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Periodický tisk územního samosprávného celku

Oslavy založení kostela
V letošním roce si připomínáme 500. výročí založení přesunutého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Velkolepé oslavy se uskuteční v sobotu 24. června, kdy bude připraven nejen bohatý program
pro širokou veřejnost, ale místním bude rovněž představena nová známka věnovaná právě tomuto výročí. V Mosteckých listech si postupně připomínáme historii kostela, další díl našeho seriálu najdete na str. 23.

Pro vítěznou školu robot
Žáci 8. tříd všech základních škol
z Mostu budou mít možnost získat
v soutěži pro svoji školu robota Lego
Mindstorms. Robotická sada je v celkové hodnotě 10 000 Kč. „Soutěž pořádá město ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
která se stala partnerem města a je
jednou z vlajkových lodí, která má zájem ve spolupráci s městem podporovat a vzbuzovat u dětí zájem o techniku,“ říká Jitka Tomanová z oddělení
rozvoje a územního plánu.
Co se děti na nedávném workshopu Roboshop měly možnost naučit?

Děvčata i chlapci si sami mohli vyzkoušet ovládat robota pomocí jednoduchého nástroje pro blokové programování. „Například ovládali motor,
jehož provoz ohraničovalo teplotní
čidlo, měřili vzdálenosti pomocí ultrazvuku nebo naprogramovali zvířátko
tak, aby prošlo labyrintem,“ vysvětluje Jan Krejčí z Přírodovědné fakulty
Univerzity J. E. Purkyně.
Završením několikadenního workshopu je soutěž a město ji plánuje
uspořádat na přelomu února a března. Měla by odrazit vědomosti získané na tomto workshopu.

„Motivovat děti ke studiu škol
s technickým zaměřením musí být
hlavně zábava, ne nuda. Jednou
z možností, jak dětem ukázat, že
technika není žádná věda, je právě
to, že si vyzkouší naprogramovat jednoduché algoritmy a zároveň hned
uvidí výsledek svého snažení, a to
v podobě akce, kterou robot předvede. Naše společnost se momentálně
nachází ve fázi 4. průmyslové revoluce, a pokud chceme, aby naše děti
našly ve společnosti uplatnění, měli
bychom jim poskytnout dostatek
možností jak se s technikou a s nový-

mi technologiemi seznámit,“ vysvětluje Jitka Tomanová.
Roboshopu se zúčastnilo přibližně 500 žáků 8. tříd základních
škol. Po Technohraní šlo o další masivní akci, kterou město na podporu technického vzdělávání uskutečnilo. Roboshop zaznamenal
kladné ohlasy nejenom u žáků, ale
i u samotných učitelů, kteří by přivítali další podobné aktivity. „Město
na základě kladných ohlasů plánuje další cílené workshopy a soutěžní dny v duchu techniky,“ uzavírá Jitka Tomanová. 
(ir)
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Senátorkou se již v prvním kole stala Alena Dernerová
Nétek (KSČM, 7,37 %), na čtvrtém Roman Ziegler (ANO, 6,69 %) a na pátém
Jiří Biolek (STAN, 5,91 %). Zbývající
čtyři kandidáti získali méně než 5 %.
V samotném Mostě zvítězila staronová senátorka s 60,76 %. Největších
úspěchů dosáhla ve volebních okrscích
č. 20 (Chanov, 100 %), 1 (Souš, 80,76 %)
a 4 (část oblasti pod Hněvín nedaleko
1. ZŠ, 78,90 %). Naopak nejméně hlasů
obdržela ve volebních okrscích č. 59
(centrální část sedmistovek, 39,47 %),
46 (okolí tramvajového uzlu ve Velebudicích naproti Střední průmyslové škole,
43,54 %) a 43 (část šestistovek, zejména
Lidická ulice, 44,84 %).
(dun)

V opakovaných senátních volbách
v mosteckém obvodu zvítězila s převahou již v prvním kole Alena Dernerová,
která se tak po krátké přestávce vrátí do
horní komory českého Parlamentu, kde
působila již v letech 2010–2016. Volební účast byla sice o něco vyšší než
ve druhém kole řádných senátních voleb
loni na podzim, přesto dosáhla pouhých
12 %. K volbám se totiž dostavilo
10 869 z celkových 90 567 registrovaných voličů.
Alena Dernerová kandidující za Spojené demokraty – Sdružení nezávislých
obdržela 54,90 %. Na druhém místě
skončil stejně jako v říjnu Jiří Šlégr
(ČSSD, 15,73%), na třetím pak Josef

Skončil průzkum domácností, pomůže zlepšit dopravu ve městě
V současné době probíhá v Mostě
i Litvínově celá řada různých šetření
a průzkumů, na jejichž základě bude vytvořen plán udržitelné městské mobility,
jehož cílem bude jak zlepšení dopravních podmínek ve městě, tak efektivnější čerpání finančních prostředků
z evropských fondů na různé projekty se
zaměřením na dopravu. Jedním z těchto
průzkumů byl i dopravně-sociologický
průzkum domácností zaměřený na zjištění běžného dopravního chování a obvyklých přepravních vztahů obyvatel.
Tento průzkum probíhal loni na podzim
a zúčastnilo se jej v Mostě, Litvínově
i okolních obcích celkem 1 265 domácností, které obývá 2 600 lidí.
„Více než polovina, konkrétně
57 %, zúčastněných domácností bylo
z Mostu. Na základě průzkumu jsme
zjistili, že téměř polovina mosteckých
domácností disponuje jedním automobilem, necelá čtvrtina vlastní dva automobily a zhruba stejný počet naopak
nemá automobil žádný. Místní vozy
vykazují průměrné stáří 11 let a jejich majitelé s nimi ujedou v průměru

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 pasáži U Lva
pondělí, středa:
8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 15:00
Informační recepce
v přízemí magistrátu
pondělí, středa:
7:00 – 17:30
úterý, čtvrtek:
7:00 – 15:30
pátek:
7:00 – 14:30
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

Ilustrační foto

10 000 kilometrů ročně. Zhruba v polovině případů využívají automobilisté
k parkování veřejné komunikace, asi ve
20 % soukromou garáž,“ uvedla Veronika Lapková z odboru rozvoje a dotací
mosteckého magistrátu.
Hlavním ukazatelem intenzity pohyblivosti obyvatel je takzvaná mobilita neboli hybnost, tedy počet cest na
osobu vykonaných za jeden den. Tuto
hybnost je možné rovněž vyjádřit procentuálním podílem jednotlivých složek dopravy. Největší podíl (33 %) za-

ujímají cesty pěšky, následují cesty
automobilem jako řidič (26 %) a teprve
na třetím místě jsou autobusy městské
hromadné dopravy (19 %). „Ve více
než 40 % případů směřují cesty Mostečanů domů, v 18 % cestují do zaměstnání a 15 % cest připadá na cesty za
vzděláním. Nejsilnější dopravní vztahy
v rámci celé aglomerace jsou na trase
mezi Mostem a Litvínovem,“ doplnila
Veronika Lapková.
Podrobnosti o výsledcích průzkumů
i o dalších akcích spojených s přípravami Plánu udržitelné mobility měst
Most a Litvínova najdou zájemci na
webových stránkách http://mobilita-most-litvinov.cz/. 
(dun)

Počet žádostí o informace se v loňském roce zvýšil
Občané se již sedmnáct let mohou obracet na orgány veřejné správy
včetně mosteckého magistrátu s žádostí o poskytnutí informací, které se
týkají chodu daného úřadu, obsahu
smluv či rozsahu investic. V převážné
většině případů nejsou odpovědi na
tyto žádosti zpoplatňovány, magistrát
si účtuje jen náklady na pořízení fotokopií nebo digitálních nosičů. Pouze
výjimečně pak přistupuje ke zpoplatnění žádosti, a to v případě, že zodpovězení daného dotazu je časově

MAGISTRÁT
MĚSTA MOSTU

i technicky náročné. V loňském roce
magistrát obdržel 65 žádostí a jejich
počet tak ve srovnání s rokem 2015
vzrostl o více než polovinu, oproti
roku 2014 je pak dvojnásobný.
Na vyřizování žádostí se dle jejich
zaměření podílejí různé odbory magistrátu, přičemž v některých případech
se jimi díky rozsahu dané problematiky zabývají i dva či více odborů. Nejvíce, konkrétně 32 žádostí v loňském
roce vyřídil odbor správních činností,
následovaly odbor kancelář primátora

a tajemníka s devíti a odbor rozvoje
a dotací se sedmi žádostmi.
Informace jsou poskytovány již od
roku 2000, kdy vešel v účinnost zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Od té doby obdržel magistrát již 693 žádostí, v průměru tedy
41 žádostí ročně. Nejvíce jich bylo podáno v letech 2005 (81) a 2006 (82), nejméně pak v roce 2010 (13). Všechny žádosti včetně odpovědí jsou přístupné na
webových stránkách města www.mesto-most.cz. (dun)

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:
30. 3. 2017
Uzávěrka příštího vydání:
17. 3. 2017
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Most k lidem: Občané vybrali opravy v penzionech pro seniory
a rozšíření počtu parkovacích míst

Od listopadu do začátku ledna
mohli Mostečané vybírat, na který
z nabízených projektů město vynaloží šest milionů korun vyčleněných

v rozpočtu na letošní rok. Jelikož výsledky ankety byly velmi těsné, radní
na svém jednání nakonec rozhodli, že
realizovány budou hned dvě investiční akce.
Anketní lístky občané mohli vyplňovat buď elektronicky, nebo odevzdáním příslušného formuláře. Ankety se zúčastnilo celkem 1 193 lidí,
z toho 1 037 vyplnilo anketní lístek

Rekonstrukce mostu u nemocnice
již v letošním roce
Město Most v letošním roce plánuje rekonstrukci mostu k nemocnici
v ulici J. E. Purkyně. Rekonstrukce
spočívá v náhradě nosné konstrukce
stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění
všech současných bezpečnostních
standardů. Stavba by měla být zahájena ve druhém čtvrtletí a dokončena
ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Jelikož náklady jsou odhadovány
na zhruba 60,6 milionu Kč, doporučili
radní zastupitelům schválit uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru v této
výši. Konečná splatnost je 31. prosince
2022, je sjednána pevná úroková sazba
ve výši 0,56 % p. a. Jelikož však bude
na rekonstrukci mostu vyhlášena veřejná zakázka, předpokládá se, že celkové náklady budou nižší. 
(dun)

Most k nemocnici čeká rekonstrukce.

elektronicky a zbývajících 156 prostřednictvím tištěného formuláře.
Dalších 51 tištěných formulářů bylo
neplatných. Nejvíce občanů hlasovalo pro opravy a rekonstrukce v domovech a penzionech pro seniory
(168 lidí), výstavbu parkovišť nebo
rozšíření odstavných stání (164 lidí),
opravu silnic (157 lidí) a péči o městskou zeleň a parky (154 lidí).

V letošním roce tak z rozhodnutí radních dojde k opravě lodžií
v penzionu pro seniory v Albrechtické ulici (předpokládané náklady
4 miliony korun) a k legalizaci maximálně možného prostoru pro odstavování vozidel, čímž by mělo vzniknout
90 nových parkovacích míst (předpokládané náklady 2 miliony korun).
(dun)

Budovu Divadla rozmanitostí čeká zateplení
Program zateplování veřejných
budov v majetku města pokračuje.
V minulosti došlo ke snížení energetické náročnosti zejména u mateřských a základních škol, ale například i v případě penzionů pro
seniory. Tentokrát je na řadě Diva-

dlo rozmanitostí v Topolové ulici.
Nabídky v této veřejné zakázce měly
být odevzdány krátce před vydáním
tohoto čísla Mosteckých listů, předpokládaná hodnota je 12 400 000 Kč
bez DPH.
(dun)

