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 � ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELŮ

MOST – Ve velké zasedací 

místnosti mosteckého 

magistrátu se 21. 2. 

sejdou zastupitelé. 

Zasedání je veřejné  

a občané mají rovněž 

prostor k diskusi.  

POZOR - Jednání začínají 

nově již ve 13 hodin!

 � PŘIJĎTE NA ŠPRTEC!

MOST – Ve Středisku 

volného času v Mostě se 

odehraje Severočeský 

pohár neligových týmů 

v billiard hockeyi šprtci. 

Přijďte hrát nebo fandit 

17. 2. od 10 do 16 hodin 

do SvČ v Albrechtické 

ulici. 

 � STARÁ SEŠLOST

MOST – Na country čaje 

nejen pro seniory zve 

17. 2. od 15.30 hodin 

na mostecký Benedikt 

skupina Stará Sešlost. 

Hraje se k tanci i poslechu.

Součástí úprav třídy Budovatelů by mělo být i okolí u Centralu směrem k náměstí.

Město připravuje architektonic-
kou soutěž na úpravy veřejných 
prostranství včetně dopravního ře-
šení části třídy Budovatelů. Ze sou-
těže by mělo vyplynout, jak bude 
prostor v srdci města vypadat a jak 
by se dal změnit k lepšímu. „Ny-
ní se vyhlašuje soutěž. Pokračovat 
se bude na projektové dokumenta-
ci, která by se mohla letos dokončit.  
S realizací bulváru by se mohlo začít  
pravděpodobně v roce 2021,“ uvedl 
mostecký primátor Jan Paparega. 

„Nový“ bulvár se ale nebude tý-
kat celé třídy Budovatelů. Předmě-
tem zájmu je  pouze hlavní část té-
to třídy, a to od  Centralu po křižo-
vatku u Prioru. Kromě úprav okolí 
a nového povrchu se počítá i s do-
pravními úpravami. „Chceme udě-
lat něco jinak, než jen vyměnit a ob-
novit povrch silnice. V  souvislosti 
s  výměnou asfaltu, který zde není 
kvalitní, jsme se rozhodli, že bude-
me celou tuto část řešit komplex-
ně,“ zdůvodnil náměstek primáto-
ra Marek Hrvol. 

Součástí úprav by mělo být 
i prostranství mezi Centralem 
a I. náměstím. Radnici se nelíbí, že 
místo původně plánovaných ka-
váren a předzahrádek, je dnes ta-
to zóna „mrtvá“. Nájemní prosto-
ry z této strany nákupního cent-

ra jsou zavřené či prázdné. Prostor 
před nimi slouží pouze jako silnice 
a parkovací místa. „Nejsme spoko-
jeni, že silnice s parkovacími místy 
separuje náměstí od Centralu. Ne-
chceme, aby zde byla jen komuni-
kace a parkoviště. Ideální by tu by-
la kavárna a předzahrádka. I tento 
prostor by architekti mohli nějak vy-
řešit. Jednali jsme i s Centralem, ja-
ký mají záměr s bočními obchody. 
Změnám nebránili a řekli, že počka-
jí na architektonické řešení,“ uvedl  
náměstek a ujistil: „Chceme, aby se 
vedl k těmto úpravám otevřený dia-
log. Uvidíme, co z něj vyplyne.“     

Radní také jednali o složení od-
borné poroty. Budou v ní  kvalifi-
kovaní odborníci i nezávislí členo-
vé, kteří by měli mít převahu. Po-
rota může využít přizvané porad-
ce, kteří budou mít pouze poradní 
hlas. Jakmile bude porota usta-
novena, dojde na návrh soutěž-
ních podmínek, jejich předběžné 
schválení Českou komorou archi-
tektů a schválení soutěžních pod-
mínek na ustavujícím zasedání po-
roty. Odsouhlasené soutěžní pod-
mínky schválí rada města. Dokon-
čení architektonické soutěže se 
předpokládá v srpnu až září letoš-
ního roku.

(sol)

Nový bulvár má změnit tvář centra Mostu
MOST – Chystá se architektonická soutěž na úpravy  třídy Budovatelů. 
Komě nového povrchu by měl bulvár dostat i atraktivnější tvář. Bulvár 
by se měl začít upravovat do dvou let.   

Trička a placky „DYCKY MOST!“

Jen se zaprášilo
MOST – Oblíbili jste jste si hrdiny seriálu České televize Most! a ze-
jména slogan, který mu vévodí? Pak neváhejte a zavítejte do Turis-
tického informačního centra, kde prodávají trička a placky s nápi-
sem „DYCKY MOST! Pár dnů si však musíte počkat, protože v den 
zahájení prodeje (uplynulý pátek) se po tričkách i plackách „jen 
zaprášilo“..

„Pro začátek jsme objednali osmdesát 
triček a dvě stě placek. Během pátku, kdy 
se začaly prodávat, jsme všechno vypro-
dali,“ říká Michaela Kačabová z mos-
teckého íčka. Zájemci si teď budou mu-
set pár dnů počkat. Objednáno je ale 
dalších 350 triček a 1 000 placek. Bu-
dete si moci koupit růžová a černá ba-
vlněná trička  za 179 korun a připína-
cí placky s hláškou DYCKY MOST! za  
12 korun. Dámská trička jsou k dispozici ve velikosti S a M a pánská  
S, M, L a XL. Turistické informační centrum sídlí vedle obřadní síně 
mosteckého magistrátu. Otevřené je od pondělí do pátku od 9 do 17 
hodin a platit se tu dá i platební kartou.

Seriál Most! natáčel štáb České televize v Mostě v průběhu loň-
ského roku. Na televizní obrazovky ho ČT nasadila letos v lednu. 
Seriál si okamžitě získal u diváků velkou oblibu. Velké pozornosti 
se těší místní restaurace Severka, která je nyní oblíbeným cílem tu-

ristů z nejrůznějších koutů re-
publiky. Díky popularitě seri-
álu a zejména zažívajícímu se 
sloganu „Dycky Most!“ požádal 
mostecký magistrát o povolení 
jej oficiálně používat. Povolení 
získal a nejen Mostečané si nyní 
mohou pořídit již zmíněná trič-
ka a placky.

Natáčení seriálu přineslo na-
víc bonus v podobě téměř 100 
tisíc korun, které se podařilo 
vybrat na předpremiérách vy-
sílaných v kinech a to před sa-
motným uvedením v televizi.  

(nov)

Třída Budovatelů se má změnit na bulvár.
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Pokud mostečtí zastupitelé pro téměř převratnou no-
vinku zvednou ruku, občané budou moci zastupitelstvo 
sledovat on-line už v dubnu. Záznamy ze zasedání ne-
budou krácené ani sestříhané. 

MOST – Město chce postavit 
nové autobusové nádraží. Už se 
pracuje na studii. Z  ní vyplyne, 
kde nádraží bude stát. Radnice 
upřednostňuje prostor bývalého 
autobusové nádraží. Ten je ale 
v rukou soukromého majitele.     

„V  nejbližší době by nám měl 
zhotovitel odevzdat studii dvou 
řešení, které jsme předložili. Z ní 
by mělo vyplynout to nejvhodněj-
ší,“ informoval náměstek primá-
tora Marek Hrvol. Jednou z vari-
ant je vybudovat nádraží na bý-
valém nefunkčním, které patří 
společnosti BUSCOM. Druhou - 
z hlediska nového územního plá-
nu – je nádraží postavit na pro-
tější straně, na pozemcích města. 
„Zatím se jeví jako nejlepší řešení 
umístění autobusového nádraží 
na stávající ploše bývalého auto-
busového nádraží. Studii budeme 
mít v březnu. S BUSCOMem jsme 
domluveni, že až budeme mít stu-
dii k dispozici, jsou ochotni s ná-
mi jednat. Důležité je, že nejsou 
pro nové nádraží potřeba všech-
ny plochy,“ uvedl dále náměstek.  
Na otázku, jak velkou plochu by 
město potřebovalo, by měla od-
povědět studie proveditelnosti.  

Nové autobusové nádraží do-
poručuje i plán udržitelné měst-

ské mobility. Hlavním důvodem 
je podle radních ulevit místům, 
kam zajíždějí linky na jednotli-
vé zastávky. „Není ideální, aby 
několik autobusů stálo například 
u Kahanu nebo u Centralu…“ je 
přesvědčen náměstek. 

Nové autobusové nádraží by si 
podle radnice Mostečané zaslou-
žili. I když některým občanům 
vyhovuje, že si na autobusovou 
linku mohou jít přímo před do-
mem nebo z  restaurace apod. 

Občané se na nádraží dostanou 
ze všech míst, kde jsou nyní au-
tobusové linky, snadno a rychle, 
a některé skupiny obyvatel do-
konce i zdarma, jako jsou na-
příklad senioři či školáci apod. 
„V dopravě je trend, že autobu-
sová nádraží jsou umístěna v ně-
jakém dopravním uzlu. Doufám, 
že úředníci k  tomu přihlédnou,“ 
uvedl dále Marek Hrvol. Městu 
podle jeho slov nejde o snížení 
komfortu cestujících. „Plánuje-

me osvětu. Problémem bude spíše 
nasměrovat dopravce, aby jezdili 
na autobusové nádraží. Zastávky 
jsou sice naše, ale licenční řízení 
nebude jednoduché. Už z toho dů-
vodu, že si město nemůže diktovat 
podmínky,“ upozornil náměstek. 
„Určitě nechceme jít cestou repre-
se, abychom  zakázali vjezd au-
tobusů do centra. Na místě bude 
společný dialog,“ ujistil primátor 
Jan Paparega. 

(sol)       

Nové autobusové nádraží
Odkud budeme jezdit?

Jednou z variant, kde by Most mohl mít autobusové nádraží, je to původní. To je ale stále v soukromých 
rukou, přestože už řadu let se ho město pokouší odkoupit.

Hlasovat můžete pro nejlep-
ší inscenaci sezony 2018 a také 
ohodnotit výkony oblíbených 
herců. Po vítězích hereckých 
kategorií budou opět pojme-

nována letošní divadelní vína. 
Anketní lístky jsou k dispozi-
ci v pokladně divadla, nebo na 
www.divadlomost.cz/cz/archiv-
-clanku/aktuality-na-uvod/ce-

na-divaka-2018/. „Výsledky an-
kety budou slavnostně vyhlášeny 
před premiérou inscenace Ma-
cbeth v pátek 22. února. Zároveň 
vylosujeme tři z řad diváků, které 
odměníme zajímavými cenami,“ 
láká k  hlasování Lenka Kresto-
vá z Městského divadla v Mos-
tě. Vítězi loňské ankety byli Zi-

ta Benešová za roli Blanche v in-
scenaci Tramvaj do stanice Tou-
ha a Jiří Kraus za roli Barona 
Prášila ve stejnojmenné insce-
naci. Nejlepší inscenací loňské-
ho roku byl vyhlášen retro mu-
zikál Tajný deník Adriana Mo-
lea v režii Petra Svojtky.

(sol)

Poslední šance pro Cenu diváka

KURZ VĚDOMÉ RODIČOVSTVÍ
Smyslem rodičovství je poskytnout dětem šťastné 
a zdravé dětství. Je pro Vás rodičovství dřina? Pojďte si ho 
ulehčit. Není to žádná věda! Chce to jen lépe rozumět dětem 
i sobě. Ukážeme Vám jak. Chcete se dozvědět více? 
Přihlaste se do kurzu „Vědomé rodičovství“, 
začínáme 5. března 2019. Trvání kurzu: 15 setkání (1x týdně)
V programu zajištěno profesionální hlídání dětí
Přihlásit se je možné do 22. 2. 2019
Máte zájem? Kontaktujte nás na 
www.women-for-women.cz/vedome-rodicovstvi-most, 
nebo na tel 222 269 844.

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
Václava Řezáče 315, 434 01 Most

MOST –  Už jen do tohoto pátku 15. února mají diváci možnost hla-
sovat v anketě Cena diváka 2018.  Vylosovaní hlasující mohou získat 
zajímavé ceny. 

Zastupitelé budou na svém 
zasedání 21. února projedná-
vat nový jednací řád Zastu-
pitelstva města Mostu. Pak-
liže ho schválí, bude platit od 
1. dubna. Návrh jednacího řá-
du je doplněn o pořizování ob-
razového a zvukového přenosu 
a záznamu ze zasedání zastupi-
telstva. To znamená, že z jed-
nání se bude pořizovat přímý 
přenos prostřednictvím inter-
netu. Nejpozději do 15 dnů 
od zasedání bude pak záznam 
umístěn na internetu. „Přená-
šení internetového záznamu se 

bude realizovat na základě ve-
řejné zakázky, kterou vyhlašu-
jeme napřímo. Předpokládáme, 
že se tento bod schválí. Dodava-
telem by měla být firma, od níž 
máme hlasovací zařízení v  za-
sedací místnosti. Kamery bu-
dou provázané s  tímto zaříze-
ním - nasměrují se na toho, kdo 
bude přihlášen.   Příští zastupi-
telstvo po únorovém je 25. dub-
na. Počítáme s  tím, že už bude 
v online přenosu,“ doplnil pri-
mátor Jan Paparega.   

