
m o s t e c k é

LISTY
N O V I N Y  S T A T U T Á R N Í H O  M Ě S T A  M O S T U

Těsně před Vánocemi proběhlo  
v základní škole v ulici Vítězslava 
Nezvala (8. ZŠ) předání titulu Fair-
tradová škola. Žáci a žákyně školy 
spolu s celým učitelským sborem 
získali ocenění za své úsilí v propa-
gaci myšlenky spravedlivého ob-
chodu v zemích globálního Jihu.

Škola splnila všechna kritéria 
k udělení titulu. Mezi ta patří za-
ložení řídící skupiny, realizace vý-
ukových programů globálního 
rozvojového vzdělávání a dalších 
projektů na škole, oficiální podpo-
ra fair trade podepsáním deklara-
ce vedením školy, podpora spotře-

by fairtradových výrobků a práce  
s veřejností. 

„Naše zapojení má jasný smysl, aby 
co nejvíce lidí mělo povědomí o pro-
jektu, aby pochopilo, že jde o dobrou, 
prospěšnou činnost. Jde nám o to, 
aby si lidé uvědomili, jak těžké jsou ži-
votní podmínky a práce drobných ze-
mědělců v  rozvojových zemích. Chce-
me lidi přesvědčit o tom, že můžeme 
pomáhat a stačí tak málo – koupit si 
kvalitní výrobky za férovou cenu,“ říká  
o důvodu zapojení do kampaně uči-
telka Lenka Gromanová.

V květnu 2017 uspořádala ško-
la vlastní akci Snídaně pro fair trade, 

ochutnávkové setkání s fairtradový-
mi produkty a informováním o fun-
gování systému fair trade. Fairtrado-
vé produkty jsou na škole dostupné 
v učebně přírodopisu, kde žáci spo-
lečně s učitelkou Gromanovou také 
pečou a připravují fairtradové dob-
roty, které pak nabízí na jarmarcích  
a prezentačních akcích školy. Ve ško-
le vznikly školní noviny „Fairky“.

A co říkají o zapojení do kampa-
ně žáci? „Budeme féroví, jedineč-
ní. Jsme spravedlivá škola, budeme 
známí a každý bude vědět, že umí-
me pomáhat. Všichni si přejeme, aby 
se i děti v jiných zemích měly dob-

ře, aby farmáři dostali za svou práci 
spravedlivě zaplaceno. Lhostejnost 
je špatná, nechceme být lhostejní. 
Přejeme si, aby se stále víc rozšiřo-
vala myšlenka férového obchodu, 
jsme férovou školou a nyní i fair-
tradovou, je to propojené, logické. 
Mnoha dětem to přijde stejné a je to 
tak, když jsme ‚fairtradoví‘, jsme pře-
ce i féroví a to nás hřeje u srdíčka.“

„Osmička“ se stala 24. školou  
v České republice, která se pyšní ti-
tulem Fairtradová škola. V Mostě již 
působí další dvě fairtradové školy – 
1. ZŠ a 4. ZŠ. 

Lenka Dvořáková
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„Osmička“ získala titul Fairtradová škola

V některých lokalitách nebude nově vyplácen 
doplatek na bydlení 
Ve vybraných lokalitách Mostu nebude nově přistěhovaným vy-
plácen doplatek na bydlení. Město tak reaguje na špatnou situaci 
v některých lokalitách Mostu, kde byl zaznamenán zvýšený výskyt 
sociálně nežádoucích jevů. Od tohoto opatření si slibuje, že se do 
předmětných lokalit nebudou stěhovat další nepřizpůsobiví. Po-
drobnosti najdete na str. 3 tohoto vydání Mosteckých listů.

Foto: Archiv základní školy v ulici Vítězslava Nezvala (8. ZŠ)
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MAGISTRÁT 
MĚSTA MOSTU
Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí, středa:  8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek:  8:00 – 14:00

Hlavní pokladna  
v přízemí magistrátu
pondělí, středa:  8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek:  8:00 – 14:00
pátek 8:00 – 13:00
Číslo účtu: 19-1041368359/0800

Czech POINT v přízemí magistrátu
pondělí, středa:  8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek:  8:00 – 15:00

Informační recepce 
v přízemí magistrátu 
pondělí, středa:  8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek:  8:00 – 15:00

Podatelna v přízemí magistrátu
(vchod od hotelu Cascade)
pondělí, středa: 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00
pátek: 8:00 – 13:00

Dětský koutek  
v přízemí magistrátu
pondělí, středa:  8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek:  8:00 – 14:00
pátek (pro zvané): 8:00 – 13:00 

Turistické informační centrum
(vchod od třídy Budovatelů)
pondělí – pátek: 9:00 – 17:00

Telefonní a e-mailové spojení:
Spojovatelka: + 420 476 448 111
Oficiální e-maily: 
posta@mesto-most.cz, 
epodatelna@mesto-most.cz 
Jméno.Příjmení@mesto-most.cz 
(pro konkrétního úředníka)

Identifikátor datové schránky:
 pffbfvy

Kontaktní poštovní adresa:
Magistrát města Mostu
Radniční ulice 1/2 
434 69 Most

Mostecké listy
Magistrát města Mostu
Radniční ulice 1/2 
434 69 Most
E-mail: listy@mesto-most.cz
Telefon: 476 448 318 
Inzerce: Regionální vydavatelství 
s. r. o., Tomáš Tecl
e-mail: tecl@regvyd.cz
tel.: 773 161 747

Datum příštího vydání: 
22. 2. 2018
Uzávěrka příštího vydání:
9. 2. 2018

Poškozená střecha

Pozor na balónky štěstí!
Balónky, co nepřinášejí štěstí, ale 

ničí majetek. I tak se dají nazvat stále 
populárnější balonky nebo lampiony 
štěstí, které se po zapálení hořáku 
pouštějí do vzduchu. Zábava se ale 
může změnit v problém, protože ba-
lonky letí poměrně dlouho a vysoko. 
Často zaletí do velké vzdálenosti, 
a tak už není možné kontrolovat, na 
co balónek s otevřeným ohněm na-
razí. Hasiči proto před jejich použí-
váním důrazně varují. Neblahou zku-
šenost s balónky štěstí máme bohužel  
i v Mostě. Balónky vypuštěné na Sil-
vestra poničily střechu základní školy 
v ulici Obránců míru. Před jejich pou-
žíváním proto varujeme.  (sed)

Chcete být informováni o krizových situacích prostřednictvím 
SMS? Využijte některou z možností registrace

Již dva roky rozesílá 
město Most takzvané kri-
zové SMS zprávy. Každý, 
kdo má zájem, může po-
žádat o zaslání varovné 
SMS v případě, že na-
stane jakákoliv krizová 
nebo mimořádná situace, 
která by se týkala jeho by-
dliště. Kromě Mostečanů 
nový systém v případě 
velkých mimořádných si-
tuací, jako je třeba požár 
v místní chemičce, slouží 
i obyvatelům čtrnácti obcí 
v jeho správním obvodu.

„Zájemci se mohou re-
gistrovat několika způ-
soby. Ti, kteří používají 
počítač, tak mohou učinit 
buď prostřednictvím spe-
ciálního formuláře, který 
najdou na webových strán-
kách města Mostu www.
mesto-most.cz, nebo for-
mou SMS zprávy. Systém 
mohou využívat i ti, kteří 
využívají pouze pevnou 
telefonní linku. Varovná 
zpráva jim totiž bude pře-
dána v hlasové podobě,“ 
informoval vedoucí oddě-
lení obrany a krizového ří-
zení mosteckého magist-
rátu Luboš Pros.  

Pro registraci prostřed-
nictvím mobilního tele-
fonu je třeba zaslat SMS 
na číslo 476 448 888, která 
bude obsahovat slovo „re-
gistruj“, dále název obce 
či města, název ulice  
a číslo popisné. Všechny 
části SMS je třeba rozdě-

lit mezerami. V případě, 
že žadatel žije v místní 
části, kde se nepoužívají 
názvy ulic, použije místo 
názvu města i ulice název 
své místní části. Stejně tak 
se v případě obcí, kde ne-
jsou ulice, uvede pouze 
název obce, případně ná-
zev místní části. U rekre-
ačních chat je pak třeba za 
číslo popisné napsat slovo 
evid. Velikost písmen ne-
hraje roli, důležité je však 
důsledné dodržení mezer 
mezi slovy, zejména pak 
u víceslovných názvů. 
Stejně tak se nedoporu-
čuje používat diakritiku.

„Platba za přihlašovací 
SMS se řídí aktuálním ce-
níkem operátora platného 
pro služby každého kon-

krétního uživatele. Zasí-
lání SMS s varováním je 
bezplatné. Pokud budou 
chtít Mostečané po za-
slání varovné SMS dále 
komunikovat s úřadem, je 
třeba používat zásadně te-
lefonní číslo 476 448 888, 
nikoliv číslo, z nějž ob-
drželi varování,“ doplnil 
Luboš Pros. 

Přihlásit se je možné 
i vyplněním formuláře, 
který je k dispozici v re-
cepci magistrátu. Pokud 
si zájemci přejí doručovat 
SMS v hlasové podobě, 
je třeba zatelefonovat na 
číslo 476 448 888 nebo 
napsat na e-mailovou ad-
resu infokanal@mesto-
-most.cz. V obou přípa-
dech je třeba uvést stejné 

údaje jako v případě re-
gistrace prostřednictvím 
SMS.

O varování prostřed-
nictvím SMS zpráv roz-
hodlo město po havárii  
v místní chemičce, k níž 
došlo v létě roku 2015. 
Zavedení tohoto sys-
tému však nic nezměnilo 
na tom, že město o krizo-
vých situacích i nadále in-
formuje prostřednictvím 
svých médií, tedy webo-
vých stránek, Mosteckých 
listů on-line a facebooku. 
Učinilo tak i při zmí-
něné havárii v chemičce, 
stejně jako při požárech 
na skládce Celio nebo při 
nálezu nevybuchlé pumy 
z druhé světové války.

 (dun)

Ilustrační foto
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Kdo se nastěhuje do vy-
braných lokalit Mostu po 
datu 27. prosince 2017, ne-
bude mít nárok na doplatek 
na bydlení. Město tak rea-
guje na špatnou situaci v ně-
kterých lokalitách Mostu, 
kde byl zaznamenán zvýšený 
výskyt sociálně nežádoucích 
jevů. Opatření obecné po-
vahy, které umožnilo tento 
krok realizovat, nabylo účin-
nosti koncem minulého roku. 
„Snažíme se ochránit slušné 
obyvatele a zabránit další ku-
mulaci sociálně nepřizpůso-
bivých v určitých lokalitách 
města,“ komentovala opat-
ření náměstkyně primátora 
Markéta Stará. 

Na skutečnosti, že ve vy-
braných lokalitách dochází 
ke zvýšenému výskytu so-
ciálně nežádoucích jevů, 
což se projevuje porušová-
ním veřejného pořádku, vý-

skytem trestné činnosti jako 
jsou krádeže, násilná trestná 
činnost nebo toxikomanie, 
se shodla jak Policie ČR, tak 
Městská policie Most. A na 
uvedené skutečnosti včetně 
nepořádku, napadání sluš-
ných lidí i vandalismus si 
dlouhodobě stěžují i občané. 

Uvedené opatření v praxi 
znamená, že úřad práce, který 
přiznává dávky v hmotné 
nouzi a tedy i doplatek na by-
dlení, musí prověřit, zda ža-
datel o tuto dávku neužívá 
byt nacházející se v oblasti, 
pro niž bylo opatření vydáno. 
Pokud ano a pokud žadateli 
vzniklo vlastnické právo nebo 
právo užívání bytu až po vy-
dání tohoto opatření, pak tento 
žadatel dávku nedostane. 

Opatření bylo vydáno na 
základě novelizovaného zá-
kona o pomoci v hmotné 
nouzi, který nabyl účinnosti 

v červnu loňského roku. 
Město tak využilo jednu  
z mála možností, které má  
k řešení situace s nepřizpů-
sobivými ve městě. Mapky  
s graficky vyznačenými lo-
kalitami, kterých se opatření 
týká, najdete na webu města 
Mostu www.mesto-most.cz. 

Opatření obecné povahy 
o nepřiznání doplatků na by-
dlení je jedním z nástrojů, 
které město využívá ve snaze 
řešit situaci s nepřizpůsobi-
vými. Dalším nástrojem je  
i takzvaná protialkoholová 
vyhláška, která na vybra-
ných místech v Mostě zaka-
zuje konzumaci alkoholu na 
veřejnosti, nebo takzvaná la-
vičková, která – opět ve vy-
braných lokalitách města 
– zakazuje posedávání na ve-
řejnosti na místech, která ne-
jsou k tomuto účelu zřízena. 

„Snažíme se tuto situaci 
řešit a využívat k tomu veš-
keré zákonné možnosti. Bo-
hužel stát nám v tomto pří-
liš nepomáhá. Čas od času 
se ve vyloučených lokalitách 
objeví nový ministr, slíbí, že 
se bude problematikou zabý-
vat, ale reálné výsledky za-
tím nejsou. A když využi-
jeme i těch málo možností, 
které máme, objevují se ná-
zory, že se chováme necitlivě 
a že by se měly příslušné vy-
hlášky nebo části zákona zru-
šit,“ komentuje situaci pri-
mátor Mostu Jan Paparega. 

(sed)

„Snažíme se tuto situaci řešit a využívat k tomu veške-
ré zákonné možnosti. Bohužel stát nám v tomto příliš 
nepomáhá. Čas od času se ve vyloučených lokalitách 
objeví nový ministr, slíbí, že se bude problematikou 
zabývat, ale reálné výsledky zatím nejsou.“

primátor Jan Paparega

Projekty v sociální oblasti uspějí především díky znalosti a nasazení místních lidí
Deprivované zóny, vyloučené lo-

kality nebo ghetta, pod těmito názvy 
jsou lidem známé oblasti, kde do-
chází ke kumulaci nepřizpůsobivých 
občanů a kde vznikají problémy ve 
vzájemném soužití a narušování po-
řádku. I v Mostě je známe. Čas od 
času sem zavítá nový ministr, pod do-
hledem kamer a fotoaparátů se loka-
litami projde a slíbí, že se danou pro-
blematikou bude zabývat. Kolikrát 
jsme toho už byli svědky. 

„Bojím se, aby i poslední návštěva 
nového ministra nebyla dalším pří-
kladem v pořadí. Je to problém, který 
si kompetentní osoby a orgány pře-
hazují jako horký brambor, a města, 
starejte se! Sociálně vyloučené loka-
lity jsou oříškem a samosprávy na ně 
samy nestačí. K tomu je třeba pomoci 

shora, změny musejí přijít ze strany 
zákonodárců, obce na ně mohou jen 
upozorňovat,“ stěžuje si mostecký 
primátor Jan Paparega. 

Ministra Pelikána (pod ministra 
spravedlnosti Roberta Pelikána nově 
spadá lidskoprávní agenda), který  
v lednu v kraji navštívil například 
Ústí, Děčín nebo Obrnice, zajímaly 
zkušenosti měst se spoluprací s Agen-
turou pro sociální začleňování. „I my 
máme s agenturou podepsané memo-
randum o spolupráci,“ říká Jan Papa-
rega a dodává: „Bez smluvní spolu-
práce s agenturou bychom nemohli 
čerpat finanční prostředky z Operač-
ního programu Zaměstnanost a po-
dat tedy projekty, o jejichž potřebě 
jsme přesvědčeni. Na jejich tvorbě 
se ale podíleli především místní lidé 

a jejich práci bych chtěl vyzdvih-
nout. Agentura pro sociální začle-
ňování pak pomohla v konečné fázi 
přípravy projektů.“ 

Díky dobrému fungování ko-
munitního plánování v Mostě mohl 
vzniknout Strategický plán sociál-
ního začleňování, na jehož tvorbě 
se podíleli především zástupci ma-
gistrátu, neziskových organizací  
a městské policie a také zástupci SBD 
Krušnohor a Policie ČR. Samotné 
projekty pak vznikaly především zá-
sluhou místních neziskových organi-
zací, které znají potřeby regionu.

Právě díky znalostem místních 
byly vytvořeny smysluplné projekty, 
z devíti podaných jich bylo Minister-
stvem práce a sociálních věcí přijato 
osm v celkovém objemu 59 milionů 

korun. V průběhu tří let tak v Mostě 
bude město a neziskové organizace 
realizovat například projekty zamě-
řené na protidluhové poradenství, tré-
ninková pracovní místa, bezpečnost 
města posílí asistenti prevence krimi-
nality, podpořen bude také Azylový 
dům pro rodiny s dětmi. 

Role agentury spočívá přede-
vším v konzultační činnosti. „Spo-
lupráci s agenturou ale nelze zamě-
ňovat za průlom v řešení sociálních 
problémů, které vznikaly dlouho-
době se kumulujícími vztahy ve spo-
lečnosti. Vinu na nich mají i legisla-
tivní změny, které ne vždy optimálně 
umožňují provést vhodná a účinná 
řešení,“ konstatuje primátor Mostu 
Jan Paparega. 

(sed)

Ve vybraných lokalitách nebude nově vyplácen doplatek na bydlení 
Město si od toho slibuje, že se do předmětných lokalit nebudou stěhovat další nepřizpůsobiví

Ilustrační foto

Místa, kde se nebude nově přiznávat doplatek 
na bydlení: 
n Lokalita Stovky (vymezená ulicemi tř. Budovatelů, 

J. Skupy, K. Biebla, podél spodního oplocení bloku 
23, dále navazuje na ulici W. A. Mozarta a končí ulicí 
Chomutovská, která navazuje na tř. Budovatelů – blok 89 
až 100 včetně ubytovny Domino)

n Lokalita U Věžových domů (blok 374 až 378)
n Lokalita ul. Javorová (blok 525)
n Lokalita Sedmistovky (vymezená ulicemi Višňová, 

Okružní a J. Palacha – blok 700 až 736)
n Lokalita ul. K. H. Borovského (blok 518)
n Lokalita ul. M. G. Dobnera (blok 383 až 386)
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Foto: Ladislav Šeiner

Foto: M. Žihla

Statutární město Most vyhlašuje 

F O T O S O U T Ě Ž 
na téma

Vánoční a zimní atmosféra v Mostě
Soutěž je určena amatérským i profesionálním fotografům. 

Do soutěže je možné zaslat maximálně 5 fotografií, a to pouze digitálních 
fotografií ve formátu JPG, rozlišení minimálně 5 MPx, 300 dpi  

Soutěž bude ukončena 28. února 2018.

Soutěžící mohou své fotografie posílat mailem na adresu listy@mesto-most.cz 
s uvedením svého jména, adresy a telefonního čísla. 

Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem dané 
fotografie a současně dává souhlas organizátorovi soutěže se zpracováním 

jeho osobních údajů a s uveřejněním fotografie (a to i opakovaně)  
v Mosteckých listech, na facebooku I:mostecko a Statutární město Most  
a webových stránkách města www.imostecko.cz a www.mesto-most.cz 

S autory nejlepších fotografií město uzavře licenční smlouvu.

Most chce v roce 2018 zaměstnat deset nových strážníků městské 
policie. Od ledna se mohou hlásit i 18letí

Ke strážníkům se od letoš-
ního roku mohou hlásit ucha-
zeči již od 18 let. Do konce 
roku 2017 platila povinná hra-
nice 21 let. Nováčci mladší 
21 se budou muset obejít bez 
zbraně a nemohou řídit vozi-
dlo s majákem. Sloužit budou 
se služebně starším kolegou. 
Městská policie Most chce 
do svých řad přijmout v roce 
2018 deset nových strážníků. 
Náborovou kampaň „Pracuj 
pro své město Most bezpeč-
nější“ mohli Mostečané za-
znamenat v tisku, na plakáto-
vacích plochách města nebo  
v MHD. Pomohli také radní  
a zastupitelé, kteří odsouhla-
sili uvolnění peněz na dvace-
titisícový náborový příspěvek. 

„Prvních deset tisíc nábo-
rového příspěvku uchazeči 
dostanou okamžitě po slo-
žení zkoušky odborné způ-
sobilosti. Druhou polovinu 
vyplatíme po ročním trvání 
pracovního poměru,“ vy-
světlil Jaroslav Hrvol, ředitel 
Městské policie Most. 

Průměrný plat mostec-
kých strážníků se započíta-
ným rizikovým příplatkem, 
příplatkem za směnnost, za 
práci v noci a o víkendu je 
26 000 Kč hrubého. „Zá-
leží na délce započitatelné 
praxe. Mladí, začínající 
strážníci, mají samozřejmě 
platy nižší. Podle individu-
álních pracovních výkonů se 
liší i osobní ohodnocení. Ši-

kovné strážníky umíme oce-
nit,” ujišťuje ředitel mos-
tecké městské policie.