Divadlo rozmanitostí

Počet vyhrazených parkovacích míst se výrazně snížil V parku Šibeník
V Mostě výrazně klesl počet vyhrazených parkovacích míst. K rušení těchto míst dochází od konce

roku 2015. Vyhrazená parkovací
místa jsou rušena buď neobnovením
povolení po uplynutí termínu platnosti, nebo dobrovolným ukončením ze strany uživatelů v důsledku
zvýšení příslušných poplatků za užívání. K lednu 2017 tak bylo zrušeno
již 847 vyhrazených parkovacích
míst, u nichž v současnosti probíhá
v závislosti na klimatických podmínkách postupné odstraňování vodorovného i svislého dopravního
značení. Ke stejnému termínu bylo
povoleno ještě 667 vyhrazených parkovacích míst, z nichž 374 je však
vyhrazeno pro držitele průkazu ZTP
nebo ZTP/P.
S ohledem na termíny platnosti
povolení je možné očekávat, že (pomineme-li dobrovolná ukončení,

která nelze předjímat) k 31. prosinci
2017 jich bude ukončeno dalších 124
a k poslednímu dni následujících čtyř
let pak postupně skončí platnost 34,
30, 50 a 40 vyhrazených parkovacích
míst. „Obtížnější je řešení vyhrazených parkovacích míst s povolením
na dobu neurčitou, ale i v těchto případech se povedlo jejich počet snížit
ze 77 na pouhých 11. U těch zbývajících bude ve spolupráci s městskou
policií prováděn dohled nad dodržováním podmínek povolení,“ informoval vedoucí oddělení registrací,
dopravy a komunikací mosteckého
magistrátu Vojtěch Brzoň. 
(dun)

bude vybudováno
nové veřejné
osvětlení

V parku Šibeník bude vybudováno nové veřejné osvětlení. V době
přípravy tohoto vydání Mosteckých
listů probíhalo výběrové řízení, které
skončilo těsně před jeho vydáním.
Předpokládaná hodnota této veřejné
zakázky je 2 709 000 Kč bez DPH.
Podrobnosti přineseme v některém
z příštích vydání Mosteckých listů.
(dun)

http://listy.mesto-most.cz
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Město pořizuje nový územní plán, na 20. března připravuje jeho veřejné projednání
Město Most pořizuje nový územní
plán města, který po schválení nahradí
v současné době platný územní plán z
roku 2002. V rámci společného jednání s dotčenými orgány a sousedními
obcemi vzešly ze stran dotčených orgánů připomínky a požadavky, které
zpracovatel zapracoval do návrhu řešení. V současné době se připravuje
nejdůležitější fáze pořizování nového
územního plánu především pro veřejnost, které se nově zpracovaný návrh
řešení územního plánu samozřejmě
úzce dotýká. Dne 20. března se od 16
hodin bude konat ve velké zasedací
místnosti ve 4. patře budovy magistrátu města Mostu veřejné projednání návrhu řešení územního plánu,
na které bude přizvána kromě dotčených orgánů a sousedních obcí
i široká veřejnost.
Od 10. února je návrh územního
plánu vystaven na webových stránka
statutárního města Mostu www.mesto-most.cz, v prostorách magistrátu
města (chodba v prvním nadzemním
podlaží), aby se veřejnost s tímto návrhem mohla seznámit a případně pak
ve stanovené lhůtě uplatnit své připomínky či námitky.
Územní plán může výrazně ovlivnit
možnost využití pozemku, především
pro plánovanou výstavbu, ale i pro jiné
způsoby využití včetně stávajících nemovitostí. Proto je tato územně plánovací dokumentace veřejně projednávána a vlastníci nemovitostí i ostatní
občané mohou hájit svá práva.
Každý může do 7 dnů od veřejného
projednání uplatnit k návrhu řešení
územního plánu připomínku. Vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce

Ilustrační foto: Petr Toman

veřejnosti může v téže lhůtě uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezeno území dotčené námitkou.
Podání připomínky/námitky k projednávanému územnímu plánu využijete
v případě, kdy nesouhlasíte se zveřejněným návrhem územního plánu. Pro
připomínky i námitky jsou připraveny
formuláře, které budou veřejnosti k dispozici na webových stránkách města
nebo na odboru rozvoje a dotací.
Oproti platnému územnímu plánu
dozná nový plán pro uživatele urči-

tých změn jak v grafické, tak v textové části. Město Most se zavázalo
společně s ostatními městy používat
při zpracování územních plánu jednotný datový model Ústeckého kraje,
proto bude odlišná grafická úprava
výkresové části. V textové části bude
odlišně definováno využití jednotlivých ploch než doposud a zároveň
budou i odlišné názvy jednotlivých
funkčních ploch.
Pořizovatelem Územního plánu
statutárního města Mostu je odbor
rozvoje a dotací, informace je možné
získat prostřednictvím e-mailu iva.

mazurova@mesto-most.cz. Proces pořizování územního plánu má zákonem
stanovený postup a probíhá v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dále
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád. Zpracovatelem nového územního plánu je společnost
T-PLAN, s.r.o., která má dlouholeté
zkušenosti v tomto oboru.
Projekt Územní plán města Mostu,
registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/
15_001/0001407 je spolufinancován
z prostředků Evropské unie, ERDF
v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu.
Iva Mazurová,
vedoucí odboru rozvoje a dotací
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Veřejné projednání
nové dopravní koncepce
sídliště Výsluní
pondělí 27. března
16:00 hodin
velká zasedací místnost (4. patro)
Magistrát města Mostu
Na veřejné projednání jsou zváni občané
bydlící v sídlišti Výsluní.
Přijďte se seznámit se záměrem města
a diskutovat o chystaných změnách dopravy
v sídlišti Výsluní.
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Ministr pro lidská práva Jan Chvojka navštívil Most,
zamířil mimo jiné do stovek
Nový ministr pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu Jan
Chvojka na konci ledna navštívil
Most. Setkal se s primátorem Janem
Paparegou a jeho náměstkyní Markétou Starou, ředitelem městské policie
Jaroslavem Hrvolem, úředníky odboru sociálních věcí mosteckého magistrátu i zástupci řady místních neziskových organizací.
Zúčastnil se rovněž diskusního
setkání na téma (ne)zaměstnanost
v sociálně vyloučených lokalitách
a v doprovodu náměstkyně primátora
zavítal i do lokality takzvaných stovek včetně nedaleké ubytovny Domino. Přímo na místě se tak mohl seznámit s životem v této vyloučené
lokalitě i s celou řadou opatření, které
město přijalo, aby zlepšilo život místních lidí. Přítomní včetně primátora
Jana Paparegy sice ocenili, že ministr
zavítal do Mostu již krátce po svém
nástupu do funkce, zároveň však připomněli, že s největšími problémy se
tato lokalita díky chování nepřizpůsobivých potýká zejména v létě. Ministr
proto nevyloučil, že by Most mohl za
několik měsíců navštívit znovu.
Ředitel městské policie Jaroslav Hrvol Jana Chvojku informoval o velkém počtu přestupků, které
jsou strážníci nuceni v této oblasti
řešit: „Přímo u bloku sto je sice ten
počet přestupků nižší, ale směrem
k ubytovně Domino se zvyšuje a jejich počet je zde třikrát až čtyřikrát
vyšší než ve zbytku města. Jen v případě takzvané ‚protivysedávací‘ vyhlášky jsme v této lokalitě v loňském
roce zaznamenali více než sedm stovek přestupků.“ A náměstkyně primátora doplnila: „Nepřizpůsobiví se nám
bohužel přemisťují do nedalekého

Náměstkyně primátora Markéta Stará s ministrem Janem Chvojkou

parku, takže bychom rádi na základě
připomínek od městské policie i přímo
od občanů platnost vyhlášky rozšířili
i na tuto lokalitu.“
Velkým problémem lokality, který
úzce souvisí se sociálním vyloučením, je rovněž migrace a vysoká nezaměstnanost. V obou případech dochází stejně jako v případě přestupků
až k několikanásobnému překročení čísel platných pro zbytek města.
„Emigrace i imigrace dosahuje v této
lokalitě v souhrnu 40 %, na vině je
určitě z velké části takzvaný obchod
s chudobou. V samotných stovkách
je zhruba čtvrtina obyvatel nezaměstnaných, z toho 10 % dlouhodobě. Plných 36 % je pak příjemci sociálních
dávek, v případě ubytovny Domino
pak ten podíl dosahuje až 50 %,“
upozornila vedoucí odboru sociálních
věcí mosteckého magistrátu Naděžda
Krupczová.
Ministr přislíbil, že se bude problematice vyloučených lokalit intenzivně

věnovat a ještě v tomto volebním období navrhne několik legislativních
opatření, která by měla pomoci řešit
nejpalčivější problémy v této oblasti.
Již na začátku února pak Rada města
Mostu doporučila zastupitelům schválit rozsáhlý Strategický plán sociálního začleňování statutárního města
Mostu na období 2017–2019, jehož
součástí je i Akční plán pro lokalitu
stovky. Na tvorbě plánu pracovali ve
čtyřech pracovních skupinách několik
měsíců zástupci města Mostu, neziskových organizací, Agentury pro sociální začleňování, městské policie,
Police ČR, úřadu práce, základních
a středních škol, vzdělávacích a výchovných institucí, probační a mediační služby a bytového družstva.
„Jsme rádi, že nový ministr již
krátce po nástupu do své funkce navštívil Most a projevil zájem se přímo
na místě seznámit s problémy, které
jsou spojeny s životem ve vyloučených lokalitách. Vysvětlili jsme mu,

jaká opatření město přijalo, jako je například právě probíhající mapování,
přijetí dvou obecně závazných vyhlášek nebo posílení hlídek městské policie. Věříme, že budeme jak s ministrem Janem Chvojkou, tak s Agenturou
pro sociální začleňování, která má tuto
problematiku na starosti, dobře spolupracovat při řešení problémů, které
trápí obyvatele našeho města. Velmi
oceňuji zejména přístup ředitele agentury Radka Jiránka. Jedním z plodů
naší spolupráce je již zmíněný strategický plán,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará.
Problematiku vyloučených lokalit
město řeší dlouhodobě. V únoru začala přímo ve stovkách druhá, intenzivnější fáze mapování, na níž se tentokrát podílejí i zástupci úřadu práce
a finančního úřadu. Vyloučeným lokalitám se již několik let věnují asistenti
prevence kriminality a nově i čtyři sociální pracovníci. V těchto oblastech
byly navíc posíleny hlídky městské
policie a Most se rovněž dlouhodobě
soustředí na instalaci kamer městského monitorovacího systému.
Městská policie získala účinný nástroj v podobě dvou vyhlášek, které se
věnují zákazu konzumace alkoholu na
veřejnosti a umisťování předmětů na
veřejné prostranství a sezení na stavebních částech a zařízeních, která
nejsou určena k takovému účelu. Pokud vše půjde podle plánu, tak zastupitelé na svém jednání konaném v den
vydání tohoto čísla Mosteckých listů
schválí rozšíření lokalit, kde v současnosti platí zákaz konzumace alkoholu.
V plánu jsou rovněž změny „protivysedávací“ vyhlášky a vyhlášky regulující provoz heren.
(dun)

Devět asistentů prevence kriminality
bude pomáhat dohlížet na bezpečnost
Ve stovkách má vzniknout další
herna, primátor tomu chce zabránit
V lokalitě stovek, konkrétně v místě, kde dnes
na třídě Budovatelů funguje prodejna nábytku, má
vzniknout nová herna. Primátor Jan Paparega tomu
chce zabránit, proto zahájil
jednání o odkoupení těchto

nebytových prostor do majetku města. Vzniknout by
zde měla nová služebna
městské policie, která by
naopak přispěla ke zvýšení
bezpečnosti v této problémové lokalitě.
(dun)

Radní na svém jednání
schválili podání žádosti na
projekt Asistence prevence
kriminality pro sociálně vyloučené lokality ve městě
Most. V rámci projektu bude
přijato devět asistentů prevence kriminality na dobu tří
let. Náplní jejich činnosti bude
například dohled nad bezpečností dětí v blízkosti školy,
dohled nad bezpečností silničního provozu v okolí školy

nebo dohled nad veřejným pořádkem a řešení situací souvisejících s narušováním občanského soužití. Budou rovněž
kontrolovat herny a bary, zda
se v nich nezdržují mladiství
a nezletilí pod vlivem alkoholu, ve spolupráci s K-centrem sbírat injekční jehly, navštěvovat nízkoprahové kluby
a kluby pro seniory či realizovat sportovní aktivity pro děti
a mládež.

Projekt bude probíhat od
července 2017 do června
2020. Předpokládané náklady činí 7 239 820 Kč, přičemž spoluúčast města je
361 991 Kč (5 %). Největší
část nákladů bude pokryta
z dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu zaměstnanost (85 %) a ze státního rozpočtu ČR (10 %).
(dun)
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Město připravuje řadu různých opatření směřujících
ke zlepšení kvality života v Mostě
Rada města Mostu schválila akční
plán na roky 2017 – 2018 ke Strategickému plánu rozvoje města do roku
2020. Akční plán představuje přehled
konkrétních akcí (rozvojových projektů) plánovaných na letošní a příští
rok. Jeho součástí jsou všechny investiční projekty dle schváleného rozpočtu,
všechny projekty, které chce město realizovat z jiných zdrojů než z rozpočtu
(národní fondy, evropské granty) a rozvojové a neinvestiční úkoly. Příklady
akcí zařazených do jednotlivých pilířů
dle strategického plánu:
1) Hospodářský rozvoj a urbanismus: další rozvoj SPZ Joseph, rekonstrukce Divadla rozmanitostí,
podpora technického vzdělávání, pořízení nového územního plánu, rekonstrukce ledové plochy zimního
stadionu, obnovení silnice III/2563
Most – Mariánské Radčice.

Vybudovány by měly být například nové kontejnery na separovaný odpad.

2) Kvalitní, bezpečná a udržitelná
doprava a infrastruktura města:
rekonstrukce mostu u nemocnice,
chodník mezi Mostem a Vtelnem,
Strategický plán udržitelné městské
mobility, zobousměrnění Radniční
ulice.
3) Bezpečnost, vzdělávání a sociální stabilita: rekonstrukce azylového domu pro muže a výstavba noclehárny, vybudování nebo nástavba
odborných učeben v 4., 7., 11., 15.
a 18. ZŠ, projekty prevence kriminality, projekt Sociální práce Most.
4) Kvalitní životní prostředí: rozšíření sběrného dvora, vybudování
kontejnerů na separovaný odpad.
5) Moderní veřejná správa a město
atraktivní pro návštěvníky: projekt
Rovné příležitosti pro město Most,
projekt Lepší města.
(dun)

Kriminalisté na úseku drog nezaháleli ani v lednu
V lednu bylo z trestného činu
na úseku drog obviněno pět osob
V lednu letošního roku kriminalisté mostecké policie obvinili pět
osob z trestných činů na úseku drog.
Tři muži čelí obvinění z trestného
činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, další dva jsou
obviněni z trestného činu výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě
omamné a psychotropní látky a jedu.
Začátkem roku hlídky dopravní i pořádkové policie zjišťovaly, zda řidiči
před jízdou neužili alkohol či jiné návykové látky a policisté v Mostě opět
kontrolovali restaurace, herny a bary
a zajímali se, zda není dětem mladším
18 let podáván alkohol.
V kapalině byl obsah
metamfetaminu
Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 43letého
muže z obce na Mostecku. Ten měl ve
svém vozidle neoprávněně přechovávat kapalinu s obsahem metamfetaminu, což prokázala provedená odborná expertiza zajištěné látky. Roztok
u něj našli kriminalisté při služebním zákroku v říjnu 2016 v ulici Jana
Kříže, když ve vozidle vezl osádku

tří osob, které byly zadrženy zásahovou jednotkou v souvislosti s výrobou
a distribucí drog v rámci akce Alcatraz. Obviněný je stíhán na svobodě.

jemci v bytě v ulici Česká v Mostě.
Obviněný je vyšetřován na svobodě
a za toto jednání mu může soud uložit
až pětiletý trest odnětí svobody.

licisté zaměřili na kontrolu silničního
provozu. Kontrolami prošlo 31 motorových vozidel a muži zákona při
nich odhalili 4 dopravní přestupky.

