila starostka. 

Současné asistentky budou 
v Litvínově pracovat do červen-
ce. Nová dotace je na dalších dva 
a půl roku do konce roku 2021. 
„Chceme zachovat  i ty asistent-
ky, které už u nás pracují. Lidé je-
jich přítomnost před základními 

školami kvitují. V Janově pomá-
hají strážníkům na ulicích sídliš-
tě. Výhodou je jejich dobrá míst-
ní znalost a autorita, kterou mezi 
obyvateli sídliště mají,“ doplnila 
místostarostka Erika Sedláčko-
vá. Během šesti let, kdy asistenti 
prevence kriminality v Litvíno-
vě pracují, se v jejich řadách ob-
jevili příslušníci romské menši-
ny. V minulosti pracovali na té-
to pozici i muži. 

(pur)

Litvínov: Asistentky prevence zachováme!
LITVÍNOV – Už šest let dohlíží na bezpečnost v ulicích města, přede-
vším pak před základními školami, asistentky prevence kriminality. 
Díky projektu ministerstva vnitra budou v  Litvínově další dva a půl 
roku.

Noví šmejdi „řádili“
MOST – Vynalézavost lupi-

čů, kteří okrádají seniory, nezná 
mezí. Dokládá to případ, který 
se stal v  Mostě. Seniora okrad-
la 25letá žena z Mostu a její mla-
distvý komplic. Jako záminku 
využili nabídku úklidu. Mladík 
si na poště vyhlédl seniora, kde 
si byl vyzvednout důchod. Muž 
mu nabídl odvoz domů. I když 
zpočátku senior odvoz odmítl, 
nakonec se nechal zlákat. „Dru-
hý den na seniora zazvonil spo-
lu s 25letou ženou a nabízeli mu 
úklid. Senior sice zprvu nechtěl, 

ale nakonec dvojici pozval domů. 
Žena uklidila a řekla si o půjč-
ku 1 000 korun, a hotovost zís-
kala. Už na druhý den šli do by-
tu znovu s tím, že dokončí úklid. 
Mezi tím však žena měla prohle-
dávat byt. Našla ukrytou hotovost 
a měla odcizit i peníze z peněžen-
ky,“ popsala případ policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. Dů-
chodce krádež zjistil po odcho-
du povedené dvojice a věc ozná-
mil policii. Peníze si dvojice roz-
dělila a použila pro vlastní potře-
bu. Senior přišel o více než 100 
tisíc korun. 

Ukradli šperky seniorce  
MOST – K významné finanč-

ní újmě přišla seniorka z  Mos-
tu, kterou okradli dva muži ve 
věku 26 a 24 let. Vnikli do by-
tu důchodkyně, když předtím na 
chodbě vyhodili pojistky. Seni-
orka se na jednoho z nich obrá-
tila o pomoc. „Mladík u ní v bytě 
předstíral opravy a mezi tím další 
dva vstoupili do bytu bez souhla-
su majitelky a tam odcizili šper-
ky a hodinky ze šperkovnice za ví-
ce než 100 000 korun. Lup prodali 
do zastavárny a o peníze se podě-
lili,“ vylíčila mluvčí PČR Ludmi-

la Světláková. Policie část odcize-
ných šperků zajistila a vrátila zpět 
okradené ženě. Mladík měl odci-
zit i finanční hotovost na návštěvě 
v bytě svého známého. Poškozený 
vyčíslil škodu na více než 19 tisíc 
korun. „Policie 24letého Mosteča-
na obvinila z krádeže ve spolupa-
chatelství a 18letého mladíka spo-
lu s 26letým mužem z téhož přeči-
nu, a navíc z porušování domov-
ní svobody. Povedené trojici hrozí 
až pět let odnětí svobody,“ doplni-
la mluvčí.

Kontroly na silnicích 
MOSTECKO – Hlídky do-

pravního inspektorátu v uplynu-
lých dnech kontrolovaly dodržo-
vání pravidel silničního provozu 
v celém okrese. „Policisté v Mos-
tě, Litvínově, Meziboří, Lomu, 
Hamru, Janově, na silnicích I. tří-
dy a v obcích na Mostecku a Lit-
vínovsku zkontrolovali celkem 92 
motorových vozidel a odhalili 42 
přestupků. Za 41 uložili řidičům 
pokuty ve výši 18 000 korun,“ shr-
nula policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. Celkem 14 motoris-
tů překročilo dovolenou rychlost,  
3 osoby nebyly připoutané, 
u třech vozidel byl zjištěn nevy-
hovující technický stav a poku-
tu inkasovali za přestupky i dva 
chodci.                                        (sol)

Janov, kdysi vyhledávaná a exkluzivní čtvrť pod Krušnými horami.

Valentýn nejen 
pro zamilované

LITVÍNOV - Zámek Valdštejnů Litvínov 
pořádá 14. února od 14 do 20 hodin Den 
svatého Valentýna nejen pro zamilova-
né. 

