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Park Střed - boj zastupitelů o drahé úpravy ustál
MOST – Park Střed se stal jablkem sváru mosteckých zastupitelů.
Úpravy parku jsou po dlouhých bojích sice na spadnutí, ale po zasedání zastupitelů mohlo být vše jinak. Na veřejném jednání zazněl
totiž protinávrh na neschválení smlouvy o nadační podpoře na projekt parku Střed.
Most obdržel grant 25 milionů korun na revitalizaci parku
Střed z Nadace Karla Komárka.
V současné době probíhají jednání pracovních skupin, které
mají připravit architektonickou
soutěž. „Probíhá vše bez problémů, je nastaven časový harmonogram, kdy by mělo dojít k vyhlášení soutěže, vypsání veřejné
zakázky, vysoutěžení až k samotné realizaci,“ informoval zastupitele primátor Jan Paparega.
Zastupitelé ale kritizovali příliš vysokou cenu a dlouhou udržitelnost projektu. „Je to investice 78 milionů korun. Město musí
vložit svých 48 milionů a Nadace Karla Komárka 25 milionů. Ta
částka je nehorázná, a to i s ohledem na to, že ministerstvo životního prostředí má program na
revitalizaci parků, stejně jako

ministerstvo pro místní rozvoj.
Město si v nich může sáhnout na
mnohem vyšší částku, přičemž
samo alokuje mnohem méně finančních prostředků,“ namítala
Berenika Peštová (ANO) a dodala: „Udržitelnost je u ministerstev pětiletá, a nikoliv jako u Nadace dvacet let. V této lokalitě je
to naprosto absurdní! Nedovedu si to vůbec představit.“ Luděk
Prošek (Piráti a Zelení) měl jiný názor. „Projekt je dobrý. Peněženka není vždy všechno. Nadace Proměny v jiných městech
funguje, parky vypadají bezvadně. Umějí kvalitní architektonické soutěže. Ve srovnání s kluzištěm za 15 milionů je to dobrá cena. Co se týče udržitelnosti dvacet let, je dobré, že také budeme
něco udržovat a nedopadne to jako s Repre,“ uvedl.
str. 2

„Kdybychom chtěli ušetřit, mohly by se maximálně udělat nějaké chodníčky. Ale tento park by si zasloužil zašlou
slávu obnovit,“ radní Jiří Nedvěd (ProMOST).

Zdroj: Oblastní archiv Most

Jedna z historických krás parku - vodní kaskáda - by se mohla do parku opět vrátit. V jaké podobě, se zatím řeší. Park by se měl revitalizovat v roce 2023.

 Country čaje
MOST – Na country čaje
nejen pro seniory přijďte 17. 3. od 15.30 hodin
na mostecký Benedikt.
K tanci i poslechu zahraje
Stará Sešlost.

ˇ
pro rodICE
s DEtMi
ˇ
 Tanec v Citadele
LITVÍNOV – Litvínovská
Citadela zve na Tančírnu.
Taneční večer pro veřejnost se koná v pátek
8. března od 19 do 22 hodin. Vstupné 120 Kč na
osobu.

Po stopách seriálu MOST!

V offroadech

LITVÍNOV – S netradičním putováním po známých místech z populárního televizního seriálu MOST! přišel projekt Offroadsafari.cz.
Návštěvníci výletu DYCKY MOST! si dají pivo v legendární Severce
nebo se podívají, kde měli rande Dáša s Frantou.
„Seriál nesporně vzbudil zájem o město Most i jeho okolí. Přesně
to je i cílem našeho netradičního projektu zážitkové turistiky, první svého druhu v České republice, který ukazuje kontrasty průmyslové krajiny a života v ní,“ vysvětlil Martin Bareš, jeden ze zakladatelů Offroadsafari. Co tohle seriálové putování obnáší? Vyhlídku na
Hněvíně, projížďku vyhlášeným sídlištěm Chanov, vyprávění o zajímavostech kolem mosteckého kostela po jeho přesunu, zastávku
u Luďanova domu, v autoservisu pana Juliše, u Marcela a u technických služeb. Třešničkou na dortu je posezení u piva ve vyhlášené restauraci Severka.
„Výlet DYCKY MOST! ale není jen pro fanoušky seriálu. I těm, kteří seriál nesledují, přiblížíme život na Mostecku a ukážeme, že tu dávno nežijeme v měsíční krajině, jak si stále většina lidí myslí. To je ostatně podstata všech našich výletů. Domácím i přespolním představujeme krásná i drsná zákoutí severozápadních Čech, krajiny plné kontrastů. Jak se říká, ukázaná platí,“ uzavřel Martin Bareš.
Na výpravu po stopách oblíbených seriálových postav se můžou
fanoušci přihlásit na www.offroadsafari.cz. Vypsané jsou zatím dva
sobotní termíny - 16. a 23. března.
(nov)

ˇ
KDY: 5. brezna
2019 od 17:00 h
ˇ
knihovneˇ v Mosteˇ
KDE: v Mestské

 Podnikavé ženy

ˇ
ˇ
CO: autorské ctení
v podání brnenského
Divadla MALÉhRY

MOST/CHOMUTOV

ˇ s detmi
ˇ
ˇ
PRO KOHO: rodice
predškolního
a mladšího
ˇ (ideálneˇ 4-10 let)
školního veku
ˇ
ˇ
ZA KOLIK: pro prihlášené
úcastníky
ZDARMA
REGISTRACE:

www.mapmostecko.cz

–

Pokud jste žena a podnikáte, pak se vydejte
6. 3. od 11 do 14 hodin
do Kavárny a pražírny Jacques Café v Chomutově
(Puchmayerova 9) na akci
Týden podnikavých žen
– Rendez – vous v Chomutově. Podrobnosti na
www.czechinvest.org.

Jednou ze zastávek bude legendární Severka.
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Opera a housle v divadle
MOST – Festivalový orchestr Petra Macka uvede 18. 3. od 19 hodin
v Městském divadle v Mostě koncert Opera a housle k sobě ladí.
Uslyšíte skladby W. A. Mozarta, M. Bruche, F. M. Bartholdyho,
G. Pucciniho, G. Donizetta a dalších. Sólisté: Markéta Janoušková
a Jakub Junek - housle, Michaela Katráková - soprán, Jana Piorecká
- alt, Tomáš Kořínek - tenor, Lukáš Bařák – baryton. Umělecký vedoucí Petr Macek. Dirigent Jiří Štrunc.Vstupné: 300 Kč.
(nov)

Přijede Michal na hraní
MOST – Mostecké děti přijede potěšit
herec Michal Nesvadba. Pořad „Michal
na hraní“ se uskuteční 13. dubna od
10.30 hodin v kině Kosmos.
Oblíbené dětské představení s Michalem Nesvadbou z populární Kouzelné
školky slibuje velkou zábavu a soutěže,
samozřejmě za aktivní účasti dětí. Vstupenky jsou již v předprodeji. Můžete je
zakoupit v mosteckém infocentru v Radniční ulici od pondělí do pátku od 9-17 hodin nebo v kině Kosmos od pondělí do pátku od 16 do
20 hodin.
(nov)

Park Střed - boj zastupitelů
o drahé úpravy ustál

str. 1 Vedení města argumentovalo, že jiné výzvy město prověřovalo, ale pro park Střed nejsou vhodné. Čerpat státní dotace by sice město mohlo, ale na zeleň jako takovou. Ta se však bude v parku
upravovat jen minimálně, protože je v relativně dobrém stavu. Důležité bude v parku udělat stavební úpravy či opravy zdejších zdevastovaných bazénků a podobně. „Na vodní prvky stát sice také nabízí dotační titul, ale jen na přírodní vodní prvky, což není případ parku Střed. Zajímalo by mě proto nějaké jiné řešení,“ zjišťoval náměstek
primátora Marek Hrvol.
Berenika Peštová ale zastupitele ujišťovala, že ministerstvo životního prostředí v rámci boje se suchem aktuálně připravuje změny
v dotačních výzvách. „Dotační programy bude možné různě kombinovat. Podmínky se budou měnit a přizpůsobovat. Radím proto, abychom vyčkali,“ apelovala opoziční zastupitelka.
(sol)

O hvězdách pro děti
MOST – Mostecké planetárium připravilo nedělní povídání o hvězdách pro děti.
V neděli 6. 3. od 15.30 hodin uvede planetárium pořad Co svítí v noci na obloze.
Povídání a promítání o hvězdách, které můžeme vidět
právě teď na obloze je určené pro děti od 7 let. Pro děti od 4 do 5 let je 10. 3. od
15 hodin určen pořad Hvězdné promítání . Planetárium v Mostě se
nachází v objektu Kulturního domu města Mostu. Přístup do planetária je možný skrz kulturní dům Repre, vchodem od ulice Budovatelů. Vchod je otevřen vždy 20 minut před začátkem akce, není-li uvedeno jinak. Pět minut před začátkem akce se vchod uzavírá,
poté již není možné se do KD REPRE - respektive do planetária dostat. Hvězdný sál planetária má 41 míst. Cena: 65 Kč.
(nov)

komunální politika

Opozice rozbalila na zastupitelstvu
protestní transparenty
MOST – Zastupitelé odhlasovali
nový jednací řád. Během jeho
projednávání se ale mezi zastupiteli strhla vyostřená diskuse.
Opozice nesouhlasila se zahájením zasedání zastupitelstev
nově od 13 hodin. Svůj nesouhlas dala najevo transparenty.
Proti změně, díky níž by měli
zastupitelé zahajovat svá zasedání již od 13 hodin, se vzedmula
nevole i mezi občany, kteří přišli
před magistrát protestovat k soše T. G. Masaryka. Ostrá debata
se strhla i v sále při projednávání nového jednacího řádu. Ten
nově přesunuje diskusi občanů
na konec zasedání a prodlužuje vystoupení občanů z pěti na
sedm minut. Především ale obsahuje novinku, kterou je on-line přenos zasedání. „S ohledem
na zahájení zastupitelstva od
13 hodin jsme přesunuli bod diskuse občanů na závěr zastupitelstva tak, abychom nikoho nelimitovali a dali mu možnost vystoupit,“ uvedl primátor Jan Paparega. To se ale nelíbilo opozici.
„Každý občan má právo se vyjádřit ke každému bodu jednání,
a jestliže začne zasedání zastupitelstva od jedné hodiny, tak posunutí diskuse je zbytečné. Nicméně budeme hlasovat pro tento
nový řád, abychom se viděli na
živo již od dubna,“ sdělil za Piráty a Zelené Jan Hrubeš.
Během diskuse Piráti a Zelení zvedli transparenty s hes-

Opoziční Piráti a Zelení přišli na zastupitelstvo vybavení transparenty. Nelíbí se jim změna času zasedání zastupitelstva. Přes jejich malou demonstraci zůstává ale zatím začátek jednání od 13 hodin. Od 25. dubna, kdy se
koná příští jednání zastupitelů, už bude moci veřejnost sledovat zasedání on-line a v diskusi občanů, která je
přesunuta na konec, mohou lidé debatovat o něco déle.
ly: Dycky pro občany a Dycky
od 15 hodin! Primátor je ale vyzval, aby zachovali důstojnost
jednání. „Veřejnost by měla mít
možnost se na zastupitelstvo podívat, protože se jedná o věcech,
které se týkají občanů. Zasedání by mělo začínat co nejpozději,
aby sem stihli dorazit. Adresovali jsme vám dopis, aby bylo jednání posunuto na 15. hodinu a vy
jste nám nevyhověl. Chceme proto upozornit těmito transparenty
s využitím slov z oblíbeného seriálu MOST! Nejde o žádné narušování důstojnosti. V Poslanecké sněmovně se transparenty na-

prosto běžně využívají, není to
nic neobvyklého,“ reagoval Adam
Komenda (Piráti a Zelení).
Zastupitelé ze SMM rovněž
nesouhlasili s přesunutím diskuse občanů na konec zasedání.
„Lidé tu budou muset sedět několik hodin nebo doma u počítače a sledovat on-line, a pak se teprve vydají na magistrát. Věřím,
že se zpátky vrátíme ke třetí hodině a k diskusi občanů na začátku. Návrh ale podpoříme, protože
jsme rádi, že se do jednacího řádu dostal on-line přenos,“ uvedla
zastupitelka Irena Čapková. Primátor ujistil, že se diskusi ohled-

ně začátku jednání a přesunutí bodu diskuse občanů nebrání.
„Jednou dvakrát to zkusme od 13
hodin a pak to vyhodnotíme. Jednáme ve více produktivním čase
a nepřijde mi na tom nic neobvyklého. Nedomnívám se, že bychom občany nějak omezovali,“
argumentoval primátor.
Zastupitel za ANO Jan Schiller také vznesl protinávrh, aby
zastupitelé dostávali materiály pro jednání s větším předstihem, a to alespoň deset dnů
před konáním zastupitelstva. Jeho protinávrh ale neprošel.
(sol)