Na zahradě si pěstoval konopí

Policie opět zjišťovala, zda není
podáván alkohol mládeži

Řidič měl pozitivní test
na canabis

I v lednu se policisté z Mostu zaměřili na kontrolu restauračních provozoven, kde zjišťovali, zda nejsou
osobám mladším 18 let poskytovány
či prodávány alkoholické nápoje. Policisté o víkendu v nočních hodinách
zamířili do 21 vytipovaných provozoven. Šlo o restaurace, bary a herny na
území města Mostu. Hlídky zkontrolovaly celkem 72 osob. V žádném restauračním zařízení nebylo zjištěno,
že by někdo osobě mladší 18 let podal či prodal alkohol. Následně se po-

Pozitivní test na návykové látky
měl 25letý řidič z Chomutovska.
Toho kontrolovala hlídka dopravní
policie v odpoledních hodinách
v Mostě u obce Souš. Orientační test
ukázal na užití marihuany. Motorista se podrobil lékařskému vyšetření
a odběrům. Policie v Mostě mu sdělila podezření ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Případ je šetřen ve zkráceném přípravném řízení.
Ludmila Světláková

Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinila mostecká policie 24letého muže z Mostu.
Ten měl na zahradě vypěstovat rostliny
konopí, které následně usušil a poté
získal 133 gramů sušeného konopí.
Následně část ze své produkce měl nabízet ke společnému kouření i k prodeji. Policisté drogu zajistili a odeslali
ji na odbornou expertizu, kterou byla
zjištěna přítomnost účinné látky. Obviněný Mostečan je stíhán na svobodě
a bude-li odsouzen, hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.
Za poskytování pervitinu čelí
obvinění
Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 37letého
muže z Mostu. Ten měl dle výsledků
kriminalistů v přesně nezjištěné době
v Mostě obstarat a následně poskytnout zdarma neznámé množství psychotropní látky metamfetaminu.
Drogu měl obviněný poskytnout zá-

Ilustrační foto, zdroj: Policie České republiky
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Zastavení a stání vozidel se řídí přísnými pravidly
Pravidla silničního provozu nevymezují pouze chování řidičů motorových i nemotorových vozidel
během jízdy, ale i v případě zastavení nebo parkování, tedy dlouhodobého stání. V těchto případech se
řidiči musejí řídit zejména obecnou
úpravou provozu na pozemních komunikacích. Pokud je ale třeba tento
zákaz zdůraznit nebo naopak uplatnit tam, kde by zastavení nebo stání
za běžných okolností bylo povoleno, užívá se příslušných svislých
i vodorovných dopravních značek.
Zejména v případě označení parkovišť pak řidičům slouží informativní
značky.
Obecná pravidla pro zákazy
zastavení a stání
Obecně platí, že řidič smí zastavit a stát pouze vpravo ve směru
jízdy co nejblíže k okraji vozovky
a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, mohou
řidiči vozidel, jejichž vozidlo nepřesahuje váhu 3,5 tuny, v obci zastavit a stát i kolmo a šikmo. Platí však,
že při stání musí zůstat nejméně třímetrový volný pruh pro každý směr
jízdy. Tato obecná pravidla neplatí
v obytné zóně, kde je povoleno parkovat pouze na místech označených
jako parkoviště.
„Zastavit a stát je naopak zakázáno na mostě, v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti, před ne-

přehledným vrcholem (i na něm a za
ním) stoupání pozemní komunikace,
na přechodu pro chodce a přejezdu
pro cyklisty nebo méně než pět metrů před nimi a pět metrů před hranicí
křižovatky. Zastavit a stát je rovněž
zakázáno v připojovacím nebo odbočovacím pruhu, na železničním
přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve
vzdálenosti kratší než patnáct metrů
před nimi i za nimi,“ uvedla Pavla
Šmrhová z odboru správních činností mosteckého magistrátu.
Tento zákaz platí i u zastávky
tramvaje, autobusu nebo trolejbusu,
a to nejméně třicet metrů před a pět
metrů za touto zastávkou v případě,
že zastávka není opatřena nástupním
ostrůvkem. Zastavit a stát je rovněž
zakázáno před vjezdem na pozemní
komunikaci z polní nebo lesní cesty
či z místa ležícího mimo vozovku,
na tramvajovém pásu, na silniční vegetaci a na silnicích I. třídy, v případě snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy.
Značky upravující zákazy
zastavení a stání
„Někdy je třeba výše zmíněné
zákazy buď zdůraznit, nebo naopak rozšířit i tam, kde by zastavení
a stání bylo za normálních okolností
povoleno. V těchto případech se používá svislých i vodorovných značek Zákaz zastavení a Zákaz stání.
Svislá dopravní značka má v prvním případě podobu modrého kruhu,
který je červeně ohraničen a dvakrát

přeškrtnut, vodorovná je pak znázorněna nepřerušovanou žlutou čárou.
V případě Zákazu stání je u svislé
značky kruh přeškrtnut pouze jednou a vodorovná žlutá čára je přerušovaná,“ vysvětlila Pavla Šmrhová.
Zákaz stání je použit v případě,
kdy je nutné umožnit zastavení, například za účelem zásobování. Platnost
obou typů značek končí buď na nejbližší křižovatce, nebo u značky stanovující odlišnou úpravu, například
u značky označující parkoviště. V některých případech je platnost těchto
zákazových značek omezena formou
dodatkové tabulky, a to například časově nebo na určitý druh vozidel.
Parkování
Výslovně povoleno je parkování
naopak v místech, která jsou označena svislou nebo vodorovnou značkou Parkoviště. Svislá informativní
značka Parkoviště má podobu modrého obdélníku, který je bíle označen
a v jehož středu je bílé písmeno P.
Často je tato značka označena buď
doplňujícím textem, nebo samostatnou doplňkovou tabulkou, která
upřesňuje například provozní dobu,
vzdálenost, jiné poskytované služby
(benzínová pumpa, hotel, restaurace,
toalety a podobně), umístění (prostřednictvím svislé, šikmé nebo vodorovné šipky) nebo délku parkoviště do strany od značky. Zobrazeno
může být i vyhrazení pro určitý typ
vozidel, hendikepované řidiče, podélné, kolmé či šikmé stání, úplné

či částečné stání na chodníku. Parkoviště může být rovněž kryté (symbol stříšky), s parkovacím kotoučem
(modrobílé kolečko) nebo s parkovacím automatem.
Obdobně jsou prostřednictvím
vodorovných bílých čar vyznačena
jednotlivá parkovací místa (kolmá,
podélná nebo šikmá), případně jejich
vyhrazení pro hendikepované řidiče
či určité typy vozidel.
Pokuty za porušení zákazů
„Za porušení zákazů zastavení
a stání je možné uložit pokutu od
1 500 do 2 500 Kč, v blokovém řízení
pak maximálně do 2 000 Kč. Týká se
to jak porušení všech zákazů zmíněných výše, tak například parkování
v obytné zóně mimo místa označených jako parkoviště. Výjimku tvoří
nepovolené parkování na místech určených pro invalidy, kde je možné uložit pokutu ve výši 5 000 – 10 000 Kč.
Řídí-li vozidlo nebo je-li přepravována osoba se zdravotním postižením
ve vozidle označeném příslušným
parkovacím průkazem, nemusí řidič
po dobu nezbytně nutnou dodržovat
zákaz stání či omezený zákaz vjezdu,
například s dodatkovou tabulkou Jen
zásobování nebo Mimo dopravní obsluhu, ale pouze pod podmínkou, že
nedojde k ohrožení bezpečnosti,“ uzavřela Pavla Šmrhová.
(dun)

Dopravní podnik pořídil nový zájezdový autobus
Dopravní podnik měst Mostu a
Litvínova zakoupil na základě výsledku veřejné zakázky nový zájezdový autobus Iveco Magelys Pro.
„Jsem spokojený, neboť z veřejné
zakázky nám vyšla velice výhodná
cena,“ uvedl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.
Na nový zájezdový autobus, který
výrobce předal zástupcům dopravního podniku, se přijel podívat i reprezentant hlavního akcionáře dopravního podniku, primátor města Mostu
Jan Paparega. „Jsem rád, že dopravní
podnik pokračuje v obnově vozového
parku i v zájezdové dopravě. Pan ředitel mne ujistil, že všechny zájezdové
autobusy budou dostatečně vytížené,“
řekl primátor Jan Paparega.
Nový autobus má obsaditelnost
minimálně 52 cestujících doplněných
o řidiče s průvodcem. Cestující přiví-

tají ergonometrická sedadla s možností
sklopení opěradel a oblíbeným bočním
posunem. Každé místo pro cestující je
vybaveno sklopným stolkem a síťkou
na tiskoviny, diodovými čtecími lampičkami a nastavitelnými ventilačními
tryskami nad sedadly. Nechybí opěrky
na nohy a bezpečnostní pásy u každého sedadla.
Pro cestující je určen i DVD přehrávač a dva elektricky ovládané sklápěcí LCD monitory 19´´. Vůz je vybaven Wi-Fi, u zadních dveří pak
vodním WC. Výhodou jsou i velké zavazadlové prostory, lednička a kávovar. „Nový autobus bude zajišťovat například poznávací zájezdy pro cestovní
kanceláře, o které je v poslední době
velký zájem. Doufám, že se tak podaří
ještě více zkvalitnit naši zájezdovou
dopravu,“ doplnil Dunovský.
Jiří Holý

Místo pro řidiče si vyzkoušel i primátor Jan Paparega.

Foto: Jiří Holý
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Ekologický slovníček
Toxicita
Toxicita je vlastnost chemických látek, spočívající ve vyvolání otravy u živých organismů, které látku požily, vdechly
nebo absorbovaly přes kůži. Všechny chemické látky mohou
být toxické, vždy záleží na množství. Například i požití velkého množství vody může rozvrátit homeostázu a způsobit
člověku smrt. Věda, pojednávající o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem, se nazývá toxikologie a je blízce příbuzná s farmakologií. Rozdíl mezi toxickým
a farmakologickým účinkem je často pouze kvantitativní,
mechanismy působení jsou stejné. Proto také všechny syntetické léky jsou ve větším množství toxické.
Toxicita je buď akutní po jednorázové aplikaci, nebo chronická po opakované aplikaci. Pro srovnání toxicity byla zavedena
stupnice označovaná zkratkou LD (Lethal dose – smrtná dávka). Označení LD50 je množství dávky toxické látky, po které
uhynulo 50 ze 100 pokusných krys, kterým byla látka podána
všemi možnými způsoby. Ze známých jedů má arsenik LD50
= 20 miligramů na kilogram hmotnosti těla, kyanovodík má
LD50 = 1,5 miligramu na kilogram hmotnosti těla.
V případě toxicity pro člověka jsou na obalech používaných
látek uváděny tyto značky:
n T+ – látka vysoce toxická
n T – látka toxická
n Xn – látka zdraví škodlivá
n Xi – látka dráždivá
n C – látka žíravá
n bez značky pak látky, u nichž není toxicita udána.
Urbanizace
Urbanizace neboli proces formování a rozvoje městského
způsobu života, růst úlohy měst. Jejím hlavním znakem je
koncentrace obyvatelstva do měst a tím i růst měst. Je úzce
spojena s procesy industrializace a demografické revoluce,
s vědeckotechnickým rozvojem a ekonomickou úrovní státu
či oblasti. Často je provázena významnými sociálními změnami, které souvisejí s přechodem od společnosti tradiční ke
společnosti moderní.
Spolu s koncentrací obyvatelstva do měst dochází i ke koncentraci výroby, služeb, funkcí apod. a ke strukturálním změnám ve výrobních procesech. Urbanizace přináší i rozsáhlé
sociální změny a pronikání městského způsobu života do
celého prostoru. Proces urbanizace má několik fází; nejprve
příliv obyvatel do všech městských center, poté do největších měst. Po nasycení nastává tzv. suburbanizace, někdy až
takzvané deurbanizace (snižování počtu obyvatel na administrativním území městských sídel).
Velká města sice existovala již ve starověku, ale urbanizace
ve velkém měřítku se objevila až od začátku průmyslové revoluce (konec 18. století). V počátečních fázích byla industrializace hnací silou urbanizace, avšak v současných rozvojových zemích je příliv obyvatel do měst dán především
relativním přelidněním zemědělských oblastí. Ve vyspělých
zemích se již podíl městského obyvatelstva výrazně nezvětšuje (v některých zemích dosáhl i přes 80 %, např. ve Spojeném království, v Německu, v Austrálii); naproti tomu v řadě
rozvojových zemí Afriky a Asie je stále pod úrovní 30 %.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
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Navýšení finančních prostředků
na zimní údržbu komunikací
Rada města Mostu schválila navýšení finančních prostředků určených na zimní
údržbu místních komunikací
z 6 na 8 milionů. Důvodem
je to, že z vyčleněných prostředků bylo dosud vzhledem k výrazně zhoršeným
klimatickým podmínkám vyčerpáno plných 4,5 milionu,
přičemž ze zbývající částky
tvoří 1,2 milionu Kč takzvaná pohotovost (paušál).
Navýšení částky je nutné
k zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací i v měsících únor, březen, listopad
a prosinec 2017. Potřebná
částka byla převedena z kapitoly určené na úhradu služeb svícení. (dun)