Vždy v celou hodinu oživlé prohlíd-
ky plné kostýmů, legrace a dobrodružství. 
Účinkují: Petr Stolař a Divadlo V Pytli. Sr-
deční dílničky pro děti i dospělé, valentýnský 
jarmáreček, výstava svatebních šatů Svatební sa-
lon Delta Most. Výstava valentýnských dekorací, valentýnský foto-
koutek, jízda kočárem zámeckým parkem. Večerní vyzdobené ná-
dvoří s kávičkou a horkou čokoládou. Vstupné: 30 Kč.          (nov)

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

SERVIS SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové 
ovladače. Servis audiotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače, 
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628
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23. ledna           COUNTRY KAROLÍNA           16:00 -19:00 
13.února                SILVER DUO               16:00 -19:00 
13. března          JAN DRÁBEK                     16:00 -19:00 
10. dubna                          J TRIO       16:00 -19:00 
22. května       JAN DRÁBEK                     16:00 -19:00 
19. června                OLDŘICH HOLUB             16:00 -19:00 
17.července   J TRIO    16:00 -19:00 
14.srpna   OLDŘICH HOLUB   16:00- 19:00 
18. září                       SILVER DUO             16:00 - 19:00 
16. října                   COUNTRY KAROLÍNA   16:00 -19:00 
13. listopadu            JAN DRÁBEK              16:00 -19:00 
11. prosince              J TRIO         16:00 -20:00 

Financuje statutární město Most Vstupné zdarma 

LITVÍNOV – Litvínov jako první 
z pověřených obcí pod Krušnými 
horami vydal na návrh Lesů ČR 
zákaz vstupu do lesů. Chomu-
tov ani Teplice zatím o zákazu 
nejednaly. Vedení Litvínova sice 
návrhu vyhovělo, zákaz ale hod-
lá omezit. 

Místostarosta města Karel Ro-
senbaum společně s  vedoucím 
odboru životního prostředí jed-
nali se zástupci Lesů ČR o zákazu 
vstupu do lesa. Požádali o revizi 
rozsahu postiženého území. „Cí-
lem bylo dohodnout s Lesy ČR ote-
vření konkrétní trasy, která by by-
la bezpečná a bylo by  možné ale-
spoň částečné využití turistických 
cest a běžkařských tras,“ vysvětlil 
místostarosta.  Z důvodu klima-
tických změn a zdravotního sta-
vu lesních porostů v poslední do-
bě stoupá počet omezení vstupu 
do lesa v okolí Litvínova a na hře-
benech Krušných hor, a to vždy 
na několik měsíců. „Tato omeze-
ní samozřejmě nepříjemně ovliv-
ňují místní obyvatele a turistický 
ruch,“ dodal Karel Rosenbaum. 

V  posledním období požáda-
ly Lesy ČR o zákaz vstupu  hned 
na několik měsíců po orkánu na 
sklonku roku 2017. Zákaz platil 
až do jara 2018. Znovu byly lesy 

veřejnosti uzavřeny v  létě  kvů-
li suchu. Od  letošního ledna si 
Lesy ČR vyžádaly zákaz vstupu 
do lesa kvůli sněhu a mrazu. Zá-
kaz trvá do 31. března. O přístu-
pu Lesů ČR budou jednat také 
starostové Svazku obcí Krušných 
hor. „Samozřejmě nám tento pří-
stup Lesů ČR vadí. Chápeme, že 
může být pohyb v lese nebezpečný, 

ale plošný zákaz není řešením,“ ří-
ká předseda svazku David Kád-
ner. 

Turisté poukazují na turistické 
stezky a běžecké trasy na němec-
ké straně Krušných hor, kde jsou 
klimatické podmínky stejné jako 
v  Česku. „Kolem běžeckých tras 
a turistických stezek je v  úzkém 
pásu les vyčištěn tak, aby nehrozil 

pád poškozených stromů na turis-
ty. Tamní správci lesů udržují po-
rost kolem turistických tras před-
nostně. Turisté v Německu mohou 
běžecké trasy využívat celou zimu 
bez problémů,“ poukázala na zku-
šenosti od sousedů Jana Čížková, 
která chodí na německé běžecké 
trasy pravidelně.                   

  (pur)

Ad) Zákaz vstupu do lesů 
Litvínov chce nařízení zmírnit

Od  letošního ledna si Lesy ČR vyžádaly zákaz vstupu do lesa kvůli sněhu a mrazu. Zákaz trvá do 31. března. 

LOM – Z  lomských dětí mohou 
být hokejisté. Už ve školce se se-
známily s  tímto sportem, který 
má v sousedním Litvínově dlou-
holetou tradici a pro malé ho-
kejisty připravuje HC Litvínov 
dobré podmínky i zázemí. Led-
nímu hokeji se tak bez ohledu 
na příjmy rodiny může věnovat 
každé dítě, které má chuť.

Děti z  lomské mateřinky na-
vštívily vedoucí litvínovské ho-
kejové základny Václav Kočí 
a trenér litvínovských hokejis-
tů Radek Goga. Předškolákům 
i menším dětem ukázali  láka-
vou hokejovou výzbroj a po-
třebné sportovní pomůcky, kte-
ré si děti měly možnost vyzkou-
šet. Přišli ale především proto, 
aby co nejblíže děti seznámi-
li s tím, co lední hokej obná-
ší, co to znamená být opravdo-
vým  hokejistou, jaké výhody 
sportování přináší a co všechno 
děti k tomuto oblíbenému spor-
tu potřebují. Děti a později i je-
jich rodiče se  z rozdávaných le-
táčků dozvěděli, že na první tré-
nink mohou děti přijít vybaveny 
pouze obyčejnou helmou napří-
klad na kolo, případně s bruslič-

kami, aby si mohly bruslení na 
ledě okamžitě vyzkoušet, že ro-
diče s dětmi poprvé mohou na 
led a zalíbí-li se dětem trénová-
ní, mají až do třetí třídy ZŠ vše, 

co k hokeji potřebují k zapůj-
čení, zdarma. Neplatí ani žád-
né pravidelné měsíční poplatky. 
Stačí se tak pouze odvážit a zajít 
se na Zimní stadion Ivana Hlin-

ky s dětmi podívat.  Začínají-
cí hokejisté se svými rodiči mo-
hou na první trénink přijít kaž-
dé pondělí a středu. 