S odpracovanými léty 
strážníci postupují po jed-
notlivých platových stupních 
a jejich mzdy se průběžně 
zvyšují. Mají také možnost 
kariérního postupu. „Zá-
leží hlavně na schopnostech  
a přístupu strážníků. Řada ko-
legů začínala jako pochůzkáři 
a teď jsou specialisté v růz-
ných činnostech, za které jsou 
finančně ohodnoceni dalšími 
zajímavými bonusy,“ doplnil 
Jaroslav Hrvol. 

Pro strážníky je připra-
veno široké portfolio za-
městnaneckých výhod jako  
5 týdnů dovolené, 3 dny 
zdravotního volna (sick 
days), stravenky 70 Kč, pří-
spěvek na penzijní připojiš-
tění, možnost využití posi-
lovny, pravidelný trénink 
sebeobrany a zmiňovaný ná-
borový příspěvek 20 000 Kč. 

Pracovní pozice u měst-
ské policie jsou různorodé. 
Základní a nejpočetnější 
složkou jsou strážníci – po-
chůzkáři a členové moto-
hlídky. Operační pracovníci 

sledují město prostřednic-
tvím kamerového systému, 
přijímají hlášení od občanů 
a podle toho koordinují práci 
strážníků a motohlídek v te-
rénu. Funguje zde ale napří-
klad také zásahová jednotka 
a lezecká skupina, jejichž 
členové se pravidelně připra-
vují na speciální zásahy. Pre-
ventisté se zaměřují na pre-
venci kriminality a sociálně 
patologických jevů a před-
nášejí ve školách nebo do-
hlížejí na bezpečnost dětí na 
přechodech. Městská policie 
shání i psovody. V současné 

době strážníkům v Mostě 
vypomáhá 19 asistentů pre-
vence kriminality a 12 členů 
školní dohledové služby, 
kteří pracují v terénu. 

Zájemci se mohou hlá-
sit průběžně. Kontakty a po-
třebné formuláře najdou na 
webových stránkách města 
Mostu v sekci Městská poli-
cie. Uchazeči o práci stráž-
níka se mohou obrátit také 
přímo na ředitele městské 
policie na e-mail Jaroslav.
Hrvol@mp-most.cz. „Na 
všechny zájemce si uděláme 
čas, vše jim s kolegy vy-
světlíme a ukážeme jim naši 
práci. Připravujeme i fyzické 
prověrky ‚nanečisto‘, kde si 
budou moci budoucí strážníci 
a strážnice ověřit svoji fy-
zickou kondici a náš tělový-
chovný instruktor jim sestaví 
cvičební plán, aby pak fy-
zické prověrky ‚naostro‘ bez 
problémů zvládli,” popisuje 
přívětivý přístup mostecké 
městské policie k nováčkům 
její ředitel a doufá, že se stav 
podaří v roce 2018 naplnit. 

Uchazeči o práci stráž-
níka musí mít minimálně 
středoškolské vzdělání za-
končené maturitní zkouš-
kou, podmínkou je bezúhon-
nost a spolehlivost. Od ledna 
se mění zákonný požada-
vek na minimální věk 21 let  
a hlásit se mohou i 18letí.

Veronika Loucká
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Předání jezera Most k užívání veřejnosti by se mělo, 
po dohodě města Mostu a státního podniku Pali-
vový kombinát Ústí, uskutečnit pravděpodobně  
v polovině roku 2019. Do té doby budou především 
v jižní části jezera probíhat rozsáhlé stavební práce 
týkající se vybudování základní infrastruktury a zá-
zemí pro krátkodobou rekreaci.

Perličky o jezeru MostU jezera Most začíná další stavba
Až do června příštího roku 

bude u jezera Most probíhat 
další stavba. Tou je výstavba 
místních obslužných komuni-
kací, tedy silnice a chodníků,  
a přivedení základních inže-
nýrských sítí, jako je elektrická 
energie, voda nebo kanalizace. 
Stavbou budou významně 
ovlivněny celé jižní svahy je-
zera včetně prostoru napojení 
na komunikaci III/2538 Most 
– Braňany. Do prostoru stave-
niště bude po dobu výstavby 
zakázán vjezd automobilů  
i vstup osob. Stavba si vyžádá 
i uzavírku části komunikace 
v Hřbitovní ulici ve směru  
k parkovišti u nového hřbi-
tova, o této uzavírce bu-
deme veřejnost včas informo-
vat. „Těší nás, že se veřejnost  
o jezero zajímá, nicméně zá-
kaz vstupu na staveniště je 

třeba brát vážně. Předejdeme 
tím nežádoucím úrazům,“ říká 
primátor Jan Paparega. 

Stavbu prostřednictvím 
Ministerstva financí kom-
pletně financuje stát a to  
z prostředků vyčleněných na 
zahlazování vlivů důlní čin-
nosti v Ústeckém a Karlo-
varském kraji. Zhotovite-
lem stavby je firma Herkul, 
která se stala vítězem veřejné 
zakázky s nabídkovou ce-
nou 107,6 mil. Kč vč. DPH. 
Oproti předpokládaným ná-
kladům činí dosažená úspora 
více než 60 procent. Pro-
tože dodavatel v dané loka-
litě již realizuje stavbu silnice 
III/2565 Most – Mariánské 
Radčice a v místě disponuje 
veškerou mechanizací a vy-
baveným zařízením staveni-
ště, mohl nabídnout tak níz-

kou cenu. Nemalou roli také 
hraje skutečnost, že obalovna 
(výrobna asfaltových směsí) 
tohoto dodavatele se nachází 
v relativně krátké dojezdové 
vzdálenosti od místa stavby.

Výstavba obslužných ko-
munikací a přivedení sítí je 
druhou ze tří zásadních sta-
veb v okolí jezera. První je 
právě probíhající výstavba 
silnice Most – Mariánské 
Radčice. Poslední pak bude 
vybudování pobřežní oddy-
chové zóny.  Otevření jezera 
pro veřejnost se předpokládá  
v červnu roku 2019. „Tento 
termín v sobě zahrnuje i do-
statečnou časovou rezervu, 
takže červen 2019 lze z po-
hledu otevření jezera Most 
veřejnosti považovat za defi-
nitivní“, doplnil primátor Pa-
parega.  (sed)

Nadace Proměny poskytne městu peníze  
na předrealizační přípravu obnovy parku Střed

Společně s Nadací Pro-
měny bude město Most chys-
tat obnovu parku Střed. Re-
konstruovat tento kdysi 
místními tak vyhledávaný 
park se město snaží už léta, ale 
zatím tomu bránil nedostatek 
finančních prostředků. I proto 
město vloni přihlásilo tento 
záměr do grantové výzvy 
Nadace Proměny Karla Ko-
márka určené na revitalizaci 
městských parků. Přestože do 
nejužšího kola postoupily dva 
záměry (města Mostu a města 
Ostrava-Poruba), správní rada 

nadace nakonec odložila roz-
hodnutí o poskytnutí nadační 
podpory. Protože ji ale záměry 
zaujaly, nabídla městům pod-
poru ve výši půl milionu ko-
run na takzvanou předreali-
zační přípravu. Město Most 
se rozhodlo tuto nabídku při-
jmout.

Důležitou podmínkou 
předrealizační přípravy je 
participace, tedy zapojení ši-
roké veřejnosti i odborníků. 
Vyčleněn proto bude projek-
tový manažer a tým lidí, kteří 
se budou participací zabý-

vat. Příspěvek nadace je ur-
čen právě k úhradě nákladů na 
práci projektového manažera 
a odborníků. Nadace také po-
skytne městu odbornou, kon-
zultační podporu při partici-
paci, odbornou podporu při 
procesním nastavení projektu 
a komunikační podporu pro 
propagaci projektu. Do konce 
října pak město musí nadaci 
předložit zprávu o průběhu 
předrealizační přípravy. Pak 
teprve nadace rozhodne, zda 
25 miliony Kč podpoří samot-
nou realizaci záměru.  (sed)

V příštím roce začne 
rekonstrukce bloku 60, kde 
vznikne Alzheimer centrum

Při výkonu působnosti 
valné hromady společnosti 
Mostecká bytová přijala Rada 
města Mostu rozhodnutí, 
jímž schválila podnikatelský 
plán společnosti na rok 2018.  
V příštím roce společnost 
předpokládá zahájení rekon-
strukce bl. 60 v ulici A. Dvo-
řáka, kde bude vybudované 
specializované centrum pro 
seniory trpící Alzheimerovou 

chorobou. Zařízení bude mít 
kapacitu pro 90 až 100 klientů 
vyžadujících zvláštní péči  
a vznikne zde zhruba 50 no-
vých pracovních míst.

Mostecká bytová také 
předpokládá zahájit rekon-
strukci bloku 35 v ulici J. Sei-
ferta, kde plánuje vybudovat 
24 nájemních bytů 2+1. Za-
hájí také práce na přípravě re-
konstrukce bloku 34.  (sed)

Hřiště u bloku 533 zůstane
Někteří obyvatelé bloku 

533 požadují odstranění tam-
ního dětského hřiště. Podali 
proto petici, kterou pode-
psalo 81 z nich. Město ne-
chalo stav hřiště prověřit  
a jak ze zprávy technických 
služeb, tak městské policie 
neplynou důvody pro jeho 
zrušení. 

Technické služby prová-
dějí pravidelné kontroly hři-
ště a neshledaly na něm po-
škození větší, než bývá na 

jiných hřištích. Hřiště užívají 
ke svým hrám malé děti, pro-
tože město obdrželo podnět 
na jeho oplocení, které také 
bylo koncem roku vybudo-
váno. Ani ze strany městské 
policie nebyly zaznamenány 
případy, které by souvisely 
s předmětem petice. Pokud 
tedy občané zjistí nějaké pro-
tiprávní jednání, doporučuje 
jim městská policie, aby se 
na ni občané obraceli. 

(sed)

Finanční dary ve výši 7,5 
milionu Kč obdrželo město 
v loňském roce. Nejštědřej-
šími dárci byly opět velké 
společnosti, především Vr-
šanská uhelná, která daro-
vala 4 miliony Kč a Severo-
české doly 2,5 milionu Kč.  

Z těchto peněz byly poří-
zeny například sedačky pro 
Divadlo rozmanitostí, dře-
věné stánky na akce města, 
podpořeny sportovní kluby 
nebo Podkrušnohorské tech-
nické muzeum. 

(sed)

Finanční dary v loňském roce

Ilustrační foto



Leden 
n Novou tajemnicí mosteckého ma-
gistrátu byla jmenována Jana Čej-
ková. 
n Před budovou magistrátu byla 
zprovozněna nová elektronická 
úřední deska.
n Prvním Mostečánkem roku 2017 
se stal Lukáš Pasterniak (foto 1). 

Únor
n Začala další fáze mapování ve 
stovkách. 
n Ve Středisku volného času se 
uskutečnil workshop pro žáky os-
mých tříd s názvem Roboshop. Akce 
byla součástí podpory technického 
vzdělávání (foto 2). 
n Ceny diváka zcela ovládla insce-
nace Podivný pes. Nejlepší herečkou 
se stala Michaela Krausová, nejlep-
ším hercem Ondřej Dvořák a cenu za 
nejlepší inscenaci převzal režisér Lu-
káš Kopecký (foto 3). 

Březen
n Byl rozšířen počet veřejných pro-
stranství, na nichž je zakázána konzu-
mace alkoholu. K dalšímu rozšíření 
došlo v listopadu. 

Duben
n Vulkanický vrch Zlatník se stal 
národní přírodní rezervací. 

Květen
n V Mostě začal po 20 letech stráve-
ných v Chomutově působit Big Band 
Zdenka Tölga. 

Červen
n Na řadě míst ve městě probíhalo 
během roku rozsáhlé frézování a po-
kládka nového asfaltobetonu. 
n V loňském roce jsme si připo-
mněli 500. výročí založení děkan-
ského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Oslavy vyvrcholily na konci 
června u kostela na akci. Jejich sou-
částí bylo mimo jiné představení 
nové poštovní známky s touto tema-
tikou (foto 4). 

Červenec
n U jezera Most po celý rok inten-
zivně pokračovaly stavební práce, 
které mají tuto zónu určenou pro re-
kreaci a trávení volného času co nej-
dříve zpřístupnit veřejnosti. 
n Závodu Krušnoman Cross Triathlon 
se zúčastnil i primátor Jan Paparega. 
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Ve zpětném zrcátku…
Také počátkem roku bilancujete a dáváte si předsevzetí? I my v Mos-
teckých listech budeme bilancovat a to prostřednictvím nové rubriky 
Ve zpětném zrcátku. Každý měsíc se jejím prostřednictvím ohlédne-
me za tím, co zajímavého se v Mostě podařilo, a začínáme stručnou 
bilancí roku uplynulého. 
Pohled do zpětného zrcátka je důležitý pro bezpečnou jízdu, ale stej-
ně důležité je udržet tempo a jet dál. Proto se budeme nejen ohlížet, 
ale dál přinášet zajímavosti z aktuálního dění v Mostě a informovat 
vás i o budoucích plánech města Mostu. Popřejme si proto do nové-
ho roku mnoho zdaru a bezpečnou jízdu!

1

2

3

4

5Foto: Tomáš Branda
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Srpen
n V centru města se za velkého zá-
jmu sportovních nadšenců uskutečnil 
noční běh Night run.
n Vtelno spojil se zbytkem města 
nový chodník. 
n Začaly restaurátorské práce na 
sloupu sv. Jana Nepomuckého u dě-
kanského kostela. Během roku se 
restaurátorské práce týkaly i moro-
vého sloupu sv. Anny na 1. náměstí 
a sochy sv. Anny na městském hřbi-
tově (foto 5). 

Září
n Na tradiční Mosteckou slavnost, 
která opět nabídla bohatý program, 
zavítaly tisíce lidí.
n Skončila rekonstrukce zastávky  
u Kahanu. 
n Nejstarší Mostečanka Marie Svato-
šová oslavila 102. narozeniny (foto 6).
n Primátoři Mostu a Marienbergu 
Jan Paparega a André Heinrich stvr-
dili další pokračování partnerství obou 
měst, které trvá již 25 let (foto 7). 

Říjen
n Byla zobousměrněna Radniční 
ulice (foto 8). 

n Divadlo rozmanitostí se obléklo 
do nového kabátu, v polovině října 
bylo dokončeno jeho zateplování. 
n Cenu města Mostu za rok 2016 
získali Antonín Šlégr a Jiří Novák 
(foto 9). 
n Vichřice zničila dřevěný pravo-
slavný kostel sv. Valentýna. 
n V šestistovkách vznikla zóna  
s maximální rychlostí třicet kilometrů 
v hodině a předností zprava. 

Listopad
n V průmyslové zóně začala stavět 
svůj nový závod firma Feintool Sys-
tem Parts Most. Společně se třemi dal-
šími novými investory by zde měla 
vytvořit až 200 pracovních míst. 

Prosinec
n Mezi budovou magistrátu a hote-
lem Cascade vyrostlo nové kluziště 
pro veřejnost (foto 10). 
n Na Aquadromu byly instalovány 
nové tobogány. Již v říjnu byla na-
montována nová technologie filt-
race, v listopadu pak nový odbavo-
vací systém. 
n Sportovní hala oslavila 40 let od 
chvíle, kdy začala sloužit veřejnosti. 

6

7

8

9

10
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Sběrný dvůr
n slouží zdarma všem občanům s trvalým bydlištěm  

v Mostě
n při odevzdávání odpadů ve sběrném dvoře je nutno 

předložit občanský průkaz
n odevzdání odpadů vznikajících při podnikatelské čin-

nosti je zpoplatněno

Jednotlivé druhy přijímaných odpadů:
n objemný odpad (nábytek, koberce, okna, bytové jád-

ro, pneumatiky) 
n nebezpečný odpad (barvy, lepidla, rozpouštědla a oba-

ly od nich)
n výrobky podléhající zpětnému odběru (pračky, led-

ničky, televizory, PC, zářivky, baterie)
n biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva, větve)
n stavební odpad (bezplatně jen v omezeném množství 

1 m3 za měsíc na osobu)

Adresa:
n Zahradní ulice č. p. 104 (za dopravním podnikem ved-

le bývalého zahradnictví technických služeb)
n tel.: 411 130 280,  724 230 302

Provozní doba:
pondělí – pátek: 10 – 18 hodin
sobota – neděle: 10 – 14 hodin

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů
Týden: 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

č. ulice a orientační umístění

1 Brněnská, bl. 410

2 Josefa Ševčíka, bl. 723

3 K. J. Erbena, bl. 560

4 M. J. Husa, parkoviště, bl. 612

5 Maršála Rybalka, bl. 645

6 Mladé gardy, bl. 372

7 Hraniční, u č. p. 102 (naproti motelu ASAS) 

8 Okrajová, č. p. 1569

9 Slovanská, za garážemi

10 U Města Chersonu, na konci ulice

11 U Parku, bl. 523

12 Vítězslava Nezvala, bl. 220

13 V Zahrádkách, bl. 8

14 W. A. Mozarta, bl. 24 – parkoviště

15 Zdeňka Fibicha, bl. 285

Týden: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

č. ulice a orientační umístění

16 Karla Marxe, naproti bl. 634

17 Jana Žižky, uprostřed ulice 

18 Jaroslava Vrchlického, bl. 268

19 Javorová, bl. 525

20 Jiřího Wolkera, bl. 571

21 Kpt. Jaroše, bl. 605 

22 K. H. Borovského, bl. 517

23 Komořanská, bl. 702

24 Konstantina Biebla, bl. 94

25 Lomená, bl.5

26 Maršála Žukova, křižovatka 

27 Pionýrů, zahrádkářská kolonie

28 Pod Resslem, pod lesem

29 Průběžná křižovatka, ul. Sportovní

30 Školní, u psího útulku

Týden: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

č. ulice a orientační umístění

31 Antonína Dvořáka, bl. 67

32 Bohuslava Vrbenského, bl. 726

33 Česká, bl. 617

34 K. H. Máchy, bl. 574

35 Národního odboje, č. p. 28

36 Petra Jilemnického, bl. 216

37 Pionýrů, bl. 324

38 Prokopa Holého, č. p. 1393

39 Sportovní křižovatka, ul. Zahrádkářská

40 U Lesíka, zahrádkářská kolonie

41 Václava Talicha, bl. 512

42 Víta Nejedlého, za tržnicí

43 Vítězslava Hálka, č. p. 1778

44 Zahražanská, č. p. 1506

45 Zlatnická, bl. 5

61 W. A. Mozarta, u bl. 99 a 100

Týden: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

č. ulice a orientační umístění

46 Albrechtická, bl. 639

47 Čepirohy, u hřiště

48 Jana Kubelíka, bl. 507

49 Jana Opletala, č. p. 589

50 Ke Koupališti, bl. 586

51 Komořanská, bl. 701

52 Krátká, č. p. 2761

53 Vladimíra Majakovského, bl. 14

54 Na Vyhlídce, křižovatka ul. Revoluční

55 Svážná, č. p. 1492

56 Šeříková, bl. 531

57 U Stadionu, bl. 402

58 U Špejcharu, č. p. 37

59 V Zahrádkách, bl. 12

60 Zdeňka Fibicha, bl. 300

Do konce března je třeba uhradit poplatek ze psů
Všichni držitelé psů, je-

jichž mazlíčci jsou přihlášeni 
v Mostě, musí nejpozději do 
konce března uhradit poplatek. 
Výše poplatků je stejná jako  
v předchozích letech. Ti, kteří 
mají trvalý pobyt v rodinném 
domě, zaplatí 200 Kč, pokud 
mají psů více, tak za každého 
dalšího uhradí 300 Kč. V pří-
padě psů žijících v bytových 
domech činí tyto poplatky  

1 000 a 1 500 Kč. Pokud je je-
diným příjmem držitele sta-
robní, invalidní, vdovský, 
vdovecký nebo sirotčí dů-
chod, zaplatí 200 a 300 Kč bez 
ohledu na to, kde bydlí.

Uhradit poplatky ze psů 
je možné osobně v pokladně 
magistrátu, a to buď v hoto-
vosti, nebo platební kartou. 
Další možností je bezhoto-
vostní platba na účet magis-

trátu č. 19-1041368359/0800 
nebo úhrada složenkou, kte-
rou obdržíte na každé po-
bočce pošty. Tyto složenky 
totiž magistrát nerozesílá  
a každý držitel psa si spl-
nění této povinnosti musí 
sám ohlídat. V případě nedo-
držení této povinnosti hrozí 
majiteli psa navýšení daného 
poplatku až na trojnásobek. 

(dun)

Ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu 
města Mostu vyhlašuje 
výběrové řízení  
na obsazení 1 pracovního 
místa – úředník
Referent/ka (koordinátor/ka městské mobility) 
oddělení registrací, dopravy a komunikací  
– odbor správních činností
Obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou

Požadavky:
n minimálně vysokoškolské vzdělání  

v bakalářském studijním programu, případně 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu, se zaměřením na dopravní nebo 
městské inženýrství.

Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně 
dokladů, které je nutno k výběrovému řízení doložit 
jsou zveřejněny na www.mesto-most.cz – sekce 
Nabídky zaměstnání – Výběrové řízení č. 2/2018.

Bližší informace k výběrovému řízení poskytne vedoucí 
oddělení Ing. Vojtěch Brzoň (tel.: 476 448 607), 

Zaměstnanecké výhody:
n 5 týdnů dovolené
n pružná pracovní doba
n stravenky
n možnost dalšího vzdělávání

Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 8. 2. 2018  
do 12 hodin.
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Nový zabezpečovací systém bude instalován například v mateřince v Hutnické ulici.

Pojízdný úřad slouží Mostečanům již devět let
Jednou z méně obvyklých 

služeb, které magistrát bez-
platně poskytuje nejen Mos-
tečanům, ale i obyvatelům 
okolních obcí, je pojízdný 
úřad. Je určen zejména 
pro zdravotně postižené  
a těžce nemocné, seniory nad  
70 let, lidi v těžké životní si-
tuaci nebo vězně. V případě 
agend, u nichž je to technicky 
možné, si tak tito lidé mo-
hou úředníka objednat přímo  
k sobě domů. 

„Tato služba se setkala  
s obrovským úspěchem  
a během let se počet žádostí 
ztrojnásobil. Svého vrcholu 
dosáhl v roce 2015, kdy 
jsme jen v Mostě zazname-
nali 848 požadavků a dal-
ších 27 v okolních obcích. 
V loňském roce tento počet 
sice poklesl na 568, ale i tak 
je o tuto naši službu, jejímiž 
jsme byli před lety do značné 

míry průkopníky, stále ob-
rovský zájem. Požadavky 
směřují zejména na agendy 
zajišťované odborem správ-
ních činností, zejména pak 
úsekem občanských průkazů 
a cestovních dokladů. Jen 
výjimečně zaznamenáváme 
požadavky na odbor živnos-
tenský úřad nebo odbor soci-
álních věcí,“ uvedla vedoucí 
oddělení matriky a dokladů 

mosteckého magistrátu Mi-
roslava Pavlová. 

Zájemci si mohou službu 
objednat buď telefonicky  
u některého z pracovníků 
úseku občanských průkazů 
a cestovních dokladů, nebo 
prostřednictvím speciálního 
formuláře dostupného na 
webových stránkách města 
www.mesto-most.cz v sekci 
Úřad on-line. Objednávku 

je možné provést i osobně. 
Úředník se následně s ob-
jednatelem telefonicky spojí 
a domluví s ním veškeré po-
drobnosti tak, aby za žada-
telem přijeli s již vyhotove-
ným požadavkem. Příslušné 
kontakty zájemci najdou na 
webových stránkách města. 

„Jedním z důvodů velké 
obliby této služby je to, že 
ji poskytujeme zdarma a ob-
čané platí jen běžné správní 
poplatky, které by museli 
hradit i při osobní návštěvě 
magistrátu. Týká se to i okol-

ních obcí, kam naši úředníci 
zajíždějí na základě veřej-
noprávních smluv uzavře-
ných s tamními starosty. Ka-
ždá obec má tak nárok na  
1,5 hodiny zdarma, v případě 
větší četnosti je služba zpo-
platněna. K tomu však zatím 
dosud nedošlo. V případě po-
řízení žádosti a vydání ob-
čanského průkazu se veřej-
noprávní služba neuzavírá, 
neboť tuto službu poskytuje 
magistrát ze zákona,“ dopl-
nila Miroslava Pavlová. 

(dun)

Veřejné zakázky transparentně
Konec loňského roku byl 

bohatý na zakázky různého 
typu a hodnoty. Na pěti z nich, 
které se týkaly dodávky a in-
stalace zařízení kuchyně, ka-
merových a zabezpečovacích 
systémů, dveřního systému, 
dodávky informačních tech-
nologií a dodávky a instalace 
myčky, město ušetřilo celkem 
více než 300 000 Kč.

P ř e d m ě t e m  n e j v ý -
znamnější prosincové ve-
řejné zakázky byla dodávka  
a instalace kamerových a za-
bezpečovacích systémů do 
různých mateřských a základ-
ních škol. „Původně byla tato 
veřejná zakázka vyhodnocena 
již v létě, ale z důvodu poža-
davku zadavatele na vyšší 
kvalitu dodávaných zařízení 
jsme ji museli zrušit a vyhlásit 

znovu, tentokrát v otevřeném 
řízení. Jejím vítězem se stala 
firma KZ System s cenovou 
nabídkou 2 355 654,62 Kč.  
Město tak ušetřilo zhruba  
100 000 Kč, přičemž dodá-
vaná zařízení budou mít lepší 
kvalitu i technické parametry, 
než tomu bylo v předchozím 
případě,“ uvedl vedoucí od-
boru zadávání veřejných za-
kázek František Jirásek. 

Druhá nejnákladnější za-
kázka se týkala dodávky  
a instalace zařízení kuchyně 
Městské správy sociálních 
služeb. Úspěch v tomto pří-
padě slavila společnost SEP, 
která předložila cenovou na-
bídku ve výši 1 597 200 Kč 
a díky níž město dosáhlo 5% 
úspory. Nejvyšší relativní 
úspory pak město dosáhlo 

v případě instalace nového 
dveřního zabezpečovacího 
systému v mateřské škole  
v ulici Antonína Sochora, 
jehož se zhostí firma HSC 
Computers za 171 236,42 
Kč. Jelikož původní náklady 
měly činit téměř 250 000 Kč, 
ušetří město oproti předpo-
kladům plných 31 %.

Významné byly i veřejné 
zakázky na dodávku infor-
mačních technologií pro zá-
kladní školu v ulici Jakuba 
Arbesa (společnost HSC 
Computers, 362 750 Kč, 10% 
úspora) a dodávku a instalaci 
myčky pro potřeby kuchyně 
základní školy v ulici Vítěz-
slava Nezvala (firma Gas-
tro-Walter, 86 636 Kč, 22% 
úspora). 

(dun)

Změny v registru vozidel je 
možné provádět bez ohledu 
na místní příslušnost

Až do poloviny loňského 
roku bylo při žádosti o jakou-
koliv změnu v registru vozi-
del nutné navštívit místně 
příslušný úřad obce s rozšíře-
nou působností, tedy takový 
úřad, v jehož působnosti se 
nacházelo trvalé bydliště 
nebo sídlo firmy majitele. 
Nově však mohou motoristé 
navštívit jakýkoliv úřad obce 
s rozšířenou působností. 
Mezi změny v registru vo-
zidel patří přihlášení, změna 
vlastníka nebo provozova-
tele, vyřazení z provozu (tak-
zvané dočasné vyřazení), zá-
nik, vývoz a další. 

„Mezi další novinky, 
platné od poloviny loňského 
roku, patří i skutečnost, že 
ukončení vyřazení vozidla  
z provozu bude možné pouze 
u toho úřadu, který vyřa-
zení vozidla z provozu pro-

vedl. Nově je pak možné  
i vyvézt vozidlo do ciziny 
bez jeho předchozí regist-
race v České republice, ale 
pouze v případě, že má toto 
vozidlo schválenou technic-
kou způsobilost. V takovém 
případě obecní úřad obce  
s rozšířenou působností po-
dle sídla prodejce vozidla 
na žádost vlastníka vydá re-
gistrační značku a osvědčení  
o registraci pro tento účel,“ in-
formovala Monika Sikytová  
z oddělení registrací, dopravy  
a komunikací mosteckého 
magistrátu. 

Novela zákona rovněž 
upravuje přestavbu vozidla. 
Přestavbu a schválení pře-
stavby vozidla nově provádí 
ten úřad obce s rozšířenou 
působností, který přijal žá-
dost o přestavbu vozidla. 

(dun)

Ilustrační foto

Ilustrační foto



V rámci tohoto projektu pracují  
v Mostě 4 sociální pracovníci. Tito 
sociální pracovníci jsou zaměstnanci 
Magistrátu města Mostu, kde mají 
také své zázemí. Většinu své pra-
covní doby však stráví v terénu. 

Pohybují se především v proble-
matických lokalitách, jakými jsou na-
příklad Stovky, ulice M. G. Dobnera, 
ulice U Věžových domů a další. Pra-
cují s místními obyvateli, kterým po-
máhají řešit situace spojené například 
se ztrátou zaměstnání, s nevyhovují-
cím bydlením, pomáhají při vyřizo-
vání úředních záležitostí, dokladů či 
při jednání u lékaře. Dokáží také po-
radit s výchovou dětí, vedením domác-
nosti či doprovodit na důležité jednání. 

Během roku 2017 poskytli tito 
4 sociální pracovníci pomoc a pod-
poru či radu celkem 312 lidem. Po-
kud máte zájem o další informace  
o projektu nebo přímo o pomoc so-
ciálních pracovníků, můžete se obrá-
tit na vedoucí oddělení sociální práce 
Martinu Kynclovou (martina.kync-
lova@mesto-most.cz, 476 448 342, 
724 929 441). Podrobnosti o projektu 
jsou také na webu města Mostu www.
mesto-most.cz. 

Jana Hrdinová

První rok ze své tříleté realizace má 
za sebou pilotní projekt města Mostu 
zaměřený na rozvoj dostupného so-
ciálního bydlení. I když město Most 
nevlastní na území města žádné byty 
(s výjimkou bytového fondu na sídli-
šti Chanov), není mu lhostejný osud 
obyvatel, kteří nedokáží získat byt na 
běžném trhu s byty. Může se jednat 
například o osoby se zdravotním hen-
dikepem nebo matky samoživitelky. 

V rámci projektu proto došlo k na-
vázání spolupráce s několika soukro-
mými vlastníky, kteří své byty běžně 
pronajímají. Tyto byty, které jsou za-
tím 4, budou postupně obsazeny pře-
dem vytipovanými a prověřenými ná-
jemníky. Do budoucna se počítá se 
zapojením až 10 bytů. Součástí pod-
pory pro nájemníky v těchto bytech 
zapojených do projektu bude pomoc 

a podpora ze strany sociálního pra-
covníka, který rodině pomůže se za-
bydlením, zajištěním všech zále-
žitostí spojených s přestěhováním, 
vyřízením úředních záležitostí a po-
může s celkovou stabilizací situace, 
včetně komunikace s majitelem bytu 
a novými sousedy. 

Pokud máte zájem o další infor-
mace o projektu, můžete je získat buď 
na webových stránkách města www.
mesto-most.cz, nebo prostřednictvím 
e-mailu jana.hrdinova@mesto-most.
cz a telefonu 476 448 545.

Jana Hrdinová
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Magistrát byl při příležitosti Dne dětské onkologie ozářen i v loňském roce.

Taxík Maxík nově slouží seniorům i hendikepovaným
Na začátku ledna zahá-

jila svou činnost nová služba 
Taxi Maxi. Senioři nad 
70 let a zdravotně zne-
výhodnění občané (dr-
žitelé průkazů ZTP či 
ZTP/P s trvalým pobytem  
v Mostě (včetně Čepi-
roh, Rudolic, Souše, Sta-
rého Mostu, Velebudic  
a Vtelna) mohou tuto službu 
využít za zvýhodněných pod-

mínek, za cestu taxíkem za-
platí pouze 30 Kč. S přepra-

vovanou osobou může jet 
jeden člověk jako dopro-
vod, i ten zaplatí za do-
pravu uvedenou částku. 
Služba je v provozu ve 
všední dny od 7 do 15 ho-
din a objednat ji je třeba 

telefonicky nebo mailem 
nejméně jeden pracovní den 

předem.  (red)

Dětská pohotovost rozšířila 
své ordinační hodiny

Dětská lékařská pohoto-
vostní služba sídlící v mos-
tecké nemocnici rozšířila 
ordinační hodiny o sobo-
tách, nedělích a svátcích  
o jednu hodinu. Nová ordi-
nační doba v tyto dny je od 
10 do 20 hodin. Ve všední 

dny zůstávají ordinační ho-
diny stejné jako dosud od 17 
do 20 hodin. 

Dětská lékařská pohoto-
vost sídlí ve druhém podlaží 
budovy A. Telefonní číslo do 
ordinace je 476 172 537. 

(red)

Magistrát opět ozáří „zlaté“ světlo
Různá onkologická, tedy 

nádorová onemocnění ne-
jsou jen záležitostí dospě-
lých, ale nevyhýbají se ani 
dětem. I v jejich případě je 
velmi důležité včasné od-
halení příznaků, znovuza-
řazení do společnosti nebo 
navýšení finančních pro-

středků na výzkum. Právě 
proto se celosvětově připo-
míná Den dětské onkologie, 
který tentokrát připadá na so-
botu 17. února. Různá města 
v tento den nasvítí „zlatým 
světlem“ nějakou význam-
nou dominantu. V letošním 
roce si jej již počtvrté připo-

mene Česká republika a po-
třetí také město Most, které 
nechá o víkendu nasvítit bu-
dovu magistrátu. Poslouží  
k tomu vánoční výzdoba. Po-
drobnosti čtenáři najdou na 
webových stránkách www.
haima.cz a www.dendetske-
onkologie.cz.  (dun)

Projekt Podpora sociální práce  
v obci Most má za sebou první rok 
ze své dvouleté realizace

Město realizuje projekt zaměřený 
na rozvoj dostupného bydlení

Podpora sociální práce v obci Most CZ.03.2.
63/0.0/0.0/16_128/0006175

Pilotní ověření implementace systému so-
ciálního bydlení na lokální úrovni v obci 
Most CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006183

Ilustrační foto
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Davídek Hájek s maminkou

Vedoucí Sportovního klubu seniorů Josef Houška

Prvním Mostečánkem roku 2018 je Davídek Hájek
Letošním prvním Mostečánkem, 

který přišel na svět v místní porod-
nici, je Davídek Hájek. Narodil se 
mamince Evě Koblischkové 1. ledna 
ve 23:55 hodin, měřil 51 centimetrů  
a vážil 3 750 gramů.

Úplně prvním letošním mimin-
kem narozeným v mostecké porod-
nici je Kristýnka, která přišla na svět 
již 1. ledna v 15:02. Její maminka 
Adéla Šváchová je však z Loun. 

(dun)

První mostecká miminka od roku 2001
2018   David Hájek
2017   Lukáš Pasterniak
2016   Adam Botoš
2015   Tereza Bringlerová
2014   Lea Karešová
2013   Kristýna Nedvědová
2012   Viktorie Zamrazilová
2011   Andrés Perez
2010   Michal Hranička

2009   chlapeček „Honzík“
2008   Vanessa Gregorová
2007   Denis Kašťák
2006   Martin Tichý
2005   Jakub Bednařík
2004   Markéta Kohoutová
2003   Andrea Cínová
2002   Vojtěch Jandečka
2001   Lukáš Vostrý

V minulém roce se narodilo 683 dětí. Nejoblíbenějšími jmény byli Jan a Adéla
Celkem 683 Mostečánků, tedy 

dětí s trvalým pobytem v našem 
městě, přibylo během loňského roku. 
Více z nich, konkrétně 350, bylo ten-
tokrát dívek, chlapců se narodilo 333. 
Ve srovnání s rokem 2016 porodnost 

výrazně stoupla, a je tak nejvyšší za 
posledních několik let. Zvýšil se ze-
jména počet narozených dívek, je-
jichž počet meziročně stoupl o plných 
66, zatímco počet nově narozených 
chlapců byl loni vyšší jen o dva. 

Nejoblíbenějšími jmény byli Jan 
(v 18 případech) a Adéla (19 případů). 
Ti tak z prvních míst odsunuli Tomáše  
a Sofii s Terezou, kteří nově narozeným 
Mostečánkům dominovali předloni. 
Na druhém místě se tentokrát umís-

tili David s Eliškou, na třetím místě 
pak Adam a Nela společně s Viktorií.  
V nových rodných listech se však ob-
jevila i neobvyklá jména, jako na-
příklad Barnabáš, Dario, Eliot, Enis, 
Amy, Leonie nebo Evelyn.  (dun)

Sportovní klub seniorů má za sebou první rok existence
Sportovní klub seniorů 

města Mostu zahájil svou 
činnost v roce 2017. Klub 
sdružuje seniory, kteří mají 
zájem o pestrou paletu spor-
tovních činností. Jeho akti-
vity by nebyly možné bez fi-
nanční podpory města Mostu 
ve výši 40 000 Kč.

Akce probíhají dle plánu 
od pondělí do pátku a během 
roku jich bylo uspořádáno 
velké množství. Pondělky 
například patřily bowlingu. 
Zájem o bowling byl značný, 
mnohdy nestačily najednou 
ani čtyři dráhy. V roce 2017 
proběhl již třetí ročník bow-
lingové seniorské ligy, kdy 
družstva složená z hráčů  
8 mosteckých klubů seniorů 

hrají v pravidelných hracích 
termínech od října do pro-
since. Na závěr probíhá vy-
hodnocení celého ročníku 
s předáním cen a patřičnou 
slávou. V roce 2017 se rov-
něž uskutečnil druhý ročník 
bowlingové soutěže smíše-
ných dvojic na dorážky na-
zvaný Valentýnský turnaj. 

Velmi oblíbený je také 
ping pong, který má rovněž 
širokou základnu. Hracím 
místem je Středisko volného 
času a Klub seniorů v Javo-
rové ulici. Dalším oblíbeným 
sportem je badminton. Ten 
má dvě výkonnostní skupiny. 
Také v tomto sportu propotili 
svá trička nadšenci při závě-
rečném turnaji, který se hrál 

najednou na čtyřech kurtech. 
I zde se sešla v hale TJ Loko-
motiva Most výborná parta.

Mnoho příznivců má 
také pohodový minigolf, 
který široká základna seni-
orů provozuje na mosteckém 
aquadromu. Velmi dobrá spo-
lupráce byla během roku se 
Střediskem volného času, kde 
měli senioři možnost provo-
zovat střelbu ze vzduchovky, 
střelbu lukem a také air hokej. 

Závěrem roku 2017 pro-
běhl den sportu, kde se se-
nioři sešli k ukázkám a hraní 
fotbalu v chůzi, který je ur-
čen seniorům starším šede-
sáti let. Senioři si vyzkou-
šeli i florbal. Tento den byl 
příjemným zážitkem pro 
všechny účastníky. 

Pro seniory byl závěrem 
roku připraven týden sportu, 
kde byly seniorům nabíd-
nuty různé aktivity, jako na-
příklad squash, tenis v nafu-
kovací hale ve Velebudicích, 
badminton s úspěšnými hráči 
Super Star, možnost tréninku 
s Černými anděly včetně be-
sedy s hráčkami a trenérem. 
Na tuto dlouho připravova-
nou akci bohužel přišlo málo 
zájemců. V závěru roku se  

v nafukovací hale ve Velebu-
dicích hrál tenis současně na 
dvou kurtech každý týden při 
plném obsazení. 

Sportovní klub má již přes 
100 aktivních členů, z nichž 
zhruba polovina pravidelně 
sportuje. Činnost sportovního 

klubu seniorů se od začátku 
roku 2018 přesouvá do Stře-
diska volného času. Každý se-
nior, který má o nějaký druh 
sportu zájem, se zde může při-
hlásit, zaregistrovat a sezná-
mit se s nabídkou klubu. 

Josef Houška
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Do druhého roku vstoupil projekt, 
který chce zvýšit účast chanovských 
dětí a mládeže na středním stupni 
vzdělávání a přispět k úspěšnosti je-
jich vzdělávací dráhy jejich přímou 
podporou v době přechodu mezi 
vzdělávacími stupni.

Pro optimální přechod dětí z cha-
novského sídliště na střední školu 
se spojili pedagogové ze základní  
a střední školy spolu s pracovníky ne-
ziskovek a propojují tak pedagogic-
kou a sociální práci. 

Kromě řemeslných ochutnávek, 
doučování, kariérového poradenství 

jsou to i exkurze na střední školy 
do výrobních firem. Velký důraz je 
kladen na spolupráci s rodiči, kteří 
mají minimálně jednou měsíčně 
společné setkání s pracovníky pro-
jektu. Rodiče, kteří se též zúčastňují 
exkurzí, mají možnost prohlédnout 
si školy, případně budoucí pracovi-
ště svých dětí.

Projekt má už i své dílčí úspěchy. 
V uplynulém školním roce úspěšně 
ukončilo studia pět žáků učebního 
oboru Operátor skladování, chanov-
ské pobočky SŠT Most. 