 Další změnou v  jednacím 
řádu, kterou budou zastupitelé 

schvalovat příští týden, se tý-
ká prodloužení časového limi-
tu pro vystoupení občanů. „Ne-
bylo výjimkou, že občané na za-
sedání vystoupili a jejich příspě-
vek byl delší než pět minut. Tyto 
diskutující jsme nechali větši-
nou dokončit myšlenku a zbytek 
se pak předával servisu v písem-
né podobě. Domluvili jsme se, 
že upravíme tuto dobu na sedm 
minut a dáme možnost delší-
ho vyjádření, i když mají obča-

né u jednotlivých bodů progra-
mu právo vystoupit v rámci roz-
pravy i k těmto tématům,“ dopl-
nil primátor. 

V rámci materiálu o změnách 
v  jednacím řád jsou také dopl-
něny informace týkající se na-
řízení Evropského parlamen-
tu a Rady o ochraně fyzických 
osob v  souvislosti se zpracová-
ním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.  

(sol)

Zastupitelé v Mostě on-line od apríla
MOST – Mostecké zastupitelstvo se od dubna bude vysílat po inter-
netu. Kromě toho dostanou občané větší prostor při diskusi. 

Nepojedou 
vlaky!

MOST – Správa železniční a do-
pravní cesty chystá  výluku ně-
kterých vlakových spojů. 

Mezi  Mostem a Postolopr-
ty, Mostem a Břvany nepojedou 
v sobotu 16. a v neděli 17. února 
od 22 do 23.59 hodin vlaky. Na 
trati z Bíliny do Chomutova se 
chystá výluka v noci ze soboty 
na neděli a z neděle na pondě-
lí od 22.40 do 5 hodin. Přepravu 
zajistí náhradní autobusová do-
prava. V Mostě bude stanoviště 
autobusů vedle staniční budovy, 
na parkovišti u nástupiště 1 A. 
Stejná výluka na stejných tratích 
a ve stejných časech bude násle-
dovat i o víkendu 23.–24. února. 

(nov)

Úterní trhy od března
MOST – Na chodnících mezi mosteckou radnicí a Priorem se už brzy 
objeví stánky s oblíbenými úterními trhy. Poprvé zde trhovci své 
stánky postaví podle předpokladů 5. března. 

Záležet však bude na počasí. Zboží budou obchodníci nabízet 
v obvyklém dni a čase  až do prosince. Trhy v centru  města Mostu 
pořádá  Liga čes kých trhovců.                                                        (nov)

MOST – Mostecký Rokáč Vinohrady chystá legendární hudební la-
hůdku. 

Ivan Hlas, Olin Nejezchleba a Norbi Kovács - jména, kerá se již 
dávno stala legendami. Trojice Bohem nadaných hudebníků, z nichž 
každý sám utáhne samostatný koncert, se představí v pátek 15. úno-
ra v mosteckém Rokáči Vinohrady. Začátek je  ve 21 hodin.                    

(nov)

Ivan Hlas v Rokáči
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P tejte se politiků
Jaké je řešení situa-

ce v OC Central? Pokud 
přijede někdo z jiné-
ho města, musí se chy-
tat za hlavu. Každý den 
jsou zde záškoláci, kte-
ré městská policie ne-
řeší. Odpoledne se zde 
shlukují nepřizpůsobi-
ví občané, trénují na la-
vičkách nejspíš MMA, 
hraje zde hlasitá hudba 
z jejich přenosných re-
produktorů. To, že kou-
kají na ostatní lidi jako 
na potencionální oběť, 
ani nepočítám. Tato si-
tuace nemá řešení, když 
to policie ignoruje.

Na monitorování a ře-
šení situace v oblasti dět-
ské kriminality v Mos-
tě z hlediska pachatelů 
i obětí spolupracují, kro-
mě Policie ČR a Městské 
policie Most, i pracovní-
ci odboru sociálních vě-
cí mosteckého magist-
rátu. Pracovníci odboru 
sociálních věcí se zabý-
vají všemi podněty, které v souvislosti se záškoláctvím či protipráv-
ním jednáním prostřednictvím např. systému včasné intervence ob-
drží. V těchto případech spolupracují jak s rodiči mladistvých či ne-
zletilých osob, tak s jednotlivými školami.

V gesci městské policie není jakékoliv omezování návštěvnosti 
kterékoliv národnostní menšiny, protože by se jednalo o porušení 
Listiny práv a svobod, což by bylo v rozporu s ústavním pořádkem 
České republiky. Městská policie zasahuje v případech, kdy dochází 
k porušování zákona. Pokud by měl výhrady provozovatel či vlast-
ník obchodního domu, má vlastní najatou ochranku, která by pří-
padně na základě požadavku zákazníků zasahovala. V případě, že 
by nebyla ochranka schopna zvládnout zásah, může požádat o sou-
činnost Policii ČR, případně i Městskou policii Most. 

O této problematice vedení města jednalo i  s manažerkou Cent-
ralu a doporučilo posílení ochranky a nabídlo součinnost Městské 
policie Most.

Odpovídal primátor města Mostu 
Jan Paparega

Jan Paparega

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

Co se sídlištěm Chanov? Za-
chovat ho, či nikoliv? Jakou vý-
stavbu nových bytů a domů zde 
využít? To vše padlo na prvním 
jednání pracovní skupiny. „Pro-
bíraly se i možnosti náhradního 
bydlení, na které máme aloko-
vané prostředky v  rozpočtu pro 
tento rok. Domluvili jsme se, že 
odbor investic připraví konkrét-
ní záměry, které by se měly pro-
jednávat již na dalším zasedání 
zastupitelstva,“ uvedl primátor 
Jan Paparega. 

Většina politiků napříč poli-
tickým spektrem chce sídliště 
v Chanově zachovat. „Co s do-
my, které nejsou v  dobré kon-
dici a jaké varianty náhradní-
ho bydlení zvolit, tady ještě ne-
padly. Budou se řešit na dal-
ší schůzce,“ potvrdil náměstek 
primátora Marek Hrvol. Ve-
dení města pro zastupitele při-
pravilo prezentaci, jaké domy 
se na sídlišti nacházejí, v  ja-
kém jsou technickém stavu, 
kolik zde žije lidí atp. „Řešily 

se otázky, zda udržet Chanov. 
Většina přítomných byla pro. 
Zastupitelé za Piráty a Zelení 
byli proti, ale konkrétní návr-
hy řešení nedali,“ podotkl ná-
městek. 

V  souvislosti s  kontejne-
rovým bydlením, které se pro 
Chanov nabízí, chtějí radní vy-
jet na zkušenou a podívat se do 
lokalit, kde už takové bydlení 
funguje. V  úvahu prý přichází 
cesta do Vsetína na mediálně 
proslavené „čunkodomky“, ne-
bo se inspirují členové pracovní 
skupiny v  jiných lokalitách. Se 

záměrem kontejnerového byd-
lení seznámilo město i chanov-
ské obyvatelstvo, což se ale ne-
setkalo s  pozitivním ohlasem. 
„Kontejnerové bydlení je trochu 
vyděsilo. Když jsme je ale sezná-
mili s tím, co vůbec kontejnerové 
bydlení je a co obnáší, tak se si-
tuace výrazně zklidnila. Chceme 
občany informovat i nadále. Po-
dle našich zkušeností mají i oni 
zájem v Chanově zůstat, protože 
bydlení zde jim vyhovuje a jsou 
na něj zvyklí,“ konstatoval ještě 
primátor Paparega. 

(sol)  

Hlavním důvodem pro poří-
zení radarů je měření okamži-
té rychlosti v problematických 
lokalitách. Radnice chce kon-
trolovat řidiče zejména v mís-
tech s omezenou rychlostí, ne-
bo v okrajových částech města, 
kde nejčastěji dochází k pře-
kračování dovolené rychlos-
ti. Dalším důvodem jsou po-
žadavky obyvatel, kteří chtějí 
častější dohled nad dodržová-
ním nejvyšší dovolené rych-
losti v odloučených městských 
částech, uvnitř sídlišť a v oko-
lí škol. „V současné době jsme 
umístili pět nových radarů. 
Jde o kombinaci radarů, které 
schraňují statistické údaje pro 
náš odbor správních činností či 
jiné potřeby. Ale i radary s kla-
sickým modulem měření. Poří-
dili jsme je prvotně pro zvýše-
ní bezpečnosti v  daných loka-
litách,“ informoval náměstek 
primátora Marek Hrvol. Mimo 

jiné  upozornil, že radary jsou 
variabilní a lze je instalovat na 
různá místa. „Rychlost neměří 
všech pět radarů najednou. Bu-

deme průběžně vybírat lokality 
a rozhodovat, který radar bude 
aktivní a nikoli jen informativ-
ní,“ podotkl. Radnice ale nebu-
de zveřejňovat, kde a které ra-
dary jsou aktivní. „Ve spoustě 
měst a obcí fungují radary pre-
ventivně a informativně. U nás 
to bude kombinovaně. Momen-
tálně jsme řešili chyby v nasta-
vení. Někde reagovaly radary 
na třicítku i v době,  kdy už tři-
cítka v  místě neplatí. Už by to 
mělo být v pořádku,“ ujistil Ma-
rek Hrvol. 

Město má vytipovanou ví-
ce než desítku lokalit, kde bu-
de radary postupně umisťovat. 
„Doprava ve městě ale houstne, 
aut přibývá a řidiči se ne vždy 
chovají předpisově,“ ujistil ná-
městek.                                        (sol)

Převod peněz se provede for-
mou poskytnutí peněžního pří-
platku mimo základní kapi-
tál. Před převodem se vypracu-
jí pravidla pro výkup bytů, která 
musí schválit rada města. Rad-
ní doporučili zastupitelů smlou-
vu o poskytnutí peněžitého pří-
platku mimo základní kapitál 
mezi městem Most a Mosteckou 
bytovou schválit. Zastupitelé 

o tom rozhodnou na veřejném 
zasedání 21. února. „Mostecká 
bytová dostala za úkol připravit 
pravidla pro výkup bytů a sta-
novit, na které byty se tato pra-
vidla budou vztahovat. Pravidla 
by měla být předložena do břez-
nové rady a teprve poté, pokud se 
schválí, bude moci Mostecká by-
tová zahájit odkup a začít vyu-
žívat finanční prostředky,“ kon-

statoval mostecký primátor Jan 
Paparega. Město dále vyčkává, 
jak dopadne rozhodnutí vlády 
o stanovení podmínek pro mož-
nosti získání státních dotací na 
výkupy bytů. „Čekáme, až vláda 
schválí dotace na výkupy a pod-
mínky pro jejich čerpání. Máme 
k  tomuto tématu v  příštích týd-
nech i schůzku s ministryní. Po-
třebujeme peníze nejen na soci-
ální bydlení, ale i na výkupy. Po-
kud to bude možné, samozřejmě  
budeme tyto prostředky čerpat,“ 
doplnil dále primátor Paparega.  

(sol)

Město začalo řešit odkupy bytů
MOST – Na výkupy bytů je v rozpočtu na letošní rok vyhrazeno  
5 milionů korun. Vedení města navrhuje převést uvedenou částku 
na účet městské společnosti Mostecká bytová, která má odkup bytů 
provádět. 

Radní se chystají do Vsetína  
inspirovat se „čunkodomky“

MOST – Bydlení v kontroverzním sídlišti Chanov řešila nová pracov-
ní skupina města. V ní jsou zastoupeni, kromě vedení města, zastu-
pitelé napříč politickým spektrem. 

Situaci by mohly vyřešit například „kontejnery“...

V některých chanovských domech se už bydlet nedá.

V  Chanově žije v  současné době kolem 700 obyvatel, 
přičemž trvalé bydliště zde má 1 150 občanů.  

Řidiči pozor! Měří nás nové radary

Kromě měření okamžité rychlosti a identifikace SPZ umějí tyto 
radary rozlišovat vozidla například na osobní a nákladní a poskytovat 
anonymizované statistické údaje. Město tak získá  informace například 
o tom, které ulice jsou nejvíce vytížené, kolik aut jimi projíždí nebo 
jak se chovají řidiči. Pořízení pěti radarů stálo kolem jednoho milionu 
korun. Město mělo k dispozici pouze dva radary, které měří okamžitou 
rychlost. Oba jsou jen informativní (viz foto).