(pur)

Hokejový trenér zavítal do školy v Lomu

Velcí hokejisté navštívili budoucí naděje v lomské škole.

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj bu-
de letos znovu rozdělovat dota-
ce na výměnu starých kotlů. Sa-
mospráva má k  dispozici 168 mi-
liónů korun, což by mohlo pokrýt  
1 610 výměn tepelných zdrojů. 

Žádosti začne kraj přijímat na jaře. 
Lidé by letos mohli požádat o dota-
ci na plynový kondenzační kotel, ko-
tel na biomasu nebo na koupi tepel-
ného čerpadla. Dotace může pokrýt 
až 80 procent výdajů, v případě kotle 
na biomasu a tepelného čerpadla maximálně 120 tisíc korun. Pokud 
navíc žadatel pochází z obce, která je na seznamu míst se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, automaticky získává 7 500 korun. Dotace už ne-
ní na kombinované kotle. Kraj bude přijímat žádosti pouze elektro-
nicky.                                                                                                  (pur)

Pokračuje kotlíková dotace
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MOST - Technické služby města 
Mostu  zvou malé i velké sportov-
ce na veřejné bruslení na zimním 
stadionu v Rudolické ulici. 

Vstupné na veřejné bruslení je 
35 Kč včetně  šatny pro bruslící 
a 15 Kč pro nebruslící. Broušení 
bruslí se provádí v časech veřej-
ného bruslení (půjčovna bruslí se 
neprovozuje). Pro amatérské ho-
kejové skupiny nabízí technické 
služby  pronájem ledové plochy 

ve večerních hodinách. Infor-
mace o veřejném bruslení a pro-
nájmu ledové plochy na telefo-
nech: 910 811 344 nebo 606 686 
786. V pondělí je veřejné brus-
lení pouze 1 hodinu a 15 minut. 
V případě pololetních či vánoč-
ních prázdnin nebo jiných mi-
mořádných událostí může do-
jít ke změně rozpisu veřejného 
bruslení.                     

(nov)

Technické služby zvou bruslaře na stadion
datum den

provozní 
doba

12. 1. 2019 Sobota 10:00 - 11:30
13. 1. 2019 Neděle 11:30 - 13:00

14. 1. 2019 Pondělí 17:00 - 18:15

21. 1. 2019 Pondělí 17:00 - 18:15
26. 1. 2019 Sobota 15:00 - 16:30
27. 1. 2019 Neděle 15:00 - 16:30
28. 1. 2019 Pondělí 17:00 - 18:15

MEZIBOŘÍ – Mezibořský klub 
důchodců se už několik let řadí 
do první desítky nejaktivnějších 
klubů v Ústeckém kraji. Má 189 
členů, kteří si společně užívají 
aktivní roky života. Nechybí jim 
společnost, sport, kultura ani 
výlety a dovolené.

Ve čtvrtek se v  klubu schá-
zí především seniorky, které se 
pod vedením Dany Vaňkové 
věnují ručním pracím, výrobě 
různých ozdob, malování roz-
ličnou technikou. „Výrobky pak 
zdobí prostory klubu. V klubu 
hrajeme karty, dámu, šachy, vy-
užíváme posilovací stroje a ping-
pongový stůl. Plánujeme akce ne-
bo si jen tak povídáme. Za zmín-
ku stojí, že dvanáct členů klubu 
navštěvuje univerzitu III. věku 
v Mostě,“ uvedla předsedkyně 
klubu Jana Bothová. 

Činnost klubu podporu-
je město Meziboří. Díky tomu 
mohou senioři navštěvovat di-
vadelní představení, jezdit na 
výlety a scházet se na společen-
ských akcích. „Vloni  jsme dva-
krát jeli na muzikál  do Pra-
hy, v červenci na představení na 
Hněvíně. Kromě toho máme za-
jištěné předplatné do litvínovské 
Citadely. Často a rádi navštěvu-
jeme také Kulturní zařízení Me-
ziboří. Vloni jsme vyjeli na zá-
jezdy do Mariánských lázní, na 
Červený Hrádek a Lesnou, vidě-
li jsme Plzeňský pivovar a Čapí 
hnízdo,“ doplnila  Jana Botho-
vá. Pro seniory zorganizova-
la v loňském roce Jana Bothová 

lázeňský pobyt v  Poděbradech. 
S  velkou oblibou využívají se-
nioři rovněž rekreaci v  lázních 
Harkány v Maďarsku. V září  se-
nioři vyjeli na rekreaci na Djer-
bu. „Jako každý rok i vloni se ko-
naly tradiční sportovní hry v Me-
ziboří, které jsou přípravou na 
regionální hry. Kondici zlepšuje-
me turistikou a plaváním. Per-
manentky máme i do meziboř-
ské sauny,“ vypočítala  Jana Bo-
thová. Senioři se účastní oslav 
MDŽ a mikulášské zábavy. Se-
tkávají se se svými přáteli ze  
Saydy. Jsou zváni na společenské 

akce spřátelených klubů v Lou-
ce u Litvínova, Bílině a v  Bra-
ňanech. Každoročně se účastní 
znalostní soutěže Podkrušno-
horská liga zábavy. V rámci sou-
těže Senior ART a Nejaktivněj-
ší klub seniorů Ústeckého kraje 
obsadili vloni šesté místo. 