Zastupitelé řešili nepořádek a nedostatek kontejnerů
MOST – Žhavá debata se na zastupitelstvu strhla kolem
čistoty města. Točila se kolem nepořádku, přeplněných
popelnic a nedostatečného svozu odpadu, především tříděného.
„Neustále se na nás obracejí
občané se stížnostmi na technické služby, přičemž jednou z věcí
je přeplněnost kontejnerů na separovaný odpad. Jak často kontejnery vyvážejí?“ ptala se zastupitelka Irena Čapková. Primátor ujistil, že město vyčlenilo do rozpočtu letos více peněz
právě na častější svoz separovaného odpadu. „Podněty tohoto rázu jsme také zaznamenali,“
připustil. Nepořádek ve městě kritizovali i další zastupitelé
a ptali se, zda město zjedná nápravu. „Na Šibeníku jsou několikacentimetrové vrstvy rozbitého skla. Černá skládka je u kina Kosmos, kupa povalujících
se odpadků na Liščím Vrchu
a další a další… Změní město
stav a činnost technických služeb, aby vše bylo opět tak, jak
má a mohli jsme být na Most
pyšní?“ dotazoval se zastupitel
Martin Domín.
Technických služeb se ale zastupitelé zastali. „Provádějí na-

smlouvané
činnosti městem, které jsou
předem dané včetně
svozu odpadu. Pokud
je nějaký svoz navíc,
je to věc nových požadavků, které musí
někdo dát. Nesouhlasím, že město vypadá hrozně! Naopak,
mám informace, že lidé, kteří sem přijíždějí, hodnotí stav města
a péče o městskou zeKritika technických služeb je jedna věc. Chování občanů, které je často mimo cháleň velmi dobře,“ opopání, je věc druhá.
noval zastupitel Sáša
Štembera a k němu se přidali li je v silách lidských toto oka- kontejnerech. Je tedy něco špatdalší. „Byl jsem v Ostravě a jsem mžitě uklidit. Spíš by se měli li- ně. Vždyť za to zpětně můžeme
hrdý na Most i to, jak to tu vy- dé přimět k tomu, aby si po sobě dostat peníze. Naše město, co se
padá. To, co jsem viděl tam, tak uklízeli. Nesvádějme vše jen na týče, třídění odpadu, je no nabych tam bydlet rozhodně ne- technické služby, jak špatně vše me. Nový zákon bude nastavechtěl. Mluvil jsem s lidmi, kteří dělají,“ vyzval zastupitel Vác- ný tak, že obce, které budou tříudržují některé zóny, a někdy si lav Hofmann. Berenika Pešto- dit, dostanou bonusy. Ale naše
je poslechněte. Není to nic lehké- vá ještě připomněla, že by měs- město není ani schopno se sem
ho, když se lidi chovají jako zví- to mělo pořídit více kontejnerů dostat. Bylo by proto dobré měsřátka,“ podotkl zastupitel Mi- na separovaný odpad. „Pokud to kontejnery zasíťovat a situalan Rybák. „Je to čím dál horší, odpadu přibývá, tak nekončí ci řešit,“ navrhovala zastupitel(sol)
jak se lidé chovají. Nevím, jest- tam, kde má, tedy v barevných ka za ANO.

Občané si stěžovali na hlučné party a binec u domů
MOST – Na nepořádek a hluk, který dělají v okolí bloku 265 na třídě Budovatelů party výrostků, si přišli na zastupitelstvo postěžovat
obyvatelé. Jsou bezradní a s neúnosnou situací si už nevědí rady.
Přišli proto zastupitele požádat o pomoc.
Dlouhodobý problém s narušováním pořádku a obtěžováním mají obyvatelé ve dvoustovkách na třídě Budovatelů,
nedaleko zdejší večerky. „Máme
neustálý nepořádek kolem našeho vchodu, na chodníku, za domem… Neustále se tu hloučkují většinou mladí, kteří odhazují
plechovky, pet lahve, spoustu nedopalků, močí tu a podobně. Obsazují všechny lavičky okolo na-

šeho domu. Pouští si nahlas mobilní telefony. Nikomu z nás to
není příjemné,“ vylíčila pravidelný scénář obyvatelka domu.
Poukázala také na to, že party
výrostků omezují vstup obyvatel do domu, protože se usazují
na schodišti k jednomu z bloků.
„Moje dcera se tudy bojí chodit
a není sama,“ podotkla Mostečanka. Uvedla, že se sice obyvatelé snaží party odsud vyhánět,

ale veškeré snahy jsou prý marné. „Obrátila jsem se také na ředitele městské policie a celou situaci popsala. Ale odpovědí bylo, že podle Listiny základních
práv a svobod nemohou nikoho vykazovat z chodníku, protože je to veřejné prostranství. Nahlas puštěné telefony také nejsou
přestupkem, protože se to neděje
v hodinách nočního klidu. Pouze
mi sdělili, že pokud uvidíme, jak
zde někdo páchá přestupky, máme strážníky kontaktovat. To ale
neřeší náš problém,“ upozornila stěžovatelka. Obrátila se proto na zastupitele a vedení měs-

ta s žádostí o pomoc s řešením
situace. „Navrhovala jsem, aby
se sem alespoň poslali asistenti
prevence kriminality, protože loni v létě tu byli a díky nim se podařilo tyto problémové obyvatele
odsud načas vystrnadit,“ uvedla.
Na její příspěvek reagoval primátor Jan Paparega. Připustil, že
řešení této záležitosti bude komplikované, a to právě s ohledem
na možné vykazování stěžovatelů. „Nicméně můžeme přijmout
jistá opatření a asistenty prevence kriminalit do této lokality budeme vysílat častěji,“ slíbil první
muž města.
(sol)

zpravodajství
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Lidé přišli nesouhlasit
s parkovištěm, sepsali i petici
MOST – Diskutovat na zastupitelstvo přišli obyvatelé z okolí
ulic Václava Řezáče a Kubelíka.
Nesouhlasí se záměrem na výstavbu parkoviště v této lokalitě. Na protest sepsali petici.
Proč se bude stavět parkoviště u bloku 520 namísto dětského hřiště, které patří k dětskému domovu, se přišli zastupitelů ptát zdejší obyvatelé. „Prošel
jsem si parkoviště u pětistovek,
které bylo poloprázdné. Dole
u sportovní haly je také parkoviště poloprázdné. V parkovacím
domu v ulici Řezáče je prázdných dvaadvacet míst. Proč se
tedy uvažuje o takto velkém parkovišti u našeho bloku? Velkokapacitní parkoviště se přeci dělají na okraji města a ne tady v zástavbě, u parku… Na čí je to popud?“ dotazoval se zastupitelů
nechápavě obyvatel z bloku 519.
Podle něj je v této lokalitě volných parkovacích míst dostatek.
Občan také upozornil na
možná další rizika spojená s výstavbou parkoviště. „V ulici V.
Řezáče, kde také bydlím, je už
tak dost velký provoz. Jednak si
tu mnozí zkracují cestu, třeba
z Moskevské, a hlavně tu po vý-

I

O případné výstavbě parkovacích míst bude město ještě jednat.
stavbě parkoviště provoz ještě více stoupne. Bydlím ve druhém
patře a máme tam hluku a prachu dost, túrují se tu motory o sto
šest. Jsou tady prázdná parkoviště, já sám parkuji v parkovacím
domě a všichni ostatní mají také takovou možnost. Proto nechápu, proč se bude stavět další
parkoviště pro čtyřicet aut,“ uvedl dále občan. Podotkl, že podepsal i petici, kterou ohledně ne-

souhlasu s výstavbou parkoviště zaslali již na magistrát zdejší
obyvatelé. Ti mimo jiné nesouhlasí, aby se výstavbou parkoviště zrušilo dětské hřiště, a to
i přesto, že je méně využívané. Na diskusní příspěvek reagoval primátor. „Podnět na výstavbu parkoviště přišel od odboru správních činností. Zaregistrovali jsme samozřejmě i petici,
která byla doručena na magis-

Zdroj: Mapy.cz
trát a kterou řádně vypořádáme. Po dohodě s příslušným odborem jsme se dohodli, že v této
oblasti provedeme důkladné mapování a budeme zjišťovat skutečnou potřebnost parkovacích
míst v této lokalitě. Záměr tak
bude zřejmě odložen, i když byl
odsouhlasen v rozpočtu na letošní rok,“ odpověděl primátor Jan
Paparega.
(sol)

P
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tejte se politiků

V rozpočtu města Mostu na rok 2019 jsem nenašel
nic o úpravách prostranství
v centru města, okolí Prioru, REPRE, budov DHO za
KB a podobně. Další problém je, že jsme snad jediné město v republice, které
nemá autobusové nádraží.
Mám možnost srovnávat,
cestuji po celé republice.
Na závěr poznámka: že Prior, ani bývalé autobusové
nádraží není ve vlastnictví města, je mi známo, ale
proto máte úředníky, kteří
by toto mohli řešit.
Správně uvádíte, že objekt
PRIOR a stejně tak budovy
DHO a KB nejsou v majetku
Jan Paparega
města Mostu, tudíž řešení jejich stavu a využití je výhradně v kompetenci vlastníků těchto nemovitostí. Totéž platí o prostoru pro pěší mezi objekty PRIOR a kulturním domem REPRE. Dotčené chodníky nejsou v majetku města, tudíž není možné, aby město z veřejných finančních prostředků
opravovalo majetek fyzických či právnických osob. V rámci projektové přípravy rekonstrukce kulturního domu jsou přirozeně řešeny
také komunikace v blízkosti REPRE, které má město Most ve svém
vlastnictví. K otázce autobusového nádraží vám sděluji, že v současné době dokončujeme dopravní studii, která řeší právě tuto záležitost, tedy výstavbu, resp. zkapacitnění autobusového nádraží. Řešení spočívá v realizaci společného dopravního terminálu s vazbou na
stávající dopravní uzel přilehlého přednádražního prostoru a železničního nádraží.
Primátor Mostu Jan Paparega
Statutární město Most - Magistrátu města Mostu
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

REFERENT/KA (SPRÁVA PC SÍTĚ)

ODDĚLENÍ SPRÁVY PC SÍTĚ – ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE NA DOBU NEURČITOU

nterpelace zastupitelů

Prezentace k Repre
Luděk Prošek (Piráti a Zelení) - Dotazoval se na stav rekonstrukce Repre. „Zajímá mě, jestli je možné svolat jednání pro zastupitele, se zástupci firmy Artech
a za účasti architekta, abychom
se mohli dozvědět, jak bude oprava v Repre probíhat a mohli jsme
se na cokoliv zeptat.“ Primátor
Jan Paparega sdělil, že se plánuje pracovní jednání pro zastupitele, chybí pouze dohodnout nejbližší termín.

Nový ředitel TS
Jan Schiller (ANO) - Požadoval podrobný položkový rozpočet technických služeb. Ptal
se, zda končí v březnu ve funkci
dosavadní ředitel technických
služeb Pavel Hlaváček a kdo bude dosazen na jeho místo. „Pan
ředitel Hlaváček skutečně odchází. Na toto místo bude vyhlášeno řádné výběrové řízení,“ ujistil primátor.

Radary a mouchy
Jan Hrubeš (Piráti a Zelení)
- Interpeloval vedení města ústy
občanů, kteří se zajímali o nové radary. Zda se jedná o pronájem a kolik stály. „Lidé upozorňují také na špatnou funkci
radarů a jejich umístění jen pár
metrů před přechodem pro chodce,“ doplnil zastupitel. „Dodavatelem zařízení je společnost
GEMOS. Město je pořídilo za
více než 800 tisíc korun včetně DPH a nyní probíhá testovací období, kdy jsou odstraňovány všechny mouchy. Jejich umístění bylo schváleno PČR, dodržena byla i legislativa,“ reagoval
primátor.

bezbariérovost Mostu? Vozíčkáři musí plánovat každý metr, kudy mohou a kudy ne. Řada přechodů v centru je na první pohled bezbariérových, ale na ten
druhý jsou obrubníky asi 4centimetrové a s těžkým člověkem
na invalidním vozíku se nedají
přejet - což potvrzuji z vlastních
zkušeností. Vozíčkáři tedy kličkují a hledají přechody. Seznam
konkrétních míst mi občané dali
a mohu je poskytnout,“ apeloval
na vedení města.

jsem se od obyvatel, že proběhlo jednání o této zastávce s negativním výsledkem. Bude tam tedy zastávka, nebo nebude? Myslím, že by ji ocenili všichni majitelé zahrádek, zejména ti, kteří
nemají řidičský průkaz, jsou již
starší a je to pro ně daleko?“ Primátor ujistil, že výstavbu zastávky v této části město plánuje. „Silnici, kde zastávka bude,
jsme majetkoprávně vypořádávali. Je hotovo a probíhá příprava. Zastávka tu tedy bude,“ řekl.

Konkurzy a školní
inspekce

Značky „Pusu a jeď“

Adam Komenda (Piráti
a Zelení) - Zajímal, se proč odbor školství nerespektuje stanovisko České školní inspekce
o omlouvání absencí a lhůt na
1. ZŠ. „Byla zde Českou školní
inspekcí také odvolána ředitelka na základě zásadních pochybení. Proč setrvává ve funkci?“
Na dotaz reagovala náměstkyně primátora pro oblast školství
Markéta Stará: „Stanovisko inspekce není pro zřizovatele právně závazné, jen informativní.
Můžeme mít odlišný názor a nebereme to na lehkou váhu. Snažíme se vždy podmínky zkoumat
a posuzovat objektivně a celistvě.
Inspekce nás nemůže úkolovat,
není odvolacím orgánem. Využila pouze práva na odvolání ředitelky Nachtigalové. Ta ale zase využila svého práva se zpět do
konkurzu přihlásit,“ vysvětlila
Markéta Stará s tím, že následně ředitelku vybrala komise, jejíž složení se řídí platnou legislativou. „K absencím se nechci
vyjadřovat, je to ve fázi soudního sporu, a proto to nebudu komentovat,“ dodala náměstkyně.

Most bez bariér?