Ilustrační foto

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

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

č.

ulice a orientační umístění

č.

ulice a orientační umístění

1

Brněnská, bl. 410

31

Antonína Dvořáka, bl. 67

2

Josefa Ševčíka, bl. 723

32

Bohuslava Vrbenského, bl. 726

3

K. J. Erbena, bl. 560

33

Česká, bl. 617

4

M. J. Husa, parkoviště, bl. 612

34

K. H. Máchy, bl. 574

5

Maršála Rybalka, bl. 645

35

Národního odboje, č. p. 28

6

Mladé gardy, bl. 372

36

Petra Jilemnického, bl. 216

7

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

37

Pionýrů, bl. 324

8

Okrajová, č. p. 1569

38

Prokopa Holého, č. p. 1393

9

Slovanská, za garážemi

39

Sportovní křižovatka, ul. Zahrádkářská

10

U Města Chersonu, na konci ulice

40

U Lesíka, zahrádkářská kolonie

11

U Parku, bl. 523

41

Václava Talicha, bl. 512

12

Vítězslava Nezvala, bl. 220

42

Víta Nejedlého, za tržnicí

13

V Zahrádkách, bl. 8

43

Vítězslava Hálka, č. p. 1778

14

W. A. Mozarta, bl. 24 – parkoviště

44

Zahražanská, č. p. 1506

15

Zdeňka Fibicha, bl. 285

45

Zlatnická, bl. 5

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

61

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

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

č.

ulice a orientační umístění

16

Karla Marxe, naproti bl. 634

č.

ulice a orientační umístění

17

Jana Žižky, uprostřed ulice

46

Albrechtická, bl. 639

18

Jaroslava Vrchlického, bl. 268

47

Čepirohy, u hřiště

19

Javorová, bl. 525

48

Jana Kubelíka, bl. 507

20

Jiřího Wolkera, bl. 571

49

Jana Opletala, č. p. 589

21

Kpt. Jaroše, bl. 605

50

Ke Koupališti, bl. 586

22

K. H. Borovského, bl. 517

51

Komořanská, bl. 701

23

Komořanská, bl. 702

52

Krátká, č. p. 2761

24

Konstantina Biebla, bl. 94

53

Vladimíra Majakovského, bl. 14

25

Lomená, bl.5

54

Na Vyhlídce, křižovatka ul. Revoluční

26

Maršála Žukova, křižovatka

55

Svážná, č. p. 1492

27

Pionýrů, zahrádkářská kolonie

56

Šeříková, bl. 531

28

Pod Resslem, pod lesem

57

U Stadionu, bl. 402

29

Průběžná křižovatka, ul. Sportovní

58

U Špejcharu, č. p. 37

30

Školní, u psího útulku

59

V Zahrádkách, bl. 12

60

Zdeňka Fibicha, bl. 300
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Sběrné místo na použité baterie
je v budově magistrátu

Zastupitelé budou jednat
o novém plánu odpadového
hospodářství
Radní doporučili Zastupitelstvu
města Mostu schválit nový plán odpadového hospodářství, který by měl platit od 1. března 2017 do 31. prosince
2025 a nahradí tak dosavadní plán
odpadového hospodářství, který byl
v platnosti od května 2007. Zpracování
takového plánu je povinné pro každou
obec, která ročně vyprodukuje alespoň
10 tun nebezpečného a 1 000 tun ostatního odpadu. Město tuto podmínku
splňuje, neboť v roce 2015 vyprodukovalo přes 34 tun nebezpečného a více
než 17 000 tun ostatního odpadu.
Plán je rozdělen na tři části.
V analytické části je zhodnoceno nakládání s odpadem v letech 2011–
2015, závazná část obsahuje opatření
pro předcházení vzniku odpadů a sta-

noví cíle opatření k jejich dosažení.
Poslední, směrná část obsahuje návrhy na zlepšení systému nakládání
s komunálními odpady a detailně popisuje konkrétní postupy realizace
jednotlivých opatření k dosažení cílů
nového plánu. Plán rovněž mimo jiné
počítá se zachováním bezplatného
svozu odpadu pro Mostečany.
Dle vyjádření krajského úřadu navrhovaný plán odpadového hospodářství obsahuje všechny předepsané
náležitosti a je v souladu s krajským
plánem odpadového hospodářství pro
období 2016–2025. Zastupitelé by
o plánu odpadového hospodářství
měli rozhodovat v den vydání tohoto
čísla Mosteckých listů.
(dun)

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 činnosti je zpoplatněno
Jednotlivé druhy přijímaných odpadů:
n objemný odpad (nábytek, koberce, okna, bytové jádro, pneumatiky)
n nebezpečný odpad (barvy, lepidla, rozpouštědla a obaly od nich)
n výrobky podléhající zpětnému odběru (pračky, ledničky, 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 vedle bývalého zahradnictví
technických služeb)
n tel.: 411 130 280, 724 230 302
Provozní doba:
pondělí – pátek: 10 – 18 hodin
sobota – neděle: 10 – 14 hodin

V budově magistrátu je nově samostatná nádoba na sběr použitých
baterií a akumulátorů, která se přidala
k prvnímu boxu na vysloužilá elektrozařízení. V obou případech jsou
místa pro recyklaci elektrozařízení
a baterií přístupná obyvatelům Mostu
i zaměstnancům magistrátu.
„Box neziskově hospodařící společnosti Asekol, která v zastoupení
výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje jeho celostátní systém zpětného odběru, je v prostoru vchodu do
magistrátu,“ říká Marek Radics, referent oddělení životního prostředí.
O kousek dál, v prostoru recepce,
před vstupem do dvojice výtahů, je
nově nainstalován průhledný válcový
tubus na použité baterie a akumulátory. Ty se zde shromažďují ke zpětnému využití proto, že se magistrát

přidal k téměř šedesátce mosteckých
míst společnosti Ecobat.
Zaměstnanci magistrátu uvedenou
firmu znají dobře, protože loni pro ně
vyhlásila soutěž. „Jen za půldruhého
měsíce dokázali nashromáždit 221,1
kilogramu baterií a akumulátorů,“
dodává Marek Radics a pokračuje:
„Budeme rádi, pokud i občané pomohou ve snížení množství baterií, které
jinak končí ve směsném komunálním
odpadu. Použité baterie a akumulátory přitom patří například do nové
sběrné nádoby v budově magistrátu.“
Sběrné místo je možné využít
v úředních hodinách informační recepce, tedy v pondělí a ve středu od
7 do 17:30 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7 do 15:30 hodin a v pátek od
7 do 14:30 hodin.
(ir)

Nová nádoba na recyklaci použitých baterií

Bezplatné energetické
poradenství nově i v Mostě
V Mostě bylo otevřeno nové středisko EKIS, poskytující bezplatné
energetické poradenství. Jeho pracovníci jsou připraveni odpovídat na
řadu otázek týkajících se například
solárních panelů, dotací na zdroje
tepla, zateplování objektů nebo
stavby pasivního domu. Středisko,
které funguje pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, mohou zájemci navštívit v Moskevské ulici
č. p. 508 každé pondělí a středu od
13 do 17 hodin. Po předchozí dohodě
(telefon 476 104 189, e-mail info@

sue-cz.cz) je možné sjednat schůzku
i v jiných termínech.
Vedle osobních konzultací poskytuje poradna také telefonické konzultace a zejména konzultace prostřednictvím internetové poradny
i-EKIS www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/iekis. Odborné dotazy je třeba posílat výhradně prostřednictvím on-line
formuláře poradny i-EKIS www.
mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz. Podrobnosti je možné získat i na
webových stránkách www.sue-cr.cz.
(dun)
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Podvodníci jménem města nabízejí Veletrhu pracovních příležitostí se
občanům levnější plyn a elektřinu zúčastnily stovky lidí
Varujeme občany před podezřelými praktikami některých firem, které
jménem města nabízejí občanům levnější plyn a elektřinu. Město Most
nemá s žádnou společností uzavřenou
smlouvu, která by se týkala zprostředkovaného nákupu (aukce) či prodeje
elektřiny a plynu pro občany města.
Zároveň ani žádná společnost nezískala záštitu města nad touto službou.
Dle zákona o ochraně spotřebitele jde v tomto případě o klamavé

jednání. Zároveň se v tomto případě
jedná o porušení tržního řádu. Město
Most přistoupilo k zákazu podomního
a pochůzkového prodeje z důvodu
ochrany občanů města právě před těmito nekalými praktikami prodejců.
V případě setkání se s uvedenými
praktikami doporučujeme občanům
obrátit se na linku městské policie.
Martin Karas

Stovky lidí se zúčastnily prvního Regionálního veletrhu pracovních příležitostí, který se uskutečnil
na začátku února v hotelu Cascade.
Čekaly na ně stánky šestnácti různých potenciálních zaměstnavatelů,
mezi nimiž nechyběly Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova
nebo firmy ze Strategické průmyslové zóny Joseph.
Uchazeči o zaměstnání získali podobné informace o různých nabízených pozicích, případně se domluvili
na osobním pohovoru. Problémem
ale je, že mnozí z nich mají nízkou
nebo vůbec žádnou kvalifikaci, při-

čemž v současné době je největší poptávka po absolventech technických
oborů. Řada návštěvníků navíc na veletrh zavítala jen proto, aby se mohla
na úřadu práce prokázat potřebným
potvrzením o své účasti.
Veletrh uspořádala Okresní hospodářská komora (OHK) Most s místní
pobočkou úřadu práce. Vzhledem
k úspěchu první akce by se veletrh
mohl dle záměru pořadatelů konat
dvakrát ročně. Doplní tak další významné aktivity OHK, jako jsou například veletrhy vzdělávání Sokrates
nebo předávání Dobrých listů komory.
(dun)

Mostecký magistrát ozářilo „zlaté“ světlo. Již podruhé se tak symbolicky zapojil
do kampaně na podporu dětí s rakovinou.

Zástupci jednotlivých společností odpovídali uchazečům i na jejich individuální otázky.

Na čtyřech základních školách budou
vybudovány nové odborné učebny

V Klubu seniorů se pravidelně konají oslavy devadesátiletých a víceletých seniorů. Naposledy zde své 91. narozeniny oslavila Jarmila Hovorková, která se narodila
4. února 1926. Od zástupců města obdržela mimo jiné květiny, knihu Dějiny města
Mostu v datech, keramickou konvičku, láhev šampaňského, bonboniéru a deštník.

Radní schválili podání žádosti
o dotace základních škol v ulicích
Václava Talicha (4. ZŠ), Obránců míru
(11. ZŠ), J. A. Komenského (15. ZŠ)
a Okružní (18. ZŠ) zaměřené na vybudování odborných učeben. Odborné
učebny budou v jednotlivých školách
sloužit rozvoji klíčových kompetencí
v oblasti přírodních a technických věd
a komunikace v cizích jazycích.