Mezibořští senioři také po-
máhají. Mají patronát nad psím 
útulkem v Litvínově, kam pravi-
delně dochází a útulek podpo-
rují. „Bez podpory města by čin-
nost našeho klubu nikdy nemoh-
la být v  takovém rozsahu. Za 
podporu děkujeme,“ říká Jana 

Bothová. Aktivitu seniorů chvá-
lí i vedení města. „Na podpo-
ru města se senioři mohou spo-
lehnout. Velmi nás těší, že nese-
dí sami doma a nežijí osamělý ži-
vot. Jsou aktivní, schází se a tráví 
hodně času společně. Poděkování 
a pochvalu si zaslouží i předsed-
kyně klubu Jana Bothová, z  je-
jíž iniciativy se řada akcí koná,“ 
uvedl místostarosta města Jan 
Novák. Z  rozpočtu města byla 
na činnost Klubu seniorů Mezi-
boří v roce 2018 vyčleněna část-
ka 284 000 Kč.                   

  (pur)

Mezibořští senioři se stáří nebojí

Senioři se schází v klubu na náměstí  vždy v úterý a ve čtvrtek. V úterý je účast kolem sedmdesáti členů, ve 
čtvrtek dochází seniorů méně. 

 Marcela Barnová je klientkou 
mezibořského domova sociál-
ních služeb. Byla také na foto-
grafii z akce Ježíškova vnoučata 
ze závěru loňského roku. Na fo-
tografii Marcelu Barnovou po-
znala její kamarádka z bývalého 
bydliště. O Marcele Barnové ne-
měla deset let žádné informace, 
příbuzní jí nesdělili, kam její ka-
marádku z jejího domova v Lu-
žici odstěhovali. Když si všim-
la na fotografii ženy nápadně 
podobné spolužačce z  dětství, 
oslovila vedení domova, aby si 

domluvila setkání. Obě ženy se 
setkaly krátce nato. Žaneta Bí-
bová se svou sestrou za Marce-
lou přijely do zařízení v  Mezi-
boří. „Setkání  bylo velmi dojem-
né. Nechyběly výkřiky radosti, 
úsměvy ani slzy a dárky. Po krát-
ké chvíli se paní Barnová více 
a více rozpovídala. Vzpomínala 
na ostatní přátele, jako byla Mi-
luška a Eva. Byla mezi místními 
obyvateli Lužice velice známá, 
jelikož léta pracovala na míst-
ní poště. Jejím velkým koníčkem 
bylo pečení dortů, čímž si získa-

la mezi místními velkou oblibu. 
Díky projektu Ježíškova vnouča-
ta proběhlo shledání více jak po 
10 letech a paní Barnová získa-
la zpět své přátele. A to je nej-

větší dárek, který si mohla přát,“ 
zhodnotila setkání Blanka Bera-
nová, aktivizační pracovník so-
ciálního zařízení. 

(pur)

Ježíškova vnoučata aneb Příběh s dobrým koncem…
MERZIBOŘÍ - Projekt Ježíškova vnoučata udělal radost nejen obda-
rovaným seniorům v Domově sociálních služeb v Meziboří, ale stojí 
také za setkáním dvou přítelkyň po mnoha letech. Ty se po deseti 
letech našly jen díky fotografii z  předávání dárků od Ježíškových 
vnoučat.

Ježíškova vnoučata tentokrát nadělila dojemný zážitek. 

Mezibořský Kahan 
vstává z popela

MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní se vypravili na prohlídku bývalého kul-
turního domu Kahan. Ten je od devadesátých let v rukou soukrom-
níků. Původně hodně navštěvované společenské centrum se změni-
lo téměř v ruinu. Teď se ale blýská na lepší časy.

Objekt čtyři roky vlastní Phan Thi Hoal. Radní si prohlédli, v ja-
kém stavu bývalé kulturní zařízení je a s majitelkou diskutovali 
o možnostech využití. „Je to další pokus města o návrat velkých spo-
lečenských akcí do Meziboří. Ve městě není žádný sál, který by bylo 
možné využít pro konání plesů. Bývalý kulturní dům byl ideální. Ak-
ce se konaly na dvou sálech. Během let ale byly prostory  zdevasto-
vány. Současný majitel je pomalu rekonstruuje. Můžeme mu pomo-
ci s úklidem nebo odvozem nepotřebných věcí. Také můžeme nakou-
pit židle a stoly a na akce je půjčovat. Rozhodně ale nemůžeme inves-
tovat do cizího objektu,“ vysvětlil důvod exkurze starosta města Petr 
Červenka. 

V Kahanu by se mohl konat ples města, akce by tu mohly pořá-
dat spolky a sdružení. „Rádi budeme aktivity Spolku přátel Meziboří 
směřovat do Kahanu. Uvítáme, když se majitelům podaří společenské 
sály zprovoznit a můžeme s tím také pomoci - například s vyčištěním 
a úklidem sálů,“ uvedl po prohlídce Kahanu předseda Spolku přá-
tel Meziboří Jan Peška. V sále v prvním patře objektu už jsou někte-
ré rekonstrukce patrné. V dobrém stavu je i sociální zařízení. Vyře-
šit by musel majitel vytápění sálu. Velký sál ve druhém patře je stále 
nepoužitelný prázdný prostor, který potřebuje hodně práce. Po re-
konstrukci je přízemí, kde majitelka plánuje obchod s potravinami. 
Vzniklo zde i několik bytů.                                                              (pur)

Starosta Červenka (vpravo) si s kolegy radními prohledl prostory.