Zastávka ve Vtelně

Jan Hrubeš (Piráti a Zelení) – Tlumočil podnět a dotaz
od vozíčkářů. „Co se dělá pro

Patricie Prokešová z ANO
- Ptala se na zastávku ve Vtelně v ulici Mostecká. „Dozvěděla

Patricie Prokešová (ANO) –
Ptala se na nové dopravní značení K+R, které se před časem
objevilo ve městě u některých
základních škol. „Značky K+R
se teď různě vyrojily, proběhla k nim nějaká osvěta? Spousta Mostečanů totiž tyto značky
nezná a ani je nerespektují. Má
městská policie přehled, jak jsou
efektivní?“ zajímalo zastupitelku. „Osvěta určitě proběhla a to
se školami, v našich Mosteckých
listech i v dalších médiích. Co se
týče efektivity, těžko říci. Ze své
zkušenosti vím, že to ale funguje dobře,“ odpověděl jí primátor.

hospodářský výbor a byl vysloven souhlas s touto tratí a odbočkou k nám. Je to správná cesta,
železniční vysokorychlostní doprava u nás je dlouho zanedbávaná. Teď se snad situace změní,
i když je to běh na dlouho trať,“
podotkl k záměru nové trati
radní Vlastimil Vozka.

Za kolik parkoviště
a kluziště?
Jana Zudová z ANO - Ptala na plánovanou výstavbu parkovacích míst kolem bloku 520.
„Kdy bude probíhat výzkum veřejného mínění? Můžeme dostat
nějaký výstup k této věci. Chtěli bychom vědět, i jaká je potřebnost těchto míst a jaký by měl
být rozpočet?“ položila dotaz zastupitelka a zároveň se zajímala i o dosavadní náklady na provoz mobilního kluziště včetně
plánovaných investic kolem ledové plochy a chtěla vědět, jaké
je její využití.
(sol)

správa klientských stanic – operační systémy Microsoft Windows 10
řešení provozních problémů síťové infrastruktury,
software a hardware
aktualizace a údržba operačního systému a programů, instalace
nových programů, certifikátů
údržba a základní servis HW (počítačů, tiskáren, síťových prvků)
správa aplikací, databází, zajišťování upgrade aplikací
znalost Microsoft Office 2010 a běžně používaného software
znalost antivirového a antispyware software, klientského firewallu
správa serverů v doméně Microsoft Windows,
jejich údržba a konfigurace
spolehlivost, pečlivost, komunikativnost a příjemné vystupování

VÝHODOU ZNALOSTI:

Sophos Endpoint Protection; T-SQL; síťové prvky Enterasys/Extreme
Networks, Juniper, Ubnt, Synology; operační systémy: Windows
Server 2012 a novější, Windows 10

Bližší informace naleznete na www.mesto-most.cz
nebo u vedoucího oddělení
Bc. Radim Mlejnek (tel.: 476 448 302)

Přihlášky musí být doručeny nejpozději
do 11. 3. 2019 – 12.00 hodin.

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI

Rychlotrať i do Mostu
Jan Hrubeš (Piráti a Zelení) - Upozornil v interpelacích
na schvalování studie k výstavbě rychlotrati a propojení Prahy
– Ústí s Drážďany. „Je zároveň
plánována odbočka na Kralupy
a směr Most. Spojení s Prahou
by mělo trvat odtud jen 40 minut. Nyní se o všem rozhoduje.
Bude město něco dělat a zajímat
se o to? Mělo by se ještě s dalšími obcemi svolat veřejné projednání návrhu, aby se ostatní dozvěděli více a seznámili se s tímto projektem. Město by mělo poslat ministerstvu dopis, že o tuto
trať a projekt stojíme! Přispěje to
k vyšší životní úrovni,“ řekl zastupitel. „Loni toto projednával

MINIMÁLNĚ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ, VÝHODOU
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ, ZNALOSTI Z OBLASTI:

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
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1. března 2019

zpravodajství

Autodrom a hluk
znovu na přetřesu

MOST – Zastupitelé diskutovali o hluku na autodromu a dodržování
limitů hlučnosti. Padly i návrhy na některá opatření.
Jan Hruběš (Piráti a Zelení) informoval o aktivitách spolku Zdraví pro Most. „Chystá se setkání, kde se mají řešit například možnosti vypovězení Memoranda o vzájemné spolupráci s autodromem. Členové spolku také navrhují, aby nebyly prováděny pro autodrom prezentační akce prostřednictvím města, u magistrátu a podobně. Výrazně chtějí omezit počet výjimek z obecně závazné vyhlášky o omezení
hlučných činností. Apelovat na strážníky, aby uplatňovali dodržování
protihlukové vyhlášky,“ uvedl zastupitel. Primátor slíbil poskytnout
výstup z tohoto setkání a jednání. K autodromu vystoupil v diskusi
také zastupitel za ANO Jan Schiller. „Na jedné straně je dobré, že tu
autodrom máme a můžeme být rádi. Patří k Mostu, přináší nám určitě i prospěch. Když jsou závody, tak to ocení jistě i zdejší podnikatelé. Úplně ho zrušit nebo odstřihnout není dobré. Musíme s ním počítat
a vzájemně komunikovat, abychom našli kompromis,“ uvedl zastupitel. Připomněl také probíhající návštěvu zdravotního výboru PS
na Mostecku, který se měl problematikou autodromu také zabývat.
„Stávající legislativa nám nedává příliš možností, jak regulovat provoz na autodromu. Jsem zvědav, jestli zdravotní výbor přijde s nějakým návrhem,“ komentoval primátor Jan Paparega.
(sol)

23. ledna
13.února
13. března
10. dubna
22. května
19. června
17.července
14.srpna
18. září
16. října
13. listopadu
11. prosince
Vstupné zdarma

COUNTRY KAROLÍNA
SILVER DUO
JAN DRÁBEK
J TRIO
JAN DRÁBEK
OLDŘICH HOLUB
J TRIO
OLDŘICH HOLUB
SILVER DUO
COUNTRY KAROLÍNA
JAN DRÁBEK
J TRIO

POLEDNÍ MENU
4. 3. – 8. 3. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

ÚTERÝ

Květáková		
150 g
Vepřová krkovice s klobásou, červené zelí, bramborové placky
150 g
Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, houskový knedlík
350 g
Špagety se slaninou, rajčaty, olivami a parmazánem

30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč
35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

STŘEDA

Čočková s párkem
35 Kč
150 g
Vepřové ragú na žampionech, opečené brambory s tymiánem 125 Kč
220 g
Kuřecí stehno na víně se zeleninou, bramborové noky
115 Kč
350 g
Staročeský trhanec s rozinkami, jablky a zakysanou smetanou
99 Kč

ČTVRTEK

Frankfurtská s párkem
35 Kč
150 g
Hovězí maso po burgundsku, bramborová kaše
125 Kč
220 g
Pečené kuře na zelenině, šťouchané brambory s jarní cibulkou 115 Kč
350 g
Lívance s dušenými jablky se skořicí, citronovým krémem
a šlehačkou
105 Kč

PÁTEK

Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g
Hovězí roláda s nádivkou, bramborová kaše, zelný salát
150 g
Hamburská vepřová plec, houskový knedlík
150 g
Cmunda po kaplicku
SPECIÁL 450 g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ
S KOŘENOVOU ZELENINOU A PEČENOU BRAMBOROU
S KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO
Doba přípravy speciálu 20 min.

Bosé nohy v parku jsou druhou premiérou této divadelní sezóny.
ložnice je malá i pro jednoho,
do koupelny se nevejde vana…
Vtipné a brilantně pointované
situace, v nichž nejde jen o novomanželské nesnáze, ale především o toleranci a pochopení pro druhého; zkrátka o lásku, která je silnější než cokoliv, co se jí postaví do cesty. „Je
to hra o porozumění, toleranci,
pochopení pro druhého člověka

MOST – Most bude jedním ze sedmadvaceti měst v republice, která
se zúčastní cvičebního maratonu MARS 2019. Je určen pro lidi s roztroušenou sklerózou, ale i pro jejich rodiny, přátele… Přijďte podpořit dobrou věc a protáhněte tělo už tento pátek 1. března v nové
sportovní hale v Albrechtické.

Financuje statutární město Most

Pondělí

MOST – Na „Bosé nohy v parku“
to sice ještě venku není, ale můžete na ně zavítat do mosteckého městského divadla už tento
pátek 1. března od 19.30 hodin
na Komorní scénu.
Městské divadlo přichystalo
druhou premiéru sezony 2019.
Režisér Jakub Dostál vsadil na
hru jednoho z nejúspěšnějších
amerických dramatiků posledních padesáti let, Neila Simona. Situační komedie Bosé nohy
v parku patří k Simonovým nejhranějším. „Mám rád hry Neila
Simona. Považuji ho za vynikajícího dramatika. Hra Bosé nohy
v parku mě oslovila již před třiceti lety a už tehdy jsem zatoužil
ukázat ji svýma očima,“ prozradil režisér Jakub Dostál.
Komedie Bosé nohy v parku s patřičnou dávkou nadsázky popisuje novomanželské nesnáze Paula a Corrie Bratterových, kteří se zrovna nastěhovali do prvního společného bytu
v jednom z newyorských věžáků. Jejich idylu však poněkud
kazí skutečnost, že v domě není výtah, přičemž byt se nachází v posledním patře, uprostřed
února zde nefunguje topení
a obývákem se prohání severák,

– a především je o lásce. A to je
nesmrtelný námět. Zvlášť dnes,
kdy se za to tvůrci jakoby stydí nebo to ironizují. Přitom láska je téma stále inspirativní, živé, krásné. A Neil Simon to dovede zbavit jakékoliv kýčovitosti nebo sentimentu a podat
jako svižnou a v jádru pravdivou konverzačku,“ říká dále režisér Dostál.

Diváci se mohou těšit na Evu
Radilovou, Jakuba Koudelu, Michaelu Krausovou, Jiřího Rumpíka a Víta Herzinu v roli nezničitelného technika Harryho Peppera. Scénu vytvořil Petr
Kastner, kostýmy vybrala Michaela Krausová. Nejbližší reprízy: úterý 5. března a čtvrtek
21. března od 19 hodin na komorní scéně.
(sol)

Cvičební maraton letos počtvrté!
Přesouvá se do Albrechtické

16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00- 19:00
16:00 - 19:00
16:00 -19:00
16:00 -19:00
16:00 -20:00

Kuřecí vývar s masem a celestýnskými nudlemi
150 g
Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže
150 g
Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a nivou,
bramborová kaše, polníček
350 g
Lasagne s masem z kuřecích stehýnek s rajčaty,
brokolicí a parmazánem

Komorní scéna uvede premiéru
Bosé nohy v parku

30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

165 Kč

Loňský ročník MARS maratonu se uskutečnil ve sportovní hale. Letošní ročník přesouvá prestižní podnik do nově rekonstruovaných a reprezentativních prostor sportovního
centra v Albrechtické. Startuje
v pátek 1. března od 17 hodin.
Hlavním cílem akce je ukázat,
že život s roztroušenou sklerózou nekončí, informovat o této nemoci a motivovat k pravidelnému pohybu a zdravému

životnímu stylu. Cvičení je základním kamenem úspěšné léčby. Každý si může vybrat ze široké škály toho, co mu vyhovuje nejlépe, co má nejraději.
Přijďte si proto společně zacvičit, zažít skvělou atmosféru
a udělat něco pro zdraví, zároveň podpořit dobrou věc. Cvičební maraton MARS 2019 není určen jen pro nemocné s roztroušenou sklerózou, ale i pro
jejich rodiny, přátelé, lékaře, fy-

MOST - Návštěvníci závodních
víkendů a dalších akcí v areálu mosteckého autodromu se
v nové sezoně mohou těšit na
rozšířenou a výrazně pestřejší
nabídku teplých a studených jídel a nápojů v místní restauraci
v paddocku u velkého závodního okruhu. Pochlubí se i zajímavým designem exteriéru a stylovým vybavením interiéru.
Pro veřejnost se restaurace otevře už příští měsíc. „Provoz bude od března do konce října. Otevřeno bude každý den od 8 do
21 hodin. Zákazníci mohou vybírat z nabídky snídaní, hotových
jídel, minutek, specialit na grilu,
sendvičů, baget, zeleninových salátů, dezertů a doplňkového sortimentu. Pestrá bude i nabídka teplých či studených alkoholických
a nealkoholických nápojů včetně piva,“ vyjmenoval ředitel cateringu společnosti AUTODROM
MOST Petr Pospíšil.