MOST – Neukáznění řidiči, kteří ignorují padesátku a v  některých 
úsecích i třicítku, budou muset sundat nohu z  plynu. Po Mostě se 
rozmístily nové radary.       

O duševním zdraví
se Simonou Babčákovou

MOST - Do  mosteckého  Anatha 
jóga  centra (bývalé Báňské 
stavby) zavítá herečka Simona 
Babčáková. 

V pondělí 18. 2. od 19 hodin 
se uskuteční jedinečný večer na 
téma „Duševní zdraví“ s neuvě-
řitelnou atmosférou. Nenechte 
si ujít večírek s nadsázkou a bez 
cenzury se Simonou Babčáko-
vou, která toho má hodně co 
říct. Chcete ji poznat jinak než 
jako Simonu z „Comebacku“ ne-
bo „Ohnivého kuřete“? Pár lístků je stále ještě v prodeji - rezervace: 
777 28 77 33, radka@radostazabava.cz. 

Celé vystoupení je velice interaktivní, vstupují do něj nálady 
a pocity diváků a vzniká tak společné, nikdy neopakovatelné dílo. 
Vstupné 320 Kč, délka besedy: cca 75 min.                                         (nov)

Simona Babčáková



Most se nevydal cestou na-
prostého zákazu. „Nemyslím 
si, že by prohibice, tedy abso-
lutní zákaz heren, něco vyře-
šila. Bezesporu by pak vznika-
ly herny nelegální, a město by 
navíc přišlo o zdroj příjmů do 
městského rozpočtu,“ komentu-
je důvody primátor Jan Papare-
ga. Vyhláška zakazuje provozo-
vat bingo, technickou hru a ži-
vou hru na území statutárního 
města Mostu na adresách, kte-
ré nejsou uvedeny v příloze vy-
hlášky (adresy zveřejňujeme 
vedle článku). „Zvolena byla re-
gulace místní a časová, která za-
mezuje tomu, aby herny vznika-

ly v  problémových lokalitách - 
v  centru města, v  blízkosti škol 
a obytných budovách,“ doplnila 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. Bingo, tech-
nická hra a živá hra, které by-
ly povoleny před dnem nabytí 
účinnosti nové vyhlášky a kte-
ré se vyskytují na jiných mís-
tech, než na kterých to vyhláš-
ka umožňuje, lze provozovat 
nejdéle do doby platnosti vy-
daného povolení k  provozová-
ní těchto her. Vyhlášku vyda-
lo Zastupitelstvo města Mostu 
vloni v prosinci, v účinnosti je 
od letošního 1. ledna. 

(nov)

 

zpravodajství15. února 20194

PONDělí
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Dušené hovězí maso s fazolemi a rajčaty, šťouchaný brambor 125 Kč
150 g Pečená vepřová krkovice, dušené zelí, houskový knedlík 115 Kč
350 g Špagety s kuřecím masem, žampiony, bazalkou a parmazánem 105 Kč

ÚTERÝ
Dršťková  35 Kč
150 g Hovězí maso v rajčatové omáčce, houskový knedlík 125 Kč
150 g Pikantní kuřecí WOK, dušená rýže 115 Kč
150 g Pečené kuličky z mletého masa ve smetanové omáčce  
 s bylinkami, bramborová kaše 105 Kč

STŘEDA
Kulajda se zastřeným vejcem 35 Kč
150 g Vídeňská roštěná, dušená rýže 125 Kč
150 g Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
350 g Zapečené pražské brambory, kyselá okurka  99 Kč

ČTVRTEK
Zelná s klobásou 35 Kč
220 g Pečené králičí stehno na černo, bramborové placky 125 Kč
150 g Pečený vepřový kotlet s česnekem, restovaný čočkový  
 salát se zeleninou 115 Kč
350 g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, dušené  
 zelí, cibulka 105 Kč

PÁTEK
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
150 g Smažená vepřová krkovice, bramborová kaše, rajčatový salát 125 Kč
220 g Kuřecí stehno na paprice, dušená rýže 115 Kč
200 g Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč
SPECIÁL 340 g – KONFITOVANÁ HUSA S DUŠENÝM ZELÍM, RESTOVANÝMI  
 BRAMBOROVÝMI NOKY A SMAŽENOU CIBULKOU 165 Kč

POlEDNí MENU
18. 2. – 22. 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

Lvi proti Drakům
MOST - Poslední domácí zápas základní části II. ligy ledního hokeje 
nabídne utkání  MOSTEČTí lVI – HC Draci Bílina.  

Derby se odehraje na domácím ledě 17. února od 17.30 hodin 
v A-BENET Areně v Mostě.                                                           (nov)

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 

MOST – Při rekonstrukci mos-
tu do Rudolic se objevily další 
komplikace. Tentokrát překva-
pila stavebníky opěrná stěna. 
Práce se prodraží o téměř deset 
milionů korun. Podle vedení 
radnice by se práce  neměly ale 
nijak protáhnout.  

Po zahájení rekonstruk-
ce mostu spojujícího Most s Ru-
dolicemi  se práce zkompliko-
valy. V místě založení nového 
mostu se nejprve oproti plánu 
obnažily stávající železobeto-
nové konstrukce, které neby-
ly  v archivní dokumentaci. Je-
jich existence se nepředpoklá-
dala a konstrukce se musely vy-
bourat, což prodloužilo dobu 
bouracích prací a výluk na tra-
ti. Teď stavbaře čekalo další ne-
milé překvapení. „Zjistilo se, že 
kabelová trasa v majetku společ-
nosti Správa železniční a doprav-
ní cesty se nachází na jiném mís-
tě, než uváděla původní doku-
mentace. Z  tohoto důvodu bude 
nutná přeložka kabelového ve-
dení. Především ale se v  prosto-
ru základu jednoho z  mostních 
pilířů objevila opěrná stěna, kte-
rou bude nutné odstranit,“ uved-
la mluvčí mosteckého magistrá-
tu Alena Sedláčková. Dodatečné 
stavební práce si vyžádají zhru-
ba 8,5 milionu korun. Stavební 
práce realizuje firma SMP – SG, 
Most – Rudolice, která se stala 

vítězem veřejné zakázky. Její na-
bídková cena přesáhla 68 milio-
nů korun. 

„Technické problémy, které se 
nyní vyskytly, nebudou zname-
nat prodloužení. Částka, o kte-
rou se  rekonstrukce navýší, ne-
ní zanedbatelná. Veškeré nákla-
dy jsou však opodstatněné. Bude 
potřeba  udělat přeložky a piloty. 
Budeme žádat o náklady v rám-
ci dotace na dofinancování. Část-

ka, kterou můžeme ale žádat po 
SFDI, je maximálně 1,1 milio-
nu korun. Zbytek budeme muset 
dofinancovat z vlastních zdrojů,“ 
uvedl primátor Jan Paparega. 
Připomněl, že na rekonstrukci 
mostu mohlo město využít do-
tace ve výši 95 procent uznatel-
ných nákladů. „Tento most spl-
ňoval podmínky dotace. Napří-
klad, že vede přes mezinárodní 
železniční trať. V případě mostu 

u nemocnice, který nás letos ta-
ké čeká, bude větší problém. Ak-
ci budeme muset celou uhradit 
z  vlastních zdrojů,“ připomněl. 
V  případě mostu do Rudolic 
by měly být práce dokončeny 
v červenci. „Vše běží, jak má a to 
včetně dlouhodobě plánovaných 
výluk, což by se určitě při pro-
dloužení termínu velmi zkompli-
kovalo,“ podotkl primátor.    

(sol)

Oprava mostu do Rudolic
Proč se prodraží o miliony?

Do budoucna zbývá vyřešit pouze lávku u hlavní pošty, která také už není v nejlepší kondici. Tím bude mít 
město mostní objekty ve svém majetku na dlouhou dobu vyřešené.

Jedná se o  pravidelné zkouš-
ky sirén, aby byla zajištěna pl-
ná funkčnost. „Zároveň se tak 
musí dít v takové době, aby ne-
docházelo ke zbytečné panice,“ 
vysvětluje Petr Dundek z Ma-
gistrátu města Mostu. „Zkušeb-

ní nepřetržitý tón trvá 140 vte-
řin a  řadu let zní vždy prv-
ní středu v měsíci v pravé pole-
dne. V následujících měsících 
se tak stane 6. února, 6. března,  
3. dubna, 1. května, 5. června,  
3. července, 7. srpna, 4. září,  

2. října, 6. listopadu a 4. prosin-
ce,“ dodává.

Kromě zkoušky sirén existu-
jí dva základní signály. Takzva-
ná všeobecná výstraha, která má 
podobu kolísavého tónu a tr-
vá 140 vteřin. Může se opakovat 
až třikrát v tříminutových inter-
valech. Konkrétní typ nebezpečí 
včetně pokynů se lidé následně 

dozvědí ze sdělovacích prostřed-
ků či jiným možným způsobem. 
Druhým typem signálu je požár-
ní poplach, který slouží ke svolá-
ní jednotek požární ochrany. Tr-
vá celkem jednu minutu a sklá-
dá se z  trvalého tónu o délce  
25 vteřin, desetivteřinové pauzy 
a dalšího trvalého tónu o délce  
25 vteřin.                             (nov) 

Sirény opět v pravé poledne
MOST – Mostečané už si zvykli, že každou první středu v měsíci, 
vždy v pravé poledne, se městem rozezní zvuk výstražných sirén. 

Most omezil hazard na území města

Ulice
Č. p. (popř. jiný způsob iden-
tifikace)

Bohuslava Vrbenského 1086 a 1206

Česká 842 a 1077

Čs. mládeže 1093

Josefa Ševčíka 886 a 1233

K. H. Máchy 344

Lipová
390, 675, 803 až 806, 808, 
819, 1319 a 1841

Maxima Gorkého 3290

Moskevská 2428 a 3336

Nádražní
bez č. p. (stavba na p. č. 
6926/21 v k. ú. Most II.)

Obránců míru 2629

Růžová 1280

Šeříková 1173

Topolová 1281

tř. Budovatelů 1353, 1873, 1874, 1877 a 2923

U Stadionu 1190 a 1205 

Višňová 983 a 1011

Víta Nejedlého 1186

Adresy v části statutárního města Most – Most:

Adresy v části statutárního města Most – Velebudice: Všech-
ny adresy s výjimkou č. p. 172.

MOST – Už přes měsíc platí nová vyhláška, kterou město Most ome-
zilo hazard na svém území. 

Sportovec roku 2018
MOST – V Městském divadle v Mostě proběhne slavnostní galave-
čer, při kterém budou oceněni sportovci všech věkových kategorií.

V bohatém doprovodném programu vystoupí Sabina Křováko-
vá, vítězka Česko-Slovenské SuperStar 2013, Klára Kaiserová, artist-
ka, a Taneční studio Kamily Hlaváčikové. Moderuje Radek Šilhan,  
O2 TV. Vstupenky lze bezplatně získat v redakci Mosteckého deníku 
a v pokladně divadla. Galavečer proběhne na Velké scéně mostecké-
ho divadla ve čtvrtek 21. února od 18 hodin.                                         (nov)

ULICe Ke SKáLe UZaVŘeNa!
Magistrát města Mostu upozorňuje občany, že z dů-
vodu rekonstrukce mostu do Rudolic bude od soboty  
16. 2. od 14 hodin do pondělí 18. 2. do 9 hodin ulice Ke 
Skále uzavřena.