Děti z mateřinky v Hutnické ulici uspěly
v recitační soutěži
Na začátku února se děti
z mateřské školy v Hutnické
ulici zúčastnily recitační soutěže Bořeňské čarodějnice
2017. V této soutěži jsme byli
poprvé a dosáhli jsme velkého
úspěchu Ve skupině jednotlivců jsme měli dva zástupce,
Honzíka Řimnáče (s básní od

J. Žáčka Turistická příhoda
s detektivní zápletkou) a Kačenku Kučerovou (s básní
Kouzelnická). Do skupinky
– kolektivů jsme poslali dvě
holčičky Sofinku a Nelinku
(s básní Nemocná panenka).
V soutěži jsme získali
první a druhé místo, což ni-

kdo z nás nečekal. Pro velkou konkurenci to bylo pro
nás velké překvapení. Naše
děti byly skvěle připravené
a chovaly se jako profesionálové. Nechyběla ani kapka
hereckého výkonu. Už teď se
těšíme na další soutěž.
Petra Nováčková

Předpokládané náklady se u jednotlivých škol pohybují od 8,9 do 14,1
milionu Kč a celkem činí 45,8 milionu Kč. Spoluúčast žadatelů je 10 %,
většina nákladů pak bude uhrazena
z dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %) a státního rozpočtu ČR (5 %). 
(dun)

Kurzy českého jazyka
pro cizince v Mostě
n pro začátečníky i pokročilé (A1-B1) n rozsah kurzu je 90 vyučovacích hodin n zdarma, učebnici si
zajistí účastník sám n kurz není pro cizince ze zemí
EU n začátek v březnu
Bližší informace a přihlášky na telefonu
730 150 829
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Socha sv. Anny na hřbitově je v havarijním stavu, čeká ji restaurování
Barokní socha sv. Anny Samotřetí je dílem neznámého autora
z konce 18. století. Původně stávala v Chanově a nyní je umístěna
na městském hřbitově. Již řadu let se
nachází v havarijním stavu, a proto
budou na jaře zahájeny restaurátorské práce. Jejich cílem je sochu
zpevnit a zakonzervovat, aby nadále
nedocházelo k degradaci kamene.
Autentickou podobu sochy bohužel
nebude možné nikdy obnovit, jelikož se nedochovala žádná fotografie, která by její původní vzhled dokumentovala.
„Socha znázorňovala původně
sedící sv. Annu, po jejíchž stranách
se nacházely postavy Panny Marie
(dcerky) v dětském věku a malého
Ježíška (vnuka) – odtud označení
Samotřetí. Nelze vyloučit, že volnou inspirací k jejímu vzniku mohla
být starší socha na sloupu sv. Anny

v Mostě, protože jinak v okolí Mostu
sochu s tímto námětem vyskytujícím se od přelomu 16. a 17. století
až do 18. století nenalézáme. Na jejím stavu se velmi negativně podepsala diletantská oprava cementovou
směsí,“ informoval odborný poradce
z Národního památkového ústavu
Vít Honys.
Již na podzim loňského roku byla
socha zastřešena, neboť nepříznivé
počasí by sochu ještě více poničilo.
Dalším důvodem stavby stříšky bylo
i to, že před zahájením vlastních restaurátorských prací musí socha proschnout. Tyto práce by měly podle
předpokladů začít v březnu a skončit
v květnu, záležet však bude na klimatických podmínkách.
„Obnovy sochy se zhostí restaurátorka s licencí od Ministerstva kultury Markéta Kynclová. Postupně
budou přilepeny odpadávající větší

i menší části kamene, trhliny budou
vyplněny injektáží. Poté bude celá
socha včetně podstavce napuštěna
takzvaným konsolidantem, který její
povrch zpevní tak, aby se s ní mohlo
vůbec pracovat. Po opětovném vyschnutí bude socha šetrně umyta
a zbavena všech cizorodých látek.
Jsou to různé ztvrdlé nánosy (takzvané krusty), nepůvodní vysprávky,
a biologické organismy, jako například zelené řasy, lišejníky a mechy.
Chybějící části sochy budou doplněny umělým kamenem, který může
být modelován do stejné struktury
a barvy,“ uvedla Miluše Laštovková
z oddělení kultury a sportu mosteckého magistrátu.
Celkové náklady na restaurování
byly vyčísleny na 42 500 Kč, vybudování ochranného přístřešku pak
stálo 43 000 Kč.
(dun)

Na náměstí se soupeřilo o nejchutnější tlačenku
Tématem první Farmářské
slavnosti roku 2017, která se
uskutečnila na začátku února
na 1. náměstí, byly zabijačkové hody a speciality. V soutěži o nejchutnější mosteckou
tlačenku se tentokrát utkali
profesionální řezníci, jejich
produkty hodnotili sami návštěvníci akce.
Do hodnocení tlačenek
se zapojilo celkem 333 lidí,
kteří vybírali z pěti do soutěže přihlášených zabijačkových specialit. Vítězem sou-

těže o Nejchutnější tlačenku
2017 se stalo mostecké uzenářství M+V Mandincovi. Jejich výrobek za nejlepší označilo 144 osob. Nejlepší trojici
soutěžících poblahopřál primátor Mostu Jan Paparega.
Během sobotního dopoledne se o přízeň návštěvníků
ucházeli regionální prodejci
a výrobci masných produktů,
pekaři či například drobní pěstitelé. Chuťové buňky mnohých uspokojil zajisté zabijačkový guláš i další speciality. Na

pódiu zahrála Cimbálová muzika Dušana Kotlára a divadelní scénky představili herci
Divadla nad Labem. Malé
i dospělé návštěvníky zaujal siloměr, na kterém si mohli vyzkoušet svoji kondici. Celou
akci moderoval Jiří Kraus.
Farmářskou slavnost
uspořádalo město Most ve
spolupráci s Okresní agrární
komorou Most a Severočeskými farmářskými trhy.
Další farmářská slavnost se
uskuteční 27. května.  (ir)

Pavol Habera a muzikálové písničky Michala Davida roztančili ples města, který se konal v polovině února v kulturním domě Repre. Slavnostně všechny uvítal primátor Jan Paparega, zatančili například účastníci StarDance Lucie Hunčárová a Emanuele Ridi. Velký ohlas měla i módní přehlídka
Svatebního salonu Delta Most. Všechny uchvátil Pavol Habera i čtveřice z hudebního projektu muzikálu Děti ráje. Moderátoři Petr Říbal a Aleš Lehký po půlnoci řídíli slosování vstupenek o 5 hodnotných cen. K tanci i poslechu hrál taneční orchestr Klub 49.

Prvního Mostečana roku 2017 Lukáše Pasterniaka s rodinou na
magistrátu slavnostně přivítal primátor Jan Paparega. Maminka
Lada Pejzlová a tatínek Tomáš Pasterniak obdrželi mimo jiné pro
svého synka finanční dar ve výši 20 tisíc Kč. Malý Lukášek se má čile
k světu, protože za dva měsíce téměř zdvojnásobil porodní váhu.
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Ředitelky a ředitelé základních škol zřízených statutárním městem Most
oznamují

ZÁPIS DĚTÍ

do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018, který se bude konat ve dnech
pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin
sobota 8. dubna 2017 od 9 do 14 hodin
v těchto základních školách:
Základní škola, Most,
Svážná 2342,
příspěvková organizace (1. ZŠ)
skola@1zsmost.cz,
jana.nachtigalova@1zsmost.cz,
www.1zsmost.cz
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Počet tříd: 16, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„KRUH“.
Zaměření: environmentální (ekologická) výchova, přírodní vědy.
Přípravná třída: ne.
Jazyková výuka: anglický a německý
jazyk.
Volitelné předměty: přírodovědná
praktika, konverzace v anglickém jazyce, sportovní aktivity, výpočetní
technika, domácnost.
Odborné učebny: chemie a fyziky,
přírodopisu, zeměpisu s ultrakrátkou interaktivní projekcí, chemická
a přírodopisná laboratoř, dílny, tělocvična, posilovna, 2 učebny matematiky, 3 učebny anglického jazyka,
německého jazyka s ultrakrátkou interaktivní projekcí, výtvarné výchovy, hudební výchovy, výpočetní
techniky s interaktivním plazmovým
zobrazovačem, 7 učeben s interaktivními tabulemi, ostatní učebny vybaveny moderní audiovizuální technikou, učebna náprav specifických
poruch učení, žákovská Wi-Fi (kompletní pokrytí v celé škole). Škola
má multifunkční venkovní sportovní areál. V areálu školy je arboretum, naučná přírodovědná stezka,
2 učebny v přírodě, Geopark, digitální meteostanice.
Mimoškolní činnost: logopedie, nápravy specifických poruch učení, flétničky, matematické hrátky, výpočetní
technika, hrátky s Merkurem, čtenářské dílny, ekohrátky, angličtina pro

nejmenší školáky, angličtina hrou,
sportovní kroužky (sportovní hry,
florbal), jóga pro nejmenší školáky,
keramika, kroužek dramatický, botanický, taneční, vaření, netradiční výtvarné techniky, cvičení z českého jazyka, semináře – matematika, český
jazyk (příprava k přijímacím zkouškám na SŠ), kroužek Veselá věda, lyžařský výcvik od 1. ročníku, výjezdy
do školy v přírodě.
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 17:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano (jeden hlavní pokrm, každý den ovoce nebo dezert),
škola vaří i pro cizí strávníky.
Kantýna: ne; k dispozici automat na
chlazené nápoje a potraviny a automaty na dotované školní mléko
a ovoce.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Mgr. Jana Nachtigalová v. r.,
ředitelka školy
Základní škola, Most,
U Stadionu 1028,
příspěvková organizace (3. ZŠ)
info@3zsmost.cz, www.3zsmost.cz
Počet tříd: 25, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Kalokagathie“.
Zaměření: na všestrannost žáka, ve
sportu především na atletiku, hokej,
plavání, míčové sporty. Od 6. ročníku je otevřena sportovní třída, které
se věnují trenéři s kvalifikací I. třídy.
Všestrannost je u žáků dále rozvíjena
v oblasti estetické výchovy a vzdělanosti. Již u žáků 1. stupně je rozvíjena
jazyková a počítačová gramotnost.
Škola má stálý kontakt s psychology,
speciálními pedagogy a sleduje psychohygienu žáků.

Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický jazyk již
od 1. třídy a podle zájmu i výuka německého jazyka.
Volitelné předměty: od 7. třídy anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, od
7. třídy řada vybraných seminářů
a praktik ze společenskovědních
a přírodovědných předmětů, tělesná
výchova aj.
Odborné učebny: 2 počítačové
učebny se stálým připojením na internet, učebny chemie, přírodopisu, fyziky, dílny, cvičná kuchyňka a 2 tělocvičny. Školní amfiteátr slouží jako
venkovní učebna. Celkem 12 učeben
je vybaveno interaktivními tabulemi.
Tělesná výchova je vyučována ve
sportovním areálu a nově zrekonstruovaném pavilonu s bazénem.
Mimoškolní činnost: pro žáky a rodiče
je po celý týden přístupný víceúčelový
sportovní areál. Ostatní činnost je směřována především na sport (kroužky
atletiky, odbíjené, florbalu, střelectví,
košíkové, plavání), mezi další aktivity
patří počítačový a keramický kroužek,
nápravy specifických poruch učení
a chování, logopedická cvičení. Škola
pořádá poznávací a jazykové výlety do
zahraničí, lyžařský a cykloturistický
kurz, školy v přírodě.
Školní družina: ano, 5 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h.
Školní klub: ano.
Školní jídelna: ano, zaměřená na
zdravou výživu (nutriční specialisté)
s možností výběru ze 2 hlavních jídel
a objednání či odhlašování jídel i přes
internet.
Kantýna: ano; k dispozici 2 nápojové a potravinové automaty a automat na dotované školní mléko.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
V zařízení školy je plavecký bazén,
který děti mohou využívat v rámci
výuky i po skončení vyučování.
Mgr. Josef Forman v. r., ředitel školy

Základní škola, Most,
Václava Talicha 1855,
příspěvková organizace (4. ZŠ)
reditelka@4zsmost.cz,
www.4zsmost.cz
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Počet tříd: 24, 1 třída pro žáky
s upraveným vzdělávacím programem, předpoklad otevření 2–3 prvních tříd ve školním roce 2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Škola pro život“.
Zaměření: ekologická výchova,
spolupráce s badmintonovým oddílem Super Stars Most, odborná péče
o děti s poruchami učení a chování,
v 1. ročníku výuka čtení genetickou
metodou, možnost vzdělávání žáků
se zrakovým postižením, péče o nadané žáky.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický jazyk od
2. ročníku povinný, v 1. ročníku nepovinný, v 7. ročníku povinně výuka
druhého cizího jazyka, žáci volí mezi
německým, francouzským a ruským
jazykem.
Volitelné předměty: seminář a praktika z přírodovědných i společenskovědních předmětů, domácnost, sportovní hry, informatika, konverzace
v cizím jazyce, výtvarná výchova,
badminton.
Odborné učebny: fyziky, chemie,
výtvarné výchovy (keramická pec),
hudební výchovy, domácích nauk,
speciální pedagogiky, 2 počítačové
učebny připojené na internet (pro
žáky školy zdarma), 2 mobilní počítačové učebny, informační a komunikační centrum, 2 tělocvičny.
Mimoškolní činnost: sport (lehká
atletika, kopaná, šachy, badminton,
stolní hokej, florbal, volejbal, karate,
přehazovaná), výtvarná výchova, komunikační výchova, zdravověda, dovedné ruce, netradiční materiály, hra
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na flétnu, nápravy specifických poruch učení a chování, logopedická
cvičení.
Školní družina: ano, 4 oddělení, provoz od 6:00 do 16:00 h.
Školní klub: ano, 1 oddělení, provoz
od 6:00 do 16:00 h.
Školní jídelna: ano, výběr ze 2 jídel,
zdravé svačinky.
Kantýna: ne; automat na dotované
mléčné výrobky.
Knihovna: ano, multimediální pro
potřeby výuky a zájmových útvarů.
Žákovský parlament: ano, schůzky
pravidelně jedenkrát za měsíc.
Mgr. Alena Lorenzová v. r.,
ředitelka školy
Základní škola, Most,
Zlatnická 186,
příspěvková organizace (5. ZŠ)
zs5most@volny.cz,
www.zschanov.cz
Počet tříd: 14, předpoklad otevření
1–2 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: v 1. až 9. ročníku základní školy školní vzdělávací
program „Amari škola – Naše škola I.“,
žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami nabízí možnost zvládnutí
požadavků školního vzdělávacího
programu vypracováním plánů pedagogické podpory nebo individuálních
vzdělávacích plánů. Školní vzdělávací
program je nastaven tak, aby vyhovoval vzdělávacím možnostem a mentalitě žáků romského etnika. Žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami
škola nabízí služby speciálního pedagoga. Výuka probíhá za přítomnosti
asistenta pedagoga.
Zaměření: součástí školního vzdělávacího programu je učivo podporující
příslušnost k romské etnické menšině zařazením romských dějin, učiva
o romské rodině a romských zvycích.
Ve výuce psaní používá vázané (spojité) písmo.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: od 2. ročníku anglický jazyk, od 8. ročníku výuka druhého cizího jazyka (německý jazyk).
Volitelné předměty: ne.
Odborné učebny: dílny, cvičná kuchyně, učebny výpočetní techniky,
učebny s interaktivními tabulemi.
Mimoškolní činnost: možnost volnočasových aktivit, doučování. Škola
využívá možnosti účastnit se soutěží
základních i speciálních škol.
Školní družina: ano, 2 oddělení, provoz od 11:30 do 17:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ne.
Knihovna: ano.