Zákazníci a závodní týmy si
po dohodě mohou objednat jakýkoli pokrm na přesně stanovený termín a hodinu. V případě zájmu a předchozí dohody personál restaurace připraví
menu dle přání a představ, například catering v boxech, VIP
TOP catering, live cooking show
a další, a to včetně cenové nabídky. Areál s restauračním zázemím je vhodný i pro uspořádání narozeninových oslav, rozluček se svobodou a podobně.
Cateringové služby autodrom
nabízí také v lokalitě dle přání
zákazníka. „Disponujeme Bistrobusem, autobusem s plně vybaveným barem s kvalifikovaným personálem. Autopark zahrnuje i food truck, kamion pro komplexní
přípravu jídel kdekoli v Evropě.
Po dohodě zapůjčíme party stany
s veškerým potřebným zázemím,“
doplnil Petr Pospíšil.
(nov)

zioterapeuty či zdravotní sestry.
„Akci pořádáme již čtvrtým rokem. Iniciátorem je zaměstnankyně magistrátu Jarmila Hlaváčková, která za námi s touto iniciativou přišla. Nápad nás zaujal
a tak jsme dali této akci zelenou,“ informoval ředitel Sportovní haly v Mostě Petr Formánek. Do areálu v Albrechtické může přijít každý, kdo má
zájem si společně užít radost
z pohybu. Každý cvičí podle
svých sil a možností. „Této akce se účastní hodně lidí, přijdou
sem mimo jiné i úředníci magistrátu, děti a další skupiny či jednotlivci. Cvičit mohou cokoliv,
od jógy, zumby, posilování, tan-

cování apod. Je to jakýsi okruhový trénink, pohodový podvečer,
kde je skvělá atmosféra. Společně
se tu zase všichni sejdeme, zacvičíme si a poté se společně on-line
spojíme s dalším městem…“ popisuje průběh maratonu ředitel
sportovní haly. Lidé si také mohou zakoupit speciální trička,
která jsou pro tuto akci k dostání. Více na www.maratonmars.
cz „Jako pozitivní beru i to, že
si k nám přijdou zacvičit i lidé,
kteří se třeba celý rok žádnému
sportu ani cvičení nevěnují a je
to pro ně dobrá motivace,“ pochvaluje si zájem veřejnosti Petr Formánek.
(sol)

Restaurace v areálu autodromu
v nové sezoně návštěvníky překvapí

Jako motivaci k návštěvě restaurace autodrom vypsal soutěž o atraktivní ceny. Každého, kdo využije restaurační služby na autodromu a zakoupí si od března do konce října letošního roku alespoň pětkrát snídani, hotové jídlo či minutku, bude zařazen do slosování o VIP vstupenku
na jeden z hlavních závodů autodromu sezony 2020.

zpravodajství
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Soutěž Do práce na kole startuje v květnu
MOST - Město Most se letos opět
zúčastní ve spolupráci s národním organizátorem, spolkem
Auto*Mat, celostátní soutěže Do
práce na kole. Soutěž startuje
1. května a končí 31. května
a mohou se jí zúčastnit nejen
cyklisté, ale i chodci, běžci, bruslaři, koloběžkáři či vozíčkáři.
Smyslem kampaně je motivovat firmy a jejich zaměstnance k tomu, aby si alespoň na měsíc vyzkoušeli dopravovat se do
práce na kole, pěšky nebo během
a omezili jízdu autem, protože si
tak mohou nejen zlepšit svou fyzickou kondici, náladu, posílit
vztahy mezi kolegy na pracovišti, ale současně mohou v souladu
s projektem „Mostem odpovědně: rozjeďme čistou mobilitu“
přispět k zlepšení životního prostředí a kvalitě života, veřejného
prostoru ve městě. Soutěž startuje 1. května a končí 31. května a mohou se jí zúčastnit nejen
cyklisté, ale i chodci, běžci, bruslaři, koloběžkáři či vozíčkáři.
Soutěžící v tomto období chodí, běhají nebo jezdí na kole do
práce a zapisují si – ideálně každý den – v registračním systému
nebo pomocí speciální aplikace údaje o uskutečněném přesunu do práce a z práce. Pro účast
v soutěži je třeba vytvořit dvou
až pětičlenné týmy, zaregistrovat
se a uhradit registrační poplatek.
Registrace je možná do 30. dubna na webových stránkách www.
dopracenakole.cz, kde jsou k dispozici veškeré informace.
V první vlně registrace od
1. března do 1. dubna je startovné pro jednotlivce ve výši

I v letošním ročníku proběhnou „akce na triko“ a soutěžit se bude o zajímavé ceny.
290 Kč, v druhé vlně od 2. dubna do 15. dubna se zvyšuje na
360 Kč a v třetí vlně od 16. dubna do 30. dubna činí 420 Kč. Soutěž se uskuteční ve třech kategoriích. První a zároveň hlavní soutěžní kategorií je pravidelnost týmů, to znamená, aby tým
v měsíci květnu absolvoval pěšky,
na kole, koloběžce a podobném
dopravním prostředku, více než
66 procent cest do práce. Dalšími

kategoriemi jsou výkonnost jednotlivců pro ty, kteří denně našlapají, uběhnou či ujdou hodně kilometrů a kategorie Cyklozaměstnavatel roku, pro zaměstnavatele s nejlepším zázemím
a podporou pro cyklisty.
I v letošním ročníku proběhnou „akce na triko“ a soutěžit se
bude o zajímavé ceny. V rámci závěrečného vyhlášení výsledků soutěže poskytne hlavní ceny

Cyklo Point Most, prodejce jízdních kol a elektrokol, s kterým zároveň připravujeme zajímavý doprovodný program. Náklady na
pořádání soutěže jsou částečně
hrazeny z projektu Mostem odpovědně: rozjeďme čistou mobilitu, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Miroslava Frydrychová

MOST – V rámci akce Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku připravila Městská knihovna v Mostě Literární salon.

V „Týdnu podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku“
budou od 4. do 10. března probíhat různé aktivity podporující čtenářskou gramotnost. Některé z nich se budou odehrávat
přímo v zapojených školách a jejich realizace bude plně v jejich
kompetenci. Kromě činností realizovaných přímo školami budou připraveny i další aktivity
realizačním týmem MAP II, kte-

rý v součinnosti s členy pracovní skupiny Čtenářská gramotnost a spolupracujícími subjekty (Městská knihovna Most, Oblastní muzeum a galerie v Mostě,
Magistrát města Mostu aj.) připraví nabídku aktivit pro školy
i širokou veřejnost. Společným
jmenovatelem veškerých akcí by
měla být práce s informacemi,
čtení či rozvíjení mediální gramotnosti.
(nov)

Literární salón pro děti i rodiče

Jedná se o autorské čtení
s prvky divadla ke knize „Pohádky a MALÉhRY“, které je určeno
především rodičům s dětmi předškolního a mladšího školního věku (ideálně 4-10 let). Akce je hrazena z prostředků MAP II ORP
Most a je tedy pro přihlášené
účastníky ZDARMA. Nutné však

je provedení registrace prostřednictvím registračního online formuláře. Kapacita je omezena na
50 osob. Literární salón se uskuteční v úterý 5. 3. od 17 hodin
v prostorách mostecké knihovny. Registrace je možná na: https://registrace-literarni-salon.
vyplnto.cz

LITVÍNOV - Ve výzkumně vzdělávacím centru UniCRE v areálu
Unipetrolu byl slavnostně zahájen pátý ročník vzdělávacího programu Horizon Grand
Prix. V tomto programu plném
vodíku se žáci a žákyně středních škol učí o obnovitelných
zdrojích energie a sestavují
vlastní model auta na vodíkový
pohon. S tím následně závodí
proti dalším školním týmům
z celé České republiky a soutěží
o postup do mezinárodního finále.
Nadace Unipetrol v letošním
ročníku podpoří studentské týmy ze středních škol SOŠ Schola
Humanitas v Litvínově, SŠ Educhem v Meziboří, SPŠ chemické v Brně – Husovicích, Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově, Gymnázia a SOŠ ekonomické v Sedlčanech a SOŠ a SOU
v Neratovicích. Tímto se také
stává největším partnerem akce.
„Podpora technického vzdělávání žáků a studentů je naší prioritou. Proto jsme rádi, že se nám
v letošním ročníku podařilo vy-

brat šest studentských týmů, které se ve svém volném čase věnují alternativním zdrojům pohonů
aut a rozhodli se uspět právě v této soutěži. Držíme jim palce, aby
překonali loňský úspěch litvínovského týmu v národním kole, který jsme ze všech sil také podporovali,“ říká ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková.
Vodíkové technologie v dopravě nejspíš zaznamenají masivní rozvoj v době, kdy dnešní středoškoláci dospějí do produktivního věku. „Podporu těchto technologií, které zábavnou
formou využívá dnešní mladá
generace, můžeme vnímat také jako investici do budoucnosti. Mladí ambasadoři se v rámci
vývoje vodíkových autíček stávají ústředními podporovateli vodíkových technologií, o jejichž rozvoj Unipetrol společně s Benzinou a UniCRE usilují již dnes,”
vysvětluje Jiří Hájek, ředitel úseku vývoje a inovací Unipetrol
výzkumně vzdělávacího centra
(UniCRE).
(nov)

Stavby studentských
„vodíkových aut“ můžou začít

Nadace Unipetrol, jeden z hlavních partnerů soutěže Horizon Grand
Prix, v letošním ročníku podporuje šest školních týmů, což je oproti minulému roku dvojnásobný počet. Celkem se programu účastní 28 týmů
z České republiky a přibližně 200 týmů na celosvětové úrovni.

Nový život
Otec Tomášovi zemřel, když
mu byly tři roky. Prakticky si tátu nepamatoval. S matkou žili v malém domku se zahradou.
Máma nechodila do práce, starala se jen o něj. Než šel do první třídy, byli stále spolu. Do školy ho máma vodila od prvního
dne a čekala na něj každý den po
vyučování. Neměl
žádné kamarády, jen
děti máminých známých, se kterými si
hrál, zatímco ona
pila s jejich rodiči
kávu. Když byl starší, pochopil, že měla
matka po otci dost
peněz, aby nemusela chodit do práce a mohla se o něj
starat. Říkala mu,
že je její poklad. To
nejdůležitější, co na
světě má. Že musí být stále spolu. Musí ho střežit, aby ho ochránila před vším zlým. Měl ji moc
rád. Jeho máma bylo ta nejhodnější a nejkrásnější žena. Často si představoval, že je princezna a on její hrdina. Zachraňoval
ji před draky, loupežníky, čaroději. Nevadilo mu, že se mu spolužáci smějí, že je mámin mazánek. Byl rád, když pro něj máma
chodila ke škole. Byl první rok
na střední škole, když začala máma zase pracovat. Říkala, že už
nechce být doma, že už je velký
kluk a tolik ji nepotřebuje. On si
to nemyslel. Měl rád, když přišel
ze školy domů a máma na něj čekala. Vadilo mu, že tam najednou není. Snažila se mu vysvětlit, že už nemůže jen sedět doma.
Peněz měli stále dost na pohodlný život, a tak nechápal, proč
musí máma každé ráno odcházet
do kanceláře a vracet se až odpoledne. Ona byla ale šťastná. Začala si zpívat, když ráno odcházela. Po nějaké době v nové práci mu řekla, že si našla přítele. Je
to její kolega. Je na ni moc hodný a ona je s ním ráda. Tomáš už
je skoro dospělý, půjde na vysokou školu a ona nechce zůstat sama. Tomáš ale pro ni vždy bude
na prvním místě. Měl zlost. Nechtěl, aby v životě jeho mámy byl
někdo jiný. Měla tu být stále jen
pro něj. Neuměl si představit, že
se o ni bude muset dělit s nějakým cizím chlapem. Začal mámě dělat žárlivé scény. Nemluvil
s ní, nebo se s ní hádal. Nic nezabíralo. Jen čekala, až si na novou situaci zvykne. A usmívala
se. Pak mu svého přítele představila. Nechápal, co na něm vidí.
Takový obyčejný starší muž. Nebyl to fešák a neměl úroveň. Tenhle chlap, že by měl mít jeho mámu? Už ale věděl, že nemá cenu
mámu přesvědčovat. K mámě se
ten chlap nastěhoval, když začal
Tomáš chodit na vysokou. Bydlel většinu měsíce na koleji a domů jezdil je občas. Nesnášel pohled na přítele své matky, jak se
roztahuje na sedačce před televizí. Nesnášel, když je viděl večer odcházet do společné ložnice. Nesnášel, když ráno seděl
ten chlap v kuchyni a pil kávu.
Nesnášel ho. Domů jezdil stále
méně. Nejraději měl, když máma sama přijela za ním. Mohl si
představovat, že ji má jen pro sebe, stejně jako dřív. Jednou přijela se šťastným úsměvem a oznámila mu, že se chce znovu vdát.
Tomáš je dospělý a ona chce začít nový život. Ještě není stará.
Zachoval se jako dospělý a předstíral, že mu to nevadí. Že mámě
její štěstí přeje. Před svatbou ale
chtěla matka vyřešit ještě jednu
věc. Majetek, který měla po Tomášově otci. Tomáš zdědil hodně peněz. Měla je pro něj uložené v cenných papírech. Ze své-
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soudnička
ho dílu celé roky syna živila. Stále ještě ale zbývala velmi slušná
částka. A tu chtěla dát také Tomášovi. Rozhodla se, že si nechá jen ten malý domek, kde Tomáš vyrostl. Bude chodit do práce a s manželem budou žít jen
z toho, co vydělají.
Všechny ty peníze
patří Tomášovi. Byl
překvapený, neměl
tušení, že jsou tolik bohatí. Nikdy se
o peníze nezajímal.
A bylo mu to také jedno. Po vysoké
škole plánoval další studia v zahraničí. Měl prospěchové
stipendium a nabídku zahraniční firmy
na spolupráci. Odjel hned po svatbě. S mámou si
volali, ale domů nejezdil. Nikdy
se jí nezeptal na jejího manžela a ona o něm nemluvila. Bavili se jen o jeho studiu a o tom,
jak se mu v cizině daří. Máma
se mu ale zdála mnohem méně šťastná než dřív. Cítil, že něco není v pořádku. Přesvědčoval se, že mu do toho nic není,
že ho to vlastně nezajímá. Pak se
ale mámy zeptal. Chvíli předstírala, že se nic neděje, nakonec
se ale rozplakala. Její manželství
byl omyl. Sotva její manžel zjistil, že dala všechny peníze Tomášovi, změnil se. Ten tam byl hodný chlap, kterému záleželo na její spokojenosti. Zuřil, a dokonce
ji i uhodil. Trval na tom, aby si
peníze vyžádala od Tomáše zpět.
Chtěl nové auto, chtěl dovolené, chtěl přestat pracovat. Bála se, že ji vlastně nikdy nemiloval. Tomáš se okamžitě rozhodl.
Pojede domů a toho chlapa vyrazí z jejich domu. Máma se rozvede. On ji ochrání. Stejně, jako
když byl malý kluk a ona princezna. Když přijel domů, máma tam nebyla. Za to tam ale byl
ten chlap. Tomáš mu oznámil,
že v jejich rodině skončil. Řekl mu, ať si sbalí svých pár věcí
a odejde. Zmizí jim ze života. Samozřejmě z jejich peněz neuvidí ani korunu. Chlap se mu vysmál. Zůstane s jeho mámou, jak
dlouho bude chtít. Má ji omotanou kolem prstu. Ona mu zobe
z ruky. Mluvil a mluvil a Tomáše popadl strašný vztek. Měl chuť
toho chlapa zabít, zničit, zašlapat
do země. Neovládl se a praštil
ho. Začali se rvát. Tomáš byl sice
mladší, ale vychovávala ho matka. Neubránil se. S rozbitou hlavou skončil v kufru svého vozu.
Tenkým praménkem krve z rány na hlavě z něj pomalu odtékal
život. Tělo i s autem odvezl jeho
vrah za hranice do města, kde
Tomáš studoval. Pečlivě smazal
všechny otisky a odešel. Šel několik hodin, aby se dostal do jiného města. Teprve tam nastoupil na vlak a odjel zpět do Čech.
Domů se dostal až ráno. Jeho žena už byla doma a spala. Den
před tím se pohádali a ona utekla pryč. Nebylo to poprvé. Věděl,
že se vrátí až v noci. Většinou po
hádce spával v pracovně a usmiřovali se až druhý den. Stejně tak
i tentokrát. Věřila, že když přišla
v noci domů, on spal v pracovně. Nevěděl, jestli se jí na to kriminalisté ptali. Když jim oznámili, že je její syn mrtvý, zhroutila se. Skončila na dlouhé měsíce s tišícími léky. Jediné, co si
přála, bylo, aby našli synova vraha. Kriminalisté zatím ale žádné
stopy neměli. Byla zoufalá, přestala chodit do práce. Jen seděla a dívala se do prázdna. On se
o ni staral. O ni a o peníze, které po synovi zdědila.
(pur)
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Muž, který zabil Dona Quijota
LITVÍNOV - Citadela Litvínov připravila v rámci Filmového klubu
film „Muž, který zabil Dona Quijota“. Film v koprodukci Španělska, Belgie, Portugalska a Velké
Británie je mládeži do 12 let nevhodný.
Toby býval idealistickým filJonathan Pryce
movým studentem. Jeho ztvárPhoto © Ascot Elite
nění příběhu Dona Quijota, kteEntertainment Grou
ré natočil v malebné španělské
vesnici, mělo obrovský úspěch. Ale to bylo kdysi. Z Tobyho se stal
arogantní a cynický režisér reklam. Peníze a sláva ho změnily k nepoznání. A tak zatímco se ve Španělsku snaží dokončit natáčení nové reklamy, užívá si s manželkou svého šéfa. Poté, co se Tobymu dostane do rukou stará kopie jeho studentského filmu, vydává se na
místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. Zjišťuje, že jeho tehdejší počin měl na obyvatele ospalé vesnice stašlivý vliv. Potkává starého pomateného výrobce obuvi, který se domnívá, že je Don Quijot a Toby jeho Sancho Panza. Toby se ocitá uvězněný v bizarních
fantaziích starého pána. Rozlišit realitu od fikce je pro něj stále těžší. V průběhu svých komických a stále více surrealistických dobrodružství je Toby nucen čelit tragickým důsledkům filmu, který navždy změnil naděje a sny malé vesničky. Může Toby získat zpět svou
lidskost? Může Don Quijot přežít své šílenství?
Film se promítá ve formátu 2D, ve středu 6. března od 20 hodin.
Vstupné 100/80 Kč.
(nov)