František byl  
hodný člověk

František býval hodný člověk 
s optimistickým pohledem na svět. 
Nesnášel bezpráví a vždy se snažil 
každému pomoci. Jeho dobroty lidé 
většinou zneužívali, on to tak ale ne-
vnímal. Změnil se až ve vězení. Kri-
minál totiž změní každého. Z milé-
ho a otevřeného kluka udělal tvr-
dého a nedůvěřivého 
chlapa, který dobře vě-
děl, že nic na světě ne-
ní zadarmo a pomáhat 
se nevyplácí. Ve věze-
ní seděl šestnáctý rok 
a už počítal dny do 
svého propuštění. Za 
těch šestnáct let se tam 
venku hodně změnilo. 
Po osmi letech za ním 
přestala chodit máma. 
Onemocněla a půl ro-
ku mohl číst jenom její 
dopisy, které mu posí-
lala z nemocnice. Když zemřela, ne-
chodil už nikdo. Dávno dřív, hned 
několik měsíců po vynesení roz-
sudku, přestala chodit i Milena.  Je-
ho láska. Nádherná něžná Milena. 
Zranitelná, bezbranná, okouzlující. 
Žena, které by položil k nohám ce-
lý svět. Žena, která ho dostala do kri-
minálu. Když Milenu poznal, cho-
dil první rok na vysokou. Na holky 
měl v životě smůlu. Vždy, když se mu 
nějaká líbila, sbalil ji jiný kluk. Vý-
mluvnější, drzejší, sebevědomější. 
František byl dobrý tak akorát na to, 
aby holkám pomáhal s učením a vů-
bec se vším, co od něj mohly ty krás-
ky potřebovat. Dělal to rád a věřil, že 
ho jednou nějaká ocení. Milena by-
la mnohem starší. Poznal ji na jed-
nom plese. Pozval tam jednu dív-
ku, která ale večer protančila s jiným 
klukem. František seděl sám u baru 
a usrkával zteplalé víno. Pak si jí vši-
ml. Byla nádherná. František se ni-
kdy nesetkal s takovou ženou. Při-
šla sama k baru a dala si kávu. Vši-
ml si, že má v očích slzy. Nesměle ji 
oslovil, zeptal se, jestli nepotřebu-
je pomoc. To byl jejich první večer. 
Seděli spolu u baru a povídali si až 
do rána. Milena byla milá a Franti-
šek se zamiloval. Nechápal, co na 
něm ta nádherná žena vidí. Scháze-
li se pravidelně. Museli být opatrní. 
Milena byla vdaná žena a její man-
žel byl bohatý, vlivný a krutý muž. 
Milena nepracovala, starala se o dí-
tě a o domácnost. Vyprávěla Františ-
kovi, jak chtěla studovat a stát se lé-
kařkou. Její manžel s tím ale nesou-
hlasil a donutil ji přestat se studiem 
hned po svatbě. To poznala, že udě-
lala chybu, ale nedalo se s tím nic dě-
lat. Jakub, její muž, byl tyran a ona 
se ho bála. Dělala, co on chtěl. Nave-
nek se zdálo, že mají šťastné manžel-
ství. Milena měla vše, co mohla chtít. 
Krásné věci, pohodlí, drahé auto, žila 
v luxusní vile. Jen ona ale věděla, že 
je to zlatá klec, ve které jí život v pek-
lo měnil manžel. František nemo-
hl snést, když mu Milena vyprávě-
la, jak ji Jakub týral, ponižoval a do-
konce i bil. Nemohl snést, když mu 
Milena po něžném milování prozra-
dila, jak ji Jakub znásilňoval, když se 
s ním nechtěla milovat. Všechno to 
mohla snášet, ale pak se jí narodila 
dcerka. Byly jí tři roky a pro Milenu 
to byl nejdůležitější člověk na světě. 
Kvůli svému dítěti byla ochotná dál 
snášet násilí a tyranství svého man-
žela. Věděla, že by o holčičku přišla. 
Jakub byl bohatý a vlivný. Přesně vě-
děla, jak by dopadla, kdyby od něj 
chtěla odejít. Ve Františkovi narůs-
tala zlost a nenávist k tomu chlapo-
vi, se kterým nikdy nemluvil a viděl 
ho v životě jen párkrát. Vždy z dálky. 
Dobře vypadající, upravený, uhlaze-
ný, úspěšný muž. František byl pře-
kvapený, jak může tyran a surovec 
vypadat tak kultivovaně a neškod-
ně. A zrálo v něm rozhodnutí. Ten 
večer přišla za ním Milena do hote-
lu, kde se spolu scházeli. Objednali si 
večeři na pokoj a povídali si. Měl rád 
ty rozhovory s Milenou. Byla inteli-

gentní, měla veliký přehled a vlast-
ní názor na většinu věcí. O to víc ho 
zlobilo, že přestala studovat a skon-
čila jako žena v domácnosti. Pak se 
milovali. Když bylo po všem, zůsta-
li ležet unaveně na posteli. Rozsvítil 
lampičku. Milena měla ráda při se-

xu tmu, za své nádher-
né tělo se ale nestyděla. 
Rád se na ni díval. By-
la dokonalá jako vzác-
ná socha. Všiml si, že 
má na těle nové mod-
řiny. Když se jí zeptal, 
rozplakala se. Zase ji 
zbil a znásilnil. Ona 
s ním už nemůže mít 
dobrovolně sex. Myslí 
jen na Františka. Milu-
je ho a žádný jiný muž 
v jejím životě už ni-
kdy nebude mít mís-

to. Až to zjistí Jakub, zabije ji. Ne-
bo hůř. Rozvede se s ní a vezme jí 
dítě. Kdyby neměla dceru, zabila by 
ho sama. Odseděla by si trest ve vě-
zení a pak by byli s Františkem spo-
lu až do smrti. Kvůli dceři ale musí 
vše dál snášet a musí opustit svůj sen 
na krásný život s Františkem. Ten ve-
čer se rozhodl. Řekl Mileně, že jejího 
muže zabije on. Druhý den mu při-
nesla pistoli. Neptal se, kde ji vzala. 
Dlouho se milovali. Než odešla, slí-
bili si, že budou jednou spolu. Fran-
tišek udělá, co musí, a Milena na 
něj bude čekat. Až se František vrá-
tí z vězení, vezmou se a budou spo-
lu šťastní. František od Mileny vě-
děl, kde ten den jejího muže najde. 
Měl oběd se svým obchodním part-
nerem. Františkovi se ten den zapsal 
navždy do paměti. Jak vešel do drahé 
restaurace a ignoroval číšníka, kte-
rý ho chtěl uvést ke stolu. Jak šel pří-
mo ke stolu, kde seděl Milenin man-
žel. Jeho překvapený pohled, když 
ho oslovil. Viděl sám sebe, jak na-
mířil a vystřelil, a toho muže, jak se 
mrtvý skácel na stůl. Pak si sedl a če-
kal na policii. Nic neřekl. Ani při vý-
slechu, ani u soudu. O svých důvo-
dech, proč toho muže zabil, nemlu-
vil. Milena za ním párkrát byla ve 
vězení ten první rok, aby ho ujistila 
o své lásce. Pak už nepřišla. Celých 
patnáct let. Myslel na ni každý den. 
Matce se svěřil a ta mu o Mileně no-
sila zprávy, doku ještě žila. Z Mileny 
byla bohatá vdova. Zdědila po svém 
zavražděném manželovi hodně pe-
něz a firmu. Tu prodala a užívala si 
života. S manželem neměli žádné dě-
ti. Matka Františkovi vyprávěla, co se 
o Jakubovi povídalo po městě. Hod-
ný člověk, který si vzal mrchu. Než se 
oženil podporoval místní dětský do-
mov, to ale skončilo, protože si to je-
ho žena nepřála. Podváděla ho s je-
ho kolegy, ztrapňovala ho. Prý se s ní 
chtěl rozvést. To by ale ta jeho krasa-
vice nedostala nic.

Odešla by z manželství stejně 
chudá, jako do něj přišla. František 
přemýšlel o Mileně celé ty roky, kdy 
se z hodného kluka měnil v tvrdého 
a zahořklého chlapa. Když opouštěl 
vězeňskou bránu věděl, že to není na 
dlouho. Byl tenkrát mladý a naivní 
a nechal se zmanipulovat. Lhala mu, 
že má dítě. Lhala mu, že ji manžel tý-
rá. Lhala mu, že ho miluje a nemůže 
bez něj být. Zavraždil člověka, kte-
rý si smrt nezasloužil. Trvalo mu jen 
několik týdnů, než se ve světě star-
ším o šestnáct let zorientoval. Milena 
dál bydlela v té luxusní vile, kterou 
zdědila po smrti manžela. Sledoval 
dům několik dnů. Milena byla stá-
le stejně krásná. Jeho se ta krása už 
nedotýkala. Pak si na ni počkal před 
domem. Milena vyšla ven, a když ho 
uviděla, zůstala zaraženě stát. Pak 
ho chladně upozornila, že celý pro-
stor před domem je monitorován ka-
merou. Vysvětlila mu, že ho tenkrát 
snad i milovala, ale už je to prč. Na-
táhla ruku a s úsměvem ho pohladila 
po tváři. I on se usmál. Pak jí do pr-
sou zabodl nůž.                            (pur)

soudnička
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N apsali jste nám

MOST – Mostecký autodrom 
zahájil každoroční nábor tra-
ťových komisařů. Uzavírá 
s  nimi dohodu o pracovní čin-
nosti na sezonní brigádu od 
března do konce října. Hlásit 
se mohou muži a ženy ve věku 
od 18 do 63 let v dobrém fyzic-
kém stavu. 

Tradičně se osvědčují ze-
jména aktivní senioři, směna-
ři a živnostníci s  dostatkem 
volného času. Letos ale auto-
drom nabízí novinku, jež by 
mohla přilákat zejména mladší 
adepty. Mohou si totiž vyzkou-
šet post traťového komisaře na 
dalších evropských okruzích, 
včetně těch věhlasných. „Ny-
ní naši traťoví komisaři mo-
hou požádat o licenci německé 
federace motoristického sportu 
DMSB, která jim umožní účast-
nit se prestižních podniků včet-
ně šampionátu formule 1 či Mo-
to GP na evropských okruzích. 
To je, myslím, velmi silná mo-
tivace. Očekáváme, že osloví-
me především studenty a další 
mladé lidi, které baví cestovat 
a poznávat nová místa i situa-
ce,“ upřesnil sportovní mana-
žer autodromu Jindřich Hrne-
ček. Traťový komisař musí být 
člověk s  mimořádným smys-
lem pro zodpovědnost. Pří-
padná chyba může mít totiž fa-
tální následky. 

Muži a ženy, které práce tra-
ťového komisaře zaujme a bu-
dou se jí chtít věnovat i nadá-
le, čeká podle Hrnečka mimo 
jiné i kariérní růst. Mohou to-
tiž postoupit na post traťového 

dispečera, pilota safety caru, 
stát se členem posádky tech-
nické pomoci případně i roz-
šířit řady zaměstnanců auto-
dromu. Většinu zaměstnanců 
sportovního odboru autodro-
mu tvoří právě bývalí traťoví 
komisaři.                            (nov)

Opraví se  chodníky 

MOST – Radní schválili vy-
hlášení veřejné zakázky na vy-
budování chodníků  v ulicích 
Pod Širokým vrchem a Tvrzo-
va. „V tomto místě se bude re-
konstruovat chodník podél ko-
munikace, autobusové zastáv-
ky včetně odvodnění a upraví 
se veřejné osvětlení,“ upřesnila 
mluvčí mosteckého magistrá-
tu Alena Sedláčková. Předpo-
kládaná hodnota zakázky je 9,1 
milionu Kč bez DPH.

Nové sociálky pro 
seniory

MOST – Rekonstrukci čeká 
sociální zařízení ve dvou do-
movech pro seniory. Tak, aby 
odpovídala potřebám asisto-

vané hygieny. Akce  zahrnuje 
opravu bytového jádra, výmě-
nu vzduchotechniky, elektroin-
stalace, dlažbu a obklady. „Jed-
ná se o rekonstrukci čtyř sociál-
ních zařízení v domovech pro 
seniory v ulici Antonína Dvo-
řáka a šesti pokojů a sociálních 
zařízení v domově pro senio-
ry v Barvířské ulici,“ doplnila 
mluvčí Alena Sedláčková. Re-
konstrukce přijde na 2,5 mil.Kč 
bez DPH. 

Odtahovka pro 
strážníky

MOST – Radní koupí odta-
hový vůz  pro městskou poli-
cii. Jedná se o náhradu za stá-
vající odtahové vozidlo poří-
zené v roce 2009, které se od-
prodá. Předpokládaná hodnota 

této veřejné zakázky činí 2, 85 
mil. Kč bez DPH. Městské po-
licii  pomůže s odtahy také do-
pravní podnik. „I přesto, že 
městská policie odtahové vozi-
dlo provozuje, pro zajištění od-
tahů při blokovém čištění je za-
potřebí další vůz. Městská poli-
cie má dobrou zkušenost se za-
jištěním služby od dopravního 
podniku, a proto bude  schválen 
dodatek  i pro rok 2019,“ dopl-
nila mluvčí.

Nový vůz i pro hasiče
MOST – Město podá žádost 

o dotaci na pořízení doprav-
ního automobilu pro Jednotku 
dobrovolných hasičů Most a to 
do dotačního programu Ústec-
kého kraje. Na pořízení vozu 
už městu schválilo dotaci Ge-

nerální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR.

Podpora od těžařů
MOST – Město Most a Seve-

ročeské doly, a.s. uzavřely no-
vý dodatek ke smlouvě o dlou-
hodobé spolupráci pro období 
2019 - 2022. Uhelná společnost 
se ve smlouvě zavazuje podpo-
rovat město až do 1,5 mil. Kč.