Martin Nebesař
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Domovníci – preventisté končí půlroční působení v Chanově. Jeden 
z nich získal zaměstnání na další tři roky

Domovník – preventi-
sta je projekt, který byl od  
1. června 2017 do 31. prosince 
2017 realizován statutárním 
městem Most a spolufinanco-
ván Ministerstvem vnitra. Cí-
lem celorepublikového pro-
jektu Ministerstva vnitra je 
reagovat na konkrétní potřeby 
obcí a měst v oblasti zvýšení 
bezpečnosti a veřejného po-
řádku v domech spravova-
ných městem a v jejich bez-
prostředním okolí, posílení 
osobní odpovědnosti občanů-
-nájemníků za dodržování zá-
kladních bezpečnostních stan-
dardů, společenských norem  
a nastolení systému garan-
tující dodržování základních 
zásad Domovního řádu v by-
tovém domu města všemi ná-
jemníky. Dílčími cíli je mini-
malizovat rizika vandalismu, 
pohybu a pobytu nepovola-
ných osob a rušení nočního 
klidu, vytvářet podmínky pro 
dlouhodobé udržení pořádku, 
společensky žádoucích sou-
sedských vztahů a jednání, 
posilovat odpovědnost nájem-
níků za péči, údržbu a užívání 
svěřeného majetku a umož-
nit vytvořením této nové pra-
covní pozice alespoň čás-
tečnou zaměstnanost osob 
dlouhodobě nezaměstnaných. 

V červnu 2017 prošli dva 
vybraní preventisté speci-
álním vzdělávacím progra-
mem. Třídenní školení bylo 
rozděleno do několika te-

matických částí. V provozní  
a řemeslné části školení byly 
předány domovníkům zá-
kladní znalosti a doved-
nosti při správě a údržbě 
domu. Další část vzděláva-
cího programu byla věno-
vána kapitolám Základní 
orientace v trestním a pře-
stupkovém právu, Základní 
právní úpravy ochrany osob-
ních údajů, Základní orien-
tace v situační a sociální pre-
venci, Krizové minimum 
– komunikace a fungování 

IZS, Základní orientace  
v protipožární prevenci, Zá-
kladní orientace v nabídce 
služeb nestátních nezisko-
vých organizací. 

Domovníci, kteří přímo  
v Chanově bydlí, působili  

v lokalitě půl roku. Dohlí-
želi zejména na dodržování 
domovního řádu a dalších 
předpisů, zajištovali údržbu 
domovního fondu, prová-
děli drobné opravy v domě  
a v součinnosti s technikem 

zajišťovali kontroly technic-
kého zařízení, prostředků po-
žární ochrany apod. Kromě 
údržby domu měli za úkol do-
hlížet na pořádek a bezpeč-
nost v domě s cílem vytvoření 
bezpečnějšího bydlení a zvý-
šení pocitu bezpečí obyva-
tel sociálně vyloučených lo-
kalit. Práce domovníků byla 
založena také na součinnosti 
se strážníky městské policie  
a zejména s místním asis-
tentem prevence kriminality, 
který v lokalitě působí nepře-
tržitě od roku 2006. Ten pře-
dával průběžně domovníkům 
základní zkušenosti nejen  
v oblasti údržby domu, ale 
také v oblasti situační, komu-
nikační a vztahové prevence, 
a dovednosti k předcházení 
a zvládání nejčastějších kon-
fliktních situací včetně komu-
nikace s romskou komunitou.

Podpora pozice domov-
níka – preventisty je dalším 
krokem ve snaze řešit nepří-
znivou situaci v sociálně vy-
loučených lokalitách města 
prostřednictvím přímého za-
pojení obyvatel sociálně vy-
loučených lokalit do prevence 
kriminality. Jeden z domov-
níků – preventistů prošel  
v listopadu úspěšně výběro-
vým řízením na asistenta pre-
vence kriminality a naváže na 
současný pracovní poměr no-
vým pracovním poměrem od 
1. ledna 2018 na tři roky.

Veronika Loucká

Foto: Archiv Městské policie Most

Foto: Martin Nebesař

Projekt MOST – Domovník preventista realizuje statutární město Most  
a je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kri-
minality na místní úrovni na rok 2017.

Realizátor projektu Dům romské kultury o.p.s., partneři Střední škola technická v Mostě, Zá-
kladní škola Most, Zlatnická ul. a Naděje - M, o.p.s. spolupracují na projektu „Podpora stře-
doškolského vzdělávání chanovských žáků“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222.

Jak pomoci žákům  
ke střednímu vzdělání



Když jsem se dozvěděla, 
že pojedeme na exkurzi do 
firmy Yankee Candle, byla 
jsem příjemně překvapena.  
O této společnosti jsem toho 
už hodně slyšela a o tom, že 
vyrábí velmi kvalitní pro-
dukty, snad ani mluvit nemu-
sím. Byla jsem zvědavá, jak 
se produkty Yankee Candle, 
tedy svíčky, vyrábí. 

V den, kdy jsme měli na 
exkurzi jet, jsme byli po-
učeni paní učitelkou o tom, 
jak bychom se měli ve firmě 
chovat, aby se nám při pro-
hlídce nic nestalo. Na místě 
jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací. Zjis-
tila jsem, že firma vznikla 
tak, že 16letý chlapec neměl 
pro maminku dárek k Vá-
nocům, a tak pro ni z něko-
lika voskovek, knotu, kra-

bičky od mléka a drobných 
kousíčků vosku udělal svou 
první svíčku. 

Viděli jsme, jak se svíčky 
nalévají do sklenic a ná-
sledně balí a nakládají do aut, 
která je rozvezou do celého 
světa. Nejvíce mě zaujalo 
místo, kde se míchají barvy. 
Ze tří barev – modré, červené 
a žluté – se dají namíchat 
všechny různé barvy a od-

stíny. Po prohlédnutí všech 
různých prostor v budově 
jsme se společně vyfotili  
a každý jsme dostali svíčku  
a šňůrku na krk na klíče. Tam 
i zpět nás dovezl autobus. 
Z prohlídky jsem měla pří-
jemný pocit a práce pro Yan-
kee Candle se mi zdála do-
cela zajímavá.

Klára Cidrychová,
žákyně 7. B, 1. ZŠ
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Primátor Jan Paparega společně se zástupci škol po předání stavebnic

Foto: Archiv základní školy ve Svážné ulici (1. ZŠ)

Foto: Svatopluk Matějka

Podpora technického vzdělávání pokračuje, žáci nově pracují s robotickou sadou
Jednou z dlouhodobých priorit 

města je podpora technického vzdě-
lávání. Dalším krokem na tomto po-
myslném běhu na dlouhou trať bylo 
předání robotické sady Lego Mind-
storms zástupcům základních škol 
zřízených městem, kterého se krátce 
před Vánocemi osobně zhostil primá-
tor Jan Paparega. 

Robotická sada by měla žákům zá-
kladních škol umožnit seznámit se s re-
lativně jednoduchým systémem robotů. 
Hodnota jednoho Lega činila zhruba  
8 500 Kč, celkem tak město vynaložilo 

na konci roku na podporu technického 
vzdělávání dalších 94 000 Kč.

„Rádi bychom během letoš-
ního roku vyhlásili soutěž pro školy  
o ‚nejhezčího‘ robota. Podle předpo-
kladů by mohla navázat na několika-
denní workshop s názvem RoboShop, 
který by se měl stejně jako v loňském 
roce uskutečnit během února či nej-
později března ve Středisku volného 
času,“ informovala Jitka Tomanová  
z odboru rozvoje a dotací mosteckého 
magistrátu. 

(dun)

Exkurze ve výrobní společnosti Yankee Candle

Perlička stříbrná
Na začátku prosince se 

dětský pěvecký sbor Per-
lička (přípravný sbor Ko-
rálku) ze základní školy  
v ulici Obránců míru (11. ZŠ) 
zúčastnil prestižního Mezi-
národního festivalu adventní  
a vánoční hudby s Cenou 
Petra Ebena v Praze.

Na akci přijelo soutěžit 
celkem 21 sborů a byla to 
tělesa nejen z České repub-
liky, ale také ze Slovenska, 
Polska, Litvy, Lotyšska, Itá-
lie, Norska a z Jihoafrické re-
publiky. Vítězem kategorie 
dětských sborů se stal sbor 
Vivace z Lotyšska, který 
zároveň získal Cenu Petra 
Ebena.

Perlička se takové vý-
znamné soutěže zúčastnila 
poprvé, a přesto naši zpě-
váci předvedli vynikající vý-
kon. Ten ocenila i odborná 
mezinárodní porota, když  
o nás mimo jiné napsala tyto 
věty do celkového hodno-

cení: „Děti jsou na velmi 
dobré cestě stát se kvalit-
ními hudebníky, je to sbor 
dobře vedených zpěváků...“ 
Tato slova chvály nás velmi 
potěšila a dodala nám novou 
energii a motivaci do další 
společné práce. 

Děti získaly bohaté zku-
šenosti, seznámily se s no-
vým prostředím z hlediska 
vystupování, přivezly si 
spoustu nových společných 
zážitků. Ty měly nejen ze sa-
motného soutěžního klání, 
ale i ze svého koncertování 
na Staroměstském náměstí, 
kde byly také přítomny slav-
nostního rozsvícení vánoč-
ního stromu. Zajímavé bylo 
pro nás i večerní vyhodno-
cení celé soutěže, kde jsme 
mohli sledovat výkony vítěz-
ných sborů a od poroty pře-
vzít krásné stříbrné pásmo  
v kategorii dětských sborů.

Sbormistryně 
Hana Jíchová

Prodané šperky podpoří dobrovolnické centrum
Se začátkem kampaně Ří-

jen pro neziskovky Diako-
nie ČCE v Mostě uspořádala 
dobročinný bazárek Dob-
rovolnictví je šperk. Lidé 
mohli darovat bižuterii, ka-
belky a další drobné doplňky, 
a přispět tím na rozvoj dob-
rovolnického centra. Sbírka 
se setkala s velikým zá-
jmem jak na straně dárců, tak  
i u kupujících. Výtěžek do-
sáhl 13 408 Kč.

Darované zboží nabídli 
pracovníci Diakonie nejprve 
v rámci akce Říjen pro nezis-
kovky. Zájemci mohli šperky 
nakupovat při Dni otevře-

ných dveří v Diakonii ČCE 
v Mostě a také při prezentaci 
v nákupním středisku Cent-
ral v Mostě. Pro velký zá-
jem byl prodej rozšířen i na 
další akce, například na mi-
kulášský Fler Jarmark v Ob-
lastním muzeu v Mostě či 
Adventní setkání na zámku 
Nový Hrad v Jimlíně u Loun.

„Děkujeme všem dárcům 
z řad jednotlivců, škol, i or-
ganizací za jejich příspěvek 
šperků a doplňků do našeho 
bazárku. Především ale všem, 
kteří nákupem šperku či do-
plňku přispěli a tím podpořili 
dobrovolníky, kteří pod hla-

vičkou Dobrovolnického cen-
tra Most zdarma pracují v ně-
kolika desítkách sociálních  
a zdravotnických zařízeních 
na Mostecku,“ říká Květa 
Hradecká, vedoucí Dobrovol-
nického centra Most.

Získané prostředky cen-
trum použije na tisk letáků  
a plakátů, také na úhradu 
pov inných  po tv rzen í , 
která si dobrovolníci hradí 
před nástupem dobrovol-
nické služby, a také na čin-
nosti, které zatím dobrovol-
níci svým svěřencům hradí  
z vlastní kapsy. 

Jan Panocha
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Radim Uzel s tajemnicí Janou Čejkovou

Foto: Karel Eminger

http://listy.mesto-most.cz

Úvodní konference k projektu Rovné příležitosti
Na začátku prosince 

se zaměstnanci úřadu se-
šli ke společnému setkání  
v rámci probíhajícího pro-
jektu Rovné příležitosti  
v podmínkách Magistrátu 
města Mostu, který byl spuš-
těn v září tohoto roku. Ta-
jemnice úřadu Jana Čejková 
tentokráte v pozici odborné 
garantky projektu předsta-
vila zaměstnancům magis-
trátu projekt a jednotlivé 
členy projektového týmu.

Cílem projektového týmu 
bylo motivovat zaměstnance 
k účasti na projektu a popu-
lární formou je seznámit s té-
matem genderu. Pro všechny 
přítomné bylo připraveno pře-
kvapení v podobě účinkujícího 
Radima Uzla, který konferenci 
moderoval a současně celé 
akci vtiskl pozitivní atmosféru. 

Součástí akce bylo i vy-
stoupení Soni Mudrochové, 
evaluátorky projektu, která 
přítomné seznámila s cílem 

celého projektu, finančními 
náklady spojenými s jeho re-
alizací a především s náplní 
jednotlivých klíčových ak-
tivit. Zaměstnanci byli in-
formováni o chystaných 
osvětových a informačních 
aktivitách k tématu rovnosti 
žen a mužů v kontextu řízení 
a fungování měst a obcí a dále 
obecně o prosazování politiky 
rovnosti v rámci úřadu a jejím 
institucionálním zajištění. 

Miroslava Knížová

Stará Sešlost opět připravuje hudební 
setkání na Benediktu

Country kapela Stará Sešlost bude 
i v letošním roce pořádat každý mě-
síc hudební setkání v restauraci Be-
nedikt v Rekreační ulici. První ze 
série tanečních odpolední se uskuteč-
nila již ve druhé polovině ledna, další 
pak budou následovat vždy od 15:30 
hodin ve dnech 18. února, 18. března, 
15. dubna, 13. května, 17. června, 
15. července, 19. srpna, 16. září,  
21. října, 18. listopadu a 16. prosince.

Stará Sešlost začala hrát v roce 
1963, tehdy ještě pod názvem Be-
rušky. Později se přejmenovala na 
Šmidliboys a od roku 1994 hraje pod 
současným názvem. Kapela se spe-

cializuje zejména na moderní coun-
try a folk, ale nevyhýbá se ani jiným 
žánrům. Na svém kontě má již něko-
lik cédéček a pravidelně se objevuje  
i ve vysílání Šlágr TV. 

(dun)

Opereta, klasika, pop, opera, muzikál, swing
Dvacátá sedmá sezona Festivalo-

vého orchestru Petra Macka je v pl-
ném proudu. Další koncert, hudební 
revue hostů s názvem Opereta kla-
sika, pop, opera, muzikál, swing, se 
uskuteční v městském divadle v pon-
dělí 12. února od 19 hodin. Vystoupí 
sólisté Alexander Besa (Švýcarsko)  

a Shizuka Ishikawa (Japonsko), Kube-
líkovo trio, Anna Klamo, Petr Horák, 
Vladimír Jelen, Venuše Dvořáková, 
Roman Krebs, Josef Hajna, Ivana 
Koupilová, Markéta Procházková, To-
máš Savka, Jan Smigmator a další. 
Vstupné je 300 Kč. 

(dun)

Taneční odpoledne v hotelu Cascade
Pravidelná taneční odpoledne při-

pravují stejně jako v minulých letech  
v hotelu Cascade. Již ve středu 21. února 
od 16 do 19 hodin vystoupí Jan Drábek.  
V následujících měsících pak Silver Duo 
(21. března, 19. září a 14. listopadu),  

J Trio (18. dubna, 20. června a 12. pro-
since), Olda Holub (16. května) a opět 
Jan Drábek (17. října),

Taneční odpoledne se konají za fi-
nanční podpory města Mostu, vstupné 
se proto neplatí.  (dun)

Přednášky a besedy v knihovně
1. 2. 18:00 Beseda s Ivo Šmoldasem 
13. 2. 17:00 Africké safari a Kilimanjaro – přednáší horský vůdce Pavel Klejna
20. 3. 17:00 Rusko – přednáší cestovatel Libor Drahoňovský

Ondřej Ruml a Big Band Zdenka 
Tölga nadchl mostecké divadlo

V polovině prosince proběhl  
v Mosteckém divadle velký vánoční 
koncert Big Bandu Zdenka Tölga  
s hostem Ondřejem Rumlem. Vypro-
dané divadlo se velmi těšilo na další 
krásný zážitek v podání dnes již do-
mácího mosteckého Big Bandu se 
skvělým hostem. 

Orchestr pod vedením Milana 
Hyneše odstartoval svůj program 
krásnými skladbami, kde se za-
skvěli jeho zpěvačky Sandra Kova-
líková, Lucie Hájková, Eva Pomaha-
čová, zpěvák Ondřej Hyneš a další 
jeho sólisté. Famózní Ondřej Ruml 
si s orchestrem připravil řadu skvě-
lých melodií z oblasti swingu, ale 

také české klasiky z tvorby J. Ježka, 
J. Voskovce, J. Wericha, P. Hapky  
a dalších. 

Došlo také na jeho sólové vystou-
pení se svojí oblíbenou krabičkou 
„looperem“, se kterou koncertuje ve 
svém programu Na Hubu. Výborně 
bavil diváky a především nadchl 
svým zpěvem podpořeným skvělým 
výkonem kapely. Pestrost koncertu  
a barevnost zvuku kapely doplnil také 
hostující smyčcový kvintet, složený  
z členů Teplické konzervatoře. Od-
měnou všem účinkujícím byl závě-
rečný potlesk ve stoje, který byl krás-
ným zakončením celého koncertu.

Karel Eminger
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V sobotu 6. ledna se uskutečnil pietní akt u pomníku Nelson v Oseku, kde došlo 
v roce 1934 k důlnímu neštěstí, při kterém zahynulo 142 horníků. Za město 
Most kytici k pomníku položili primátor Jan Paparega a radní Vlastimil Vozka. 

Foto: Jan Pimper

Foto: Jan Pimper

Podepsáno memorandum o spolupráci s Podkrušnohorským technickým muzeem
Memorandum o spolupráci při pod-

poře a rozvoji Podkrušnohorského 
technického muzea bylo podepsáno  
na začátku ledna přímo v areálu tohoto 
hornického skanzenu. Jeho signatáři 
se zavázali vyvíjet úsilí a spolupráci  
s cílem podpořit využití zázemí muzea 
pro efektivní spojení vzdělávacích, vý-
zkumných a kulturních aktivit v oblasti 
výukové a v oblasti montánní turistiky.  

Statutární město Most, za nějž me-
morandum podepsal primátor Jan Pa-
parega, Podkrušnohorské technické 
muzeum podporuje dlouhodobě. I le-
tos, stejně jako v předchozích letech, 
jej podpoří částkou 250 tisíc Kč ze 
svého rozpočtu. Memorandum dále 
podepsali představitelé Ústeckého 
kraje, společností Severočeské doly, 
Vršanská uhelná a dále Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ost-
rava, hospodářských a sociálních rad 

Mostecka a Ústeckého kraje a ředitel 
muzea. V memorandu se zavázali, že 
budou muzeu poskytovat odbornou 
metodickou podporu a propagovat 
jeho činnost a záměry dalšího rozvoje. 
Těmi jsou například rekonstrukce bu-
dov pro instalování nových expozic, 
vytvoření technického parku pro žáky 
a studenty či zlepšení image v oblasti 
historie hornictví a montánní turistiky. 

Podkrušnohorské technické mu-
zeum, které vzniklo v roce 2003, fun-
guje v prostředí bývalého hlubinného 
dolu Julius III v Kopistech u Mostu. 
Nachází se v něm několik technic-
kých památek, například těžní parní 
stroj, návštěvníci v něm dále najdou 
simulovanou uhelnou štolu nebo ex-
pozici rudného dobývání. Přes zimu 
je muzeum pro veřejnost zavřené, se-
zona začne zase 1. března. 

(sed)

Vlastníci kulturních památek mohou 
do konce února žádat o dotaci

Vlastníci kulturních památek mo-
hou prostřednictvím obcí žádat o fi-
nanční podporu v rámci dotačního 
programu vyhlášeného Minister-
stvem kultury. Žádosti je možné po-
dávat do konce února a to pouze na 
projekty zahájené i ukončené v prů-
běhu letošního roku.  

Na památky v Mostě a obcích  
v jeho správním obvodu byla pro le-
tošní rok ministerstvem vyčleněna 
celková částka 447 tisíc korun. Pří-
spěvky jsou proto určeny především 
na obnovu kulturních památek men-
šího rozsahu a poskytovány budou 
na jejich stavební obnovu a restauro-
vání. Nelze je naopak čerpat na mo-
dernizaci objektů, provizorní opat-
ření nebo na zpracování projektových 
dokumentací. Minimální výše pří-
spěvku z dotačního programu činí 

50 tisíc korun a vlastník památky se 
na obnově musí podílet 20 % z cel-
kových nákladů projektu. Realizace 
projektů musí být zahájena i ukon-
čena v letošním roce.

Žádosti se všemi potřebnými pří-
lohami je nutné odevzdat na poda-
telnu Magistrátu města Mostu nej-
později do 28. února. Ještě před tím 
je doporučujeme konzultovat se za-
městnanci památkové péče magis-
trátu. Na rozdíl od předchozích let 
vyhlašuje ministerstvo pouze jedno 
kolo přijímání žádostí. 

Podrobnější informace o dotač-
ním programu „Podpora obnovy kul-
turních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ včetně po-
třebných formulářů najdou zájemci 
na webu Ministerstva kultury. 

(sed)

Bohatá nabídka oblastního muzea
Hned několik výstav je možné v současné době zhlédnout v oblastním muzeu. 