zpravodajství

Kraj reagoval přísnějším metrem pro Celio
LITVÍNOV – Ústecký kraj razantně zareagoval na opakující se
požáry na skládce Celio. Vydal změnu integrovaného povolení pro Skládkový komplex Celio, která je mnohem přísnější
než povolení původní.
Po posledním velkém požáru
skládky v roce 2018 se opakujícími se požáry zabývala Bezpečnostní rada Ústeckého kraje. Litvínov vyzval orgány Krajského úřadu Ústí nad Labem,
aby kraj provozovateli skládky uložil přísnější opatření, která by dalším požárům pomáhala předcházet. Krajský úřad vydal 15. února rozhodnutí, jímž
se mění povolení pro Skládkový
komplex Celio, a. s. „V současné
době prověřujeme možnosti plnění zpřísňujících podmínek na
případné odvolání, máme termín do 4. 3. 2019,“ komentoval
rozhodnutí kraje výkonný ředitel Celio Zdeněk Hubáček.
Provozovatel skládky je podle
změny povinen udržovat minimální aktivní části skládky, zajišťovat každou hodinu obchůzky skládkového areálu a kontrolovat, zda uložené odpady
nevykazují příznaky zvyšování teploty, nepřetržitě celoplošně teplotu odpadů monitorovat
a naměřená data automaticky
zaznamenávat. „Aktivní sektor
skládky S-OO je snímán dvěma
termokamerami se záznamem.
Třetí termokamera snímá prostor biodegradační plochy. Dále je uložený odpad měřen teploměrem v rámci pravidelné po-

chůzkové činnosti obsluhy skládkového komplexu.
Po vyhodnocení provozu
termokamer a potvrzení
jejich účelnosti bude systém monitorování skládkového komplexu postupně doplňován o další termokamery,“ potvrdil
Zdeněk Hubáček. Celio
dále musí při návozu odpadu důkladně kontrolovat druh a složení odpadu. Odpad, který by mohl
způsobit zahoření, se nesmí ve skládkovém komplexu ukládat.
Pokud by i přes přísná
opatření k požáru došlo,
má Celio nově za povinnost u požárů delších než
pět hodin zajistit měření kvality ovzduší autorizovanou osobou, a to na
hranici obytné zástavby
Mostu a Litvínova. Havárii, která by mohla mít
vliv na životní prostředí, musí Celio do hodiny
ohlásit České inspekci životního prostředí, Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního
prostředí a městům Mostu a Litvínovu.
(pur)

Nové rozhodnutí obsahuje 31 změn a ukládá Celiu taková opatření, aby se
v co největší míře dařilo požáry omezit či jim úplně zabránit.

Jáva skončí až se stavbou terminálu

Klubové setkání
s ředitelem muzea a galerie
LITVÍNOV – Hostem pořadu „Klubová setkání“ v litvínovské Citadele
bude tentokrát ředitel Oblastního muzea a galerie Most Michal Soukup.
Večerem provází dlouholetý redaktor zpravodajství Českého rozhlasu Jan Beneš, který si s Michalem Soukupem bude povídat převážně
nevážně o severočeské historii aneb Co nám v dějepise zatajili. Klubová
setkání se věnují zajímavým osobnostem z nejrůznějších oborů… osobám více i méně známým. Večery jsou otevřené všem, kteří mají zájem
se něco dozvědět, naučit, odreagovat se nebo se setkávat s přáteli a poznávat nové. Návštěvníci dostanou pokaždé možnost se hostů na cokoliv zeptat. Všechny večery by měly přinášet hlavně zábavu, rozhodně
nepůjde o těžká intelektuální témata a předem je zcela vyloučena i politika. Na večer s Michalem Soukupem se můžete vypravit ve středu
6. března od 19 hodin do Café Baru Citadela. Vstupné je 50 Kč.
Vstupenky jsou k zakoupení v pokladně Citadely s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.
(nov)

LITVÍNOV – Restaurace na litvínovském nádraží by měla ustoupit novému dopravnímu terminálu, který jmout a do demolice ji provoLitvínov společně s Ústeckým krajem chystá. Pozemek i restauraci odkoupilo město vloni v říjnu. Než zovat. Roční nájemné za probude město restauraci bourat, může zatím původní majitel pokračovat v provozu. Město mu totiž re- nájem nebytových prostor činí
120 tisíc Kč bez DPH. Náklady
stauraci pronajalo.
Terminál postaví Litvínov tem zabezpečena proti neopráv- to schválili žádost Františka Jíši, na energie hradí žadatel.
(pur)
z dotace a za finančního přispě- něnému vniknutí. Radní pro- který si chce restauraci pronaní Ústeckého kraje. Ten vybral
Litvínov a Klášterec nad Ohří
jako prví dvě města, kde by měl
být nový dopravní terminál postaven. V celém kraji je vytipováno osm měst, kde je autobusové nádraží zcela nevyhovující a postupně by tu měly vznikat
terminály nové. „Již nesplňují
požadavky na moderní dopravní uzel, zejména stářím, technickým a dopravním řešením, neefektivním uspořádáním autobusových zastávek a odstavných
ploch, problémy s příliš dlouhou
docházkovou plochou mezi vlakovým a autobusovým nástupištěm, nedostatečnými parkovacími plochami pro osobní auta i taxi službu,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin
Klika. Na výstavbu terminálu
je možné čerpat finance z fondů
Evropské unie.
Termín zahájení stavby je poNájemní smlouvu dostal nájemce do zahájení stavby nového dopravního terminálu. To znamená, že Jáva by
lovina příštího roku. Budova
měla fungovat ještě zhruba do poloviny příštího roku.
by do té doby musela být měs-

Přehled
žádostí o dotaci
LITVÍNOV - Radní vzali na
vědomí přehled žádostí o dotaci podaných odborem investic a regionálního rozvoje městského úřadu za rok 2018. Vloni
získalo město rozhodnutí o dotacích ve výši 47, 9 mil. Kč. Tato částka obsahuje dotace, o které město žádalo také v minulých letech, avšak podpora
byla přiznaná v roce 2018. Reálně přišlo na účet města vloni
85,5 mil. Kč, letos 434 tis. Kč.
Maximální očekávané finance v roce 2019 podle vydaných
rozhodnutí jsou 53, 2 mil. Kč.
(pur)

zpravodajství

Skládkování za pár let
skončí, jak s odpadem dál?

LITVÍNOV – Při návštěvě Litvínova diskutoval ministr životního prostředí Richard Brabec
se starosty měst a obcí Litvínovska také o nakládání s odpady.
Upozornil na blížící se změnu
legislativy a dopad, který bude
mít na města a obce.
„Finalizujeme několik odpadových zákonů. Ročně vyprodukujeme na 5,5 milionu tun komunálního odpadu, z toho 45 %
skládkujeme. S tím chceme něco
udělat. V první řadě se musíme
postupem času dostat, především
vyšší recyklací odpadu a částečně jeho energetickým využitím,
jen na 10 % ukládání odpadu
na skládku,“ uvedl Richard Brabec. Plné skládkování odpadu
by mělo být novými zákony zakázáno od roku 2025. Většina
komunálního odpadu z měst
a obcí Litvínovska dosud končí na skládce Celio. O této skutečnosti jednali starostové Svazku obcí v regionu Krušných hor
na své poslední schůzi. Shodli
se, že zejména menší obce chtějí věnovat více pozornosti třídění a recyklaci. Jednou z možností, jak odpad z Litvínovska
v budoucnosti likvidovat, je ve
spalovně EVO Komořany. Tu
vloni představil starostům technický ředitel United Energy Petr Mareš.
Na projektu firma pracuje od
roku 2008. Jak projekt pokračuje, jsme se zeptali mluvčí společnosti Miloslavy Kučerové.
V jaké fázi je výstavba spalovny EVO Komořany?

Jednou z možností, jak odpad z Litvínovska v budoucnosti likvidovat, je ve spalovně EVO Komořany.
Má stavební povolení, integrované povolení a byla zahájena počátečními stavebními pracemi, jako jsou demolice, přípojky, oplocení, vrátnice,
které od roku 2014 do současnosti průběžně probíhají.
Podařilo se získat dotaci
nebo realizujete stavbu
z vlastních prostředků?
Investor obdržel od MŽP
v roce 2013 Registrační list
s příslibem podpory z prostředků OPŽP, od kterého bohužel
v roce 2014 MŽP jednostranně odstoupilo. V současnosti se
stavba realizuje z vlastních prostředků investora. Investor ak-

tuálně hledá způsoby, jak zajistit podporu projektu z různých
dotačních programů.
Je stále možné získat vlastnický podíl ve spalovně?
I tuto variantu investor zvažuje. Tento model je v Evropě
běžný, kdy města mají vlastnický podíl v podobných zařízeních.
Při posledním setkání se
zástupci United Energy byli starostové informováni, že
některá města už uzavírají
smlouvy o spalování odpadů.
Kapacita budoucí spalovny se
tak předem naplňuje. Je ješ-

tě volná kapacita pro spalování odpadů obcí Krušných hor
v případě zájmu?
Společnost United Energy,
a.s. jako mateřská společnost
investora stavby – společnosti
EVO-Komořany, a.s., má uzavřeny Dohody s městy Ústí nad
Labem, Teplice, Bílina, Most,
Chomutov a Kadaň. S dalšími okolními městy o nich jedná. Projektovaná kapacita zařízení k využití činí 150 000 t/rok
komunálního odpadu a je dostatečná pro pokrytí předpokládaných potřeb měst Ústeckého
kraje. Kapacita zařízení EVO
není dosud zcela naplněná.
(pur)

LITVÍNOVSKO – Uplynulý týden hostilo Výstaviště Praha 28. ročník
středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Mezi
stovkami vystavovatelů nechyběl stánek Ústeckého kraje s expozicí
Brána do Čech. Své místo ve stánku Ústeckého kraje měla i Destinační agentura Krušné hory a s ní i Svazek obcí v regionu Krušných hor.