Z pozemků méně
MOST – Příjmy z prode-

je pozemků města byly vloni 
splněny na 48 procent oproti 
předpokladům. Neproběhl to-
tiž plánovaný prodej pozemků 
investorům v zóně Joseph. Pří-
jmy z prodeje objektů byly spl-
něny na sto procent.           (sol)

Snídaně s Tescem
V Domově pro seniory, v uli-

ci Antonína Dvořáka, v Mostě 
se konala Snídaně s Tescem. Zá-
stupcům jmenovaného obchod-
ního řetězce se naše zařízení na-
tolik zalíbilo, že si nás vybrali, 
rozhodli se zrealizovat návště-
vu    a donést všem obyvatelům 
našeho domova něco dobrého 
na zub. Navštívily nás dvě velmi 
milé zástupkyně obchodu, kte-
ré donesly opravdu samé dobro-
ty, jako jsou koblihy, koláče, lou-
páčky, pudinkové koblihy apod., 
a dvě krásné květiny, které všem 
udělaly velkou radost a kte-
ré budou zdobit naši místnost, 
kde probíhá ergoterapie. Každý 
z uživatelů si ke kávě či čaji vy-
bral to, na co měl chuť a všichni 

si společně pochutnali. Během 
společné snídaně probíhal roz-
hovor na téma pobytu v domo-
vě, jak se zde lidem líbí, jak se 
mají a proběhla také prohlídka. 
Těm, kteří se nemohli na snída-
ni dostavit osobně, ať už z důvo-
du zdravotního stavu či jiného, 
byly pochutiny doneseny na by-
tovou jednotku, kde si na nich 
mohli pochutnat.

Velmi děkujeme za příjemně 
strávené dopoledne a budeme 
se těšit na další společnou akci, 
která proběhne v  květnu v  na-
šem zařízení. 

Taťána Sklenářová, DiS.  
sociální pracovnice 

Domov pro seniory, ul. Anto-
nína Dvořáka při MSSS Most

 

Z Rady města Mostu

Traťoví komisaři mohou získat licenci 
a vyzkoušet si i jiné evropské okruhy

Autodrom hledá vedle traťových komisařů i brigádní-
ka na obsluhu časomíry. Zájemci se mohou hlásit na te-
lefonním čísle +420  724 412  788, nebo e-mailové adre-
se hrnecek@autodrom-most.cz, kde získají i informace 
o náplni práce a finančním ohodnocení. Úvodní školení 
je pak čeká 3. března od 8 hodin. Volná jsou také místa 
na hlavní pracovní poměr. 

Role traťových komisařů je nezastupitelná. Bez jejich přítomnosti se v areálu mosteckého autodromu  
a sousedního polygonu neobejde žádný automobilový či motocyklový závod. Dohlížejí na průběh klání, 
upozorňují jezdce signalizací na různé nástrahy a nebezpečí, v případě potřeby na místě zasahují a likvidují 
také následky kolizí.
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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
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Knihovna nabízí práci
lITVíNOV - Městská knihovna litvínov bude od března přijímat no-
vého knihovníka nebo knihovnici do dětského oddělení.

Náplní práce jsou knihovnické činnosti, příprava besed pro ma-
teřské školy, čtenářské a tematické lekce pro základní školy, realizace 
a propagace volnočasových a kulturních programů pro děti.

Zájemci o tuto pozici mohou poslat do 22. 2. do 15 hodin přihláš-
ku včetně všech příloh na adresu Městská knihovna Litvínov, Sou-
kenická 982, 436 01 nebo je možné vše vyplnit, naskenovat a po-
slat na mail - guttnerova@knihovna-litvinov.cz. Do předmětu mailu 
uvést DĚTSKÉ ODDĚLENÍ.

Podrobné informace o nabízené pozici včetně přihlášky a příloh 
jsou zveřejněny na webu knihovny v nabídkách práce.              (nov)

lITVíNOV – litvínov má před se-
bou dvě zásadní investiční akce, 
nový plavecký bazén a most 
na Podkrušnohorské ulici. Obě 
akce město plánuje a připravuje 
už řadu let. A zatímco probíhají 
architektonické soutěže, archi-
tekti a projektanti malují pro-
jektové dokumentace, úředníci 
vyřizují potřebná povolení, cena 
za obě díla rok od roku stoupá. 
Od původně avizované už se liší 
o desítky miliónů korun. Co je za 
vyššími náklady na most i bazén, 
vysvětluje vedoucí investičního 
odboru Eva Rambousková.

Původně zastupitelé schva-
lovali návrh nového bazénu 
za 200 miliónů korun. Dnes je 
předpokládaná částka o polovi-
nu vyšší. Co bazén prodražuje? 

 Projektová dokumentace 
k  územnímu rozhodnutí, tedy 
dokument, který zahrnuje kon-
krétní umístění stavby a vyplývá 
z něj půdorysné a výškové uspo-
řádání, vazba na okolní výstav-
bu a okolní infrastrukturu a rov-
něž zahrnoval i vnitřní uspořá-
dání a provozní vazby objektu, 
byl vytvořen v roce 2014, a bylo 
na jeho základě vydáno územní 
rozhodnutí. Město za něj zapla-
tilo 350 tisíc korun. Na základě 
tohoto dokumentu o rok pozdě-
ji zastupitelé opět řešili, zda pře-
ce jen neopravit stávající bazén. 
Rozhodli se pro stavbu nové pla-
vecké haly na Koldomu. Odhad 
ceny byl tehdy stanoven na 200 
miliónů korun. V roce 2015 bylo 
reálné uvažovat o tom, že vysou-
těžená cena bude ještě nižší.  Na 
přelomu roku 2016/2017 měs-
to na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva zadalo zpracování dal-
ších stupňů dokumentace, která 
zohlednila i všechny připomín-
ky vycházející ze znaleckého po-
sudku k  původní dokumentaci 
a připomínky plaveckého oddí-

lu. V tomto období se také tvoři-
la nová předpokládaná cena ba-
zénu, která v  případě samotné 
budovy vycházela z  aktuálních 
odhadovaných cen za krychlový 
metr. Ta byla ale již v roce 2018 
oproti původnímu odhadu té-
měř dvojnásobná. Jen díky ná-
růstu cen za stejnou práci vy-
skočil odhad z  200 miliónů na 
266 miliónů včetně DPH. Jenže 
tím, že byla potřeba ještě zapra-
covat nové požadavky, ze kte-
rých vyplynulo třeba i přemís-
tění některých technologických 
provozů, a stavba se o něco zvět-
šila i přepracováním saunové-
ho prostoru, vyšplhala se nako-
nec částka na zhruba 288 milió-
nů korun. V současné době není 
finanční krize, firmy mají práce 
dost a nelze proto předpokládat, 
že vysoutěžíme tak výrazně niž-
ší cenu. 

Další milióny město zaplatí 
za parkoviště a chodníky okolo 

objektu. Počítal s těmito nákla-
dy původní projekt?

Projekt nové plavecké ha-
ly počítá s  parkovištěm přímo 
v areálu koupaliště, což je v ná-
kladech zohledněno. Ještě dříve, 
než se znovu zastupitelé rozho-
dovali zda postavit novou pla-
veckou halu na Koldomu, vzni-
kl záměr vybudovat tu nové par-
koviště za zhruba patnáct mili-
ónů korun pro minimálně sto 
vozidel. A to především kvůli 
nedostačující kapacitě parkovi-
ště před samotným Koldomem. 
Byl k  tomu vybraný pozemek 
a už několik let máme vydané 
i územní rozhodnutí, nicméně 
se parkoviště doposud neposta-
vilo. Je to zarostlý prostor nále-
tovými dřevinami směrem od 
Koldomu k jazykové škole. Dří-
ve sloužil jako park, takže to ne-
znamená nutnost kácet desítky 
let vzrostlé stromy charakteru 
lesa. De facto to může například 
posloužit i jako záchytné parko-

viště při nejvyšší návštěvnosti 
koupaliště, ale třeba do budouc-
na i pro návštěvníky hokejových 
utkání. 

Navýšila se i cena za stavbu 
mostu. Co zdražilo tuto inves-
tici? 

Opět jde o akci, kterou město 
řeší dlouhá léta.  Už z roku 2010 
máme projektovou dokumen-
taci, která navrhovala řešení de-
molice mostu, s využitím jeho 
základů a měl vypadat stejně ja-
ko ten současný. V   případě no-
vého řešení ale základy použít 
nemůžeme. Vítězný návrh z  ar-
chitektonické soutěže totiž počí-
tá s tím, že stavba bude užší. Po 
obou stranách zůstanou chodní-
ky, ale zmizí odstavný pruh, pro-
tože na mostě se stejně parkovat 
nesmí. Vítězný projekt řeší i pro-
stor pod mostem, kde bude lépe 
řešeno parkoviště. V rámci ce-
lé stavby jsme se rozhodli vyře-
šit i propustek Divokého potoka, 
který bychom stejně v  budouc-
nu museli řešit. A nyní se uká-
zalo, že musíme řešit i předmostí 
před Podkrušnohorskou nemoc-
nicí následné péče, které je taktéž 
ve špatném stavu. V zadání archi-
tektonické soutěže to ale nebylo, 
proto to řešíme zvlášť. V archi-
tektonické soutěži byla podmín-
ka ceny za most 55 miliónů ko-
run, to vítěz splnil. Jedná se ale 
o ceny bez DPH, které ale město 
musí zaplatit. V době rozhodová-
ní o tom, zda bude křížení úrov-
ňové, či mimoúrovňové, byly ná-
klady na přemostění odhadová-
ny na 65 mil. Kč vč. DPH, nyní se 
nacházíme v  odhadu na výstav-
bu samotného mostu na částce 
66 mil. Kč včetně DPH. Připočte-
me-li demolici, propustek potoka 
a nyní i opěrné stěny, jsme na té-
měř sto miliónech s DPH. Ceny 
by se takto vyšplhaly i v případě, 
že by město stavělo místo mostu 
kruhový objezd.                     (pur)

Bazén i most zásadně zdražily. Proč? 

Původně měl  nový bazén stát 200 miliónů korun. Dnes je předpokládaná částka o polovinu vyšší.

V případě mostu se původně mluvilo o 66 miliónech, dnes částka šplhá k 82 miliónům.

Knihovna nabízí práci v dětském oddělení.
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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

lITVíNOV – Obyvatelé ja-
novských domů, do kterých 
byly zastaveny dodávky tepla 
a teplé vody. Muž trvale žijí-
cí v  zahradním domku nebo 
dlouhodobě nemocní, kteří po 
propuštění z  léčebny nemají 
kam jít. To jsou noví nájemníci 
deseti sociálních bytů v  litví-
nově.

Deset nových sociálních by-
tů v  Litvínově se pomalu pl-
ní. Sociální pracovníci pečli-
vě vybírají nájemníky. Ti musí 
splnit řadu podmínek. Nejdů-
ležitější je, aby spolupracova-
li s  odborem sociálních věcí. 
Bez toho to  nejde. „Spoluprá-
ce se sociálními pracovníky je 
hlavní podmínka. Sociální pra-
covníci mají za úkol nájemníky 
sociálních bytů vést tak, aby se 
po roce odrazili ode dna a by-
li schopni se přestěhovat v rám-
ci prostupného bydlení do běž-
ného bytu,“ vysvětlila vedoucí 
odboru Veronika Knoblocho-
vá. Ve výjimečných případech 
může být smlouva prodlouže-
na o další rok. Po roce ale ná-
jemník opět prochází pečlivým 
hodnocením. „Další podmín-
ky jsou dány podmínkami dota-
ce. Jedná se o cílovou skupinu, 
kterou jsme si do podmínek da-
li. Jsou to lidé, kteří nepřesáhli 
v  posledních dvanácti měsících 

50 procent průměrného mě-
síčního příjmu. Mohou to být 
osoby z  dětských domovů nebo 
propuštěné z  dlouhodobého lé-

čení, případně rodiče s  dětmi, 
kteří bydlí v  prostorách nezpů-
sobilých k  bydlení. To je i pří-
pad rodiny z Janova, která byd-

lela v domě bez 
dodávek ener-
gií, teplé vody 
a tepla,“ pro-
zradila Vero-
nika Knoblo-
chová. 