To je otevřeno od úterý do pátku od 12 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 
18 hodin. Skupiny nad deset osob mohou muzeum navštívit i v pondělí - pátek od 
8 do 12 hodin po přechozím objednání na telefonním čísle 476 442 111. Vstupné 
činí 30 Kč, snížené 15 Kč a v případě přednášek 20 Kč (pokud není uvedeno ji-
nak). Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

n Čižba
– historie chovu pěvců v lidském za-

jetí od nejstarších doložených pří-
kladů po zákaz čižby v 19. století 

– do 31. ledna
n Terakotová armáda
– výstava představí 64 certifikova-

ných replik soch bojovníků v ži-
votní velikosti, 2 sochy koní, 
zbraně a repliky bojového vozu

– výstavu doprovodí několik komen-
tovaných prohlídek (objednávky 
na 604 162 877 info@muzeum-
-most.cz), přednáška a filmový do-
kument

– prodlouženo do 28. února
– přístupná od pondělí do pátku od 

11 do 18 hodin, o víkendech a stát-
ních svátcích od 10 do 18 hodin.

– vstupné: základní 150 Kč, stu-
denti a důchodci 120 Kč, děti od 
6 do 15 let a ZTP 60 Kč, rodinné 
vstupné (dvě dospělí a maximálně 
čtyři děti do 15 let) 350 Kč, or-
ganizované skupiny od 15 lidí  
90 Kč/osoba

– podrobnosti na muzeummost.cz
n Svět kachlových kamen
– výstava k tématu kamnových 

kachlů a kachlových kamen z pro-
storu severozápadních Čech od  
14. do 20. století

– do 31. května  
n 130 let muzea v Mostě
– výstava k historii muzeí na Mos-

tecku
– vernisáž 27. února v 17 hodin
– do 31. prosince

n Století Číny
– doprovodná přednáška k výstavě 

Terakotová armáda.
– 6. února od 17 hodin
– Čína historická i současná. O ces-

tách po Číně vypráví Jaroslav Jan-
čík a Stanislav Štýs

n Komentovaná prohlídka k vý-
stavě Svět kachlových kamen 

– 7. února od 16 hodin
– výstavou provede kurátorka vý-

stavy Jitka Šrejberová
n Přírodou severozápadních Čech
– přednáškový cyklus, tentokrát 

Ptáci mostecké pánve
– přednáší J. Bažant a M. Anderle
– 8. února od 17 hodin
n Kachlová kamna severozápadních 

Čech ve středověku a renesanci
– 13. února od 17 hodin
– přednáší Michal Soukup a Markéta 

Soukupová
n Malování s Pavlem Lakomým
– workshop
– 18. února od 10 do 17:30 hodin
– 1 000 Kč, maximálně 15 účastníků
– přihlášky nejpozději 5 dní předem 

na 774 196 158 nebo p.lakomec@
email.cz

n Komentovaná prohlídka k vý-
stavě Svět kachlových kamen

– 21. února od 16 hodin
– přednáší kurátorka výstavy Jitka 

Šrejberová
n Přírodou severozápadních Čech
– přednáškový cyklus, tentokrát  

Podivuhodní pavoukovci
– 22. února od 17 hodin
– přednáší P. Krásenský
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„Přece jen už jsem muzikant, 
který má za sebou poměrně dlouhou 
kariéru, takže jsem se rozhodl tak tro-
chu si zavzpomínat na období, kdy 
jsem s profesionálním hraním začínal 
a čím vším jsem během let prošel,“ 
naznačuje dramaturgii svého nadchá-
zejícího koncertu Petr Macek. S pro-
fesionální hudební kariérou totiž za-
čal v roce 1969, kdy úspěšně prošel 
konkurzem do symfonického orches-
tru Armádního uměleckého souboru 
Víta Nejedlého v Praze. 

„Byl to pro mne velký úspěch, 
protože jsem na rozdíl od většiny 
členů souboru nebyl absolventem 
žádné umělecké školy, ale vysoké 
školy ekonomické. Už tehdy jsem ale 
soukromě studoval hru na kontrabas 
u profesionálního koncertního mistra. 
Dostat se však mezi tak skvělé mu-
zikanty pro mne byla obrovská čest  
a také příležitost seznámit se s kolegy 
a dnes už i přáteli z dalších umělec-
kých těles. A druhou nespornou vý-
hodou bylo, že jsem v armádním 
souboru mohl odsloužit základní vo-
jenskou službu,“ připomíná mostecký 
hudebník. K ekonomickému vzdělání 
nakonec za čas přidal i to umělecké, 
na konzervatoři v Teplicích a Praze 
absolvoval v roce 1977 mistrovskou 
hru na kontrabas u profesora Zdeňka 
Bendy, jednoho z koncertních mistrů 
České filharmonie. 

„Únorový koncert v mosteckém 
divadle jsem se proto rozhodl po-
jmout jako ohlédnutí, hudební revue, 
poskládanou ze všech žánrů, které 
jsem měl možnost hrát. V programu 
se tak kromě klasiky objeví opera, 
opereta, muzikál, ale také něco z po-
pulární hudby i swingu. A jak už bývá 
zvykem, pozval jsem i řadu hostů, 

kteří si během let na pódiu s mým fes-
tivalovým orchestrem zahráli. Dou-
fám, že mou nabídku využijí a po-
sluchači si během mého virtuálního 
vzpomínání přijdou na své. Vše je 
koncipováno tak, aby si vybral sku-
tečně každý,“ doplňuje Petr Macek. 

Mezi hosty by se tak měla obje-
vit například houslistka Shizuka Ishi-
kawa nebo švýcarský violista Alexan-
der Besa. Večer začne v komornějším 
duchu vystoupením Kubelíkova tria 
s ukázkou z díla Franze Schuberta. 
Lehčí, jazzové a populární žánry při-
jdou na řadu po přestávce. Pozvání 
předvést své umění dostali i zpěváci 
Tomáš Savka a Jan Smigmator.

 „Svou nezastupitelnou úlohu  
v programu bude mít samozřejmě fes-
tivalový orchestr, což je těleso složené 
z nejlepších hudebníků z regionu. 
Jeho členů je v současnosti přibližně 
stovka, ale na každý ze svých večerů  
z tohoto počtu sestavuji těleso přesně 
na míru danému repertoáru,“ připo-
míná kapelník. Podobné hudební ve-
čery, které s festivalovým orchestrem 
Petr Macek pořádá v Mostě, organi-
zuje také v sousedním Chomutově.  
A zapomínat by se nemělo ani na jeho 
menší těleso Nálady, se kterým hos-
tuje i na dalších místech v Čechách.  
„S ním navštěvujeme zejména lázeň-
ská města, samozřejmě včetně Kar-
lových Varů. Pro tamní publikum 
připravujeme především zábavný, od-
lehčený program,“ říká kapelník. 

Petr Macek je také čerstvým dr-
žitelem medaile hejtmana Ústec-
kého kraje. Ocenění převzal přímo 
z rukou Oldřicha Bubeníčka během 
tradičního předvánočního koncertu  
v mosteckém městském divadle, kde 
zazněla Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby. „Za toto ocenění jsem 
velmi rád. V roce 2004 jsem obdržel 
Cenu města Mostu a nyní přišlo oce-
nění z rukou hejtmana. Velmi si toho 
vážím a chápu to jako ocenění své 
práce, kterou ve svém oboru v tomto 
regionu dělám. Přece jen je rozdíl, 
pokud člověk kulturní akce organi-
zuje a zároveň je také účinkujícím. 
Je to jiný prožitek a člověk musí do 
své práce vkládat i něco navíc,“ vy-
světluje Petr Macek. 

Zároveň ale přiznává, že těmi, bez 
nichž by se ve své práci neobešel, 
jsou manželka Lenka a syn Lukáš, 
kteří mu při pořádání kulturních akcí 
pomáhají. A velmi podstatné je také 
vnímavé a vstřícné publikum. „Ob-
rovskou výhodou je, že posluchači  
a návštěvníci mých koncertů mají 

rádi všechny žánry. Líbí se jim kla-
sika i modernější věci, chtějí slyšet 
známé umělce i mladé talenty, které 
se jim rovněž snažím představovat,“ 
vysvětluje hudebník. 

Také proto už nyní pracuje na dal-
ších koncertech sezony. V březnu 
by se v Mostě mohli v rámci tema-
tického večera nazvaného Bon Soir 
France představit francouzští sólisté, 
v dubnu by na prkna mosteckého di-
vadla měl dorazit dlouholetý host fes-

tivalového orchestru, houslový vir-
tuóz Ivan Ženatý. Ještě předtím ale 
milovníci vážné hudby mohou do 
mosteckého divadla přijít 12. února 
na virtuální procházku uměleckou ka-
riérou Petra Macka. 

Jan Pimper
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Redakce Mosteckých listů se nepodílí na přípravě materiálů Kulturního mostu.

Virtuální vzpomínání s Petrem Mackem

Petr Macek

Únor bývá časem masopustu, a pokud si někdo myslí, že vážná hud-
ba nemůže mít s tímto všeobecně veselým obdobím nic společné-
ho, velmi se mýlí. Přesvědčit o tom chce své posluchače i Petr Macek, 
který se svým festivalovým orchestrem plánuje v únoru další ze série 
svých koncertů v mosteckém městském divadle.
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Regina Razovová  Foto: Daniel Šeiner

Kateřina Baranowska (scénografie) a Adam Doležal (režie) při zkoušce Homevidea
 Foto: Archiv Mětského divadla v Mostě

Regina Razovová jako Úchvatná!
V činohře mosteckého divadla pro-

běhly v prvních dnech roku 2017 čtené 
zkoušky dvou nových inscenací. Re-
žisér Adam Doležal (v roce 2016 na 
Aréně režíroval Souborné dílo Willi-
ama Shakespeara) se svým týmem 
zkouší text německých autorů Brarena 
a Fischera Homevideo. Můžete se těšit 
na podmanivé současné divadlo o ky-
beršikaně. A navíc v české premiéře!

Režisér Pavel Ondruch se pustil 
do světoznámého komediálního titulu 
anglického dramatika Petera Quiltera 
Je úchvatná! Hra o Florence Fos-
ter Jenkinsové, která zpívala tak pří-

šerně, že ji nešlo nemilovat, nabízí ne-
jen kvalitní konverzační komiku, ale 
také podtóny poetické a sladkobolné, 
a především mimořádné herecké pří-
ležitosti; jak pro představitelku Flo-
rence, tak pro jejího klavíristu, ži-
votního partnera, přátele i nepřátele.  
V hlavních rolích spatříte Reginu Ra-
zovovou a Tomáše Alferiho, dále Ji-
řího Krause, Ivanu Zajáčkovou a Zitu 
Benešovou.

Zveme vás na inscenaci, v níž sen 
vítězí nad realitou. Poprvé v pátek  
23. února na Velké scéně.

Michal Pětík, dramaturg

Stručně z divadla
n V průběhu celého měsíce ledna až do 20. února mají diváci možnost hlaso-

vat v anketě Cena diváka 2017. Anketní lístky jsou k dispozici v pokladně 
divadla, nebo v elektronické podobě na webových stránkách Městského 
divadla v Mostě www.divadlo-most.cz. Výsledky ankety budou slavnostně 
vyhlášeny před premiérou inscenace „Je úchvatná!“ v pátek 23. února. 

n Na jevišti budou mít diváci opět možnost vídat herečku Veroniku Týcovou, 
která se pomalu vrací z mateřské dovolené. Stejně tak si občas od dcery 
Malvínky odskočí i Karolína Herzinová. 

n Jednatel Městského divadla v Mostě Václav Hofmann převzal na konci mi-
nulého roku ocenění v podobě medaile z rukou hejtmana Ústeckého kra-
je Oldřicha Bubeníčka. Medaile byla udělena za významný podíl na kultur-
ním životě v regionu.

n Začal nám rok 2018, ale umělecký šéf Jiří Rumpík spolu s dramaturgy Micha-
lem Pětíkem a Zdeňkem Janálem již pilně připravují tituly na sezonu 2019. 

n Vstupenky na Divadelní léto na Hněvíně jsou již v prodeji! V červnu na 
Hněvíně opět uvedeme oblíbený muzikál Noc na Karlštejně a nově také 
komedii Sluha dvou pánů. 

n Předplatné na sezonu 2018 je stále v prodeji! (lek)

Aktuální téma v české 
Skrze divadelní představení může 

divák prožít příběh s hrdiny divadelní 
hry – může se do nich projektovat, při-
pomenout si skrze ně některé události 
ze svého života či svého okolí nebo se 
alespoň zamyslet nad problematikou, 
kterou se divadelní hra zabývá. Proži-
tek, který divadelní představení nabízí, 
je nenahraditelný – do emocionální pa-
měti diváka se vryje podstatně více, 
než třeba jen četba o daném problému. 

Divadelní umění vždy zasahovalo 
do sociální sféry. Obzvlášť výrazně 
se to projevuje v současné světové 
dramatice posledních let, kdy vznikla 
celá řada her věnovaných vždy kon-

krétně jednomu problému nebo soci-
álnímu trendu. Do této kategorie patří 
i německá divadelní hra Homevideo.

Spisovatel a scenárista Jan Bra-
ren, který vystudoval filosofii, psy-
chologii, právo a dějiny v Ham-
burku a Kielu, založil produkční 
společnost zabývající se umělec-
kými projekty napříč různými mé-
dii. A právě médium jako je inter-
net (emaily, YouTube apod.) a s ním 
spojené všeobecně dostupné pořizo-
vání videomateriálů mu posloužilo 
jako námět filmového scénáře Ho-
mevideo (2011), který pak do diva-
delní podoby převedl dramatik a re-

Markéta Hausnerová

Šestadvacetiletá rodačka z Prahy. V roce 2017 absolvovala na Janáčkově 
akademii v Brně obor činoherní herectví pod vedením Niky Brettschnei-
derové a Igora Dostálka. Od ukončení studia hostuje v Moravském divadle 
Olomouc (Rodinná slavnost), v Moving station v Plzni (Internet věcí) a nyní 
zde v Městském divadle v Mostě v představení Homevideo. Věnuje se aktiv-
ně dabingu a spolupracuje s ČRo Brno. (lek)

Foto: Archiv MH
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Ondřej Dvořák Foto: Archiv Městského divadla v Mostě Návrh loutky Zlatovlásky Foto: Archiv Divadla rozmanitostí

Vážení fandové Divadla rozmani-
tostí, do nového roku vstupujeme se 
spoustou nových plánů. Po úspěšné 
„mateřince“ Pohádka na předpis, 
která je v repertoáru od prosince, bu-
dou následovat další dvě pohádky pro 
nejmenší, u nich se ovšem, věříme, 
budou bavit i dospělí. První z nich je 
Zlatovláska. Tu nyní pilně zkoušíme 
v režii Jitky Rakové a s loutkami na-
šeho dvorního řezbáře Vlasty Brože. 
Už teď je tedy jasné, že půjde o po-
hádku ryze loutkovou, s výrazným 
Vlastovým řezbářským rukopisem  
a hudbou Adolfa Hájka. Dřevěné po-
stavy rozžijí herečky Tereza Karás-
ková s Jitkou Rakovou, a vy se mů-
žete těšit na klasický souboj dobra 

se zlem a napínavý i vtipný příběh  
o tom, že krásu a lásku je třeba si 
řádně zasloužit. Nenechte si proto ujít 
premiéru 17. února v 17 hodin nebo 
následující reprízy (viz náš program). 

Na jaře vás pak čeká příběh O Bu-
dulínkovi, groteska pro nejmenší, opět 
s výrazným výtvarným rukopisem, 
tentokrát scénografky Jitky Nejedlé 
(O Plaváčkovi, Pipi Dlouhá punčocha, 
Sindibádova dobrodružství). 

Hlavní novinkou roku 2018 
je naše nová dramaturgická řada 
CLUB4TEENS. Jak už název na-
povídá, tato repertoárová linie si 
klade za cíl oslovit hlavně studenty 
2. stupně základních škol a studenty 
středních škol a učilišť s přesahem 
k dospělému večernímu divákovi.  
V rámci CLUBu4TEENS hodlá Di-
vadlo rozmanitostí uvést každoročně 
titul, který je svým tématem i zpra-
cováním blízký teenagerům a di-
vákům mladým nejenom věkem. 
Přestože těžiště naší tvorby spočívá 
nadále především v inscenování pro 
nejmenší diváky, Rozmáňo se chce  
s novou sezonou v roce 2018 více 
otevřít starším dětem a mládeži a vy-
užít k tomu potenciálu svého „omla-
zeného“ souboru. Nový titul této 
řady bude znám a představen v nej-
bližší době (ne v době uzávěrky to-
hoto čísla), takže sledujte pozorně 
náš web a FB a těšte se…

Jiří Ondra, dramaturg DR

Aktuality a novinky z Divadla 
rozmanitostí

premiéře – Homevideo
žisér Can Fischer. Patnáctiletý Jakub, 
normální a zcela běžný puberťák si na 
kameru natáčí svoje promluvy o sobě  
a o světě, vyznání lásky své kama-
rádce Hannah a také intimní chvíle 
včetně svojí masturbace. No a proč 
by nemohl? Vždyť je to jeho kamera! 
Navíc mu tyto záznamy pomáhají  
v poznávání sebe sama a k lepší ori-
entaci ve světě kolem něj. Jenže pro-
blém nastane ve chvíli, kdy se tato 
kamera včetně všech záznamů do-
stane do špatných rukou. Jak se s ta-
kovou věcí může mladý člověk vypo-
řádat? Kdo mu pomůže, když se stane 
terčem takzvaného cyber-mobbingu?

Za filmový scénář Homevideo byl 
Braren v roce 2012 vyznamenán Ce-
nou bratří Grimmů a také Němec-
kou televizní cenou. Divadelní hra 
pak byla v roce 2014 nominována na 
prestižní cenu za nejlepší německou 
hru pro mládež.

Česká premiéra Homevidea se 
uskuteční 9. února za přítomnosti au-
tora Cana Fischera. V Homevideu 
uvidíte mimo jiné také nové herecké 
tváře Markétu Hausnerovou a Lukáše 
Kofroně, jimž jsou věnovány zvláštní 
medailonky.

Zdeněk Janál, dramaturg

Lukáš Kofroň

Dvaadvacetiletý čerstvý absolvent 
Pražské konzervatoře, obor čino-
herní herectví. Jeho hereckými pro-
fesory od 1. ročníku do 4. ročníku 
byli Vladislav Beneš a Eva Režnaro-
vá, nejvíce užitečných rad a herecké 
výchovy mu předala Dana Bartůň-
ková. Již během 4.–6. ročníku hrál 
v Divadle Na Rejdišti, kde měl řadu 
různorodých hereckých příležitostí – 
postavu Mageriho v Baladě pro ban-
ditu pod režijním vedením Michae-
la Taranta, roli Hysteria v muzikálové 
komedii V Římě na place byla legra-
ce (režie Lumír Olšovský), Bernarda 
Nightingalea ve hře Arkádie v režii 
Kateřiny Ivákové. Poslední nastudo-
vanou rolí byl Konrád Rauch v insce-
naci Kazimír a Karolína v režii Lukáše 
Pečenky.  (lek)Foto: Archiv LK
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Proč?
Tvoříme skvělý tým.
Úspěšně inovujeme svůj program.
Máme neustále dlouhodobou perspektivu.
Posilujeme své týmy v průmyslové zóně Havraň.

Spojte svoji budoucnost s námi !

www.recticel.cz

Kdo jsme?
Spolehlivý partner.

Mezinárodní  společnost.
Vyrábíme polyuretanové části pro

interiéry luxusních automobilů a náhradní díly.

Těšíme se na Vás !

Své životopisy zasílejte na  e-mail: chudackova.renata@recticel.com
nebo nás kontaktujte na tel. č. 720 978 148, 415 400 152

www.recticel.com

pro svůj provoz v Havrani přijmeme kmenové zaměstnance:

OPERÁTORY VÝROBY, 
KVALITÁŘE, MISTRY, ÚDRŽBÁŘE, 

SKLADNÍKY, TECHNOLOGY

Nabízíme nadstandardní benefity, práci v profesionálním 
týmu, zájem o každého jednotlivce.

RAI MOST s.r.o. HAVRAŇ
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Všechny obruby zdarma při zhotovení zakázky.

KONTAKT PRO INZERCI

Tomáš Tecl
tel: 773 161 747

email: tecl@regvyd.cz

Následující vydání ÚNOR
Uzávěrka: 14. 2. 2018 
Vychází: 22. 2. 2018
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Velká scéna

2. 2. / pátek / volné / 19:00 hodin 
CHARLEYOVA TETA 
Brandon Thomas
Kolik překvapení způsobí anglický gentle-
man, kterého kamarádi přiměli převléknout 
se za tetu? A co teprve, když se pravá teta 
objeví…
Délka představení je 140 minut.
Vstupné: 160 a 180 Kč.

3. 2. / sobota / volné / 18:00 hodin
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 
NA ČELE
K. M. Walló
Klasická pohádka o princezně Ladě, která 
před zlým králem prchla, a za prince se pro-
vdala.
Délka představení je 100 minut.
Vstupné: 170 a 190 Kč.