LITVÍNOV - V červenci plánuje Litvínov zahájit úpravy interiéru mateřské školy v Ladově ulici. Radní schválili vyhlášení veřejnéu
soutěže. Během prázdnin se v mateřince upraví hygienická zařízení,
komunikační prostor v trase pohybu dětí, školka dostane nový výtah v prostoru kuchyně a nové vybavení kuchyně.
(pur)

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Lidé v Litvínově se vloni více ptali
zajímali například o zamezení
vybudování ubytovny v prostorách hotelu Koldům, řešení stavu chodníků a parkovacích míst
v okolí ul. Ukrajinská, nastolení opětovného klidu a bezpečí
v lokalitě Hamr a v poslední petici požadovvali zrušení doplatku na bydlení a vyhlášení městské části Litvínov-Hamr tzv.
bezdoplatkovou zónu. Peticemi
se zabývaly příslušné odbory,“
uvedla starostka Litvínova Ka-

HAVARIJNÍ SLUŽBA

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

hor. Vzhledem ke končící zimní sezóně měli turisté největší
zájem o cyklomapy a průvodce. Svazek obcí na veletrh přivezl své cyklomapy, které cyklisty provází po všech jedenácti obcích svazku a jejich okolí.
Ústecký kraj na veletrhu představil nového průvodce po Labské stezce. „Stezka je top evropskou dálkovou cyklotrasou a nabízí 1 300 kilometrů jedinečného spojení historie, architektury
a přírody. Vede atraktivním prostředím od pramene Labe v Kr-

LITVÍNOV – Vloni se o 66 procent navýšil počet žádostí o informace
oproti letům minulým. Lidé se zajímali především o investice a o volby. Vloni město řešilo také čtyři petice.

LITVÍNOV – V litvínovské Citadele vystoupí
ve čtvrtek 7. března
známá travesti skupina Screamers.
Tentokrát s novým pořadem ,,SMÍM
PROSIT?“. Těšit se
můžete na slečny: Paulu, Halinu, Lili, Sašu, Valerii a Láďu, který vás provede celým
pořadem. Začátek od
19 hodin na Velké scéně. Vstupenky za 250
Kč jsou k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.
(nov)

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

Destinační agentura Krušné hory nabídla na veletrhu novinky v oblasti cestovního ruchu.
konoších až k Severnímu moři průvodce provede cyklisty po trau německého Cuxhavenu. Nový se, ale nabízí i široký výběr ubytovatelů a služeb pro cyklisty poCyklistiku v Krušných horách bude Destinační agentura Krušné hory opět prezentovat na vedél celé Labské stezky,“ komentoval nového průvodce náměsletrhu For bikes 29. – 31. března v Letňanech. For bikes je největší cyklistický veletrh v České
tek hejtmana pro cestovní ruch
republice. Otevírá každoročně cyklistickou sezonu a nabízí cyklosortiment pro všechny věa regionální rozvoj Zdeněk Makové i výkonnostní skupiny obyvatel.
touš.
(pur)

V roce 2018 přišlo 48 žádostí o informace. Žadatelé se domáhali informací o investičním plánu 2018, způsobu zajišťování GDPR, o dokumenty o volbách do zastupitelstva
města 2010, 2014 a 2018, inventarizaci technických služeb za posledních 5 let a studii
umístění jejich sídla nebo výstavbuVětrného parku Mníšek.
Vloni přišly čtyři petice. „Prostřednictvím peticí se občané

Školku čekají úpravy

Screamers – Smím prosit?

Obce Litvínovska se blýskly na Holiday World

Destinační agentura představila novinky v cestovním ruchu
v Krušných horách. Informační
turistické centrum na přehradě
Fláje, které se bude otevírat před
letošními letními prázdninami,
nové informační turistické centrum Hornické krajiny Krušnohoří v Krupce, připravované
muzeum v areálu Lesné, Naučnou stezku v Lomu, Hornickou
stezku Krušných hor se všemi
jejími produkty a další novinky.
Své materiály představil také
Svazek obcí v regionu Krušných
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mila Bláhová. Ve třech případech byly petice vyhodnoceny
jako nedůvodné, v jednom jako podnět pro případné zařazení do Akčního plánu rozvoje města na rok 2020, a to právě řešení stavu chodníků v ulici Ukrajinská.
Vloni přijalo město 17 stížností, což je oproti roku 2017
nárůst o 21 %. Obyvatelé si stěžovali na čistotu města a údržbu kanalizací, pokácení stromů, bouchání dveří u dolního
zimního stadionu, znečištěnou
zeleň psími výkaly, havarijní stav ulice Janovská nebo na

chybějící přechody v ul. Chudeřínská. Stížnosti hodnotily odbory městského úřadu.
U důvodných a částečně důvodných byla přijata opatření
k nápravě.
V roce 2018 si občané stěžovali v sedmi případech na postup správního orgánu, popřípadě na chování úřední osoby. Oproti roku 2017 se jedná
o nárůst o 40 %. „Stížnosti byly
vždy důkladně prošetřeny a na
tomto základě vyhodnoceny ve
většině případů jako nedůvodné,“ doplnila Kamila Bláhová.
(pur)

DANIEL

REKLAMA A MARKETING

office@agenturadaniel.cz
@reklamniagentura.daniel

www.agenturadaniel.cz
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zpravodajství

Povídání s Vandráky Liškou a Révaiem

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 – V litvínovské Citadele se sejdou herci Pavel Liška
a Jan Révai. Společné mají to,
že jsou Vagamundos (Vandráci) a naposledy na svých motorkách vandrovali 3 měsíce po
středoamerických cestách.
Pokud 5. března v 19 hodin
zavítáte do Citadely, čeká vás
poutavé vyprávění Pavla Lišky a Jana Révaie o jejich dobrodružstvích na dvou kolech,
uslyšíte, co se nevešlo do jejich
zábavného cestovatelského pořadu na PRIMA COOL. Vandrácká výprava začala v Panamě a pak si to už tři Vagamundos zamířili do Kostariky.
Tropická země, tropické lijáky
a Vagamundos v deštném pralese – pěkná očista těla i duše. Před Hondurasem je varovali všichni a všude, a tak tudy
co nejrychleji profrčeli. Chudá
země veselých lidí a krásných
pláží – to je Salvador, ale Vagamundos se už nemůžou dočkat
Guatemaly, kde si od sebe dávají oraz a každý si užívá tuhle krásnou a bezpečnou zemi
po svém. Spojují je až mayské
ruiny Tikal. V Belize se pro-

xxx
kousávají pralesem k dalším
mayským ruinám. Vodopády,
úžasný offroad, prostě zenová záležitost. Poslední hranice
na jejich cestě jsou ty do Mexika. Tady je čeká i jejich v životě první potápění s lahví na

zádech. Vagamundos se středním Mexikem prokousávají až
do hor a lesů, kde vymění ocelové oře za ty čtyřnohé a s nimi stoupají dál. Až na vrchol
sopky Nevado de Toluca už ale
musí po svých…

Vstupenky jsou v distribuci
na prodejních místech TICKETPORTAL nebo je můžete zakoupit on-line přímo na ticketportal.
cz a ihned vytisknout – HOMEtickets!! Vstupné: 290 Kč.
(nov)

Nový benefit ve skupině Sev.en
Energy prospěje i regionu
MOST - Skupina Sev.en Energy podpoří činnost zájmových sdružení
či spolků nebo zajímavé projekty v regionech, kde působí, také formou nového firemního benefitu – Interního grantu.
Každý zaměstnanec skupiny
může požádat o příspěvek pro
sportovní kluby nebo zájmové
kroužky různého zaměření, do
jejichž činnosti se sám aktivně zapojuje. Snahou a cílem interního grantu je podpořit mimopracovní a zájmové aktivity zaměstnanců, a přispět také
k rozvoji a kvalitě života v pří-

slušných regionech. Příspěvky
z Interního grantu hodlá Sev.en
Energy rozdělovat čtyřikrát do
roka, stejně jako finanční podporu, o kterou žádají externí
zájemci. Při výběru upřednostňuje regionální žadatele a rovněž projekty s širším společenským uplatněním.
(nov)

Případ nehody Martina Kliky po šesti letech končí
ÚSTECKÝ KRAJ – Dlouhých šest let si mezi sebou přehazovaly krajský a okresní soud případ Martina Kliky, který v roce 2013 srazil na
čtyřproudové komunikaci opilého muže prchajícího od jiné dopravní nehody, jejímž byl viníkem. V současné době Krajský soud v Ústí
nad Labem stíhání Martina Kliky zastavil, protože je po šesti letech
promlčený. Mezitím ho okresní soud stihl pětkrát zprostit viny.
Martin Klika, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, jel v podvečer 5. února 2013 po čtyřproudové komunikaci směrem
do Mostu. Jel nižší než povolenou rychlostí, soustředil se na
jízdu, nemluvil s nikým, nejedl

ani nepil. Z levé strany mu pod
kola jeho auta vběhl opilý muž,
který chvíli před tím způsobil ve
druhém směru dopravní nehodu a od té utíkal. Na reakci měl
Martin Klika jen vteřiny a podle znaleckých posudků nemo-

hl udělat nic, čím by dopravní
nehodě zabránil. Opilého chodce nemohl na čtyřproudové komunikaci čekat, navíc v místech,
kde musel chodec přelézt zábrany. Muž srážku nepřežil. „Nemohl jsem nehodě nijak zabránit, necítím vinu, jen lítost nad
zmařeným životem,“ řekl po nehodě Martin Klika. Za pravdu
mu celkem pětkrát během šesti
let dal o Okresní soud v Mostě,
který případ opakovaně projednával a opakovaně zprostil Mar-

tina Kliku viny. Jiný názor měl
státní zástupce, který se domníval, že měl Martin Klika opilého chodce na čtyřproudové komunikaci předpokládat a měl
srážce zabránit. Proti rozsudku
okresního soudu se proto opakovaně odvolával. Martin Klika tak absolvoval šestileté soudní martyrium, které skončilo
až v únoru letošního roku. Šest
let je totiž hranice, za kterou už
soudy jít nechtěly, a tak byl případ promlčen.
(pur)

Teplárna investovala do modernizace turbíny
KOMOŘANY - Na více než 50 miliónů korun vyšla společnost United
Energy modernizace turbíny TG4, jednoho z nejdůležitějších výrobních zařízení, které vyrábí elektřinu a poskytuje tzv. podpůrné služby. Teplárna tak pokračuje ve významných investicích do modernizace technologických zařízení.
Technicky náročná rekonstrukce turbosoustrojí začala
v září loňského roku a koncem
roku již byla TG4 uvedena do
zkušebního provozu. Cílem modernizace turbíny nebyla pouze výměna opotřebených, dožitých částí, ale především optima-

Zaizolováno

lizace výkonu, zvýšení její účinnosti. „V rámci modernizace byla
stávající dožitá vysokotlaká část
turbosoustrojí kompletně demontována a nahrazena zcela novou
vysokotlakou částí včetně nových
regulačních ventilů s hydropohonem na vysokotlaký regulační
olej. Byl rovněž instalován kondenzátor ucpávkové
páry
a rekonstruován okruh
ucpávek turbíny. Další
část revitalizace zařízení
se týkala systému buzení a elektrických ochran

Nový VT díl
generátoru“, přiblížil práce Milan
Boháček, generální ředitel United Energy a dodal: „V rámci zkušebního provozu bylo provedeno
garanční měření, které prokázalo
předpokládané zvýšení účinnosti
vysokotlaké části turbogenerátoru
o 5 procent.“

Realizaci modernizace vysokotlaké části zajišťovala firma SIEMENS, s.r.o., odštěpný závod
Industrial Turbomachinery, realizaci modernizace elektrických
ochran a buzení pak firma AISE, s.r.o. K převzetí díla došlo
k 31. 1. 2019.
(nov)
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K novým dílnám přibude i zahrada

LITVÍNOV – Sportovní soukromá základní škola bude mít nejen nové školní dílny, ale také
zahradu, která bude k objektu
dílen patřit. Podmínkou realizace je získání dotace z IROP.
Práce na nových dílnách jsou
v plném proudu. Žákům všech
základních škol Litvínova by
měly sloužit už letos. V pavilonu bude dílna technického
vyučování, interaktivní tvořivá dílna, keramická dílna s pecí a dílna technického kreslení s jazykovou laboratoří. Nebudou v nich chybět základní
stroje, jako je vrtačka, soustruh
nebo pila. Jedna dílna kapacitou
pro celou třídu bude vybavena
ponky a svěráky. V další bude
výpočetní technika, na níž se
budou děti učit technické kreslení. Litvínov také hodlá upravit zdejší zahradu. Vybral už
zhotovitele - Pražskou stavební,
která zakázku zrealizuje za 590
tisíc korun. „Jedná se o úpravy
zahrady Sportovní soukromé základní školy v Litvínově pro využití v rámci rozvoje polytechnických dovedností žáků, v rámci
aktivit školní družiny a také pro

Práce na nových dílnách jsou v plném proudu.
společné akce základních a mateřských škol. Práce zahrnují demolici stávajících železobetonových zbytků po sklenících a zpevněných plochách, odstranění degradovaného trávníku, vykácení
tří stromů a náletových dřevin.
Nově bude zbudován chodník
ze zámkové dlažby a další zpevněné plochy, jednoduchý záhon

2x10 m ohraničený obrubou.
Dojde k terénním úpravám a zatravnění ostatních ploch. Podél
zbytku stávající zídky bude zábradlí proti pádu osob. Na travnaté ploše se umístí stoly a mobilní lavice, 4 kreslicí tabule se
stříškou, počitadlo a prohazovadlo,“ popsala starostka Kamila
Bláhová.