Do sociál-
ních bytů se ná-
jemníci stěhu-
jí jen s nejnut-
nějšími věcmi. 
„Nemají žád-
ný nábytek, ani 
majetek, který 
by vzali s sebou. 
Jedná se skuteč-
ně o sociálně 
potřebné. Stě-
hují se jen s taš-
kou s obleče-
ním. Byty pro-
to Krušnohor-
ská poliklinika 

vybavila nejnutnějším nábyt-
kem. Postelemi, stoly, lednice-
mi. Na chodbách jsou uzamy-
katelné místnosti se společnou 
pračkou,“ doplnila Veronika 
Knoblochová. Do sociálních 
bytů v penzionu ve Vodní uli-
ci a penzionu Automat se ná-
jemníci dostanou zvláštními 
vchody. „S obyvateli penzionu 
pro seniory se nesetkávají,“ po-
tvrdila Veronika Knoblocho-
vá. Přesto se  zástupci seniorů 
z obou penzionu město záměr 
vybudovat sociální byty kon-
zultovalo. „Přistupovali k  to-
mu s  nadhledem. V  našem re-
gionu jsme k  sociálním bytům 
skeptičtí. Lidé si hned předsta-
ví sociálně nepřizpůsobivé. Na-
ši senioři ale ne. Sami v  mno-
ha případech potřebují sociální 
pomoc a tak také sociální byty 
vnímají,“ konstatovala jedna-
telka Krušnohorské polikliniky 
Hana Sošková, pod kterou jak 
penziony pro seniory tak i so-
ciální byty spadají.            (pur)

Sociální byty ve Vodní  
a v automatu se už pomalu plní

Společnost Lidl letos posta-
ví dalších 10 Rákosníčkových 

hřišť. O tom, která města se mo-
hou na hřiště v hodnotě 1,5 mil. 

korun těšit, rozhodne veřej-
nost. Každý může denně poslat 
dva hlasy – jeden na  www.lidl-
-rakosnickova-hriste.cz a dru-
hý prostřednictvím Facebooku  
„Vyhrajte Rákosníčkovo hřiště“. 

„Jedná se o poslední ročník sou-
těže a jedinečnou možnost, jak 
získat pěkné hřiště pro nejmen-
ší Litvínovany. Ještě máme mož-
nost vyhrát,“ říká starostka Ka-
mila Bláhová, která pravidelně 
své hlasy posílá. 

Rákosníčkovo hřiště mohou 
vyhrát všechna města či měst-
ské části, v jejichž blízkosti jsou 
prodejny Lidl, a Rákosníčko-
vo hřiště tam ještě nestojí. Na 
webových stránkách projektu 
bude možné sledovat průběž-
né výsledky hlasování, které se 
budou pravidelně aktualizovat  
k 16. hodině.  

(pur)

Litvínov má šanci na  
Rákosníčkovo hřiště, hlasujte

lITVíNOV – litvínov má opět šanci na Rakosníčkovo hřiště. Až do 
půlnoci 28. února mohou obyvatelé litvínova svými hlasy nové 
hřiště U Bílého sloupu prosadit. K hlasování vyzývá i vedení města. 

V penzionu ve Vodní vzniklo 6 bytů o rozloze 38,3 m2, 40,3 m2, 44 m2, 43,4 m2 a 39,4 m2. Každý byt je navržen 
v kategorii 2 + kk s předsíní, sprchou + WC, obytnou kuchyní a ložnicí.  

automat s novou fasádou
lITVíNOV – litvínovský Automat má dokončené zateplení, fasádu, 
nová okna, dveře i střechu. litvínov investici prováděl v rámci pro-
jektu realizace úspor energie.

Kromě nových bytů se penzion v  ulici Podkrušnohorská do-
čkal vnější modernizace, a to v rámci projektu „Penzion pro seni-
ory v ul. PKH č. p. 1591 – realizace úspor energie“. Díky zateplení 
obvodových konstrukcí, výměně oken a dveří i střešní krytiny, do-
jde k úsporám energií i provozních prostředků budovy. „Spojili jsme 
dvě investiční akce. Budovali jsme sociální byty a zateplovali a měni-
li okna a střešní krytinu. Podařilo se nám získat dotaci na obě inves-
tice. Pro současné obyvatele penzionu to bylo sice nepříjemných něko-
lik měsíců, ale už je hotov a stálo to za to,“ pochvaluje si starostka Ka-
mila Bláhová.  Celkové náklady projektu činí 2 184 tisíc korun vč. 
DPH. Předpokládaná výše dotace je 917 tisíc korun  vč. DPH. (pur)

MŠ Kaštánek, Litvínov, Bezručova

V penzionu Automat jsou 4 byty s vlastním sociálním zařízením a 
kuchyňskou linkou. Byty jsou v kategoriích třikrát 1+ kk o rozloze  
36,7 m2, 36,7 m2, 36,5 m2 a jednou 2 + kk o rozloze 41,8 m2. Nájemné 
je stejné, jaké platí senioři v penzionech, tedy 40 Kč za metr čtvereční. 
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CzechPOINT mění dobu
lITVíNOV - Od 1. března 2019 se mění úřední hodiny podatelny 
a pracoviště Czech POINTu Krajského úřadu Ústeckého kraje:

Po 7.30–12 hod. 12.30–17 hod.
Út 7.30–12 hod. 12.30–15.30 hod.
St  7.30–12  hod. 12.30–17 hod.
Čt  7.30–12 hod. 12.30–15.30 hod.
Pá 7.30–12 hod. 12.30–14 hod

Zámecké vinařství Johann W hledá posilu do týmu

Praxe není nutná, rádi si Vás zaškolíme.

Požadujeme �lexibilitu, zájem učit se nové věci, 
samostatnost a znalost české kuchyně (kuchař).

Nabízíme práci na HPP, nebo na poloviční úvazek, 
v nadstandardně vybavené kuchyni a přátelském kolektivu, 
zajímavé �inanční ohodnocení a zaměstnanecké bene�ity.

Těší se na Vás kolektiv vinařství Johann W!

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na:
se�kuchar@johannw.com
restaurace@johannw.com
tel.: 703 668 281

lITVíNOV – Do litvínovského 
zámku míří stále více návštěv-
níků. Zámek Valdštejnů se stá-
vá lákavým turistickým cílem 
i pro návštěvníky z jiných měst 
a regionů.

Zámek loni navštívilo i ně-
kolik škol z Mostu a okolí. By-
ly pro ně připraveny dílničky 
s prohlídkou zámku. Program 
workshopů a výstavy byly na-
bídnuty k využití pořadatelům 
příměstských táborů. V tom-
to trendu bude zámek pokra-
čovat. Zámek v roce 2018 na-
vštívilo 5 472 platících osob. 
Počet neplatících bylo zhru-
ba tisíc. Jedná se o koncer-
ty a divadla na nádvoří, do-
provody rodičů při dílničkách 
pro děti, vernisáže a další ak-
ce. Příjem ze vstupného činil  
152 380 Kč. „Vloni zámek nabí-
dl několik stálých expozic, krát-
kodobých výstav a akcí pro dě-
ti i dospělé. Letos expozice  obo-
hatí krátkodobé výstavy Na-
dace Olgy Havlové, Kreslený 

humor Romana Kubece, Sva-
tební fotografie z  let minulých 
1899-1955. Dlouhodobé expo-
zice Hračky ze šlechtických ro-
din a Litvínovské imaginárium 
Divadla bratří Formanů. Tra-
dičně zde oslavíme Valentýna, 

Velikonoce, dětský den, pozve-
me na Férovou snídani a vý-
stavu Patchwork klubu Litví-
nov. Nebudou chybět koncer-
ty na nádvoří zámku, Oslava 
sklizně a řemesel a vánoční Fler 
jarmark. Proběhne charitativní 

výstava veselých polštářků pro 
dětské pacienty FN Motol. Dva-
krát do měsíce zámek nově na-
bídne dílničky pro děti,“ před-
stavila letošní akce pracovnice 
propagace města Dáša Wohan-
ková.                                    (pur)

O zámek Valdštejnů  
mají zájem nejen Litvínovští

Letos je  otevírací doba zámku od 9 do 17 hodin s pauzou od 12 do 13 hodin. Otevřeno je od úterý do neděle. 
Prohlídky expozic a výstav začínají vždy v celou hodinu.

Litvínov žádá o dotaci v rámci 
prevence kriminality na příměst-
ský tábor a dva víkendové po-
byty Volný čas bez zlobení aneb 
Zákon je zákon. Město přispěje 
35 tisíc korun, dotace je 78 tisíc. 
Projekty jsou  pro děti ze sociál-
ně vyloučené lokality a ze sociál-
ně slabých rodin z Litvínova. 

V  minulosti slavil Litvínov 
úspěch s projekty pro seniory. Se-
nioři ale ztratili zájem. „Se senio-
ry dál pracujeme, ale nežádáme 

o dotaci na projekty. Projektů se 
účastní jen ti aktivní, ale i u nich 
se musíte trefit do termínu. Hlav-
ně když není zahrádkářská sezó-
na. Problém litvínovských seniorů  
je, že se nechtějí organizovat a do 
klubů jich dochází stále méně. 
Velká část zůstává osamělá doma. 
V poslední době také narůstá pro-
blém zadlužených seniorů. Často 
i v exekuci. Do dluhů je dostáva-
jí děti, které se samy zadluží a oni 
jim chtějí pomoci. Stydí se pak ne-

chat si poradit a požádat o po-
moc. Z  penze nezvládnou dlu-
hy splácet a žijí v chudobě,“ říká 
vedoucí odboru sociálních věcí 
Veronika Knoblochová. 

Se seniory se sociální pracov-
níci i preventistka Městské poli-
cie Litvínov snaží setkávat celý 
rok. „Máme pravidelné porady 
s předsedy klubů, kteří informace 
přenáší na ostatní seniory. Mlu-
víme o novinkách a změnách ve 
městě, oni nám dávají podněty, 
co by si přáli řešit. Na vyžádá-
ní pořádáme také školení a bese-
dy v klubech seniorů. Naposledy 
jsme například připravili exkurzi 

u poskytovatelů sociálních služeb 
v  Litvínově,“ doplnila Veronika 
Knoblochová. Školení a porad-
ny pořádá odbor sociálních vě-
cí také pro předsedy bytových 
družstev a sdružení vlastníků 
bytových jednotek. „Chtěli jsme 
předsedům pomoci zorientovat 
se v  legislativě. Pozvali jsme od-
borníky, právníky. Měl to být ta-
kový návod, co mohou dělat s ne-
platiči, jaké mají možnosti a jak 
postupovat. Nesetkalo se to ale se 
zájmem. Oslovili jsme jich desít-
ky, dorazili dva,“ uzavřela Vero-
nika Knoblochová.                                      

(pur)

Rozhodnout ale musí zastu-
pitelé města na svém nejbliž-
ším jednání. Radní jim doporu-
čují  schválit rozpočtové opatře-
ní ve výši 1,2 milionu.  „V rámci 
rekonstrukce je plánovaná výmě-
na zářivek včetně kabeláže a sys-
tému řízení za úspornější LED 
osvětlení. Celkem se demontu-
je 184 svítidel, která nahradí 60 
svítidel při zachování požadova-
né svítivosti a úspoře na provoz-
ních nákladech,“ vysvětlil mís-
tostarosta Karel Rosenbaum. 

Radní dále schválili zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky na  

modernizaci strojovny Zimního 
stadionu Ivana Hlinky. V  rámci 
zakázky se má vyměnit kompre-
sorová  jednotka za nové soustro-
jí se šroubovým kompresorem, 
včetně nového potrubního napo-
jení. Zakázka navazuje na 1. eta-
pu rekonstrukce chlazení na zim-
ním stadionu z roku 2018, kdy 
proběhla výměna dvou kotlo-
vých výparníků za nové výmění-
kové sestavy s deskovými výpar-
níky. Dále výměna vysokotlakého 
sběrače chladiva, jednoho kom-
presorového soustrojí, čerpadel 
solanky pro tréninkovou ledo-

vou plochu a výměna servisních 
jímek solanky a vyrovnávací ná-
doby okruhu solanky tréninko-
vé plochy, včetně elektroinstala-
ce, měření a regulace a také úpra-
va strojovny chlazení.  Předpoklá-
daná hodnota zakázky je 4,3 mil. 

Kč vč. DPH. Nabídky dodavate-
lů budou hodnoceny podle ceny. 
Předpoklad zahájení prací je du-
ben, lhůta pro montáž a zprovoz-
nění 4 týdny, přičemž se neohrozí 
provoz stadionu.                       

(pur)

Problémem seniorů je osamělost a dluhy dětí
lITVíNOV – litvínov letos  žádá o dotaci ministerstva vnitra na vol-
nočasové aktivity dětí. Senioři, pro které město pořádalo projekty 
v minulých letech, nemají zájem. 

Město investuje do stadionu Ivana Hlinky
lITVíNOV – litvínov chce investovat do nového osvětlení na spodní 
ploše Zimního stadionu Ivana Hlinky. Zároveň připravuje druhou 
etapu modernizace strojovny. To vše za bezmála šest miliónů korun. 