Žákovský parlament: ne.
Škola využívá metod a forem práce,
které usnadňují žákům se sociálním
znevýhodněním úspěšněji zvládnout
náročný vstup do školy.
Mgr. Monika Kynclová v. r.,
ředitelka školy
Základní škola, Most,
Jakuba Arbesa 2454,
příspěvková organizace (7. ZŠ)
reditel@7zsmost.cz,
www.7zsmost.cz
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Počet tříd: 26, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Křišťálová škola“.
Zaměření: matematika a informatika, anglický jazyk, kvalifikovaná
náprava vývojových poruch učení
a grafomotorických potíží. Škola
klade důraz na maximální využívání
nových informačních technologií ve
výuce. Zaměřuje se na projektové vyučování.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický jazyk od
1. třídy, od 7. ročníku volba dalšího
jazyka (německý, španělský, ruský
či francouzský). Ve vybraných předmětech výuka v anglickém jazyce dle
vlastního projektu „Učíme jinak“ metodou CLIL.
Volitelné předměty: praktika z českého jazyka a matematiky, francouzský, španělský, ruský a německý jazyk, domácí nauky, informatika,
praktika z přírodopisu, výtvarné činnosti a dramatická výchova, sportovní
hry (míčové hry, florbal, softbal), ekonomika, finanční matematika, počítačová grafika, multimediální výchova.

Odborné učebny: rozvod internetu
po celé škole, počítačové učebny,
učebny s moderní audiovizuální technikou (24 interaktivních tabulí, dataprojektory, vizualizéry), informační
centrum, které žáci využívají k přípravě na vyučování a k rozšíření vědomostí, pracovna fyziky, chemie,
učebna výtvarné výchovy s keramickou pecí, učebna s hrnčířským kruhem, učebna pro výuku domácích
nauk, dílny, venkovní učebna.
Mimoškolní činnost: kroužek informatiky a práce na internetu pro žáky
od 1. třídy, kroužek výtvarný, přírodovědný, kroužek Mladý zdravotník, keramika, sborový zpěv, stolní tenis, badminton, šachy, míčové sporty, stolní
fotbal, šprtec, pravidelná výuka lyžování na Klínech, víkendové akce pro
děti a jejich rodiče. Pro žáky i rodiče
je po celý týden přístupný víceúčelový
sportovní areál pro sportovní kroužky.
Školní družina: ano, 6 oddělení, provoz od 6:00 do 17:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ano.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Mgr. Libuše Hrdinová v. r.,
ředitelka školy
Základní škola, Most,
Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace (8. ZŠ)
8zsmost@8zsmost.cz,
www.8zsmost.otevrena-skola.cz

nnn
Počet tříd: 21, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Devět kroků do života“.

Zaměření: informatika a práce na
počítači, rozvoj dovedností v oblasti
výpočetní techniky, důraz je kladen na získávání nejen vědomostí,
ale také dovedností a kompetencí
potřebných jak pro další vzdělávání, tak pro život. Výrazná je snaha
o bezpečné a zdravé školní prostředí.
Výuka čtení genetickou metodou,
nabídka výuky psaní písmem Comenia Script (volitelně).
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: od 1. třídy nepovinně anglický jazyk, od 3. třídy
povinně, další cizí jazyk (německý,
francouzský) od 6. třídy volitelně,
od 7. třídy povinně.
Volitelné předměty: počítače a digitální technologie, konverzace
v anglickém jazyce, sportovní hry,
matematické praktikum, praktikum
v českém jazyce, vaření atd.
Odborné učebny: 2 počítačové
učebny, připojení na internet po celé
škole, 23 učeben s interaktivní tabulí, učebna chemie a fyziky, přírodopisu, učebny cizích jazyků, školní
kuchyňka, dílny, tělocvična, multifunkční školní hřiště.
Mimoškolní činnost: nabídka
20–30 kroužků, poznávací a jazykové výlety do zahraničí, lyžařský
kurz, školy v přírodě.
Školní družina: ano, 4 oddělení,
provoz od 6:00 do 17:00 h.
Dětský klub: ano, pro žáky
1. stupně.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano, výběr ze dvou
jídel.
Kantýna: ano, možnost nákupu dotovaného školního mléka a školní
svačiny, škola je zapojena do projektu Ovoce do škol.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Škola je kompletně bezbariérová.
Mgr. Bc. Roman Ziegler v. r.,
ředitel školy
Základní škola, Most,
Zdeňka Štěpánka 2912,
příspěvková organizace (10. ZŠ)
reditel@zs10.cz, www.zs10.cz
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Počet tříd: 27, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola – studna života“.
Zaměření: od 6. ročníku třídy
s rozšířenou výukou matematiky
Pokračování na straně 14
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Dokončení ze strany 13
a přírodovědných předmětů, již od
1. ročníku třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve spolupráci
se sportovními kluby (Mostecký
fotbalový klub 1992, DHK Baník
Most – házená, Basketbalový klub
Baník Most), projektová výuka, využití informačních technologií ve
výuce, kvalifikovaní speciální pedagogové zajišťující pomoc žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický jazyk od
2. ročníku. Od 7. ročníku volba dalšího cizího jazyka (německý).
Volitelné předměty: sportovní hry.
Odborné učebny: zmodernizované
učebny fyziky a chemie, učebny
zeměpisu, přírodopisu, hudebna,
2 učebny jazyků, zmodernizované
školní dílny, školní pozemek, internet ve všech učebnách, 2 počítačové
učebny s vybavením 3D tiskárny,
všechny učebny s moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabule, dataprojektory), víceúčelový
sportovní areál.
Mimoškolní činnost: kroužky stolního tenisu, basketbalu, házené, pohybové hry, kroužek výtvarný, dramatický, pěvecký, matematický,
digitální a technické dovednosti,
klub zábavné logiky a rozvoj matematiky, kamarád s počítačem, fyzikální dílny, náprava řeči, hra na
flétnu, Veselá věda, anglický jazyk, příprava na přijímací zkoušky
(český jazyk, matematika).
Školní družina: ano, 5 oddělení,
provoz od 6:00 do 16:30 h.
Dětský klub: ano, provoz od 6:00
do 17:00 h.
Školní klub: ne, volnočasové aktivity.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ne; dotované školní
mléko, projekt Ovoce do škol.
Knihovna: ne.
Žákovský parlament: ano.
Ing. Bc. Hana Šlachtová v. r.,
ředitelka školy
Základní škola, Most,
Obránců míru 2944,
příspěvková organizace (11. ZŠ)
smatejka@11zsmost.cz,
www.11zsmost.cz
Počet tříd: 22, předpoklad otevření
2–3 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Do školy s radostí“.
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Zaměření: třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy.
Přípravná třída: podle zájmu rodičů.
Jazyková výuka: anglický nebo
německý jazyk již od 1. třídy, na
2. stupni od 7. třídy navíc volitelný
francouzský, německý nebo ruský
jazyk.
Volitelné předměty: cizí jazyky,
práce na počítačích.
Odborné učebny: jazyková laboratoř, 2 počítačové učebny, přírodovědná učebna, interaktivní učebny
– 12 interaktivních tabulí, hudebny,
učebny výtvarné výchovy, keramická dílna, venkovní třída, nový
sportovní areál, amfiteátr aj.
Mimoškolní činnost: pěvecké sbory
Korálek a Perlička, kroužky keramiky, výpočetní techniky, kytara, rybářský, školní sportovní klub. Další
nabídka kroužků v rámci inkluze.
Škola pořádá výjezdní soustředění
sborů, krajinářský kurz, cykloturistiku aj.
Školní družina: ano, 5 oddělení,
provoz od 6:00 do 16:30 h., v pátek
do 16:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ne; automaty na nápoje
a občerstvení.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Mgr. Svatopluk Matějka v. r.,
ředitel školy
Základní škola, Most,
Rozmarýnová 1692,
příspěvková organizace (14. ZŠ)
zsrozmarynova@edu-most.cz,
www.zsrozmarynova.edu-most.cz
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Počet tříd: 32, předpoklad otevření 4 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Rozmarýnová – škola pro
21. století“.
Zaměření: jediná škola v Mostě
s rozšířenou výukou jazyků. Škola
se zapojuje do řady projektů, které
jí usnadňují práci v oblasti prevence
a také v dalším vzdělávání pedagogů. Škola se zapojuje do výzkumu
v oblasti pedagogiky. Stala se certifikovaným zařízením pro praxe budoucích pedagogických pracovníků.
Dětem s problémy ve vzdělávání
pomáhá prostřednictvím náprav řeči
a náprav poruch učení. V souladu
se školním vzdělávacím programem
se zaměřuje na aktivity k získávání
kompetencí využitelných v běžném

životě a k celoživotnímu vzdělávání. Motto školy: „Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především použít.“
Přípravná třída: ne.
Jazyková výuka: ve 3. ročníku jsou
kromě povinné výuky anglického
jazyka otevřeny jazykové skupiny
s rozšířenou výukou anglického jazyka. V 6. ročníku vzniká z těchto
skupin nová jazyková třída a je zařazen druhý cizí jazyk.
Volitelné předměty: sportovní aktivity, cvičení z matematiky, konverzace v anglickém jazyce.
Odborné učebny: kinosál pro 120
osob, 2 počítačové učebny, učebna
fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, učebny
jazyků, 5 interaktivních učeben,
2 tělocvičny, gymnastický sál a atletický areál.
Mimoškolní činnost: ve víceúčelovém sportovním areálu nabízí aktivity pro své žáky, ale i pro veřejnost
– volejbal, plážový volejbal, kopanou, sportovní gymnastiku, aerobik a rekreační sporty. To vše i o víkendech a o prázdninách. Zájmové
kroužky a nepovinné předměty: nápravy poruch učení, nápravy řeči,
kroužek anglického jazyka, dramatický, pěvecký, turistický, matematika, informatika, volejbal, florbal,
fotbal, basketbal, zumba, pohybové
a sportovní aktivity, Sportík, peer
klub, Merkur a další.
Školní družina: ano, 7 oddělení,
provoz od 6:00 do 16:00 h., v případě nutnosti do 17:00 h.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano, možnost výběru ze dvou jídel.
Kantýna: ano.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: jiná forma.
Mgr. Jana Klanicová v. r.,
ředitelka školy
Základní škola, Most,
J. A. Komenského 474,
příspěvková organizace (15. ZŠ)
skola@mostzs15.cz,
www.mostzs15.cz
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Počet tříd: 25, předpoklad otevření 3 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Radost – úspěch – zdraví“.
Zaměření: jazykové vyučování, informační a komunikační technologie
a zdravý životní styl s dostatkem pohybových aktivit. Škola vytváří podmínky pro zdravý start do života.

Ve škole funguje školní poradenské
pracoviště, žákům a jejich rodičům
poskytuje služby školní psycholog
a speciální pedagog.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: anglický, německý jazyk, konverzace v anglickém jazyce. V případě zájmu škola
může nabídnout i výuku jazyka francouzského, ruského a slovenského.
Volitelné předměty: konverzace
v anglickém jazyce, mediální výchova – tvorba školního časopisu,
zdravý životní styl – zdravověda
a první pomoc, přírodovědné praktikum, člověk a kultura, výchova
k občanské gramotnosti – školní
parlament, užité výtvarné činnosti,
technické činnosti, školní video, domácnost, zájmová tělesná výchova
– florbal, házená, atletika, sportovní
hry.
Odborné učebny: 2 počítačové
učebny s připojením na internet,
17 učeben s interaktivní tabulí, 11 učeben s dataprojektorem, 2 tělocvičny,
keramická dílna a další učebny s odborným zaměřením, školní hřiště
s umělým povrchem.
Mimoškolní činnost: bezplatné
i placené zájmové kroužky jak ve
školní družině pro žáky 1. stupně, tak
ve školním klubu pro žáky 2. stupně
v souladu se zájmy žáků (házená,
stolní tenis, keramika, šprtec, vaření,
výtvarné hrátky, kytara). Se školou
spolupracují neziskové organizace,
které dětem nabízejí aktivity mimo
vyučování a o prázdninách.
Školní družina: ano, 5 oddělení,
provoz od 6:00 do 16:00 h., po dohodě možno i déle.
Školní klub: ano, pro žáky 5. až
9. ročníku. Svojí pestrou činností
a vlídným přístupem k žákům
úspěšně působí jako prevence rizikových jevů chování. Součástí školního klubu je i studovna, kde si žáci
mohou psát domácí úkoly a připravovat se na vyučování.
Školní jídelna: ano.
Kantýna: ano.
Knihovna: ano.
Žákovský parlament: ano.
Mgr. Dagmar Šolarová v. r.,
ředitelka školy
Základní škola, Most,
Okružní 1235,
příspěvková organizace (18. ZŠ)
reditel@18zs.cz, www.18zs.cz
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Počet tříd: 22, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce
2017/2018.
Vzdělávací program: školní vzdě-
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lávací program pro základní vzdělávání „Učení s prožitkem“.
Zaměření: výuka cizích jazyků,
využívání informačních a komunikačních technologií, ekologická
výchova, kvalifikovaná náprava
vývojových poruch učení, grafomotorických obtíží a logopedie, individuální péče o žáky z cizojazyčného
prostředí. Výuka začíná v 8:20 h.
Přípravná třída: ano.
Jazyková výuka: povinná výuka
anglického jazyka od počátku školní
docházky (v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, 3., 4., 5., 8. a 9. ročník
3 hodiny týdně, 6. a 7. ročník 4 hodiny týdně), od 8. ročníku povinný
druhý cizí jazyk.
Volitelné předměty: ekologická výchova, sportovní hry, konverzace
v anglickém jazyce, užité výtvarné
činnosti, ICT v zeměpise, psaní na
počítači, design a konstruování, domácnost, praktikum z přírodopisu.
Odborné učebny: 18 učeben s interaktivními tabulemi, 2 počítačové
učebny s připojením na internet,
učebna cizích jazyků se sluchátkovým systémem, učebna fyziky

s dataprojektorem, učebna chemie
s laboratoří, učebna přírodopisu s dataprojektorem, učebny dějepisu a zeměpisu s interaktivními tabulemi,
cvičná kuchyňka, dílny, učebny pro
nápravu vývojových poruch učení
a logopedie, keramická dílna, 2 tělocvičny, hřiště s atletickou dráhou,
skleník a učebna v přírodě.
Mimoškolní činnost: sportovní
kroužek, atletika, florbal, mažoretky,
stolní hokej, dramatický kroužek,
psaní na počítači všemi deseti, kroužek ručních prací, fyzikální kroužek
Veselá věda.
Školní družina: ano, 5 oddělení,
provoz od 6:00 do 17:00 h., v případě zájmu rodičů i během vedlejších prázdnin.
Školní klub: ne.
Školní jídelna: ano, výběr ze 2 hlavních jídel, možnost objednání či odhlašování jídel i přes internet.
Kantýna: ano, dále potravinový automat, prodej dotovaných mléčných výrobků, projekt Ovoce do škol – ovoce
zdarma pro žáky 1. až 5. ročníku.
Knihovna: ano, i anglojazyčná literatura.