5. 2. / pondělí / volné / 19:00 hodin
SPLAŠENÉ NŮŽKY 
Paul Pörtner 
Pojďte s námi vyřešit zločin, který se stal  
v jednom mosteckém kadeřnictví!
Interaktivní komedie, v níž mají diváci ne-
zaměnitelnou úlohu...
Vstupné: 160 a 180 Kč.

8. 2. / čtvrtek / volné / 19:00 hodin
Fan Club Ticket
HABAĎÚRA
Michael Cooney
Co se všechno vyvine z jednoho malého 
podfuku – habaďúra, která hlavnímu hrdi-
novi přinese spoustu problémů a divákům 
příležitost pořádně se zasmát.
Vstupné: 160 a 180 Kč.
Délka představení je 150 minut.

12. 2. / pondělí / volné / 19:00 hodin
OPERETA, KLASIKA, POP, OPERA, 
MUZIKÁL, SWING…
Hudební revue hostů, přátel Festivalového 
orchestru Petra Macka (Souvenir na Ná-
lady)
Vystoupí sólisté: Alexander Besa (Švýcar-
sko), Shizuka Ishikawa (Japonsko)
Kubelíkovo trio, Anna Klamo, Petr Horák, 
Vladimír Jelen, Venuše Dvořáková, Ro-
man Krebs, Josef Hajna, Ivana Koupilová, 
Maarkéta Procházková, Tomáš Savka, Jan 
Smigmator a další…
Doprovází Festivalový orchestr Petra 
Macka, dirigent: Václav Blahunek.
Vstupné: 300 Kč.

17. 2. / sobota / volné / 18:00 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE
Na motivy klasické pohádky Jeanne–Ma-
rie Leprince de Beaumont napsali Vlastimil 
Novák a George Agathonikiadis.
Romantická a tajemná pohádka s písněmi. 
Inscenace pro celou rodinu.
Vstupné: 170 a 190 Kč.

19. 2. / pondělí / volné / 19:00 hodin
SLUHA DVOU PÁNŮ 
Carlo Goldoni
Slavná komedie, která se již více než 250 
let objevuje na repertoáru divadel po celém 
světě. Příběh plný záměn, nedorozumění  
a nečekaných peripetií vypráví o tom, jak za-

peklitá a nevděčná je služba dvěma pánům.
Vstupné: 160 a 180 Kč.
Délka představení je 155 minut.

20. února / úterý / volné / 19:00 hodin
KONCERT JARKA NOHAVICI
Vstupné: 550 Kč
Vstupenky v předprodeji od 22. ledna 2018. 

21. 2. / středa / sk. S + volné / 19:00 hodin
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU
František Hrubín
Divadelní adaptace jednoho z nejpoetičtěj-
ších děl české literatury.
Básnická povídka přináší křehký příběh 
první lásky i prvního setkání se smrtí.
Hrají: Matěj Vejdělek, Jaroslav Slánský, 
Vlastimil Čaněk, Zuzana Mixová, Anežka 
Rusevová, Anna Kratochvílová, Miroslav Ve-
čerka, Miloslav Tichý, Gabriela Vermelho.
Uvádí: Městské divadlo Kladno.
Vstupné: 210 a 230 Kč.
Délka představení je 75 minut.

23. 2. / pátek / sk. PA + PB + volné / 19:30 
hodin
Premiéra
„JE ÚCHVATNÁ!“
Peter Quilter
Působivá hudební komedie o nejhorší 
operní zpěvačce všech dob.
Překlad: Pavel Dominik, režie: Pavel Ond-
ruch, dramaturgie: Michal Pětík, scéna: Mi-
chal Syrový, kostýmy: Zuzana Mazáčová, 
hudba: Mozart, Strauss, Bizet, Dvořák,  
Puccini, hudební nastudování a korepetice: 
Tomáš Alferi, pohybová spolupráce: Jan 
Veselý, překlad árií: Vít Herzina
Hrají: Regina Razovová, Tomáš Alferi, Jiří 
Kraus, Ivana Zajáčková, Zita Benešová.
Vstupné: 230 a 260 Kč.

26. 2. / pondělí / volné / 19:00 hodin
ODYSSEIA (CESTA)
Oldřich Veselý, Miloslav Klíma, Zbyněk 
Srba, Pavel Vrba
Výpravný muzikál o strastiplné cestě slav-
ného řeckého hrdiny. Napínavé dobrodruž-
ství i příběh lásky, věrnosti, naděje, pýchy  
a malověrnosti.
Vstupné: 190 a 210 Kč.
Délka představení je 140 minut.

27. 2. / úterý / sk. U + volné / 17:00 hodin
„JE ÚCHVATNÁ!“
Peter Quilter
Působivá hudební komedie o nejhorší 
operní zpěvačce všech dob.
Vstupné: 160 a 180 Kč.

Komorní scéna

9. 2. / pátek / sk. PA + volné / 19:30 hodin
Premiéra
HOMEVIDEO
Jan Braren – Can Fischer
Jak mohou sociální média a kyberšikana 
změnit do té doby normální život člověka? 
Napínavá divadelní hra o dospívání, hra  
o mládeži a nejen pro mládež, kterou uvá-
díme v české premiéře.
Překlad: Zdeněk Janál, režie: Adam Dole-
žal, dramaturgie: Zdeněk Janál, scéna a kos-
týmy: Kateřina Baranowska, scénografická 
spolupráce (projekce): Martin Studecký.
Hrají: Veronika Týcová, Vít Herzina, Ondřej 
Dvořák, Michaela Krausová, Markéta Hausne-
rová, Lukáš Kofroň, Matyáš Procházka, Lilian 
Fischerová, Zdeněk Janál a další.
Vstupné: 210 Kč.

13. 2. / úterý / sk. U + volné / 17:00 hodin
HOMEVIDEO
Jan Braren – Can Fischer
Jak mohou sociální média a kyberšikana 
změnit do té doby normální život člověka? 
Napínavá divadelní hra o dospívání, hra  
o mládeži a nejen pro mládež, kterou uvá-
díme v české premiéře.
Vstupné: 160 Kč.

14. 2. / středa / volné / 19:00 hodin
Fan Club Ticket
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
Tennessee Williams
„Ve svém srdci jsem nelhala“.
Světoznámé moderní americké drama. 
Tragédie nepochopení a lhostejnosti vůči 
ostatním. Může zlomený motýl, jemný  
a citlivý, obstát vůči zvířecím stránkám lid-
ské bytosti?
Vstupné: 160 Kč.
Délka představení 150 minut.

28. 2. / středa / sk. S + volné / 19:00 hodin
HOMEVIDEO
Jan Braren – Can Fischer
Jak mohou sociální média a kyberšikana 
změnit do té doby normální život člověka? 
Napínavá divadelní hra o dospívání, hra  
o mládeži a nejen pro mládež, kterou uvá-
díme v české premiéře.
Vstupné: 160 Kč.

Malá scéna

7. 2. / středa / volné / 19:00 hodin
BARON PRÁŠIL 
Jiří Kraus
Slavná a zaručeně pravdivá vyprávění Ba-
rona Prášila v kabaretně laděné inscenaci.
Vstupné: 210 Kč.
Délka představení je 120 minut.

Výstava ve foyeru 

5. 2. / pondělí / 17:00 hodin
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ F. L. Gassmanna
Výstava potrvá do 31. 3. 2018.

Divadlo rozmanitostí

3. 2. / sobota / volné / 10:00 hodin
POHÁDKA NA PŘEDPIS
Jiří Jelínek, Tomáš Alferi
Autorská pohádka Divadla rozmanitostí  
o tom, co všechno se dá zažít při návštěvě 
u pana Doktora. V naší kouzelné divadelní 
ordinaci se předepisují především pohádky, 
které mají léčivé účinky.
Vstupné: 80 Kč. Pro děti od 3 let.

3. 2. / sobota / volné / 17:00 hodin
CLUB 4TEENS+
SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Jiří Ondra
Bezstarostný život bohatého a spokojeného 
člověka mu nic moc neříká. Touží po moři  
a dobrodružství. Hlavně se nikdy nenudit, 
zahnat hlad a zamilovat se tak, aby to ne-
bylo navždy. Ale najednou máš před očima 
krásnou tvář, jakou jsi nikdy neviděl… Sin-
dibádův koncert může (musí) začít!
Vstupné: 80 Kč. Pro děti od 8 let.

10. 2. / sobota / volné / 10:00 hodin
O TŘECH PŘADLENÁCH
Věra Herajtová
Kterak tři rozverné stařenky pomohly Li-
dušce ke štěstí… Inscenace Věry Herajtové 

na motivy klasické pohádky. Veselá lidová 
pohádka se zpěvy pro děti od tří let.
Vstupné: 80 Kč. Pro děti od 3 let.

17. 2. / sobota / volné / 10:00 hodin
Předpremiéra
ZLATOVLÁSKA
Jitka Raková na motivy klasické pohádky
Hudebně-loutková verze klasické pohádky 
pro divadla i mateřské školky. Známý příběh 
o zemské spravedlnosti a nadpozemské lásce, 
která je její pomocnicí. Inscenace loutkohe-
rečky souboru Divadla rozmanitostí Jitky Ra-
kové, která propojuje tradiční (klasické) prvky 
loutkového divadla se současnými. Předsta-
vení též prezentuje tvorbu řezbáře Vlasty 
Brože a autorské písně Tomáše Alferiho. 
Režie: Jitka Raková, dramaturgie: Jiří On-
dra, scéna, loutky, kostýmy: Vlastislav 
Brož, hudba: Adolf Hájek
Hrají: Jitka Raková, Tereza Karásková
Vstupné: 80 Kč. Pro děti od 3 let.

17. 2. / sobota / volné / 17:00 hodin
Premiéra
ZLATOVLÁSKA
Jitka Raková na motivy klasické pohádky
Hudebně – loutková verze klasické pohádky 
pro divadla i mateřské školky. Známý příběh 
o zemské spravedlnosti a nadpozemské lásce, 
která je její pomocnicí. Inscenace loutkohe-
rečky souboru Divadla rozmanitostí Jitky Ra-
kové, která propojuje tradiční (klasické) prvky 
loutkového divadla se současnými. Předsta-
vení též prezentuje tvorbu řezbáře Vlasty 
Brože a autorské písně Tomáše Alferiho. 
Režie: Jitka Raková, dramaturgie: Jiří On-
dra, scéna, loutky, kostýmy: Vlastislav 
Brož, hudba: Adolf Hájek
Hrají: Jitka Raková, Tereza Karásková
Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 3 let.

24. 2. / sobota / volné / 10:00 hodin
DRACULA 
Bram Stoker, Kateřina Baranowska
Inscenace podle slavné knihy Brama Sto-
kera. Loutky rozžijí příběh hraběte Dra-
culy. Mladík Jonathan dostane nelehký, ale 
výborně placený úkol od tajemného hra-
běte, který touží po jeho snoubence. Pře-
váží vidina bohatství, nebo láska ke krásné 
Míně? Spektákl nabitý napětím, humorem, 
hudbou a divadelní nadsázkou. 
Vstupné: 80 Kč. Pro děti od 8 let.

Program Městského divadla v Mostě
Únor 2018

Mostecké listy neodpovídají  
za správnost ani případnou 
změnu programu divadla.

MOSTECKÉ LISTY
Adresa redakce:
Mostecké listy
Magistrát města Mostu
Radniční 1/2
434 69 Most

Své názory a příspěvky do 
Mosteckých listů posílejte 
elektronicky na adresu:
listy@mesto-most.cz

Příští vydání Mosteckých listů: 
22. února 2018, 
uzávěrka příštího vydání:  
9. února 2018.
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I. FARMÁŘSKÁ 
SLAVNOST 2018

27. ledna 2018
8.00 - 12.00 hodin

1. náměstí v Mostě

Od 8.00 do 12.00 hodin proběhne trh plný farmářských výrobků, zabijačkových specialit a ochutnávka regionálních potravin.

K poslechu zahraje flašinetář Jan Roháč a kapela Staropražští pardálové. Akci moderuje Pavel Fekete.

ZÚČASTNĚTE SE SOUTĚŽE O NEJCHUTNĚJŠÍ  

MOSTECKÝ PREJT 2018
Soutěž bude probíhat od 9.00 do 11.00 hodin v označeném stánku.  

Prejt vyrobí a dodají certifikovaní řezníci, hodnotící porotou budou návštěvníci farmářské slavnosti.  

Vyhodnocení nejchutnějšího prejtu proběhne v 11.15 hodin na pódiu.

I. farmářskou slavnost 2018 pořádá statutární město Most, Okresní agrární komora Most a Severočeské farmářské trhy.

Změna programu vyhrazena.



Měsíc únor je z astronomického pohledu celkem zajímavý, i když po-
měrně dost mrazivý. Z astronomického hlediska to však má i své výhody. 
Mrazivé a zároveň bezměsíčné večery v neděli 11. a 18. února například na-
bídnou pohled na velmi bohatá zimní souhvězdí. Kombinace mrazu a jasné 
oblohy je pro astronomická pozorování přímo ideální, neboť vzduch je při 
takovémto počasí klidný a obraz v dalekohledu mimořádně klidný a ostrý. 
Únorové večerní obloze dominuje nad jižním obzorem souhvězdí Orion, 
které nabízí řadu zajímavých objektů pro pozorování.

Souhvězdí Orion je domi-
nantou večerní oblohy. Jde 
o velmi výrazné seskupení 
hvězd, nacházející se přibližně 
nad jižním obzorem. (Orion ob-
sahuje hned dvě hvězdy nej-
vyššího stupně jasnosti, tzv. 
první magnitudy – Betelgeuse 
a Rigel). Vedle těchto jasných 
hvězd je v něm velmi pozo-
ruhodná mlhovina s astrono-
mickým označením M42. Tato 
mlhovina je vlastně rodištěm 
nových hvězd. Je velmi zají-

mavá pro amatérské pozorovatele, neboť je tak jasná, že ji můžeme i v men-
ším dalekohledu vidět barevně. Uvnitř mlhoviny nás pak bezesporu zaujme 
pozoruhodná čtveřice hvězd, takzvaný Trapez, které jsou opět viditelné už 
v menším dalekohledu

Orion je bezesporu 
jedno z nejkrásnějších 
a nejvýraznějších sou-
hvězdí na obloze. Bylo 
známo už tři tisíciletí 
před rozkvětem řecké 
kultury a už tehdy pod-
něcovalo lidskou fanta-
zii. Ve starověké Mezo-
potámii – v nejstarších 
známých státních útva-
rech, ležících na území 
dnešního I ráku,  jej 
lidé nazývali Uru-anna 
(světlo oblohy). Izrae-
lité (předkové dnešních 
Židů) v něm viděli báj-
nou biblickou postavu 
Noemova pravnuk a, 
krále Nimroda.

Vlevo dole pod Ori-
onem je nejjasnější 

hvězda souhvězdí Velkého psa a nejasnější hvězda celé oblohy – Sírius. 
Najdeme ji snadno tak, že prodloužíme Orionův pás, dokud nedorazíme  
k velmi jasnému bodu, kterým je právě Sirius. Jméno Sirius pochází z řec-
kého slova seírios, což znamená blikotající, jiskřící. Toto jméno dostala 
hvězda od Řeků pro svoji blikotavou záři. To je způsobeno tím, že se Sirius 
nachází blízko obzoru. Neklid vzduchu proto způsobuje jeho poblikávání 
(scintilaci), zvláště za mrazivých nocí.

Sirius je pozorovatelný z každého obydleného místa na Zemi a má hvězd-
nou velikost −1,46m. Jedním z důvodů, proč je tak jasný je jeho relativně 
malá vzdálenost od země – je od nás vzdálen pouze necelých 8,6 světelných 
let, což z něj činí jednu z nejbližších hvězd (po dvou složkách trojhvězdy Alfa 
Centauri třetí nejbližší hvězda viditelná pouhým okem a nejbližší viditelná 
ve střední Evropě). Nachází se tak blízko, že u ní astronomové dokázali za-
znamenat vlastní velký pohyb o rychlosti úhlových 1,3 vteřiny ročně. Sirius 
patří mimo jiné k proudu hvězd souhvězdí Velké medvědice. Pohybuje se to-
tiž stejným směrem jako ony, což naznačuje jejich společný původ.

Každý z nás, kdo někdy spatřil Mléčnou dráhu, se divil, odkud vlastně vzala 
svůj působivý název. Ačkoliv legenda o rozlitém mléku na obloze je již věrně 
známa, není a nebyla zdaleka jedinou, která se k „pilíři noci“ váže. Dnes víme, 
že Mléčná dráha je část naší vlastní Galaxie, kde je koncentrace hvězd tak 
hustá, že se jejich vzdálené a slaboučké světlo slévá do mléčné záře. Pro naše 
předky však tento tajemný pohled do srdce naší galaxie představoval nevy-
čerpatelnou studnici mýtů a legend. Pojďme si některé stručně představit.

Marcus Manilius (1. stol. n. l.) uvedl různá vysvětlení pro vznik Mléčné dráhy. 
Jedním z popisů bylo, že je to šev, kde jsou spojeny dvě poloviny nebe – nebo 
naopak, je to místo, kde se nebe roztrhlo a tím místem k nám proniká svit  
z druhé strany. Nebo je to bývalá cesta Slunce, která je nyní v popelu. 

 Zdeněk Tarant – Astronomická společnost Most
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Astrookénko

Události v Mostě 1918–1928

25. července 1923: Jaroslav Putík
V Mostě se narodil spisovatel Ja-

roslav Putík. Školu navštěvoval po-
stupně v Mostě, v Ervěnicích,  a v Ne-
ratovích. Ještě před absolutoriem na 
Novinářské fakultě se stal redaktorem 
Lidových novin. Po vojenské službě 
nastoupil do Literárních novin, z nichž 
musel v roce 1959 odejít. Krátce byl 
zaměstnán v jiných periodikách, na-
příklad vedl dvouměsíčník Orien-
tace. Po jeho zrušení byl propuštěn  
a až do konce 80. let mu bylo znemož-
něno oficiálně publikovat. Pod cizími 
jmény překládal beletrii a publikoval 
v zahraničí. Jeho tvorba pak byla ší-
řena prostřednictvím samizdatu. Mezi 
jeho neznámější díla patří Muž s bři-
tvou, Smrtelná neděle, Brána blaže-
ných či Volný let voliérou. Za své 
dílo získal několik ocenění – dva-
krát Cenu Egona Hostovského nebo 
Cenu Českého centra Mezinárodního 
PEN klubu, jehož byl členem. Zemřel  
31. října 2013 v Praze.

1921 – 1923: Repre

Výstavba Hornického spolko-
vého domu neboli Repre začala  
v roce 1921 a byla financována z pro-
středků fondů důlních společností. 
Jméno jejího architekta není známo, 
na základě shodnosti některých prvků 
se lze domnívat, že jím mohl být Ka-
rel Kindl, který v podobném stylu  
a navíc ve stejné době vystavěl pro 
své potřeby dvě vily na Zahražanech.

Dne 22. prosince 1923 byl pak re-
prezentační dům předán zástupcům 
horníků jako vánoční dárek. Slavnost-
ního otevření se tehdy zúčastnili i mi-
nistr veřejných prací Antonín Srba  
a ministr pošt a telegrafů Alois Tučný.

Repre byla dvoupatrová budova 
postavená v rondokubistickém stylu, 
pro který byly typické hranaté a zá-
roveň zaoblené tvary portálů, říms 
apod. Stavební práce provedla firma 
Hroch a Hilse, sochařská výzdoba na 
hlavním průčelí z roku 1925 byla dí-
lem J. A. Paukerta.

V budově, která stála v Komen-
ského ulici ve východní části starého 
Mostu, se nacházelo několik sálů, 
kluboven, restaurace a kino Oko. 

V letech 1938–1945 nesla budova 
název Germaniapalast. Po válce jí ov-
šem původní název byl vrácen a Re-
pre se opět stalo centrem kulturního  
a společenského života. A to až do 
jeho demolice dne 31. března 1980.

Únor 1924: Krematorium / Mezi-
národní památník obětem II. svě-
tové války

Bylo dáno do provozu nové mos-
tecké krematorium. V mírném svahu 
Čepirožské výšiny bylo postaveno 
během rekordního jednoho roku po-
dle projektu vedoucího městského 
stavebního úřadu Ing. Antona Switila 
za spolupráce stavitele Adolfa Pic-
kenhana. Jako jeho předloha sloužilo 
brémské krematorium podle návrhu 
architekta H. W. Behrense. 

Jedná se o jednu z nepozoruhod-
nějších mosteckých staveb, vychá-
zející částečně z kubismu, z části se 
přibližující k neoklasicismu. Střed 
objektu tvoří čtvercová obřadní síň 
zakončená apsidou (výklenek, ve kte-
rém se nachází oltář) s přiléhajícími 
bočními místnostmi. Síň je zastřešena 
mohutnou měděnou kopulí. Předsu-
nutý vstup ve stylu antického chrámu 
je tvořen čtyřmi sloupy nesoucími 
trojúhelný nástavec s latinským nápi-
sem PAX (mír).