 Stadion Ivana Hlinky je opět o krok blíž ke své modernizaci.
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V bezpečnostní radě zaseda-
jí zástupci složek Integrované-
ho záchranného systému a kri-
zového řízení Ústeckého kraje. 
Problematiku bezpečnosti má 
ve své gesci první  náměstek 
hejtmana Martin Klika, který 
zasedání rady zahájil.  Nejprve 
se zhodnotilo cvičení Výpadek 
2018, které proběhlo vloni v zá-
ří  a simulovalo výpadek prou-
du v okrese Most. Cvičení při-
pravil krajský úřad a podle od-
borníků proběhlo na vysoké 
úrovni. Všechny složky Inte-
grovaného záchranného systé-
mu, úřady, zdravotnická a so-
ciální zařízení, správci sítí a in-
frastruktury, se zhostily svých 
úkolů na jedničku. Hlavním 
úkolem bylo vyřešit zásobová-
ní pohonnými hmotami a sve-
dení odpadních vod.

Náměstek ředitele krajské-
ho ředitelství policie seznámil 
bezpečnostní radu s  nelegální 
migrací v Ústeckém kraji. V ro-
ce 2018 se na území Ústecké-

ho kraje podařilo odhalit při 
nelegální migraci celkem 332 
osob, což představuje 7,1 pro-
cent z celkového počtu nele-
gálního pobytu na území Čes-
ké republiky. V porovnání se 
stejným obdobím loňského ro-
ku poklesla odhalená nelegální 
migrace o 5,95 procent. Větši-
nou jde o osoby s prošlým po-
volením k pobytu. Při nelegál-
ním tranzitu přes území kraje 
do Německa zachytila policie 
65 osob, což je o jednu méně 
než vloni.

Zdravotnická záchranná služ-
ba zaznamenala v  roce 2018 
mírný pokles výjezdů na cca 
80 tisíc. Dlouhodobým problé-
mem je nedostatek lékařů, kte-
ří by se podíleli na službách. 
Bezpečnostní rada debatova-
la také o přípravě taktického 
cvičení Schöna 2019 a Dne zá-
chranářů Ústeckého kraje, kte-
rý proběhne 15. června v Lito-
měřicích. 

(nov) 

Bezpečnostní rada o migraci a „Výpadku“
ÚSTECKÝ KRAj - Na Krajském ředitelství Policie České republiky Ús-
teckého kraje se sešla Bezpečnostní rada Ústeckého kraje. Řešila se 
nelegální migrace a cvičení „Výpadek“.

Bezpečnostní radu zahájil náměstek hejtmana Martin Klika (vlevo).

Hledá se dodavatel tisku
Radní schválili zadání veřejné zakázky na tiskové služby. Předmě-

tem je  poskytování tiskových služeb  na 36 měsíců, pronájem tisko-
vých zařízení a systému pro řízení a správu tisků a poskytování dal-
ších souvisejících dodávek a služeb. Předpokládaná hodnota zakáz-
ky činí 2,8 mil. Kč bez DPH. Nabídky se budou hodnotit  elektro-
nickou aukcí. 

 Kdo opraví komunikace
Radní schválili výzvu k podání nabídky na výběr poskytovatele 

oprav živičných povrchů místních komunikací. Jedná se o opravy 
výtlukův  v rozsahu 5 000 m2  infra-termo homogenizační renova-
cí. Tato metoda se  městu osvědčila. S úspěchem ji využívá od roku 
2012. Je šetrná k životnímu prostředí a velmi účinná. Odfrézovaný 
povrch se znovu zpracovává a teplem se spojuje s okolním asfaltem. 

Výbava pro hasiče
Radní vzali na vědomí informace o  dotačním titulu Program 

2019 Ústeckého kraje a schválili podání žádosti o dotaci na vyba-
vení dobrovolných hasičů osobními ochrannými prostředky a pro-
středky požární ochrany.  Díky programu je možné  pořídit zásaho-
vý oděv a zásahové rukavice na každého člena jednotky. Litvínov 
v rámci dotace požádá o dva zásahové oděvy GoodPro Firehorse 
a čtrnáct párů rukavic MARIS za 75 tis. Kč vč. DPH.              (pur)

Z Rady města Litvínova

Vloni společnost nejvíce 
podporovala oblast vzdělává-
ní, na kterou připadla polovina 
z  celkově věnovaných finanč-
ních prostředků. „Druhou příč-
ku obsadila kultura a volný čas 
obyvatel (26 procent), následo-
vaná oblastí sociální a zdravot-
ní (22 procent). Městům, obcím 
a neziskovým organizacím při-
spěla teplárna o více jak 1 300 ti-
síc korun více, než v  roce před-

chozím“, sdělila tisková mluv-
čí společností Miloslava Kuče-
rová.

Z  celkové částky na podpo-
ru aktivit regionu připadla část-
ka ve výši 1 milion korun na 
podporu projektů partnerských 
měst Mostu a Litvínova v rám-
ci dohod o spolupráci. Každé 
město obdrželo na své projekty  
500 000 korun. „Mezi nej-
významnější položky dohody 

s  městem Most patřilo 100 ti-
síc korun na pořízení speciál-
ní myčky podložních mís pro 
HOSPIC v Mostě, 90 tisíc korun 
na pořízení interaktivní tabu-
le pro MŠ Lidická či 70 tisíc na 
úpravu a obnovu tras pro cyk-
listy. Finanční příspěvky v rám-
ci dohody s Litvínovem putova-
ly například do MŠ Gorkého, ob-
jekt Bezručova, na revitaliza-
ci školní zahrady (200 tis. Kč) 
či MŠ Sluníčko ve Školské uli-
ci na bezpečnostní ochranu vy-
bavení zahrady s napojením na 
městskou policii (50 tis. Kč) ne-

bo na podporu celoročních spole-
čenských a kulturních aktivit ja-
ko například Valdštejnské slav-
nosti nebo Krušnohorské Vánoce  
(200 tis. Kč),“ dodala mluvčí.

Zbylé finanční prostředky ve 
výši více jak 2 miliony korun by-
ly rozděleny mezi neziskové or-
ganizace mosteckého regio-
nu. Konkrétně Oblastní muze-
um v Mostě pořídilo pancéřovou 
skříňku pro prezentaci šperků 
baronky Ulriky von Levetzow. 
Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje pořídila defib-
rilátor. Domov sociálních služeb 
v Litvínově investoval do eva-
kuačních podložek, jež usnadní 
práci ošetřovatelům s imobilní-
mi klienty. Střední škola technic-
ká v Mostě nabídne studentům 
komfortnější ubytování v domo-
vě mládeže prostřednictvím no-
vě zakoupených postelí. Dětský 
domov a školní jídelna Most vy-
pravila z finančních prostřed-
ků děti na letní tábor. Vyšší od-
borná škola ekonomická, soci-
ální a zdravotnická, OA pořídi-
la za finanční prostředky traktor 
na údržbu trávníku kolem školy.

„I v  loňském roce pokračovala 
komořanská teplárna se zapojo-
váním svých zaměstnanců do ve-
řejně prospěšných aktivit a to pro-
střednictvím firemního dobrovol-
nictví s  názvem Energický den. 
Tentokrát  pomohli zaměstnanci 
zvelebit zahradu a zrekonstruovat 
plot kolem objektu MŠ Bezručova 
v Litvínově. V rámci akce SETEP 
DAY pak vyvezli děti z Kojenec-
kého ústavu v Mostě do Selského 
dvora za zvířátky,“ uzavřela Mi-
loslava Kučerová.               (nov)

United energy podpořila region v roce 
2018 významněji než v předchozím roce

MOSTECKO - Společnost United Energy a Severočeská teplárenská 
věnovaly v  loňském roce na podporu veřejně prospěšných aktivit 
v regionu více jak 3 miliony  korun.

V rámci akce SETEP DAY vyvezli zaměstnanci teplárny děti z Kojeneckého ústavu v Mostě do Selského dvora  
v Braňanech za zvířátky.

Vítěz tomboly obdaroval děti
lOM – Vyhlášený lomský ples v letošním roce okořenil vítěz tombo-
ly. První cenu, televizor Samsung s úhlopříčkou 65“, vyhráli po půl-
noci manželé Fraňkovi. 

Po krátké poradě manželé vyhlásili, že si cenu nenechají, ale tele-
vizor věnují Dětskému domovu v Hoře Svaté Kateřiny. Lomský ples 
patří mezi vyhlášené společenské události v regionu a ani v letoš-
ním roce své pověsti nijak nezadal. Sál kulturního domu byl vyzdo-
ben k nepoznání a program společenské akce nabídl nejen hudbu 
k tanci v podání Elán Revival, ale také hvězdy hudebního nebe, ja-
ko je uskupení Inflagranti a Václav Noid Bárta. Ples byl jako každý 
rok do posledního místa vyprodaný několik týdnů předem.    (pur)
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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 
CANADY 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, zklama-

ný, bydlím v RD se zahrádkou 
kousek od Mostu, auto mám. 
Sháním ženu od 50 let a výš, štíh-
lejší postavy. Mám vše, co k živo-
tu 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 neku-

řačka z Mostu by ráda poznala 
osamělého pána z Mostu k ob-
časným 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. Te-
lefon: 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 pejs-
ka. 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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Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Vršanská uhelná a.s., člen ener-
getické skupiny Sev.en Energy, nabízí uplatnění v pozici:

aSIStEntKa 
Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:

 � Administrativní a organizační podpora útvaru Projekt výstavby inženýrských sítí Hořanského koridoru

 � Běžná administrativní práce – zajišťování služebních cest, vystavování cestovních příkazů, zpracování příchozí 
a odchozí pošty, atd.

 � Organizace návštěv a firemních meetingů vč. zajišťování zápisů

 � Vedení podpisové agendy, smluvní dokumentace a objednávek, pokladny, evidence účetních dokladů

 � Správa a koordinace provozních záležitostí kanceláře (rozpočty, plány, zprávy, reporty atd.)

 � Příprava a kontrola korespondence, administrativních, správních a podobných dokumentů

 � Příprava a kontrola jednoduché právní a technické korespondence a dokumentů

 � Zajištění součinnosti útvaru ISHK v rámci skupiny

 � Vystavování objednávek, zajišťování podkladů pro uzavírání smluvních vztahů, zadávání smluv do interního 
schvalovacího systému

 � Kontrola plnění formálních postupů dle interních předpisů

 � Vedení archivu a společného adresáře sdílených dokladů ISHK na serveru VUAS, koncentrace originálních doku-
mentů vztahujících se k projektu ISHK

Požadujeme:
 � Vzdělání: VŠ nebo ÚSO 

 � Min. 5 let praxe na obdobné pozici (zkušenosti ze stavebnictví výhodou)

 � Samostatnost, efektivnost, velmi dobré komunikační a organizační schopnosti

 � Aktivní a profesionální přístup, loajalita, diskrétnost a spolehlivost

 � Praktická znalost práce na PC (MS Office), znalost SAP výhodou

Nabízíme:
 � Zajímavou a samostatnou práci v přátelském kolektivu

 � Firemní benefity – mimo jiné 13. plat, příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené

 � Od nového roku po zapracování: příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně; program Zdraví - Benefity 
v hodnotě 10 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)

 � Platové ohodnocení od 20 tis. Kč hrubého měsíčně dle zkušeností

 � Mobilní telefon s výhodným tarifem i pro rodinné příslušníky

 � Možno i na zkrácený úvazek

Nástup možný od: ihned

Pracoviště: Vršanská uhelná a.s. (Most – Čepirohy)

Bližší informace: Vladimír Štefánek tel. 478 003 612

Písemné přihlášky –  formou životopisu zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vladimír 
Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most
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Lvi neuspěli  
ve Dvoře Králové

Druholigový tým hoke-
jistů celku Mostečtí Lvi ne-
dokázal navázat na domácí 
výhru se Sokolovem a pro-
hrál na ledě Dvora Králo-
vé 5:2. Ve středu hrál v  Ři-
sutech a netradičně v neděli  
17. února přivítají na svém 
ledě Bílinu.  

V sobotu na Velkou 
cenu v krasobruslení

Velká cena v krasobruslení 
se odehraje v sobotu v Mostě 
na ledě A – BENET Arény. 
Program, v němž se předsta-
ví všichni domácí závodníci, 
bude probíhat po celý den. 

V divadle vyhlásí 
nejlepšího sportovce

Slavnostní vyhlášení an-
kety Nejúspěšnější sportovec 
Mostecka za rok 2018 pro-
běhne v  Městském divadle 
v  Mostě ve čtvrtek 21. úno-
ra. Vyhlášeni budou jak jed-
notlivci, tak i kolektivy, mlá-
dežníci nebo trenér a vete-
rán. Předána bude také Cena 
Františka Uhlíře.