S realizací by se mělo začít v březnu. „Předpokladem je
spolufinancování akce z dotačního programu IROP v rámci
v výzvy Infrastruktura základních škol SVL. Realizace je podmíněna také schválením rozpočtového opatření v orgánech města v roce 2019,“ uzavřela Kamila Bláhová.
(pur)

Autodrom nabízí zážitek na offroadové dráze
Projeďte se v novém Nissanu Navara

MOST - Zážitkovou jízdu
v pick-upu Nissan Navara, který
patří k nejoblíbenějším automobilům této kategorie na světě, nabízí nyní řidičům společnost AUTODROM MOST ve svém
offroadovém areálu Navara
Offroad Park.
Nabídku nového zážitku
umožnila spolupráce s automobilkou Nissan. „Partnerství s automobilkou Nissan pro nás znamená mimo jiné další kvalitativní posun nabízených služeb.
Získali jsme minimálně do konce letošního roku čtyři vozy Nissan Navara, které budou k dispozici účastníkům kurzů jízdy
pro offroadové a SUV vozy pod
vedením zkušených instruktorů,“
uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Navázání partnerství s mosteckým autodromem je podle generálního ředitele Nissanu pro
ČR a Slovensko Vlastimila Čepičky logickým krokem. „Naším cílem je ve spolupráci s mo-

Nabídku nového zážitku umožnila spolupráce s automobilkou Nissan.
steckým autodromem poskytnout del Navara s vyspělým pohonem
jeho návštěvníkům pravý záži- 4x4 přirozeným prostředím. Větek z offroadu, který je pro mo- říme, že si návštěvníci jízdu s na-

šimi vozy v Navara Offroad Parku náležitě užijí,“ upřesnil.
(nov)

Meziboří žádá o dotace na tři projekty
MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé se sešli mimořádně, aby schválili
podání žádosti o dotace na tři projekty.
Z programu Podpora obcí do 10 tisíc obyvatel ministerstva pro místní rozvoj žádá Meziboří dotaci na rekonstrukci komunikací v areálu
garáží na Markově kopci a rekonstrukce komunikace v ulici Potoční. Město může získat

60 procent uznatelných nákladů, maximálně pět miliónů korun. Náklady činí 11 245 tisíc
korun. Žádost musí být podána do konce února. Ze stejného
programu, ale z výzvy Podpora
sportovní infrastruktury, chce
město získat dotaci na rekon-

strukci podlah tělocvičny základní školy. Podlaha ve školní
tělocvičně by díky dotaci měla
získat víceúčelový povrch podobný tomu, jakým je vybavena mezibořská sportovní hala.
Akce vyjde na bezmála tři milióny korun. Další žádost směřuje město na Ústecký kraj, konkrétně do programu na podporu nové techniky, výstavby po-

žárních zbrojnic pro jednotky
SDH a podpory spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany. Z dotace hodlá dobrovolným hasičům pořídit termokameru, přetlakové ventilátory
a hadice v rámci D programu,
tedy hadice vhodné pro hašení
lesních požárů. To vše za 81 tisíc korun.
(pur)

lil svůj postoj náměstek Komínek. Předseda komise Petr Pípal
tedy navrhl společné jednání
zástupců Brandova s a Olbernhau.
Představitelé Ředitelství silnic a dálnic informovali o výstavbě dálnice R7 Praha – Chomutov – Chemnitz. Zde se již
připravuje dálniční obchvat
Loun, dokončují se úseky kolem Postoloprt a celkově by

se stavba měla dodělat v roce
2024. Komise podpořila projekt
„Překlenutí chybějícího úseku
Moldavské / Freiberské dráhy“
a doporučila ho ke schválení.
Komise také doporučila vytvoření nových přeshraničních autobusových linek. Ústecký kraj
se této myšlence nebrání, v současné době je ovšem dramatický nedostatek řidičů.
(nov)

Obchvat Brandova – obec je proti

ÚSTECKÝ KRAJ - Na mosteckém autodromu se řešila aktuální problematika dopravy a dopravní infrastruktury. Zasedala zde Dopravní komise Euroregionu Krušnohoří. Setkání se zúčastnil také
náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.
Jedním z nejdůležitějších bodů byla možnost vybudovat obchvat Brandova a nový hraniční
most. K tomu dala obec Brandov negativní stanovisko. Obává se těžké dopravy, proto chce
nosnost silnice omezit. „Za Ús-

tecký kraj trvám na vyprojektování silnice tak, aby umožňovala pohyb i těžších vozidel, například vozů IZS. Zneužívání ze
strany těžké nákladní dopravy se
dá zabránit stanovením místního dopravního značení,“ vysvět-
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Ples Ústeckého kraje pomohl dobré věci

ÚSTECKÝ KRAJ - Výtěžek z krajského plesu letos získá jirkovská armáda spásy. Ples se konal
již pošestnácté.
Letošní ročník reprezentačního krajského plesu hostilo Městské divadlo v Chomutově. Právě
v těchto prostorách si návštěvníci užili vystoupení hudebních
hvězd jako je Marie Rottrová,

Roman Vojtek, Milan Peroutka
či Petra Vraspírová. Symbolický
šek s výtěžkem z prodeje vstupného letos předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ředitelce Centra sociálních
služeb v Jirkově, kde má nově
vzniknout zahrada v blízkosti
tamního azylového domu.
(nov)

Zahájení plesu se i letos ujal hejtman kraje Oldřich Bubeníček se svou
manželkou Jitkou.

Již tradičně jde výtěžek z plesu na podporu sociálních služeb. Ten letošní převzala Zuzana Horčíková, ředitelka Centra sociálních služeb v Jirkově. Zařízení funguje pod Armádou spásy ČR.

O hladký průběh plesu se staraly i zaměstnankyně úřadu v roli hostesek.

„Bez laboratoře se neobejdete“
MOST – V Mostecké nemocnici proběhl 4. ročník odborné konference na téma „Bez laboratoře se neobejdete“. Představily se obory
biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou
ve zdejší nemocnici spojeny do jediného Oddělení laboratorního
komplementu.
Mezi tématy bylo například
kompletní řešení akutní diagnostiky u lůžka pacienta, využití POCT metod v pediatrii nebo spolupráce klinického
farmaceuta s laboratoří. „Obory laboratorní diagnostiky, jakými jsou biochemie, hematologie, toxikologie a klinická farmacie jsou pro klinickou nemocniční
část již běžné a nepostradatelné. Pro zdejší pracoviště Krajská
zdravotní pořizuje nový kapalinový chromatograf s hmotovou
spektrometrií za šest milionů korun. Jsem rád, že se podařilo loni

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

Různé

■■Prodám přilbu modrou s motivem, na lyže RED LABI TRACER 20,

nově otevřít odběrovou místnost
v Litvínově,“ uvedl místopředseda představenstva Krajské zdravotní Radek Scherfer.
Oddělení laboratorního komplementu mostecké nemocnice je ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie
vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou. Spojením
oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické
mikrobiologie vznikla centrální
laboratoř, která provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikolo-

italská, 200 Kč. Zim. brusle pánské
č. 39 + brusle CANADY č. 6 po 200
Kč. Tel.: 736 164 363
■■Prodám obývací stěnu včetně
skříně 3 500 Kč a věšákovou stěnu
– dohodou. Vše v Mostě. Tel.: 607
277 880 VEČER
■■Koupím HAKI lešení. Telefon:
608 224 183
■■Prodám v Mostě 2 stejné dětské válendy sestavené do rohu –
čalouněná záda a čelo, délka 140
cm s úložným prostorem. Cena za
obě 1 600 Kč. Telefon: 607 277 880
večer.
■■Prodám v Mostě věšákovou stě-

Místopředseda představenstva Krajské zdravotní Radek Scherfer.
gická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu
Most. Jako součást akreditované
multioborové nemocniční labo-

nu 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 postavy.
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-

HRÁČE

NABÍZÍME

Zaměstnání

■■Hledám zedníka nebo pomoc-

ného dělníka na rekonstrukci 3
bytů + další práce v Českých Zlatníkách. Telefon: 606 264 380

Byty, domy

■■Sháním

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

SATELITNÍ
DOTACE

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě

✔ na montáž nového satelitu
jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100
programy

Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých bene tů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

od

ka z Mostu by ráda poznala osamělého 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. Telefon:
775 937 582. Můžeš i SMS

dlouhodobý podnájem 1+1 nebo 1+KK (se zařízením)
do 5 000 Kč s možností splátky
03_satelitni
nos_2019
13:27pejska.
Stránka 1 Telekauce.
Mám16.1.19
malého
fon: 732 403 132

Hledáme

tým

ratoře Krajské zdravotní - Nemocnice Most byla 1. září 2018
otevřena nová odběrová místnost v Litvínově.
(sol)

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

prace@nemak.com

www.nemak.com

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora,
čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK
Komořany, United Energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov
důchodců Meziboří, Citadela,
Resort Loučky, Spolužití, Tenba,
knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní
středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Nejúspěšnějším sportovcem
Mostecka je házenkářka Müllnerová
Most – Nejúspěšnějším sportovcem Mostecka za rok 2018 je brankářka týmu házenkářek DHK Baník Most Dominika Müllnerová. Ta
dostala nejvíce hlasů v anketě, kterou každoročně vyhlašuje Mostecký deník a okresní organizace České unie sportu, letos ve spolupráci se statutárním městem Most. Vítězce tleskalo zcela zaplněné
Městské divadlo v Mostě.
Dominika Müllnerová tak
k šesti českým titulům a dalším
trofejím přidala titul další. Na pomyslném trůnu vystřídala svou
bývalou spoluhráčku Markétu
Jeřábkovou, která anketu Mosteckého deníku ovládla v loňském roce. Na druhém místě naší
ankety skončil litvínovský hokejista a kapitán Michal Trávníček,
třetí byl litvínovský triatlonis-

ta Jakub Langhammer, který žije a závodí v Austrálii. Kategorii
kolektivů dospělých vyhrál celek
házenkářek DHK Baník Most,
populární Černí andělé. Druzí
skončili hokejisté extraligového
HC Verva Litvínov a třetí byl tým
malého fotbalu Gamblers Most.
Kategorii jednotlivců mládež
opět opanovala litvínovská plavkyně Kamila Javorková. Dru-

Litvínov po porážce s Kometou
odvolal trenéra, tým povede Šlégr
Litvínov - Vedení extraligového HC Verva Litvínov odvolalo po nedělní prohře s Brnem hlavního trenéra Milana Razýma. Litvínovští
bojují v závěrečné fázi o postup do předkola play off. Po neuspokojivých výkonech tak končí hlavní kouč litvínovské Vervy. Mužstvo
dočasně povede generální ředitel Jiří Šlégr, jeho asistenty budou
Josef Beránek a Radim Skuhrovec.
„Vzhledem k nepříznivým výsledkům poslední doby jsme se rozhodli odvolat hlavního trenéra. Chceme se poprat o play off a tímto
rozhodnutím chceme dát mužstvu impuls do závěru základní části,“
vysvětlil generální ředitel klubu Jiří Šlégr.
Původně se počítalo, že Razým bude v Litvínově trénovat několik
let. Začátek sezony mělo mužstvo fantastický. V dalším průběhu sezony se však mužstvo v tabulce propadalo dolů, až se teď nachází na
jedenácté příčce a v závěrečných kolech základní části bude muset
bojovat, aby se dostalo alespoň do předkola play off. Šlégr také řekl,
že změna na postu hlavního kouče se možná zdá na poslední chvíli,
nebo i pozdě. „Ale nechceme pro to nic neudělat,“ nechal se slyšet. Po
sezoně bude klub hledat nového hlavního trenéra.
„Někoho hledat určitě budeme. Momentálně se tím ale zabývat nebudu. V současnosti je to pro nás bezpředmětné. Chceme se soustředit
na posední čtyři zápasy základní části, které nás čekají a udělat maximum pro play off,“ uzavřel Jiří Šlégr.
(jak)

hý byl sedmnáctiletý mostecký
krasobruslař František Kordík.
Na třetím a čtvrtém místě byli
opět plavci. Bronz si odnesl mladý mostecký talent Tobias Student, čtvrté místo bral litvínovský Adam Novák.
Prvenství v kategorii kolektiv
mládeže brala přípravka Mosteckého FK, druhé místo patřilo
florbalovému celku FBK Wings
Most. Třetí byl oddíl moderní
gymnastiky Horní Jiřetín, čtvrté Krasobruslení Most a pátý Plavecký klub Litvínov. Další ocenění:
Trenér: Lukáš Kroc (Super
Stars Most, badminton). Masters

(veterán): Zbyněk
Zeman (Krušnoman Triatlon Team
Litvínov). Hvězda
Deníku: Sára Kovářová (DHK Baník Most, házená).
Cena Františka Uhlíře: Jaroslav Neubert (AK Litvínov)
a Otakar Hertl st.
(OFS Most). Sportovní cena České
unie sportu (ČUS):
SK Amadeus Most
– Taneční studio K.
Hlaváčikové.
(jak)

Dominika Müllnerová

Most - Odplata za říjnovou porážku ve Veselí vyšla mosteckým
házenkářkám na domácí půdě na výbornou, ačkoli zejména první
polovina utkání nenaznačovala, že by konečný rozdíl mohl být až
deset branek.
půli jsme si vytvořili velmi slibný
náskok, který jsme zase ztratili.
Dnes se nám do toho stroje dostalo trochu písku a lehce to zaskřípalo. Věděli jsme, že když v druhé půli vsadíme na tempo, mělo
by nám to vyjít. Je až neuvěřitelné, že konečný výsledek je takový, když jsme v poločase vedli o jedinou branku. A jsem za všechny moc rád, že jsme svou úspěšnou sérii neztratili a pokračujeme
dál,“ konstatoval po utkání kouč
domácího DHK Baník Most Peter Dávid.
„Most měl především ve druhém poločase úspěšnější střel-

bu, rozdíl mezi námi a soupeřem byl v úspěšnosti zakončení.
Ve druhém poločase toho naše
gólmanky moc nechytily a Mostu tam spadlo skoro všechno,
my jsme zase nemohli dát branku ani z vyložených šancí. Most
si úspěšností střelby určitě zasloužil vyhrát,“ řekl po skončení zápasu jeho protějšek Ľuboš
Hudák z SHK Veselí nad Moravou.
DHK Baník Most – SHK
Veselí nad Moravou 32:22
(15:14). Nejvíce branek v utkání: Kovářová 7, A. Kostelná
5/1, Šustková 4 – Kučerová
9/4, Michová 3, Pastorková 3.
Rozhodčí Dalibor Pavlát, Luděk Točík. Sedmimetrové hody 2/2-4/4. Vyloučení: 7/2. Diváků: 650.
(jak)

VERVA nastoupí v historických dresech
LITVÍNOV - HC Verva Litvínov v letošní sezóně slaví šedesát let nepřetržité účasti v nejvyšší soutěži. Chemici proto připravili speciální
utkání, kdy tento pátek proti Liberci nastoupí v historických dresech.