Krematorium bylo v provozu pa-
desát let, než byl v roce 1974 jeho 
provoz ukončen. V roce 1987 pak 
bylo zapsáno na seznam nemovitých 
kulturních památek. V devadesátých 
letech minulého století byl Minister-
stvem kultury schválen projekt jeho 
rekonstrukce na mezinárodní památ-
ník obětem 2. světové války. Vnější 
stavební úpravy trvaly dva roky,  
o další rok se pak prodloužila re-
konstrukce interiérů. V roce 1998 se 
uskutečnilo za účasti zástupců za-
hraničních ambasád jeho slavnostní 
otevření. Památník je vybudován ve 
smyslu Ženevských konvencí k piet-
nímu uctění obětí ze čtrnácti evrop-
ských zemí. 

Je zde umístěna expozice přibližu-
jící události let 1938–45 na Mostecku. 
Součástí je i unikátní databanka, je-
jímž prostřednictvím je možné do-
hledávat jednotlivé osoby úzce spjaté  
s obdobím 2. světové války.

(im)

Sto let od vzniku republiky
V letošním roce, kdy uplyne 100 let od vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, si připomeneme alespoň některé důležité 
momenty a díla, které právě v té době v Mostě vznikaly.
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Společnost AGROTEC servis s.r.o., 
člen skupiny AGROTEC a.s., 

jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů 
zemědělské, stavební a dopravní techniky pro  

Českou a Slovenskou republiku 

HLEDÁ VHODNÉHO UCHAZEČE NA POZICI: 

Přijímací technik servisu  
stavebních strojů 

CASE CONSTRUCTION 
pro svou pobočku  

v Louce u Litvínova.

Více info na www.agrotec.cz nebo na mailu  
kariera@agrotec.cz
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Kvalitní české matrace a postele
matrace, rošty, postele a lůžkoviny pro zdravý spánek po celou noc...

www.matrace-matex.cz

prodejna Teplice
Masarykova třída 1799, Teplice
Tel.: +420 734 315 157

prodejna Most
Tř. Budovatelů 3074/132, Most
Tel.: +420 734 315 152
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Akce 1+1 na více než 15 matrací
Akce Únor - matrace Body -30%

Rošty za nejnižší ceny
Lůžkoviny od 399,-
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Křížovka: Tajenku zašlete na adresu redakce do 9. února. Výherce a znění tajenky bude zveřejněno v následujícím čísle Mostecký listů. Luštitelům přejeme 
hodně štěstí. Tajenka listopadové křížovky: MEZI MAGISTRÁTEM A HOTELEM CASCADE JE NOVĚ V PROVOZU VEŘEJNÉ KLUZIŠTĚ. Výhercem se stal pan 
Jiří Hrneček z Mostu. Tajenka prosincové křížovky: PŘEJEME SVÝM ČTENÁŘŮM POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍ SVÁTKŮ. Výherkyní se stala paní Kateřina 
Hantáková ze Žatce. Vylosovaní křížovkáři obdrží od redakce malý dárek.
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Strup

Rybářská sí

Skladiště

2. část 
tajenky

Ku

Pohyb tágem

Vlast

Řeka a sídlo 
Estonska

Toulat se 
smysly

Bouda  
na tržišti

Chem. zn. 
Chromu

Sídlo Francie

SPZ aut
Olomouce

O co

Lilkovitá 
rostlina

České  
aerolinie

Anglicky 
to

Zametat

Citoslovce 
nelibosti

Slezská řeka

Slovensky 
jehla

Druh střely

Zvuk zvonku

Čistič oken

Zn. našich 
letadel

Část křivky

Vojenská 
prodejna

Hora Řecka

Zastávka
Syn Pelegův

Zcela

Japonská 
potapěčka

Kolos

Hlodavec

Váleček másla 
či brousek

Smutek

Druh pepře

Severský 
bůh

Výrobek firmy 
Branka

Kód letiště 
Paulo Alfonso

6. část 
tajenky
SPZ aut 
Rokycan

SPZ aut 
Mostu

Indonéská 
činná sopka

Římských  
505

SPZ aut 
Tábora

Karetní  
odpor

Opak  
připsat Usrknutí Kód letiště 

Telupid
Pokojové 
rostliny

Podniková 
norma  

zkr.

Organizace 
technických 
a kontrolních 

orgánů

Ruská řeka Zrak
Obsluhy 

snovacích 
strojů

Vydávati zvuk 
jako hodiny 

(řidčeji)

Chemická 
značka 
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Jméno psa

Slovensky 
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R
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mouky



Pochůzkář i vyšetřovatel

Václav Hříbal se sice  
v roce 1946 narodil v Tep-
licích, ale již od svých šesti 
let žije v Mostě, který mu, 
jak říká, přirostl k srdci. 
Svou profesní kariéru zahájil  
v dubnu 1968, kdy nastoupil  
k Veřejné bezpečnosti nej-
dříve v obvodním oddělení 
Havraň, následně působil 
jako hlídkař (pochůzkář) v že-
lezničním oddělení v Mostě. 

Začínal takříkajíc od píky, 
postupně prošel různými po-
zicemi a věnoval se různým 
činnostem. Vystudoval Vyso-
kou školu SNB v Bratislavě. 
Z pochůzkáře se postupně 
vypracoval na zástupce ná-
čelníka obvodního oddělení 
Most 1 a nakonec i na šéfa 
všech oddělení v mostec-
kém okrese. Působil zejména 
jako vyšetřovatel, věnoval se 
obecné, násilné i hospodář-
ské kriminalitě a nakonec se 
zaměřil na pracovní úrazy.  
V osmdesátých letech od po-
licie nakonec odešel a vystří-
dal různá povolání. Pět let 
například působil jako ředitel 
autodromu. 

„Byly to roky sbírání cen-
ných zkušeností, které jsem 
poté bohatě využil jako ře-
ditel městské policie, ať už 
šlo o metody policejní práce, 
nebo o možnost řídit velké 
kolektivy čítající až něko-
lik desítek lidí,“ říká Václav 
Hříbal. 

Od pořádkové služby k 
městské policii

Na začátku devadesátých 
let začal Václav Hříbal pra-
covat v odboru veřejného 
pořádku Městského úřadu 
v Mostě a již v únoru roku 
1991 ho tehdejší tajemník 
Miroslav Martinovský po-

věřil úkolem připravit zalo-
žení městské policie. Jelikož 
v té době ještě nebyl v plat-
nosti zákon o obecní polici, 
plnila její úkoly zpočátku po-
řádková služba. 

„Ty začátky byly samo-
zřejmě složité, ale nakonec 
se nám podařilo všechny ob-
tíže překonat. Jelikož jsme 
začali působit s velkým před-
stihem, využili jsme příle-
žitosti a úspěšně lobbovali 
přímo u zákonodárců, takže 
jsme výrazně ovlivnili koneč-
nou podobu přijatého zákona 
o obecní policii. Samotná 
městská policie pak vznikla 
v roce 1992 přijetím příslušné 
obecně závazné vyhlášky mo-
steckým zastupitelstvem. Ku-
riózní je, že ji nedopatřením 
podepsal pouze tehdejší sta-
rosta Bořek Valvoda a chyběl 
na ní podpis místostarosty Jo-
sefa Hojdara. Podle některých 
názorů tak městská policie ve 
skutečnosti vznikla až o dva 
roky později, kdy se podařilo 
odstranit všechny nesrovna-
losti. Na naši praktickou čin-
nost to však nemělo žádný 
vliv,“ usmívá se Václav Hří-
bal, který byl jmenován prv-
ním velitelem mostecké měst-
ské policie. 

Boj proti pouliční 
kriminalitě

Od samého počátku se 
mostecká městská policie 
zaměřovala na úzkou spolu-
práci nejen s místními oddě-
leními Policie České repub-
liky, ale i s dalšími obecními 
policiemi ze srovnatelně vel-
kých měst, ale třeba i z Prahy 
nebo Brna. Vzájemně si pře-
dávaly zkušenosti, což bylo 
důležité zejména v počát-
cích, kdy se teprve formo-
valy pravomoci, působnost  
a metody práce. 

„Při své práci jsme se za-
měřovali zejména na takzva-
nou situační, tedy pouliční 
kriminalitu. Most na tom byl, 
co se týče kriminality, tak-
řka nejhůř v celé zemi, přesto 
se nám podařilo docílit toho, 
že se situace postupně zlep-
šovala a kriminalita klesala. 
Bylo to sice jako na hou-
pačce, ale v jednu chvíli se 
nám podařilo postoupit až na 
85. místo v České republice. 
Velmi důležitý byl i postoj 
občanů, kteří nás zpočátku 
vnímali jako černé šerify, 
což se mi vůbec nelíbilo. 
Jsem proto rád, že se nako-
nec ujalo označení strážník 
nebo městský policista,“ vy-
světluje tehdejší velitel měst-
ské policie. 

Z původní sestavy dodnes 
slouží u městské policie de-
vět jejích příslušníků. Tito 
pamětníci byli svědky nejen 
nárůstu respektu městské po-
licie, ale i stále přibývajících 
úkolů. K dispozici mají stále 
modernější a rozsáhlejší vy-
bavení. Mezi významné udá-
losti v historii patřilo pořízení 
dvou prvních kamer v pro-
sinci roku 1994, které se staly 
základem dnešního rozsáh-
lého kamerového systému. 
Ten slouží jak k prevenci, tak 
k případné identifikaci a do-
padení pachatelů.

K efektivitě městské po-
licie výrazně přispěly i dlou-
holeté zkušenosti Václava 
Hříbala, který uplatnil řadu 
metod policejní práce. „Na 
území města bylo určeno 64 
kontrolních bodů, v jejichž 
blízkosti se službu konající 
strážník musí nacházet vždy 
deset minut před a deset mi-
nut po určené hodině. Plnění 
této povinnosti průběžně kon-
troluje nejen vedoucí směny, 
ale i ředitel a jeho zástupce,“ 
přibližuje jednu z těchto me-
tod Václav Hříbal. 

O úspěších městské po-
licie svědčí mimo jiné i to, 
že strážníci získali povolení 
k vytvoření vlastního pra-
poru, který splňuje veškerá 
heraldická pravidla a na nějž 
je bývalý ředitel obzvláště 
hrdý. Ve své funkci nakonec 
skončil v polovině roku 2007 
a od té doby působil jako re-
ferent stížností. 

Spokojený důchodce

Na zasloužený odpoči-
nek odešel Václav Hříbal na 
konci loňského roku. Věnuje 
se zejména své rodině, tedy 
manželce Heleně a svým čty-
řem synům a dceři. Je nejen 
trojnásobným dědečkem, ale 
díky očekávanému přírůstku 
do rodiny se v dubnu stane 

i pradědečkem. „Návrat do 
práce neplánuji, už jsem 
opravdu unavený. Určitě se 
ale nenudím, protože mám 
hodně ‚restů‘, zejména v naší 
domácnosti, které se teď sna-
žím dohonit,“ usmívá se.

Na své působení u měst-
ské policie bude podle svých 
slov rád vzpomínat. „Se 
všemi podřízenými i nadří-
zenými se mi vždy výborně 
spolupracovalo. Rád bych 
jim touto cestou poděko-
val, protože to byly opravdu 
krásné roky. Přeji městské 
policii, aby si udržela svůj 
standard, který za ty roky zís-
kala, a aby se jí v práci dařilo. 
Jaroslav Hrvol je podle mého 
názoru dobrý ředitel, který 
má velký potenciál a všechny 
předpoklady k úspěšnému 
vykonávání své funkce. A je-
likož se pokládám za patriota, 
rád bych popřál vše dobré  
i Mostu a jeho občanům,“ 
uzavřel Václav Hříbal. 

Uznání jeho práci vyslo-
vil i současný ředitel městské 
policie Jaroslav Hrvol: „Pana 
Václava Hříbala jsem poznal 
hned po nástupu k Městské 
policii Most v roce 2009, kde 
pracoval jako referent stíž-
ností. Jednalo se o nejstaršího, 
ale zároveň i nejzkušenějšího 
pracovníka v městské poli-
cii. Vždy byl ochoten mlad-
ším spolupracovníkům pora-
dit, či poskytnout požadované 
informace z historie městské 
policie. Během svého půso-
bení v našich řadách vždy od-
váděl kvalitní práci a dbal je-
jího dobrého jména. Jsem rád, 
že mu mohu touto cestou po-
děkovat za odvedenou práci 
ve prospěch městské policie.“

A k řediteli městské po-
licie se přidal i primátor Jan 
Paparega: „Práce, kterou pan 
Václav Hříbal odvedl nejen 
pro městskou policii, ale ze-
jména pro celé naše město, si 
velmi vážím. Díky jeho úsilí 
máme nyní na co navazovat 
a můžeme dále pracovat na 
zvyšování bezpečnosti Mos-
tečanů. Přeji mu hodně štěstí 
a zdraví do dalších let na 
jeho zaslouženém odpočinku 
a doufám, že na práci u měst-
ské policie bude vzpomínat  
v dobrém.“

Petr Dundek
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Městská policie si v loňském roce připomněla 25. vý-
ročí svého založení. Dnes je respektovanou institucí, 
která výrazně přispívá k potírání kriminality, brání ru-
šení veřejného pořádku a pomáhá Mostečanům zís-
kávat pocit bezpečí. Kořeny městské policie sahají do 
počátku devadesátých let a u jejího zrodu stála sku-
pina lidí v čele s VÁCLAVEM HŘÍBALEM. Ten ji vedl ná-
sledujících 15 let. 

Zajímaví lidé

Most mi přirostl k srdci, říká Václav Hříbal, který stal u založení městské policie

Foto: Archiv Václava Hříbala
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správa MOST
a bezpečnostní technik – praxe 4 roky v báňském provoze, odborná způsobi-
lost dle vyhl. č. 298/2005 Sb. – bezpečnostní technik, závodní nebo závodní lomu, 
odborná způsobilost dle z. č. 309/2006 Sb. vítána, ŘP sk. B, 
kontakt Ing. Ulrychová, 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz

provoz OBRNICE
a  úpravárenský dělník s obsluhou VZV
a  obsluha zemních strojů – buldozer, kolový nakladač
kontakt p. Matějka, 476 133 324, e-mail: matejka@keramost.cz
a provozní elektrikář s vyhl. č. 50/1978 Sb. § 6
kontakt p. Zeman, 476 133 314, e-mail: zeman@keramost.cz
a  provozní zámečník - soustružník – platné svářečské zkoušky, praxe
kontakt p. Procházka, 476 133 319, e-mail: prochazka@keramost.cz  

provoz PRUNÉŘOV
a  operátor s obsluhou VZV
a  provozní zámečník – platné svářečské zkoušky, praxe
kontakt p. Laitl, 474 638 082, e-mail: laitl@keramost.cz  

provoz ŽELENICE
a  provozní zámečník – platné svářečské zkoušky, praxe
kontakt Bc. Holeček, 476 140 147, e-mail: holecek@keramost.cz 

provoz CHANOV
a  řidič nákladního automobilu – ŘP sk. C, profesní průkaz, průkaz strojníka 

vítán
kontakt Bc. Holeček, 476 140 147, e-mail: holecek@keramost.cz 



Dne 20. ledna 2018 byly v reprezentačních prostorách budovy Magistrátu města Mostu, 
za přítomnosti rodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, přivítány do života děti, na-
rozené v měsíci říjnu 2017.

Kryštof Bláha, Viktorie Čermáková, Adéla Dvořáková, Denis Džurdženík, Viktor Petr Engel, Václav 
Halada, Adéla Horáková, Sarah Hottmarová, Barbora Jahodářová, Markéta Ježková, Miroslav 
Jirků, Enis Kabeláč, Edith Elodie Kabourková, Sofie Kapounová, Ondřej Kazda, Matyáš Klepačka, 
Nela Kočí, Ondřej Komárek, Ema Konečná, Adam Josef Kozelka,  Jan Kratochvíl, Lucie Lešnerová, 
Eliška Matoušková, Štěpán Michálek, Jiří Mrázek, Anna Padalíková, Daniela Pašková, Tomáš 
Potanec, Anna Prosová, Tomáš Skopec, Nela Svobodová, Michal Sýkora, Karolína Ševčíková, 
Kateřina Šmídlová, Adéla Štrosová, Katrin Šulcová, Nicol Marie Voláková, Ella Vyleťalová

Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu rodičů.
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 Sejměte si mobilem QR kód kalendáře 
kulturních akcí a budete vždy vědět, co se 
právě děje v Mostě.

Nasnímejte si do svého chytrého mobilu QR 
kód a budete mít Listy on-line stále při sobě! 

Anička Prosová,
5. 9. 2017

Denis Džurdženík, 
11. 10. 2017

Malvína Herzinová, 
19. 9. 2017

Mostecká miminka...

Významné kulturní a sportovní akce v roce 2018
Farmářské slavnosti 27. 1. 1. náměstí
Přijetí sportovců 29. 1. magistrát
Reprezentační ples města Mostu 24. 2. Repre
Divadelní ples 16. 3. městské divadlo 
Velikonoční jarmark 26. – 30. 3. 1. náměstí
Dny vína 12. – 13. 4. Benedikt
Zahájení turistické sezony 21. a 22. 4. místo bude upřesněno
Majáles 27. 4. 1. náměstí/areál Benedikt
Promenádní koncert 17. 5. 1. náměstí
Pivní a gulášové slavnosti 19. 5. 1. náměstí
Oslavy založení republiky 26. 5. areál děkanského kostela
Promenádní koncert 31. 5. 1. náměstí
The Most RALLY #3 1. a 2. 6. autodrom
Dračí lodě 8. a 9. 6. Matylda
Farmářské slavnosti 9. 6. 1. náměstí 
Miniveletrh cestovního ruchu 12. 6. pod ochozem magistrátu
Promenádní koncert 14. 6. 1. náměstí
Den magistra Edwarda Kelleyho 16. 6. hrad Hněvín
T-Mobile Olympijský běh 2017 20. 6. autodrom, Polygon
The Most Historic Grand Prix 22. – 24. 6. autodrom
Promenádní koncert 28. 6. 1. náměstí
Promenádní koncert 12. 7. 1. náměstí
Triatlon 22. 7. Matylda a okolí
Promenádní koncert 26. 7. 1. náměstí
Malířské sympozium 1. – 8. 8. Benedikt
Promenádní koncert 9. 8. 1. náměstí
Night Run 11. 8. 1. náměstí, Jiřího z Poděbrad, Šibeník
Folkový Most 17. 8. Benedikt
Letní hry seniorů 22. 8. hipodrom
Promenádní koncert 23. 8. 1. náměstí
Czech Truck Prix 31. 8. – 2. 9. autodrom
Divadelní vinobraní 5. 9. 1. náměstí
Mostecká slavnost 8. 9. areál děkanského kostela
Farmářské slavnosti 29. 9. 1. náměstí
Den seniorů 29. 9. 1. náměstí
Ukončení turistické sezony 29. – 30. 9. místo bude upřesněno

Říjen pro neziskovky 1. – 31. 10. magistrát, Central, jednotlivé 
organizace

Koncert ke státnímu svátku,  
Cena města Mostu 25. 10. městské divadlo

Běh kolem jezera 28. 10. areál děkanského kostela, jezero Most
Festival Young for Young 29. 10. – 3. 11. městské divadlo 
Noc divadel 18. 11. městské divadlo
Vánoční trhy 30. 11. – 21. 12. 1. náměstí
Adventní koncert 1. 12. děkanský kostel
Rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 1. náměstí
Předání světla sv. Barbory 7. 12. 1. náměstí
Farmářské slavnosti 8. 12. 1. náměstí
Silvestr 31. 12. 1. náměstí

Červeně označené časy a místa se ještě mohou změnit.

Statutární město Most nabízí k pronájmu:
Prodejní stánek „C“ o výměře 9 m² 
umístěný na tř. Budovatelů v Mostě 
(naproti obchodnímu centru Central), 
za účelem prodeje tisku, tabákových 
výrobků, cukrovinek, balených potra-
vin a občerstvení, na dobu neurčitou, 
a to v nabídkovém řízení formou vol-
né nabídky, s minimální výší nájemné-
ho 1 000 Kč/m2/rok, tj. 9 000 Kč/rok. 
Kontaktní osoba: Petra Eiglerová, tel. 
476 448 387

Před padesáti lety, dne 16. 12. 1967, 
uzavřeli manželství Petr a Marie 
Klepišovi. Zlatou svatbu přišli dne 
16. 12. 2017 oslavit do obřadní síně 
města Mostu, kde je znovu symbo-
licky oddala Blanka Nešporová, člen-
ka Zastupitelstva města Mostu. K vý-
znamnému výročí blahopřejeme.