Souš porazila 
juniorku ligové 

Příbrami
Fotbalisté divizního Baní-

ku Souš nastoupili k dalšímu 
přípravnému utkání na do-
mácím hřišti. Jejich soupe-
řem byla juniorka ligového 
1. FK Příbram. Souš nako-
nec ze souboje vyšla jako ví-
těz 2:1. Branky vítězů: Weic-
kert a Strnad. 

Weickert novou 
posilou divizního 

Baníku
Tým fotbalistů divizního 

Baníku Souš hlásí novou po-
silu. Tou je Zdeněk Weickert. 
Mladý fotbalista, dříve hráč 
Baníku Most a poté MFK, 
se vrací po zahraničním an-
gažmá.

Dolejší uspěl na 
testech v třetiligovém 

Litoměřicku
Záložník Souše Dominik 

Dolejší uspěl na testech v tře-
tiligovém Litoměřicku. Jest-
liže se kluby dohodnou na 
jeho uvolnění, bude se před 
jarní částí soutěže stěhovat 
za Jakubem Cháberou a Ja-
nem Štefkem, kteří už v klu-
bu působí od začátku sezony.

Starší žáci nastoupí 
proti Roudnici

V neděli čeká starší žáky 
basketbalového klubu Baník 
Most U15 další domácí mi-
strovské utkání v Regionální 
divizi. Jejich soupeřem bu-
de na palubovce sportovní 
haly v  Mostě celek BA 2006 
Roudnice nad Labem. Hrát 
se bude od 10.00 hodin.  

(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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MOST – Stále jedou na vítězné 
vlně. Házenkářky Baníku si opět 
připsali v utkání MOl ligy výhru, 
když vyprovodily z  palubovky 
lídra soutěže. 

Skvělá házená byla k vidě-
ní v Mostě, kde domácí Baník 
Most už od prvních minut uka-
zoval, že chce odčinit říjnovou 
prohru v Michalovcích. Mostec-
ké hráčky si už na začátku doká-
zaly vytvořit sice minimální, ale 
náskok, který do poločasu doká-
zaly ještě navýšit až na čtyřbran-
kový rozdíl. 

Ve druhé půli svůj odstup do-
kázaly zvýšily až na šest branek. 
Ve vypjatém závěru zápasu se 
spoustou nepřesností dokázal 
soupeř skóre upravit, ale Černí 
andělé si výhru bezpečně pohlí-
dali a po zásluze získali dva body. 

„Jsme strašně šťastní, souboj 
s Michalovcemi je vždycky špič-
kový zápas, který má skvělý náboj 
a obrovskou prestiž díky souboji 
nejlepšího českého a slovenského 
týmu. Jsem moc rád, že jsme sou-
peři dokázali oplatit prohru ze za-
čátku sezony. Dneska to byl z naší 
strany absolutně kolektivní výkon 
proti silným individualitám. Daří 
se nám posouvat se těmi správný-

mi a rychlými kroky kupředu. Po-
dali jsme úžasný kolektivní výkon 
a je třeba poděkovat neskutečné-
mu mosteckému publiku, které 
vytvořilo atmosféru, která k tak 
prestižnímu zápasu patří,“ kon-
statoval po utkání domácí kouč 
Peter Dávid. Jeho protějšek z Mi-
chalovců měl méně důvodů k ra-
dosti.

„Zápas z naší strany byl vylože-
ně špatný, co se týče obrany, spolu-
práce s brankářkami, výkony sa-
motných brankářek, útok. Pro-
stě nám nevyšel v žádném smě-
ru. Měli jsme ze začátku obrovský 
problém v obraně, bavili jsme se 
o tom, připravovali se na to, ale 
nedodrželi jsme to, na čem jsme se 
dohodli. Bylo tam hodně přesko-

ků, sedmiček, střelba zvenku ne-
byla zas až tak častá, ale my ot-
vírali obranu zbytečně často. Mě-
li jsme slabou střelbu, malý tlak 
do prostoru, když jsme měli situ-
ace vyhrát, nevyužívali jsme mož-
nosti. Celkově naše hra dnes neby-
la moc dobrá,“ ohlédl se za prů-
během utkání trenér hostí Ján 
Lajčák.

DHK Baník Most – Iuventa 
Michalovce 32:28 (16:12). Nej-
lepší střelci: A. Kostelná 10/7, 
Šustková 7, Kovářová 6 – Trún-
ková 7, Habánková 7/4, Holejo-
vá 4, Wollingerová 4. Rozhodčí: 
Michal Nezbeda, Michael hara-
mul, Sedmimetrové hody: 7/7 – 
4/4. Vyloučení: 4/5 navíc Kišiko-
vá č.k. Diváků 850.                (jak)

Černí andělé doma pokořili lídra,  
smetli z palubovky Iuventu Michalovce

V  mostecké aréně netradič-
ních sportů se představily pouze 
tři celky z původně čtyř ohláše-
ných, když Bratislava na posled-
ní chvíli účast kvůli nedosta-
tečnému kádru odvolala, a tak 
změřil síly domácí Most, Jokerit 
Petržalka a tým Moravy. Právě 

s  týmem Moravy se Mostečané 
v posledním zápase utkali o cel-
kové prvenství a duel ovlád-
li těsně 3:2. Vítěznou třetí bran-
ku domácích hokejbalistů vstře-
lil Chyba.

Výsledky Mostu: HBC Most 
– Jokerit Petržalka 4:3 po sa-

mostatných nájezdech, HBC 
Most – Morava 3:2, HBC Most 
– Jokerit Petržalka 6:2, Mora-
va – HBC Most 2:3. Dva hráči 
Mostu získali individuální oce-
nění. Nejlepším obráncem tur-
naje byl vyhlášen kapitán týmu 
Tomáš Chyba, nejužitečnějším 
hráčem týmu byl zvolen Jan Po-
spíšil. Konečné pořadí turnaje:  
1. HBC Most, 2. Morava, 3. Joke-
rit Petržalka.                                (jak)

MOST – Naděje Černých andělů 
se představily v  Podkrušnohor-
ské lize Mini 6 + 1. V barvách DHK 
Baníku Most bojovalo v  dalším 
kole šestnáct děvčat hrajících 
v soutěži chlapeckých týmů. Kdo 
se do mostecké sportovní haly 
přišel podívat, mohl vidět plno 
krásných akcí v podání jak chlap-
ců z HK Most z HK FCC město lo-
vosice a z lokomotivy louny, tak 
děvčat Baníku nebo hráček z HK 
Chomutov. 

„Byť jsou chlapci od přírody ve 
hře přímočařejší, nezůstávají naše 
děvčata pozadu a dnes nám svou 
pohodou a radostí ze hry před-
vedly mnoho kreativních akcí, za 
které sklidily pochvalu a potlesk, 
i když to zrovna neskončilo vstře-

lením branky. Všem hráčkám pa-
tří velké poděkování a pochva-
la,“ řekl trenér Jiří Maršík. Sesta-
va, ve které naděje Černých an-
dělů nastoupily: Nikola Chivers, 
Michaela Hižová – Kateřina Ma-
yerová, Amálie Sedláková, Adé-
la Masopustová, Ema Jindřicho-

vá, Kristina Jirásková, Eliška Ku-
čerová, Eliška Koderová, Karolí-
na Koldová, Nela Brátová, Eliška 
Havlíčková, Nikola Štefancová, 
Kateřina Dočekalová a Petra Vá-
lečková. Vedoucí družstva: Lucie 
Macháčková. Trenér: Jiří Maršík.                  

(jak)

Černí andílci se v chlapecké soutěži neztrácejíZápas s Karlovými Vary  
bude také zápasem o nové háro

lITVíNOV – V pátek čeká hokejisty extraligového HC Verva litvínov 
další domácí mistrovské utkání. 

V něm při podkrušnohorském derby vyzvou Energii Karlovy Va-
ry, ale nejen to. HC Verva chce s pomocí diváků v hledišti podpořit 
spolek Nové háro a naplnit kasičky. „Z vybraných peněz pokryjeme 
výrobu paruky pro dvanáctiletou Sabinku, která podstupuje onkolo-
gickou léčbu. Přišla o své vlastní vlasy a my chceme Sabince umožnit, 
aby prošla léčbou důstojně. Všechny vybrané peníze předáme spolku 
Nové háro i pro výrobu dalších paruk pro onkologicky nemocné dě-
ti. Kasičky budou u všech vchodů na stadion,“ píše se na klubovém 
webu. 

Hledáme také dobrovolníky, kteří věnují kus sebe a nechají se 
ostříhat v patře u vchodů C a D. Předem se přihlásit je možné na we-
ber@hcltv.cz (do přílohy vložte foto svých vlasů). Celou akci podpo-
ří i všichni hráči A týmu HC Verva Litvínov, kteří nastoupí v pátek 
15. 2. na rozbruslení se speciálním doplňkem výstroje, jako podpo-
rou akce pro malou Sabinku. Konto Našeho Srdce podporují i trené-
ři hokejové mládeže a Ropáci On Tour.                                         (jak)

Hráči HBC Most ovládli Final Four evropské ligy
MOST - První místo a odměnu ve výši dva tisíce euro vybojovali 
o víkendu hokejbalisté HBC Most při domácím Final Four European 
Ballhockey league.
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MOST – ZUŠ Moskevská zahájila výstavu lidice. Tu můžete zhléd-
nout v přízemních prostorách školy až do konce března. Umělecká 
škola hostí tuto mezinárodní dětskou výstavu, která patří jen mezi 
několik málo největších dětských výstav na světě, již desítky let. 

Výstava Lidice byla založena v roce 1967 k uctění dětských obě-
tí vypálené obce Lidice (1942). Je mementem válečných událostí. 
Od roku 1973 je výstava výstavou mezinárodní. Na počest lidických 
obětíi jiné obce a země přejmenovávaly své názvy na Lidice, rodiče 
pojmenovávali tímto názvem i své děti. „Jsem ráda, že mohu tuto vý-
stavu zahajovat. K Mostu má velmi blízký vztah. Nebýt totiž této in-
stituce, tak by v 90. letech tento skvělý počin s několik desetiletí dlou-
hou tradicí skončil, všechno by se zapomnělo a to, co vidíme, všech-
nu tu krásu, by nás neobklopovalo. Děkuji ZUŠ za to, že tuto tradi-
ci zachovali,“ uvedla při vernisáži ředitelka lidické galerie Martina 
Lehmannová. Ta mimo jiné také uvedla, že je u nás výtvarné vzdě-
lávání tradicí. „To, co jsou schopné vytvořit české děti na základních 
uměleckých školách, leckde jinde ve světě nedovedou. Započalo to už 
někde v roce 1870, kdy kromě základních předmětů, tedy psaní, čte-
ní, počítání, se do školních osnov přidala i výtvarná výchova,“ připo-
mněla Martina Lehmannová.  

Výstava má každoročně jiné téma. Ta se odvíjejí se od témat, která 
vyhlašuje OSN nebo UNESCO. „V loňském roce začala dekáda vody, 
ochrany přírodních zdrojů a péče o ně. To bylo i východiskem pro tuto 
výstavu, která nese téma Voda nad zlato. Její nejrůznější pohledy pak 
můžete vidět kolem sebe,“ dodala ředitelka lidické galerie.  

(sol)

 
 

Mezinárodní dětská výstava Lidice
VODA NAD ZLATO

V ZUŠ Moskevská se nachází kolem 400 – 500 
výtvarných prací z lidické výstavy.   

Výstavu mohou zájemci navštívit od 

pondělí do pátku vždy od 13 do 18 hodin.

Nejvyšší ocenění výstavy je tzv. Lidická růže. Ze ZUŠ Moskevská ji získali dva žáci – Alice Perglová (na snímku vpravo) a Petr 
Špiroch. Ocenění získali ale i další žáci ZUŠky. 

46. ročníku výstavy, kterou je nyní možné z části zhlédnout v ZUŠ Moskevská, 
se zúčastnilo na tři desítky tisíc výtvarných prací od dětí ze 79 zemí světa. 

Porota ve dvou kolech vybrala 1 246 prací, přičemž udělila 168 medailí.   

Tématem letošního, 47. ročníku, 

výstavy Lidice je Chemie. Těšit se 

můžete na atomy, molekuly a další 

zajímavé výtvarné ztvárnění…

Výstavu uvedla (zleva) ředitelka ZUŠ Moskevská 

Romana Pavlíčková, ředitelka Galerie Lidice Martina 

Lehmannová a kurátorka výstavy Lenka Zmeková. 