Mezibořský Kahan.
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát 

města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, 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, Podkruš-
nohorská poliklinika, plavecký ba-
zén, hospoda Černice, zdravotní 
středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrsk-

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, Teplice, Jirkov, Chomutov

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám přilbu modrou s 

motivem, na lyže RED LABI 
TRACER 20, italská, 200 Kč. Zim. 

brusle pánské č. 39 + brusle CA-
NADY č. 6 po 200 Kč. Tel.: 736 
164 363

 ■ Prodám obývací stěnu včet-
ně skříně 3 500 Kč a věšákovou 
stěnu – dohodou. Vše v Mostě. 
Tel.: 607 277 880 VEČER

 ■ Koupím HAKI lešení. Tele-
fon: 608 224 183

 ■ Prodám v Mostě 2 stejné 
dětské válendy sestavené do 
rohu – čalouněná záda a čelo, 
délka 140 cm s úložným pro-
storem. Cena za obě 1 600 Kč. 
Telefon: 607 277 880 večer.

 ■ Prodám v Mostě věšákovou 
stěnu se zrcadlem a botníkem. 

Cena 1 600 Kč. Telefon: 607 277 
880 večer.

SEZNÁMENÍ
 ■ Je mi 62 let, pracující, zklamaný, 

bydlím v RD se zahrádkou kousek 
od Mostu, auto mám. Sháním 
ženu od 50 let a výš, štíhlejší po-
stavy. Mám vše, co k životu patří. 
Most a okolí. Telefon: 776 039 968
 ■ 58/172 pohledná žena, hledá 

muže vyšší postavy od 55–65 let. 
Zatím ke společným schůzkám. 
Most a okolí. Pouze SMS: 608 702 
881
 ■ Osamělá paní 75/168 nekuřač-

ka z Mostu by ráda poznala osa-

mělého pána z Mostu k občasným 
návštěvám. Telefon: 731 389 028
 ■ Můžem prožít ještě krásný kus 

života ve dvou. Je mi  59 let, jsem 
domácí kutil, nekuřák a abstinent. 
Hledám ženu z Mostu a okolí od 
45 do 65  let, kuřačka nevadí. Tele-
fon: 775 937 582. Můžeš i SMS

ZaMěStNÁNÍ
 ■ Hledám zedníka nebo po-

mocného dělníka na rekonstruk-
ci 3 bytů + další práce v Českých 
Zlatníkách. Telefon: 606 264 380 

Byty, doMy
 ■ Sháním dlouhodobý pod-

nájem 1+1 nebo 1+KK  (se zaří-
zením) do 5 000 Kč s možností 
splátky kauce. Mám malého 
pejska. Telefon: 732 403 132

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

SATELITNÍ
DOTACE
✔ na montáž nového satelitu

jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100

programy

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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Na dotace v programu Inovač-
ní vouchery Ústeckého kraje 2019 
by letos mělo dosáhnout více fi-
rem než loni. Krajské zastupitel-
stvo schválilo 2 miliony korun 

a k nim přibude ještě přebytek 
z uplynulého ročníku. Stejně jako 
loni získají firmy z Ústeckého kra-
je na inovaci vyvinutou ve spolu-
práci s výzkumnou organizací až 
199  000 korun, maximálně však 
70 procent celkových způsobilých 

nákladů. Inovační vouchery Ús-
teckého kraje se v roce 2019 vy-
hlašují již popáté. 

  Inovační centrum Ústeckého 
kraje přispívá k pozitivní promě-

ně regionu a vyš-
ší konkurence-
schopnosti pod-
porou inovací 
a podnikavosti. 
Provozuje vlast-
ní podnikatelský 
inkubátor a sdí-
lenou kancelář 
pro začínající fir-

my, kterým pomáhá v  akcelera-
ci podnikání. Věnuje se také pod-
poře inovací a propojování firem 
s výzkumnými organizacemi, ad-
ministruje mimo jiné dotační ti-
tul Inovační vouchery Ústeckého 
kraje.                                         (nov)

Kraj opět nabízí firmám dotace na inovaci

O tom, že investovat do inovací se vyplatí, ví své firma Infinity Energy, 
která vloni zvítězila v soutěži za nejvíce inovativní firmu. Tu vyhlašuje 
Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem. Firma vyhrála v kategorii 
malé střední podniky. Na snímku jednatel Infinity Energy Jiří Dušek, 
krajský zastupitel Pavel Vodseďálek (vlevo) a ředitel ICÚK Tomáš Siviček 
(vpravo).

ÚSTECKÝ KRAJ - Na inovaci vyvinutou ve spolupráci s výzkumníky 
mohou také letos žádat firmy z regionu v programu Inovační vou-
chery Ústeckého kraje. Podniky i podnikatelé budou moci pro rok 
2019 získat až 199 000 korun na inovaci svých produktů, služeb 
i pracovních procesů.

Žádosti do programu mohou podávat fir-
my se sídlem či pobočkou v  Ústeckém 
kraji do 28. února, a to elektronicky přes 
web Inovačního centra Ústeckého kraje 
(www.icuk.cz) anebo web Ústeckého kra-
je. Vytištěnou žádost musí rovněž dodat 
v termínu přes podatelnu Krajského úřa-
du Ústeckého kraje.
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Další domácí zápas  
až po pauze

Až po reprezentační pře-
stávce budou moci vyra-
zit hokejoví příznivci na do-
mácí utkání týmu HC Verva 
Litvínov. Stane se tak v pátek 
15. února, kdy Litvínov na 
svém ledě přivítá v podkruš-
nohorském derby celek Kar-
lových Varů. Utkání se hraje 
od 17.30 hodin. 

V sobotu nastoupí 
proti Michalovcům
Již tuto sobotu 9. úno-

ra se opět na domácí palu-
bovce představí házenkářky 
DHK Baník Most. Zatím su-
verénní tým MOL ligy přiví-
tá v utkání 15. kola lídra ta-
bulky, kterým je Iuventa Mi-
chalovce. Utkání s východo-
slovenským týmem začíná 
ve sportovní hale v  Mostě 
v 18.00 hodin. 