Žákovský parlament: ano.
Škola je bezbariérová.
Mgr. Jana Kropáčková v. r.,
ředitelka školy
Ředitelka Základní školy
profesora Zdeňka Matějčka,
Most,
Zdeňka Štěpánka 340,
příspěvkové organizace,
zsdysmost@zsdysmost.cz,
www.zsdysmost.cz
vyhlašuje zápis do prvního
ročníku základního vzdělávání
na školní rok 2017/2018 ve
dnech:
sobota 1. dubna 2017
od 8 do 12 hodin
pondělí 3. dubna 2017
od 15 do 18 hodin.
Pro zařazení dítěte je třeba:
n poslat žádost e-mailem na zsdys
most@zsdysmost.cz nebo poštou na
adresu školy, nebo odevzdat osobně
do 31. 3. 2017 a

 úspěšně absolvovat s dítětem zán

pis do 1. třídy.
Mezi děti se specifickými poruchami
učení škola integruje děti s dalším postižením, tzn. děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola
v rámci vyučování provádí expertní
podpory, tzn. zařazuje Biofeedback,
FIE a další reedukační techniky.
O přijímání žáků rozhoduje ředitelka
školy na základě náležitě vyplněné
žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu
školy, prostorové a personální možnosti.
K zápisu si s sebou přineste rodný
list dítěte a občanský průkaz.
PhDr. Hana Ajmová v. r.,
ředitelka školy
Podrobnější informace o jednotlivých školách lze nalézt na výše uvedených webových adresách.
Fotografie byla pořízena během zápisu do prvního ročníku základního
vzdělávání.

Základní školy jsou držiteli těchto certifikátů a titulů:


Ekoškola – mezinárodní program, v jehož rámci žáci snižují ekologický dopad
provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i
v jejím okolí.





eTwinning – potvrzení kvality eTwinningových projektů, uznání úsilí školy o vysokou kvalitu a otevřenost na poli evropské spolupráce.



Rodiče vítáni – projekt zaměřený na prohloubení vzájemné otevřenosti mezi
školou a rodiči.

Fairtradová škola – škola podporující fair trade; svými aktivitami dává najevo
společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání.
Férová škola – škola, která vytváří spravedlivé prostředí pro všechny děti, snaží
se využít potenciálu každého jedince a všem žákům bez rozdílu nabídnout stejné podmínky ve výchovně-vzdělávacím procesu.






SMART vzorová škola – využití moderních technologií ve výuce a sdílení zkušeností s ostatními školami.



Zelená škola, Recyklohraní – svým žákům a zaměstnancům poskytuje možnost
zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Škola přátelská dětem s alergií a astmatem – škola zaručuje fundovaný přístup pedagogů k dětem trpícím alergiemi a astmatem.
Škola udržitelného rozvoje I. stupně – škola, jež svým přístupem k životnímu
prostředí napomáhá naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje.
Zdravá škola – zaměřuje se na posilování a vytváření optimálních předpokladů
u každého jedince jako včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a závislostí.

Termín zápisu se blíží…
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok
2017/2018 se týká dětí narozených od
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a také těch,
jimž bylo u předchozího zápisu plnění
povinné školní docházky odloženo. Zákonný zástupce dítěte předkládá u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte,
přinese tedy s sebou například svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ředitelé škol zveřejňují v dostatečném předstihu na svých webových stránkách informace o organizaci a průběhu zápisu – kritéria pro
přijímání žáků, počet žáků, které je
možné přijmout, popis formálních
a případných dalších částí zápisu.
Přednostně jsou k povinné školní do-

cházce v dané škole přijímány děti
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
Průběh zápisu je dán vyhláškou
o základním vzdělávání. Zápis je složen z formální části (tedy podání žádosti o zápis dítěte k plnění povinné
školní docházky) a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li
s tím jeho zákonný zástupce, rovněž
z rozhovoru a případně dalších činností
s dítětem. Zákonný zástupce může být
přítomen u všech součástí zápisu. Rozhovor pedagoga se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor
je zaměřen na motivování dítěte pro
školní docházku a na orientační posouzení jeho školní připravenosti.

V žádosti uvede zákonný zástupce
dítěte stanovené náležitosti, jimiž jsou
jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu,
popřípadě jiné adresy pro doručování,
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školy).
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li
o to písemně jeho zákonný zástupce
v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Je stanoveno, že žádost

zákonného zástupce o odklad povinné
školní docházky je nutné doručit řediteli školy již v době určené pro zápis,
tedy do 30. dubna.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti
předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce ze
strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a
odst. 1 písm. a) školského zákona. Za
zmíněný přestupek lze uložit pokutu
až do výše 5 000 korun.
(ptroj)
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S názvy svých nahrávek si přitom
Definitivní Ententýk vždycky dokázali vyhrát. Jejich deska z roku 2007
dostala název Leptenton údajně podle toho, že ve studiu, kde album
vznikalo, nebylo možné záznam stříhat. Všechny písničky proto bylo
nutné nahrát naživo. A snem kapely
zůstalo lepit správné tóny k sobě.
A specifický smysl pro humor při pojmenovávání svých nahrávek osvědčila skupina i na své další desce

i tentokrát vydají sami. A k sehnání
bude jako obvykle na koncertech, případně přes web kapely.
Ještě než nová deska skutečně
spatří světlo světa, chystají se Definitivní Ententýk na novou koncertní
sezonu. Jeden z prvních koncertů absolvují na Apríla v Litvínově, navíc
ve společnosti populárních slovenských Horkýže Slíže. „Hledali jsme,
s kým bychom si mohli zahrát a tohle zrovna hezky vyšlo. Navíc je to

Definitivní Ententýk pracují na nové desce,
tentokrát prý rychleji než obvykle
Mostecké nahrávací studio prošlo během posledních několika měsíců zásadními úpravami, aby tu zejména muzikanti, kteří tu nahrávají,
získali lepší zázemí. Od ledna, kdy
se nové prostory studia otevřely, se
tu už vystřídalo několik kapel nejen
z Mostecka.
Vůbec první, kdo tu hned v lednu
pořizoval svou novou nahrávku, byla
kapela Abdera z Jirkova. Další dny tu
trávili mostečtí Cumbal a v únoru patřily nahrávací prostory dalšímu ze
známých jmen regionální hudební
scény, kapele Definitivní Ententýk.
„Náš problém je v tom, že nám
všechno trvá třikrát déle než ostat-

ním kapelám a následně je to také
čtyřikrát dražší. Tentokrát jsme si ale
dali na nahrávání tři týdny a zatím
to vypadá, že bychom měli a mohli
všechno stihnout včas,“ říká kapelník
litvínovské šestice Kryštof Derner.
Jenže nejde jen o nahrávání. Míchání
i mastering si kapela zajišťuje sama
a momentálně se řeší i to, jak se
vlastně nová nahrávka bude jmenovat. „Název ještě nemáme vybraný,
variant je několik, zatím visí ve vzduchu nápady jako Hentai ham ham,
další z variant zněla třeba Nebát se
krást. Teprve až se rozhodneme pro
název, necháme k němu vytvořit i odpovídající obal,“ doplňuje Derner.

z roku 2012, která dostala název Desať mŕtvych veveričiek.
Když se muzikantů zeptáte, jak
bude nová nahrávka znít, nedostanete
příliš konkrétní odpověď. „Momentálně ve studiu řešíme, že na nahrávce
je asi šestkrát víc kytar než obvykle.
Jisté je, že to ve výsledku budou staří
dobří Ententýci a všichni jsme shodli
na tom, že tahle deska bude dobrá za
každou cenu,“ nastiňuje kapelník.
Přesně daný není zatím ani termín
vydání, ovšem Definitivní Ententýk
s humorem sobě vlastním tvrdí, že
předběžně si termín stanovili na druhou půlku první poloviny roku. Jisté
je tedy zatím pouze to, že si desku

Zvukař Roman Dobrev v mosteckém nahrávacím studiu právě natáčí vokály Kryštofa Dernera.

i trochu symbolické, dokonce by se
dalo říct, že jsme k tomu byli předurčeni. Poté, co vyšla naše deska Leptenton, o nás jeden z recenzentů napsal, že jsme kapela bez budoucnosti,
která má šanci si zahrát maximálně
jako předkapela Horkýže Slíže.
A uplynulo nějakých deset let a předpověď se splnila,“ usmívá se kapelník. Už na dubnovém koncertě ale
budou mít lidé šanci slyšet písničky,
které se objeví i na chystané desce.
I kapela sama přiznává, že průběžně,
jak skládá nové písničky, hned je zařazuje do koncertního repertoáru.
Jan Pimper

Foto: Jan Pimper

Redakce Mosteckých listů se nepodílí na přípravě materiálů Kulturního mostu.
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Tajný deník Adriana Molea Rozhovor s režisérem Petrem Svojtkou
První premiérou sezony
2017 je divadelní adaptace humoristické knihy
Sue Townsend Tajný deník
Adiana Molea – činoherní
retro muzikál pro teenagery
i jejich rodiče.
Tento úsměvný příběh
o nástrahách dospívání je protkaný spoustou hitů ze sedmdesátých a osmdesátých let
s originálními českými texty.
Režie se ujal Petr Svojtka (na
mostecké scéně režíroval například Postřižiny či Sluhu
dvou pánů), kterému jsme
v průběhu intenzivního zkoušení položili pár otázek.
Premiéra Tajného deníku
Adriana Mole proběhne
24. února v 19:30 hodin na
Velké scéně – před představením dojde ke slavnost-

nímu vyhlášení výsledků
ankety Cena diváka za rok
2016. Vzhledem k tomu, že
toto číslo Mosteckých listů
vychází den před premiérou,
budeme vás o výsledcích
ankety informovat v dalším
čísle. První reprízu uvedeme
28. února v 17 hodin.
Hrají: Ondřej Dvořák, Jiří
Kraus, Michaela Krausová,
Jakub Dostál, Zita Benešová,
Regina Razovová, Karolína
Herzinová, Bohuslav Patzelt
a kapela ALFI ALL STARS
BAND ve složení: William
Valerián (saxofon), Daniel
Pláňa Plánička (kytara), Pavel Lenský Jirák (kytara),
Jaroslav Tchenda Čerych
(baskytara), Karel Šípus Šimon (bicí), Tomáš The Boss
Alferi (klávesy).