Statutární město Most nabízí k prodeji
V Okružní ulici pavilony D, E a G bývalé 17. ZŠ, pozemku p.č. 4975/383, včetně 
části této ppč. 4975/383 o výměře 2 707 m2 v k.ú. Most II, jako celek. 
Minimální kupní cena ve výši 17 100 000 Kč.
Kontaktní osoba Monika Vršitá, tel. 476 448 421.

Nabídkové řízení je provedeno formou obálkové metody. Termín odevzdání nabí-
dek do 14. února 2018 do 11 hodin prostřednictvím recepce v přízemí budovy Ma-
gistrátu města Mostu, Radniční 1, 434 69 Most.

Do konce května je možné podávat 
návrhy na udělení Ceny města Mostu

Máte ve svém okolí někoho,  
o němž se domníváte, že se zasloužil 
o rozvoj či popularitu našeho města? 
Znáte úspěšného vědce, umělce, lékaře 
či kohokoli dalšího, kdo svou prací po-
máhá vytvářet pozitivní image Mostu? 
Vážíte si svého šéfa, učitele, profe-
sora? Domníváte se, že by jeho práce 
a morální hodnoty měly být oceněny? 
Pak neváhejte a navrhněte jej jako kan-
didáta na Cenu města Mostu.

Toto prestižní ocenění je udělo-
váno občanům, právnickým osobám 
nebo dalším subjektům, kteří se kon-
krétním způsobem zasloužili o roz-

voj města a jeho popularizaci v České 
republice a zahraničí. Cena může být 
udělena jak rodilým Mostečanům, tak 
těm, kteří sice nemají Most zanesen  
v rodném listě, ale k rozvoji města 
svou prací či jinou činností přispěli. 
Může jít o jedince, kolektivy, organi-
zace... Cena může být udělena také in 
memoriam. Návrhy je možné podávat 
Miroslavě Fichtnerové z odboru škol-
ství, kultury a sportu mosteckého ma-
gistrátu (telefon 476 448 443, e-mail 
Miroslava.Fichtnerova@mesto-most.
cz) do konce května letošního roku. 

(red)
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MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ NA ÚNOR 2018

2. 2. 2018 VÝLET NA LETIŠTĚ
pátek  výlet pro děti i dospělé v době pololetních prázdnin,  
 cena 300 Kč/osoba, na akci je nutné přihlásit se předem

10. 2. 2018 POHÁR SVČ MOST
sobota turnaj ve šprtci a air-hockeyi, od 10 do 18 hodin v SVČ

17. 2. 2018 AKVATERA
sobota akvarijní trhy od 9 do 12 hodin v SVČ, vstupné: 20 Kč/dospělí,  
 děti do 15 let zdarma

18. 2. 2018 „MASOPUSTNÍ REJ“
neděle průvod masek z 1. náměstí do SVČ, sraz v 14:45 hodin  
 na 1. náměstí, soutěžně zábavný program s malým  
 občerstvením, vstup: kostým, maska

21. 2. 2018 TURNAJ VE VOLEJBALU – SŠ DÍVKY
středa od 8 hodin v SVČ

28. 2. 2018 TURNAJ VE VOLEJBALU – SŠ CHLAPCI
středa od 8 hodin v SVČ

Na měsíc BŘEZEN připravujeme: VEČÍREK SVČ – 17. 3. 2018, „Sejdeme 
se v saloonu…“

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ MŠMT

13. 2. 2018 OK olympiády v anglickém jazyce – kategorie I.A, I.B
14. 2. 2018 OK olympiády v německém jazyce – kategorie I., II., III.A 
15. 2. 2018 OK olympiády v anglickém jazyce – kategorie II.A, II.B
20. 2. 2018 OK zeměpisné olympiády – kategorie A, B, C, D
21. 2. 2018 OK olympiády v anglickém jazyce – kategorie III.A

O termínech konání budou všechny školy informovány, všechny 
informace budou rovněž na webových stránkách v sekcích „akce“  
a „soutěže MŠMT“.

MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÁ ŠKOLIČKA

20. 2. 2018 MAŠKARNÍ BÁL 
úterý soutěže, hry, tanec, vyhodnocení masek, od 10 do 12 hodin  
 v MC, vstupné 40 Kč/rodina 

27. 2. 2018 FOCENÍ S KAČKOU DOLEJŠOVOU
úterý velikonoční tématika – 3 ks foto 13 x 18 cm za 299 Kč, od 9 hodin  
 v SVČ, zájemci se mohou hlásit předem v MC  
 nebo na tel. 603 565 783, e-mail: materske.centrum@svc-most.cz

Středisko volného času, Most, 
Albrechtická 414, příspěvková organizace
e-mail: program@svc-most.cz, 
www.svc-most.cz
Most, Albrechtická 414, tel: 603 707 310

Seriál Severočeské teplárenské: Odkud proudí teplo
Více než třicet tisíc domácností  

v Mostě a Litvínově nemusí před ka-
ždou zimou řešit pro jiné běžné sta-
rosti – nakoupit zásoby paliva, ne-
chat vyčistit komín či zkontrolovat 
kotel. Stačí jim prostě otočit kohout-
kem u svého radiátoru a do domovů 
jim proudí teplo. Odkud se bere? A je 
to opravdu tak snadné?

Komfortního vytápění z velkého 
dálkového zdroje si Mostečané uží-
vají od šedesátých let minulého sto-
letí, kdy vyrůstalo nové město. V roce 
1978 byl dokončen horkovod do Lit-
vínova, což pro zdejší obyvatele zna-
menalo výrazné zlepšení ovzduší ve 
městě, kde se do té doby topilo v ma-
lých kotelnách. Centrální vytápění  
z jedné velké teplárny tak přináší ne-
malé výhody.

První z nich je fakt, že jeden 
velký zdroj, navíc přísně regulovaný 
a hlídaný státem, neznečistí ovzduší 
tolik, jako několik malých. Zkuste 
se někdy v zimě nadechnout upro-
střed Mostu a pak o pár kilometrů 
dál v malém městě s mnoha komíny. 
Jak jsme napsali na začátku, neza-
nedbatelný je i komfort. O všechno 

– palivo, obsluhu, údržbu, revize  
i investice – se stará teplárna a dis-
tribuční společnost, u nás je to Se-
veročeská teplárenská. Ta dodává 
do Mostu a Litvínova teplo z tep-
lárny v Komořanech, která pracuje 

v režimu kombinované výroby tepla 
a elektřiny. „Znamená to, že ener-
gii z uhlí dokáže využít na maxi-
mum. Zatímco v klasické elektrárně 
ze tří vagónu uhlí využijeme jen je-
den na výrobu elektřiny a zbylé dva 

jsou ztráty, v komořanské můžeme 
z jednoho vagónu vyrobit elektřinu, 
z druhého získáme teplo a jen jeden 
vagon padne na ztráty,“ vysvětluje 
Petr Horák, ředitel Severočeské tep-
lárenské.

To se samozřejmě projevuje i na 
dobré ceně tepla, kterou může Seve-
ročeská teplárenská svým zákazníkům 
nabídnout. Je přitom dobré vědět, že 
cena tepla je v ČR státem kontrolo-
vaná, tedy teplárna smí do ceny pro-

mítnout jen zcela prokazatelné a opod-
statněné náklady a nemůže ji zvyšovat 
podle libosti. Mezi výhody centrál-
ního zásobování tepla bezesporu pa-
tří i bezpečnost – teplárna leží dál od 
města a teplo přivádí voda. A ta, jak 
známo, ani nehoří ani nevybuchuje.

Není proto vůbec divu, že obliba 
tepláren se za poslední desetiletí ni-
jak nemění, jak dokládá náš graf. 
Tímto způsobem zajišťuje svou tepel-
nou pohodu 1,5 milionu domácností  
v České republice.

Otázka pro ředitele: O jak dlouhé 
tepelné rozvody se staráte?

Teplárenskou soustavu, která zá-
sobuje Most a Litvínov, tvoří téměř 
150 kilometrů sítí. V Komořanech 
přebíráme z výroby horkou vodu  
o teplotě 140 ºC, která putuje páteř-
ními horkovody do obou měst. Ve vý-
měníkových stanicích, kterých obslu-
hujeme 115, pak touto horkou vodou 
ohříváme jednak vodu do radiátorů  
a jednak pitnou vodu na teplou, která 
teče z kohoutků. Naše práce končí  
u vstupu do domu.

Kateřina Táborská
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Veronika Dobiášová zvítězila při turnaji Algeria Junior International 2017
Veronika Dobiášová po získání 

bronzové medaile na JIS Yonex Slo-
vak Junior 2017, dosáhla dalšího vy-
nikajícího sportovního úspěchu, když 
dokázala zvítězit ve dvouhře dívek na 
turnaji BWF Algeria Junior Internati-
onal 2017, který se konal v listopadu 
až v dalekém Alžírsku.

Před samotným turnajem stihla 
ještě absolvovat přípravný trénink  
s alžírským národním týmem v centru 
Salle OMS Harcha Hacéne a následně 
se vydala na úspěšnou cestu turnajem. 
Postupně dokázala ve dvouhře pora-
zit všechny své soupeřky z Alžírska 
či z Egypta, přičemž ve finále zvítě-
zila ve velmi bouřlivé atmosféře tur-
najovou jedničkou a africkou hráčkou 
číslo dvě, Hallou Bouksani po setech 
21:16 a 21:12. 

Při následném slavnostním ce-
remoniálu tak zazněla česká státní 
hymna a na nejvyšším bodě byla vzty-
čena česká vlajka. Veronika Dobiá-
šová po převzetí cen poskytla něko-

lik rozhovorů pro alžírskou televizi  
a další novináře. Tento vynikající spor-
tovní úspěch mladé mostecké spor-
tovkyně, je její vůbec první vítězství 
v mezinárodního okruhu Junior In-
ternational, kterým nejen že přepsala 
na sportovní úspěchy bohatou historii 
místního klubu Super Stars Most, ale 
zároveň získala do světového junior-
ského žebříčků 850 bodů. 

Veronika Dobiášová je jedním 
z největších talentů Badmintonové 
Akademie Lukáše Kroce a mostec-
kého klubu Super Stars. Zároveň je  
i studentkou mosteckého Podkruš-
nohorského gymnázia, kde studuje 
ve čtvrtém ročníku obor se spor-
tovní přípravou, což ji umožňuje 
skloubit kvalitní vzdělávání s nároč-
nou sportovní přípravou. Před blí-
žící se maturitou čeká na Veroniku 
ještě mnoho výzev a to nejen v po-
době účasti na mezinárodních světo-
vých turnajích. 

Vilém Kunz

Foto: Lukáš Kroc

Foto: Archiv klubu Mostečtí lvi

Foto: Archiv BHC Baník Most

Mostecké lvy 
čekají na domácím 
ledě dvě utkání

Dvě utkání na domácím ledě če-
kají hokejový klub Mostečtí lvi během 
února v rámci Krajské ligy mužů Ús-
teckého kraje. V zimním stadionu po-
stupně změří síly se Stadionem Lito-
měřice (sobota 3. února) a SK Kadaň 
(sobota 17. února). Zápasy začínají 
vždy od 17:30 hodin, vstup je zdarma. 
Informace o každém utkání je možné 
najít na webových stránkách www.
mostectilvi.cz, kde bude rovněž k dis-
pozici on-line vysílání. Po posledním 
utkání základní části dne 17. února 
bude následovat play off.  (dun)

Třetí ročník bowlingové ligy klubů seniorů
Bowlingové dráhy na 

Benediktu byly svědky již 
3. ročníku oblíbené bow-

lingové ligy seniorů mo-
steckých klubů. Akce se 
zúčastnilo všech 8 mos-

teckých klubů seniorů s A 
a B týmy. Celkový počet 
hráčů byl 82 osob. Vítězem  
A týmu se staly Mašinky,  
v B týmu uspěli Voraři. 
Mezi ženami bodovaly Dáša 
Topinková, Jana Bullová  
a Ludmila Hlebová, v pří-
padě mužů slavili úspěch 
Jiří Topinka, Josef Matyáš  
a Josef Houška.

Bowlingový turnaj při-
pravil Josef Houška ve spo-
lupráci s Janem Čepelákem  
a Klubem seniorů za finanční 
podpory města Mostu. 

(red)Foto: Archiv Josefa Houšky

Stolní hokej: tři republikové tituly 
zůstaly v Mostě

Mostecké Středisko volného času 
hostilo poslední listopadový víkend 
mistrovské souboje v billiard-hoc-
keyi šprtci a v air-hockeyi. Nejúspěš-
nějším týmem billiard-hockeyové 
části byl BHK Orel Boskovice, jehož 
členové v čele s Jakubem Davidem 
kompletně ovládli medailové pozice 
v kategorii mužů. Zlato pro tento tým 
vybojovala v kategorii žen také Petra 
Zajíčková. Domácí bodovali v mlá-
dežnických kategoriích. Mezi mlad-
šími žáky zvítězil Ondřej Matura 
(Netopýři Most). Druhou příčku ob-
sadil David Kučera (BHC 15. ZŠ 
Most), který si zároveň odnesl i tro-
fej pro vítěze Českého poháru mezi 
mladšími žáky. Bronz v téže katego-

rii vybojoval David Klíma z Mezi-
boří. V kategorii juniorů obsadil třetí 
místo Matyáš Vaníček (BHC StarCo-
lor Most „B“).

V air-hockeyi se mostečtí rado-
vali ze dvou mistrovských titulů díky 
Janu Kusému v kategorii juniorů  
a Ladě Semové v kategorii žen. Oba 
si tím mj. zajistili účast na mistrovství 
Evropy 2018 na Slovensku. V kate-
gorii mužů a družstev slavili účastníci 
z jižní Moravy.

Vedle titulárních sponzorů se na 
zabezpečení akce finančně podílelo  
a město Most a Ústecký kraj. Prostory 
a další zázemí poskytl spolupořadatel 
akce Středisko volného času Most.

Jakub Hasil



Slovo má Jakub Šimůnek

Loňská dostihová sezona je z na-
šeho pohledu určitě výrazně lepší, 
než ta předešlá. Máme za sebou sedm 
dostihových dnů. Absolvovali jsme 
více než padesát dostihů, zatímco  
v roce 2016 pouze 36. Podařilo se 
nám uspořádat významné a kvalitní 
dostihy, které jsou velice slušně ob-
sazeny. To se projevilo i v nárůstu vý-
plat sázejícím – částka se blíží pěti 
milionům Kč. Bude to meziroční ná-
růst o více jak 50 %. 

Největší divácký úspěch měla 
Velká mostecká steeplechase na 
konci srpna. Je to skvělý dostihový 
den pro rodiny s dětmi. Rádi bychom 
z něj udělali tradiční kulturní udá-
lost roku. Loni přišlo 2900 platících 
diváků, k tomu přibližně 1000 dětí  
a dalších 750 lidí bylo od koní. V prů-
běhu dne se tedy po hipodromu pohy-
bovalo téměř 5000 lidí, což je několi-
kanásobně více než loni. 

Máme zájem, v souladu s přáním 
nového majitele, zatraktivnit areál, 
přitáhnout co nejvíce návštěvníků  
a být volnočasovou příměstskou zó-
nou. Proto jsme již letos vybudovali 
nové dětské hřiště s grilovištěm. Lidé 
si k nám chodí odpočinout s celou ro-
dinou, pořádají pikniky, oslavy, při-

bývá svateb. S tím souvisí i pořádání fi-
remních akcí a využívání doplňkových 
sportovních aktivit na hipodromu – in-
-line dráhy a fotbalgolfu. Fotbalgolfy 
jsou včetně našeho pouze dva v re-
publice. Ale nezapomínáme ani na ná-
vštěvníky dostihů. Modernizovali jsme 
celý televizní okruh, který je kom-
pletně ve full HD rozlišení. Pořídili 
jsme speciální hydraulické nůžky na 
zastřihování našich živých plotů, což je 
výrazná pomoc pro náš technický tým. 
Aktuálně připravujeme dostihový ka-
lendář pro rok 2018. Rádi bychom udr-
želi minimálně sedm dostihových dnů 
jako letos, to se ukazuje být pro nás op-
timální. Neméně důležité je zajistit do-
statek sponzorů dostihového sportu, 
což znamená udržet přízeň těch stávají-
cích a zajistit příliv nových. Je to jeden 
z mých osobních úkolů…

Slovo má Jan Paparega

My jsme rádi, že tady hipodrom 
vůbec je. Unikátní projekt na vý-
sypce, rekultivace velkého území, 
významná stavba. Jsem rád, že fun-
guje již dvacet let a že to fungování 
nevymizelo se vstupem společnosti 
CHARVÁT Group. 

Bylo by skvělé, kdyby se poda-
řilo nadále zvyšovat počet dostiho-

vých dnů. Pan Charvát hovořil o osmi  
a více dostihových dnech za rok. Po-
třebujeme, aby hipodrom lákal neje-
nom obyvatele Mostu, ale také lidi ze 
širokého okolí a myslím, že se to za-
číná dařit. Příkladem může být vyu-
žití námi opraveného dětského hřiště. 

Hipodrom také láká čím dál více 
lidí mimo klasické dostihové pub-
likum. Lákadlem je například bez-
platná in-line dráha. My to jako 
město podporujeme, například kyva-
dlovou dopravou. Rádi lidem umož-
níme dostat se z města na hipodrom 
a zase zpět. Děláme všechno pro to, 
aby návštěvnost byla větší a větší. 

Co se týče nových velkých inves-
tic, mezi které patří uvažovaná vý-
stavba nové tribuny, v souvislosti  
s možným otočením směru dostihů,  
v tom jsem dostihový laik. Neumím 

posoudit účelnost této změny, byť 
mám informace, že je potřebná, že 
koně by měli dobíhat do cílové ro-
vinky po rovině nebo do mírného 
kopce a ne tak, jako v současnosti, 
dobíhat ze svahu. S panem Charvá-
tem jsme o tom hovořili. My jako 
menšinový vlastník typu „město“ 
máme omezené možnosti se o těchto 
investicích rychle rozhodovat. Je to 
otázka rozpočtu města a na rok 2018 
již máme rozpočet připraven, takže to 
úplně reálně v tom příštím roce nevi-
dím. Ta debata musí být vedena při 
koncipování nového rozpočtu. První 
možný vstup do této investice ze 
strany města je proto rok 2019. 

Podklady z poskytnutého  
rozhovoru pro Magazín Charvát  

zpracoval Jiří Franc
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Foto: Jiří Franc

Jakub Šimůnek a Jan Paparega hodnotí dostihovou sezonu 2017 na Hipodromu Most
V roce 2017 absolvoval Hipodrom Most dostihovou sezonu poprvé  
s novým majoritním vlastníkem – Charvát Group. Současně to byl 
rok, kdy mostecký hipodrom slavil dvacet let své existence. Jak to vidí 
předseda představenstva a ředitel Jakub Šimůnek? Podpoří mostec-
ký primátor Jan Paparega výstavbu nové tribuny?

Ve Sportovní hale Most proběhl fotbalový turnaj mateřských škol
Mostecký fotbalový klub společně 

s mateřskou školou v Lidické ulici  
a jejím odloučeným pracovištěm  
v Albrechtické ulici byly tradičním 
organizátorem fotbalového turnaje 
mateřských škol. Akce, která opět 
proběhla ve Sportovní hale v Mostě, 
přilákala tentokrát družstva z deseti 
mosteckých mateřských škol. 

Týmy byly rozděleny do dvou 
skupin a od samotného zahájení byla 
k vidění utkání plná nadšení a zápalu 
pro hru. Holky i kluci odhodlaně bo-
jovali o každý míč. Každá vstřelená 
branka byla doprovázena radostnými 
výkřiky. Po skončení zápasů ve sku-
pinách došlo na utkání o konečná 
umístění. V nich si tentokrát nejlépe 
vedli mladí sportovci z mateřinky  

v ulici Antonína Dvořáka a zaslou-
ženě si došli pro pohár určený vítězi 
turnaje. Stříbrné medaile si na krk po-
věsili hráči z mateřské školy v Hut-
nické ulici a bronz vybojovaly děti  
z mateřinky v Albrechtické ulici. 

Celková umístění však opět ne-
byla tím nejdůležitějším. To hlavní, 
co bylo na holkách a chlapcích k vi-
dění, byla opravdová radost z po-
hybu. To také bylo cílem organizá-
torů. Organizátoři přišli před tímto 

turnajem s nápadem vytvořit druž-
stvo dětí se speciálně vzdělávacími 
potřebami a během turnaje jim dát 
příležitost okusit jeho fotbalovou at-
mosféru. Současně s finálovým zá-
pasem si tedy tyto děti zahrály na 
druhém hřišti proti svým kamará-
dům z mateřské školy v Albrech-
tické ulici a během slavnostního vy-
hlášení si mladí sportovci tohoto 
družstva také došli pro pohár a po-
věsili si na krk medaile. Jejich ra-
dost byla těžko popsatelná. Na závěr 
slavnostního ceremoniálu všichni 
zúčastnění přislíbili účast na letním 
turnaji mateřských škol, který pro-
běhne v červnu ve sportovním are-
álu v  Čepirozích. 
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