Souš přehrála  
celek Březové

Divizní FK Baník Souš měl 
v dalším přípravném utká-
ní za soupeře celek Olympie 
Březová. Toho nakonec po-
razil 3:2, když branky vítě-
zů stříleli Chodora, Strnad 
a Weickert.

Soušští Tygříci hráli 
turnaj v Roudnici

V sobotu se Tygříci ze 
Souše představili v Roudni-
ci nad Labem na turnaji pro 
ročník 2012 a mladší, kde 
byli jejich soupeři malí fot-
balisté z pořádajícího klubu 
SK Roudnice, ASK Lovosi-
ce, SK Štětí a dva týmy ABC 
Braník. Souš skončila pátá. 

Starší žáci MFK  
uhráli remízu

Nerozhodným výsledkem 
1:1 skončilo přípravné utká-
ní starších žáků Mostecké-
ho fotbalového klubu, který 
se představil na hřišti v Plz-
ni, kde měl za soupeře tým 
SK Petřín Plzeň U15. Branku 
Mostu vstřelil Drazinský.

Mostečtí Lvi jedou  
na východ

Druholigový hokejový ce-
lek Mostečtí Lvi po středeč-
ním duelu se Sokolovem 
v sobotu vyjíždí k utkání na 
ledě soupeře. Most se před-
staví ve Dvoře Králové nad 
Labem, a to od 17.00 hodin.  

Pokračuje 
basketbalová 
žákovská liga

Mostecká sportovní ha-
la bude v  sobotu hostit dal-
ší dvě utkání Žákovské li-
gy v basketbalu. Od 9.00 ho-
din se střetnou mladší žáky-
ně U14 se Sokolem Kladno 
a od 16.30 hodin se střetnou 
mladší žáci U14 s týmem BK 
Kunratice DDM.             (jak)

THE MOST DRIVING

28 – 30/06/2019
THE MOST AMERICAN SHOW

NASCAR
FORMULA JUNIOR | GRAND HISTORIC FESTIVAL

AUTODROM MOST a.s.  |  Tvrzova 5  |  434 01  Most  |  +420 476 449 976  |  info@autodrom-most.cz  |  www.autodrom-most.cz

Závodní víkend zahrnuje
• NASCAR Whelen Euroseries
• FIA Lurani Trophy for Formula Junior cars
• Triumph Competition & British GT
• HAIGO Tourenwagen
• HAIGO Formelwagen
• Formel Vau Europa

Hlavní body doprovodného 
programu

• Sraz majitelů historických vozů
• Výstava historických vozů
• Pit walk
• Autogramiáda jezdců
• Off road
• Otevřená servisní zóna
• Atrakce pro děti

Vstupenky je možné zakoupit on-line 
prostřednictvím webových stránek autodromu 
v sekci VSTUPENKY.
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Petr Zamazal mistrem ČR 
v silovém trojboji masters

ZASTÁVKA U BRNA 
- Mistrovství ČR v  si-
lovém trojboji doros-
tu, juniorů a masters, 
které probíhalo v  so-
botu 26. 1. 2019 v pro-
storách Gymnázia T. 
G. Masaryka v  obci 
Zastávka u Brna, se 
zúčastnilo celkem 53 
soutěžících. Na této 
soutěži zahájili svou 
sezónu i Radim Kopal 
a Petr Zamazal z oddí-
lu SKST Litvínov, kteří 
startovali v  kategorii 
masters.

Po náročném shazování se mohl o pár kilogramů lehčí Radim Ko-
pal vrátit do své původní váhové kategorie 93 kg M1 (40 – 49 let). Ra-
dim je zkušený závodník a v úvodu sezóny se nechtěl hnát za nový-
mi osobními rekordy. Přesto ve dřepu v klidu zvládl 240 kg a v ben-
či už trochu s potížemi 190 kg. Po těchto disciplínách si Radim držel 
druhé místo. V závěru soutěže, mrtvém tahu, kde Radim zatáhl tře-
tím pokusem 220 kg, však svou pozici neudržel a celkovým trojbo-
jem 650 kg (D 240, B 190, MT 220 kg) skončil na 3. místě.

Zkušeným závodníkem je taktéž Petr Zamazal, který soutěžil 
v kategorii do 120 kg M3 (60 – 69 let).  Petr přestože ještě nebyl pří-
liš ve formě, tak druhým pokusem ve dřepu zapsal solidních 185 kg 
a tak si na poslední pokus nechal naložit 195 kg, což by byl osobní 
rekord. Tato hmotnost však už byla nad jeho síly. V benči Petr zvládl 
činku o váze 132,5 kg a v mrtvém tahu, který je Petrovou královskou 
disciplínou, nakonec zapsal 215 kg. Petr Zamazal i přes zdravotní 
potíže obhájil mistrovský titul z  loňské sezóny za 532,5 kg v  troj-
boji (D185, B132,5, MT 215 kg) a odvezl si tak další zlatou medaili.

Text: Petra Steinerová foto: Lukáš Kopal

Zleva Radim Kopal a Petr Zamazal 
s trenérem Dušanem Švarcbachem

Zazářil na Českém pohá-
ru Nokian Tyres, RKZ 2 - Al-
brechtice v Jizerských horách. 

Ve slalomu deklasoval sou-
peře o třídu, druhého v pořa-
dí porazil o 3,85 vteřiny. Další 
zlato přidal ve vyřazovacím sla-
lomu a vydařený víkend potrhl  
5. místem v obřím slalomu. 