Odvolaný trenér Milan Razým.

Úspěšný začátek
jara mladších dorostenek
Most - Mladší dorostenky začaly jarní část 1. ligy mladších dorostenek výhrou v Otrokovicích 30:20 po poločasu 16:11. Průběh utkání
byl po celou dobu jednoznačně na straně Mosteckých, přispěl k tomu
mimo jiné fakt, že domácí nastoupily pouze se 7 hráčkami do pole
a bez hlavních opor.
V tomto kontextu se výsledek Severočešek nejeví příliš dobře, na
druhou stranu dostaly v utkání rovnoměrně prostor všechny hráčky
a snad kromě dvou slabých pětiminutovek bylo jasné, kdo drží otěže
utkání ve svých rukou.
„Máme velkou radost, že jsme jaro začali pohodovou výhrou, a navíc
s pocitem, že jsme zapojili úplně všechny hráčky, které mohly do utkání
zasáhnout. Začali jsme zcela jednoznačně, ale za stavu 5:0 jsme trochu
polevili v obraně a domácím se podařilo střelami zpoza obrany trochu
vrátit do utkání. Naše hlavní síla byla v přechodu do útoku, kdy jsme domácí doslova válcovali pestrým zakončování jak z dálky, tak dohrávkou
do křídel. Po celé utkání jsme točili sestavou, a tak se nám mohly ukázat
všechny hráčky. Velmi dobrou premiéru za mladší dorostenky si odbyla
starší žačka Jurinová, která nás v druhém poločasu podpořila několika
těžkými zákroky. Do sestavy se také po zranění vrátila Krbcová a Scheithauerová. Až na několik zbytečných technických chyb přihrávkami jsme
s utkáním spokojeni. Ideální utkání na rozehrání,“ řekl po skončení zápasu trenér týmu Ondřej Václavek.
Otrokovice – DHK Baník Most 20:30 (11:16). Sestava a branky: Ebrlová, Jurinová, Zemanová 9, Königová 5, Krbcová 2, Maxová
3, Scheithauerová 2, Pavlíková, Jindřichová, Rudincová 4, Šüttöová 1,
Kroftová 1, Tesařová 1 a Čásová 2.
Druhé kolo jara odehraje tým mladších dorostenek v domácí hale
3. března, kdy přivítá od 14 hodin celek Sokola Vršovice.
(jak)

Po šedesáti letech nastoupí litvínovští hokejisté v dresech, které jim připomenou první sezónu
v nejvyšší soutěži. Klub ve spolupráci s pamětníky připravil věrné kopie prvních dresů, ve kterých nastoupil tehdejší Litvínov
do prvního utkání po postupu
do nejvyšší soutěže. Slavnostního zápasu se zúčastní i pět hráčů, kteří první sezónu v nejvyšší
soutěži odehráli. Z osmi žijících
hráčů pozvání přijali Jaromír
Hudec, Bohumil Mraček, Zdeněk Zíma, Josef Bruk a Vladimír
Kýhos. „Je to oslava významné-

Zachytej si
s Vervou popáté
V pondělí proběhl na ZS
Ivana Hlinky již pátý ročník oblíbené akce Zachytej si
s Vervou. Čtveřice fanoušků
a jeden vylosovaný zaměstnanec společnosti Unipetrol
dnes měli štěstí, že si mohli vyzkoušet, jak náročné je
chytat v ledním hokeji. Celá akce probíhala pod dohledem reprezentačního trenéra
brankářů Zdeňka Orcta.

Dalším soupeřem
je Liberec

Černí andělé porazili
Veselí desetibrankovým rozdílem
Domácí si relativně brzy vytvořili mírný náskok, ovšem
před koncem první půle ztratili
koncentraci a Veselí zkorigovalo
až na rozdíl jediné branky. Jenže
Černí andělé vstoupili do druhé
půle koncentrovaněji a hned od
prvních minut začali znovu navyšovat skóre a nedovolili soupeři výrazněji zkorigovat výsledek,
ani když hráli v trojnásobném
oslabení. Naopak svůj náskok do
konce utkání navýšili až na výsledný desetibrankový rozdíl.
Peter Dávid, trenér DHK Baník Most: „Byl to zápas dvou velmi rozdílných poločasů. V první
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ho jubilea nepřetržité účasti šedesáti let v nejvyšší soutěži. Vybrali
jsme jeden z posledních domácích
zápasů základní části symbolicky,
kdy před šedesáti lety postupovali litvínovští hokejisté do nejvyšší
soutěže,“ říká ředitel marketingu
Jan Klobouček.
Speciální edice historických
dresů bude čítat symbolicky šedesát kusů. Dvacet čtyři dresů
včetně štulpen a návleků na kalhoty je připraveno pro A-tým,
osmnáct dresů hráčů, kteří nastoupili do první sezóny v nejvyšší soutěži v roce 1959 a osm-

náct dresů bez jména, poputuje fanouškům do fanshopu. Dresy A-týmu, ve kterých nastoupí
k celému utkání proti Liberci,
budou včetně štulpen a návleků
na kalhoty v sadě vydraženy pro
podporu charitativního projektu Konto Našeho Srdce. „Vybrali jsme dresy z první sezóny v nejvyšší soutěži. Připravili jsme jejich věrnou kopii, co se týče loga,
nápisu i barev. Fotografie byly samozřejmě černobílé, takže jsme se
radili s pamětníky tehdejší doby
a sestavili tak nejvěrnější možnou
kopii původního dresu. Dresy nebudou sublimované, ale bude na
nich vyšité logo, číslo i nápis na
hrudi, takže se fanoušci mají na
co těšit,“ přibližuje Jan Klobouček.
(nov)

K dalšímu utkání základní části Tipsport extraligy
nastoupí hokejisté HC Verva doma, a to v pátek 1. března. Jejich soupeřem bude na
ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky celek Bílí tygři Liberec. Utkání začíná v 17.30
hodin.

Černí andělé
vyzvou Bánovce
Další mistrovské utkání
MOL ligy sehrají házenkářky DHK Baník Most na domácí palubovce. Černí andělé v sobotu 2. března vyzvou Bánovce nad Bebravou.
Duel 18. kola začíná v mostecké sportovní hale tradičně
v 18.00 hodin.

Souš v přípravě
opět padla
Divizní tým fotbalistů Baníku Souš podruhé propadl v přípravném utkání na
nadcházející jarní část soutěže. S týmem Sokola Brozany
prohrál na umělé trávě 3:0.
Trenér Petr Johana zhodnotil
výkon mužstva jako špatný.
Na hřišti podle něj bylo spíše
11 individualit a ne tým, který táhne za jeden provaz.

Mostečtí Lvi jdou
do play off
V druholigové skupině Sever mají postup do play off
jasný tři celky. Bodově nejlepší tým letošního ročníku,
Sokolov, který vyhrál 27 z 35
zápasů, druhé Klatovy a třetí
nováček z Mostu.

Dorostenci
HC Litvínov nestačili
na Hradec
Pátý Litvínov přivítal na
svém ledě soupeře, kterému
aktuálně patří druhá příčka.
Domácí zažívají nepříjemnou situaci, protože naposledy ochutnali výhru 19. ledna a od té doby zaznamenali
šest proher. Další zápas krizi
ještě více prohloubil, s Hradcem Králové totiž dorostenci HC Litvínov prohráli 1:5.

Starší žákyně změří
síly v Teplicemi

Speciální utkání ve speciálních dresech.

Tým starších žákyň Basketbalového klubu Baník
Most U15 se v pátek 1. března představí na domácí palubovce v utkání Regionální divize. Jeho soupeřem bude celek BK Teplice. Střetnutí začíná ve sportovní hale
v Mostě v 17.30 hodin. (jak)
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fotoreportáž

Rozlučka se seriálem MOST!
stylově v hospodě

MOST – Osmidílný seriál MOST!, jehož rekordní sledovanost činila zhruba půldruhého milionu diváků, skončil premiérové vysílání tento týden. Rozloučení s filmovými
tvůrci a hlavními protagonisty proběhlo jak jinak, než stylově – v restauraci Severka,
hlavním dějišti populárního seriálu.
Setkání začalo autogramiádou, na kterou mohli v podvečerních hodinách dorazit
všichni fanoušci a příznivci.
O tom, že jich nebude málo, nebylo pochyb, což dokládala kompletně napěchovaná Severka. Organizátoři dokonce museli redukovat davy po částech, aby nepřeválcovaly samotné účastníky autogramiády. Podpisy a selfíčka zde rozdávali režisér Jan
Prušinovský, scénárista Petr Kolečko, některé hlavní seriálové postavy - Erika Stárková alias Dáša, Michal Isteník alias Eda, svatý otec Cyril Drozda, Zdeněk Godla alias
Franta, Filip František Červenka jakožto představitel syna Tondy, Vladimír Škultéty
alias Čočkin, Peter Bažo či další. Celou akci moderovali Ester Janečková a Petr Kavan
(oba z pořadu Pošta pro tebe). Hlavní postava seriálu – Luďan, kterého ztvárnil Martin Hofmann, do Severky nedorazil. Ve vzkazu, který poslal fanouškům přes sociální sítě, se kvůli vystupování v divadle omluvil. Ti, kteří do proslulé mostecké hospody nezavítali, mohli „rozlučku“ sledovat živě na iVysílání ČT. Zpravodajství „z místa
činu“ uváděl Michal Kubal, který kromě herců a filmových tvůrců zpovídal také další hosty, mezi nimiž nechyběl například mostecký primátor Jan Paparega, archeolog
Jan Klápště, architektka Jana Kubánková či Martin Šimáček, ředitel institutu pro sociální inkluzi. Na závěr večera pak proběhlo veřejné promítání posledního dílu seriálu v 21.45 hodin, a to pro pár desítek šťastlivců, kteří si dokázali včas sehnat vstupenky registrací u výčepu zdarma v předchozím týdnu.
Vlasta Šoltysová

S E V E R

Most si může blahopřát, že nával fanoušků Severka přežila.

Přímý přenos z autogramiády
vysílala ČT 24 v hlavním čase.
Hostem byl i primátor Mostu Jan
Paparega (druhý zleva).

Radost z autogramů a setkání
s herci i tvůrci byla veliká.

Filmový šéf Severky a jeho milá a výčepní
měli v Severce opět napilno.

Co řekli herci a filmoví tvůrci v
rozhovoru Michala Kubala pro ČT na otázku: Co byste
popřáli Mostu a vzkázali divákům?

Pan farář a Tonda.
ra.

Akci moderovali Ester a pošťák Ond

Michal Reitler (producent ČT): Chtě
l bych divákům moc poděkovat. Tím, že se dívali a věnovali
tomu tolik pozornosti, tak
tahle věc vyrostla do obrovských
rozměrů a my jsme si to náramně užili!
Petr Kolečko (scénárista): Aby se
toho lidi chytli… že tu tímhle
způsobem, jako teď tady v Seve
rce, spoluexistují skupiny nejrůznější provenience, a uvědomi
li si, že tu spolu musí být
a musí to nějak přežít. Třeba jsem
naivní, ale já v to věřím!
Jan Prušinovský (režisér): Vždycky
Most!

Erika Stárková (Dáša): Já přeju
Mostu, aby si žil sám svým životem a každý z diváků šel vlastní
cestou bez ohledu na to, co
si o nich ostatní myslí.

Žena s velkým Ž Erika Stárková alias Dáša, a ten, co to
„spískal“, scénárista Petr Kolečko.

Michal Isteník (Eda): Já bych Mos
tu strašně moc přál, aby tady
zůstávali mladý lidi, aby odsud neu
tíkali. A až budou po studiích, a je jedno kde, aby měli důvo
d se sem vracet, pracovat tady a vytvářet nějaké hodnoty, kvůl
i kterým má smysl tady fungovat. Seriálu pak přeju, ať se líbí
a ať se reprízuje!