„Bylo to hodně těžké, sníh byl 
mokrý a měkký, brzy se vytvoři-
la koryta a plno kluků vypadlo. 
Po prvním kole jsem měl velký 
náskok, o to větší tlak jsem cí-
til, abych to ve druhém úspěš-
ně zvládl,“ okomentoval Marek 
své drtivé vítězství ve slalomu. 

Na mistroství ČR ve Špin-
dlerově Mlýně v polovině led-
na Marek obsadil třetí místo 
ve vyřazovacím slalomu, když 
mezi soupeři nenašel konku-
renci. Jen o dvě setiny vteřiny 

unikl Markovi bronz v závodě 
ve slalomu na Skiinterkriteriu, 
které se jelo v Říčkách v Orlic-
kých horách ve dnech 24. až 26. 
ledna. Přesto dostál své repre-
zentační role, když se stal nej-
lépe umístěným Čechem. Už  
57. ročník tradičního závodu se 
letos zúčastnili žáci z více než 
15 zemí. 

Skvělého výsledku pak do-
sáhla česká žákovská reprezen-
tace 23. ledna v prestižním zá-
vodě smíšených šestičlenných 
družstev kategorie U16 Hah-
nenkamm Junior Race v ra-
kouském Kitzbühelu, kde vy-
bojovala čtvrté místo. Závodu 
se zúčastnilo celkem devět tý-
mů ze sedmi států, a to Rakous-
ka, Lichtenštejnska, Němec-
ka, Švýcarska, Itálie, Slovin-
ska a České republiky. „Dob-

ré umístění v silné konkurenci 
alpských zemí jsme získali díky 
minimálnímu počtu nedokon-
čených jízd, byla to pouze jed-
na z celkem dvanácti,“ zhodno-
til výkon svých svěřenců repre-
zentační trenér Petr Záhrobský. 

Marek Müller byl platným 
členem svého družstva. V sou-
čtu časů slalomu a obřího slalo-

mu zaostal za vítězem jen o dvě 
vteřiny, dosaženým časem tak 
byl po Štěpánu Kroupovi  
nejúspěšnějším z týmu. Spolu 
s kolegyní Barborou Peroutko-
vou přitom patřili k nejmlad-
ším závodníkům ve startovním 
poli. 

Závody se jely i na sjezdov-
ce Ganslernhang, která hostila 

slalom Světového poháru. Den 
před závodem měli čeští žákov-
ští reprezentanti možnost sle-
dovat trénink nejslavnějšího 
sjezdu mužů. „Byl to jedineč-
ný zážitek. Atmosféra je nepo-
psatelná. Jen na trénink se přišlo 
a přijelo podívat na 25 tisíc fa-
noušků,“ podělil se o své dojmy 
Marek Müller.             (fou, jak)

Lyžařský talent z Lomu  
zahájil novou sezonu úspěšně

LOM - Čtrnáctiletý český žákovský reprezentant v alpském lyžování 
Marek Müller, který se svými rodiči žije v Lomu u Mostu, zahájil le-
tošní sezonu více než úspěšně. Marek soutěží v kategorii U16, která 
zahrnuje starší žáky narozené v letech 2003 - 2004. Premiérový, a to 
hned dvojnásobný, triumf Marek zaznamenal o prvním únorovém 
víkendu. 

Litvínovský Adamec byl  
šestkrát zlatý ve Varnsdorfu

VARNSDORF - Během uplynulého víkendu se konala Zimní cena 
Varnsdorfu v plavání, na kterou vyslal svých sedm plavců i Plavecký 
klub Litvínov.

Absolutně nejúspěšnějším litvínovským reprezetantem byl Petr 
Adamec, který získal ze svých šesti startů šest zlatých medailí. Přemo-
žitele nenašel na tratích 50, 100 a 200 m volný způsob, 100 m motýl, 
100 m znak a 100 m polohový závod. 

Dvě bronzové medaile přidala děvčata Laura Prantová na trati  
100 m motýl a Adéla Andrlová na trati 50 m volný způsob.   (has, jak)

MOST – Po měsíční soutěžní pře-
stávce odstartovali stolní hokejis-
té kalendářní rok 2019 pořádně 
zostra. V mosteckém Středisku 
volného času se utkalo více než 
sto padesát hráčů a hráček 
z různých koutů České republiky 
a také z německého Marienbergu 
v jubilejním dvacátém ročníku 
Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci 
a v doprovodných turnajích jed-
notlivců. 

V Lize škol bylo nejprve ode-
hráno oblastní kolo Severozápad. 
V něm zvítězilo družstvo 18. ZŠ 
Most (Grimmová, Grimm, Do-
nát, Jeníček) a společně s dalšími 
medailisty 4. ZŠ Most a ZŠ Me-
ziboří postoupilo do následného 
finálového turnaje. Mezibořský 
tým musel nicméně kvůli koli-
zi s jinou sportovní akcí přepustit 
své místo 15. ZŠ Most. Do finálo-
vých bojů se nakonec dostalo ta-
ké družstvo Gymnázia Most, kte-
ré nahradilo absentující brněnský 
tým. Mostečtí gymnazisté pak na-
bídnutou šanci využili a v sestavě 
Matuščín, Těšitel, Čihula brali ne-
čekaný bronz. Suverénním způ-
sobem získala po dvou druhých 
a jednom třetím místu premiéro-
vé prvenství v Lize škol ZŠ Břec-
lav Slovácká. Po pěti vítězstvích 
v řadě a obměně sestavy vybo-
jovalo druhé místo CVČ Legato 
Kohoutovice. 

Turnaje jednotlivců byly do 
Českého poháru zařazeny ja-
ko regionální kategorie, spojení 
s Ligou škol jim ale i tak zajisti-
lo poměrně početné a pestře za-
stoupené startovní listiny. Vítěz-
ství ve šprtci a v táhlovém hokeji 
zůstala v Mostě díky Petru Heny-
chovi a Janu Kusému. V air-hoc-
keyi byl nejlepší břeclavský Si-
mon Kaňa. Výsledky:

CorroTech Liga škol – oblast-
ní kolo Severozápad – billiard-
hockey šprtec: 1. - 18. ZŠ Most 
A, 2. - 4. ZŠ Most A, 3. - ZŠ Me-
ziboří A, 4. - 15. ZŠ Most A, 5. - 
Gymnázium Most A…

CorroTech Liga škol – celo-
státní finále – billiard-hockey 
šprtec: 1. - ZŠ Břeclav Slovác-
ká A, 2. - CVČ Legato Kohouto-
vice, 3. - Gymnázium Most, 4. - 
TJ Sokol Bohumín, 5. - 18. - ZŠ 
Most…

Pohár SVČ Most – Český po-
hár B - air-hockey: 1. Simon Ka-
ňa, 2. Jan Kocáb (oba Gunners 
Břeclav), 3. Jan Kusý (Black 
Sharks Most), 4. Denis Konečný 
(Mladé pušky Most), 5. Erik Sto-
hanzl (Gunners Břeclav)... 

Pohár SVČ Most – Český po-
hár B - táhlový hokej Chemo-
plast: 1. Jan Kusý, 2. Lukáš Do-
ležal (oba Black Sharks Most), 3. 
Ondřej Černý (Černí Zlobři), 4. 
Jaromír Foltýn Sen. (Seny-Oři), 
5. Martin Laštůvka (Black Sharks 
Most), ...

Pohár StarColor – Český po-
hár Expres – billiard-hockey špr-
tec: 1. Petr Henych (Most), 2. Vít 
Kůřil (BHC StarColor Most), 3. 
Aleš Mrázek st. (Podřípská NHL 
Roudnice n.L.), 4. Jozef Matuš-
čín (BHC StarColor Most), 5. Ivo 
Černý (KSH Draci Třebenice), ... 

(has, jak)

Dvacátý ročník šprtcové Ligy škol 
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LITVÍNOV - Nové hračky, kreslený humor, svatební fotografie a fotografie Olgy Havlové, to jsou 
novinky v zámku Valdštejnů v Litvínově. To své si tu najde každý, nechybí totiž ani umění Stanislava 
Hanzíka a Bohdana Kopeckého, poučení o historii hraběcí manufaktury nebo přehlídka zručnosti 
při vytváření vánočních ozdob.  

Olga Havlová
Od 5. února si můžete v prostorách zámecké kuchyně prohlédnout fotografie zachycující činnost 

Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové a setkání paní Olgy s lidmi se zdravotním postižením, ale 
také princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem a další. Vernisáž se zahájila besedou se zástup-
ci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Monikou Granja, Hanou Füleovou a Danou Němco-
vou, jednou z prvních signatářek Charty 77, v níž později také vykonávala roli mluvčí a spoluza-
kladatelkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. S Výborem dobré vůle Nadace Olgy Hav-
lové začal Litvínov spolupracovat už v loňském roce, kdy byla při příležitosti nedožitých 85 let Ol-
gy Havlové v Litvínově zasazena lípa. 

Roman Kubec Kreslený humor
Laskavý a originální humor kreslíře Romana Kubece je k  vidění ve výstavních síních zámku 

Valdštejnů. Roman Kubec nezapomněl ani na oslavu svátku svatého Valentýna. Jeden celý sál vě-
noval proto kreslíř vtipům o lásce a svatém Valentýnu.

Svatební fotografie z let minulých 1880 – 1955
Na krásu našich babiček a slavnostní okamžiky před oltářem minulého století si mohou návštěv-

níci litvínovského zámku prohlédnout od 12. února. „Oslovili jsme obyvatele Litvínova a byli velmi 
mile překvapeni, kolik fotografií nám dodali. A nejen fotografie. Na výstavě se tak objeví například 
snubní prstýnky, svatební oznámení nebo punčoška, která zdobila nožku nevěsty před desítkami let,“ 
říká ke svatebním fotografiím Dáša Wohanková z propagace města. 

Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin
Do menších prostor se přesunula výstava mechanických hraček z minulého století. Uvolnila tak 

místo novým hračkám, se kterými si hrály děti ze šlechtických rodin. „Hračky nám zapůjčí páno-
vé Miroslav Smaha a Michal Widenský. Výstava hraček v zámku je velmi úspěšná a často lidé s dět-
mi přijíždí do zámku jen kvůli této expozici,“ prozradila Dáša Wohanková. Výstavu hraček dětí naší 
šlechty připravuje Litvínov na březen a v zámku by měla zůstat další dva roky.  

V zámku je také k vidění stálá expozice Stanislav Hanzík sochy, 
Bohdan Kopecký grafiky, Přehlídka nápadů, zručnosti, řeme-
sel a vtipu aneb Vánoce po celý rok, Litvínovská 
hraběcí manufaktura na výrobu suk-
na. Zámek je otevřený od úte-
rý do neděle od 9 do 17 
hodin.   (pur)

Olga Havlová odstartovala novinky na zámku Valdštejnů
Svatebních fotogtrafií přinesli 

Litvínovští tolik, že už je museli 
organizátoři odmítat.

Starostka Litvínova 
Kamila Bláhová (vlevo) 

s Danou Němečkovou

Roman Kubec při přípravě výstavy.