Knižní podoba Tajného
deníku A. M. je velice
známá a byla dokonce vyhlášena nejhumornější anglickou knihou desetiletí…
jak náročné je pro režiséra
převést knižní předlohu
na jeviště?
Zkoušíme divadelní
adaptaci Miroslava Hanuše
(režisér a herec), který ji
připravil před deseti lety pro
kladenské divadlo. Tudíž já
už to „převádět na divadlo“
nemusím. Já musím „jen“
divadelní text nazkoušet.
Proč sis vybral právě
adaptaci Miroslava Hanuše?
Spolu s dramaturgem
jsme prošli několik jevištních verzí Tajného deníku

Návrh scény pro inscenaci Tajný deník Adriana Molea (návrh Petr Kastner)
Foto: Archiv Městského divadla v Mostě

Testosteron a Nebezpečné vztahy
V činohře městského divadla se usilovně pracuje na
nových inscenacích. Proběhly takzvané předávací porady, v divadle se vyrábí a šije
a samozřejmě zkouší. Do repertoáru se totiž blíží inscenace Testosteron (režie Hana
Marvanová) a Nebezpečné
vztahy (režie Pavel Ondruch).
V lecčems jsou si obě
hry podobné. Komedie Tes-

tosteron se zabývá vztahy
mezi muži a ženami, láskou
i sexem a postupně se zde odhaluje chlapská duše. Premiéra této živelné a „lehkým
perem“ psané komedie je
naplánovaná na 7. dubna na
Komorní scéně.
Nebezpečné vztahy rovněž vyprávějí příběh o spletitosti a neprůhlednosti lidského myšlení a lidských

vztahů, příběh intrik a krutosti v lásce i kruté lásky, to
vše za fasádou rafinovaných
kostýmů a uhlazených způsobů. Navíc je to dílo známé
jak z literatury, tak především
z filmu (jednu z adaptací natočil Miloš Forman). Premiéra se uskuteční 21. dubna na
Velké scéně. Již brzy přineseme další informace.
Michal Pětík, dramaturg

a tahle je, dle našeho názoru, nejlepší. Mirek Hanuš zkondenzoval příběhovou linku, v níž rozehrává ty
nejvtipnější situace z knížky.
Některé scény více rozehrává, další vtipně domyslel, čili jeho vlastní autorský
vklad je dosti výrazný. Mirek vlastně na základě novely vytvořil svébytnou divadelní hru.
V čem bude tvé režijní
pojetí s mosteckým souborem jiné?
Jiná bude inscenace
hned v několika ohledech.
V první řadě obsazením,
protože v kladenské inscenaci se například titulní postava věkově vzdálila knižnímu hrdinovi. Adrian Mole
tam byl skoro čtyřicátník,
který vzpomínal na dobu,
kdy mu bylo 13 let. V našem
provedení tomu tak není,
protože Ondřej Dvořák je
Adrianovi věkově mnohem
blíž. Kladenská inscenace
byla také postavená na tom,
že herci byli zároveň muzikanty. Tudíž během inscenace hráli herci na kytary, basu, trubku, saxofon
atd. My máme echt rockovou kapelu vedenou Tomášem Alferim (hudební dramaturg městského divadla).
Tím pádem májí herci více
prostoru na zpěv a tanec,
a nejsou „zaneprázdněni“
hraním na hudební nástroje.
Jedinou výjimkou je herec
William Valerián – vystudovaný saxofonista, který zároveň hraje roli Nigela.
Zmínil jsi rockovou kapelu – na které písně se
tedy mohou diváci těšit?
Kniha se odehrává v roce
1982. Miroslav Hanuš převzal hitovky přelomu sedmdesátých a osmdesátých let
a tyto pecky vtipně přetextoval a vsadil do příběhu.
V inscenaci zazní například písně Bee Gees, kapely
Sweet, Uriah Heep. Myslím si, že téměř každý divák bude tyto melodie znát
a bude okouzlen vtipnými
českými texty.
Co si může divák představit pod pojmem retro

muzikál pro teenagery
a jejich rodiče?
Teenagery by mohl zajímat pohled třináctiletého
Adriana na okolní svět, na
dospívání, na pubertu, první
lásku; ale také to, jak vidí
partnerský vztah svých rodičů. To zrcadlení první
lásky s manželstvím je
velmi zábavné.
A pro rodiče teenagerů je
zásadní právě podtitul „retro“, protože v osmdesátých
letech dnešní rodiče teenagerů žili a vyrůstali. A osmdesátá léta v Anglii, to bylo
pro nás v Česku něco, k čemu
jsme vzhlíželi – byla to doba,
kdy začínalo MTV, četlo se
„Bravíčko“ a podobně.
Myslím si, že by to
mohla být intenzivní vzpomínka pro všechny, kdo
osmdesátá léta zažili.
Před začátkem zkoušení
jsi zmiňoval velkolepou
scénu, lasery a „stage“…
No, nechci vzbuzovat nějaká příliš přehnaná očekávání… nicméně ten příběh
je mozaikou situací a dějů,
které Adrian prožívá. Čili
jsou to takové krátké scény
poskládané do sebe a scelujícím prvkem téhle mozaiky
jsou právě písně. A také přítomnost živé kapely. A ta
naše kapela je skvělá! Diváci by měli mít chvílemi
pocit, že jsou na nějakém
pop-rockovém koncertu.
Liší se tvůj pohled na
inscenaci jako režiséra
a jako diváka?
Jako režisér se strašně
snažím být divákem. Snažím se odskakovat z pozice
tvůrce a koukat na inscenaci
okem diváka. Hlavní otázkou pro mě jako režiséra je,
jestli by mě ta právě zkoušená inscenace jako diváka
zajímala a bavila. Rád chodím na dozory a oprašovací
zkoušky a není nic horšího
chodit na představení, které
vás nebaví. Snažím se tedy
dělat vše pro to, abych jako
režisér uspokojil sebe jako
diváka.
(lek)
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Divadelní léto na hradě Hněvíně
A je to tady! Zahájili jsme prodej
vstupenek na Noc na Karlštejně – na
Hněvíně. Po loňském úspěchu a osmi
vyprodaných představeních jsme letos připravili celkem devět repríz,
které proběhnou v červnu. Pod širým
nebem se v hlavních rolích představí
Lucia Jagerčíková jako Eliška a Karla
IV. ztvární nově herec Daniel Rous,
který převezme roli po Miroslavu Večerkovi. Dále hrají Otto Liška, Re-

gina Razovová, Karolína Herzinová,
Jakub Dostál a další.
Na hradě kromě Noci na Karlštejně uvedeme také inscenaci Ať
žijí duchové v podání souboru Divadla rozmanitostí. Vstupenky na
všechna představení je možné zakoupit pouze v hotovosti v pokladně divadla. Přesné termíny naleznete na
našich webových stránkách www.divadlo-most.cz. 
(lek)
M. Rošetzký a L. Jagerčíková v inscenaci Noc na Karlštejně

Aktuality a novinky z Divadla rozmanitostí

Vážení příznivci Divadla rozmanitostí, máme za sebou premiéru nové
autorské pohádky Věry Herajtové (režie) a Tomáše Alferiho (hudba) O třech
přadlenách, na jejíž, novotou zářící,
reprízy vás srdečně zveme. Jednoduchý, ale silný příběh o líné Lidušce, tak
trochu zoufalé mámě, krásném mladém králi, který náhodou projíždí kolem a třech zvláštních sudičkách – tetičkách, kterým právě „kleknul“ v poli
pojízdný přívěs, je lemován záplavou

O třech přadlenách

modrého lnu, cvrkotem kouzelného
kolovrátku a chytlavými písněmi. Vše
se odehrává v komediální nadsázce
a díky neustálé pomoci všudypřítomných a svérázných tet. Právě s jejich
přispěním Liduška překoná mnohé
vlastní i okolní překážky a nakonec se
všechno v dobré obrátí.
Ovšem pozor! Co nevidět nás čeká
zkoušení další pohádky, O Plaváčkovi.
V ní sehrají výraznou úlohu loutky,
masky a nejrůznější další loutkářské
techniky a kouzla. Zjistíte mimo jiné,
že jako hudební nástroje mohou fungovat i rozličné předměty a že živly
a osud hrají v lidském životě důležitou roli, ne-li tu nejdůležitější. Tentokrát půjde, na rozdíl od Třech
přadlen, o příběh chlapce se zvláštním jménem, který díky statečnosti
i štěstí dosáhne svých cílů. V inscenaci
O Plaváčkovi, která bude mít premiéru
29. dubna se vám poprvé představí
nová posila souboru, herečka Kamila
Raková (podobnost jména s Jitkou Rakovou není náhodná), takže z těchto
i mnoha dalších důvodů se máte u nás
v divadle na co těšit. Hawk!
Jiří Ondra,
režisér a dramaturg DR

Foto: I. Ibrahimovič

Foto: T. Branda

Derniéra představení Cabaret
Dne 30. března se rozloučíme se slavným americkým muzikálem Cabaret.
V hlavní roli zpěvačky Sally Bowles září talentovaná Lucia Jagerčíková – spolu
s Williamem Valeriánem, Jakubem Koudelou, Jakubem Dostálem a dalšími.
Nenechte si ujít poslední uvedení tohoto sugestivního příběhu z předválečného
berlínského kabaretu s živým orchestrem. Vstupenky je možné rezervovat na
našich webových stránkách www.divadlo-most.cz.

Divadelní ples
Již 24. Divadelní ples proběhne v prostorách divadla v sobotu 18. března
2017. K tanci a poslechu hraje kapela P-V-P+N pod vedením Petra Ernsta a celým večerem budou provázet členové činohry MDM Karolína a Vítek Herzinovi. Vstupenky jsou již v prodeji. Těšíme se na vás! 
(lek)
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Nově otevřená klempířská
prodejna v Mostě
široký sortiment střešních krytin a materiálů
(pálených, plastových, betonových, šindelových,
plechových, asfaltových)
n klempířské prvky
(žlaby, kotlíky, okapy, svody, kolena, střešní a okapové
ozdoby....)
n střešní latě
n izolace
n nářadí
n tmely
n lepidla
n další střešní chemie a spotřební materiál
n nově provádíme i základové desky
a hrubé stavby!
n

Po dohodě možnost výroby či samovýroby střešních
plechových profilů a prvků, na vlastní ohýbačce nůžkách
přímo na prodejně!

RV1700318/01

www.klempirstvi-most.cz

RV1700212/01

Kontakt: +420 722 641 168 email: obchod@klempirstvi-most.cz,
adresa Čsl, armády 1288, Most (areál bývalých kasáren)

RV1700247/01

Kompletní dodávky střech.
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Program Městského divadla v Mostě
Březen 2017
Velká scéna
1. 3. středa volné 19.00 hodin
CHARLEYOVA TETA
Brandon Thomas
Kolik překvapení způsobí anglický gentleman, kterého kamarádi přiměli převléknout se za tetu? A co teprve, když
se pravá teta objeví…
Vstupné: 150 a 170 Kč
Délka představení je 140 minut.
8. 3. středa volné 19.00 hodin
STARCI NA CHMELU
Vratislav Blažek, Ladislav Rychman
První československý filmový muzikál
v činohře Městského divadla v Mostě.
Známé písně, láska, svoboda i naděje ve
slavném muzikálu ze šedesátých let. To
vše s živou kapelou!
Vstupné: 180 a 200 Kč
Délka představení je 110 minut.
9. 3. čtvrtek volné 19.00 hodin
Fan club ticket
TŘI SESTRY
Anton Pavlovič Čechov
„Každou chvíli může začít sněžit,
a k tomu poslouchat takové řeči....“ Tajemná, radostná i posmutnělá hra o lidech, kteří uvízli ve vlastním životě,
ve vzpomínkách i snech. Tři sestry patří mezi nejzásadnější texty světové
dramatické literatury. Mostecká inscenace v režii Pavla Kheka slibuje vynikající divadelní zážitek.
Vstupné: 150 a 170 Kč
Délka představení je 180 minut.
13. 3. pondělí volné 19.00 hodin
Koncert jarní sezony Festivalového orchestru Petra Macka.
OPERETA NÁS BAVÍ…
V programu na přání si posluchači vyslechnou známé melodie J. Stelibského,
J. Beneše, E. Nováčka, A. Jindry, J. Maliny, J. Strausse, O. Nedbala a jiných…
Vystoupí sólisté hudebních divadel…
Iva Hošpesová, Aleš Voráček, Venuše
Dvořáková a Roman Krebs.
Uvádí: Festivalový orchestr Petra
Macka, dirigent Martin Peschík
Vstupné: 300 Kč, studenti a důchodci
150 Kč
15. 3. středa S + volné 19.00 hodin
TAJNÝ DENÍK
ADRIANA MOLEA
Sue Townsend
Divadelní adaptace kultovní knihy Sue
Townsend je činoherním retro muzikálem pro teenagery i jejich rodiče.
Úsměvný příběh o nástrahách dospívání je protkán spoustou dobových
šlágrů osmdesátých let opatřených novými a velmi originálními texty.
Vstupné: 150 a 170 Kč

18. 3. sobota volné 20.00 hodin
XXIV. DIVADELNÍ PLES
– I. a II. foyer MDM
Dnes večer u … Karolíny a Vítka Herzinových.
Po celou dobu plesu k tanci i poslechu
hraje kapela P – V – P + N Most, pod
vedením Petra Ernsta.
Vstupné: 250 Kč
21. 3. úterý U + volné 17.00 hodin
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Franz Lehár
Proslavená opereta odehrávající se kolem roku 1910 ve Vídni a Pekingu. Plejáda krásných melodií korunovaná dodnes okouzlujícím vyznáním „Své
srdce tobě dám“ navozuje rafinovanou
orientální atmosféru, plnou nekonečné
milostné touhy.
Uvádí Severočeské divadlo Ústí nad
Labem
Vstupné: 260 a 280 Kč
22. 3. středa volné 19.00 hodin
HABAĎÚRA
Michael Cooney
Co se všechno vyvine z jednoho malého
podfuku – habaďúra, která hlavnímu hrdinovi přinese spoustu problémů a divákům příležitost pořádně se zasmát.
Vstupné: 150 a 170 Kč
Délka představení je 150 minut.
23. 3. čtvrtek C + volné 19.00 hodin
TAJNÝ DENÍK
ADRIANA MOLEA
Sue Townsend
Divadelní adaptace kultovní knihy
Sue Townsend je činoherním retro
muzikálem pro teenagery i jejich rodiče. Úsměvný příběh o nástrahách
dospívání je protkán spoustou dobových šlágrů osmdesátých let opatřených novými a velmi originálními
texty.
Vstupné: 150 a 170 Kč
27. 3. pondělí volné 19.00 hodin
CHARLEYOVA TETA
Brandon Thomas
Kolik překvapení způsobí anglický gentleman, kterého kamarádi přiměli převléknout se za tetu? A co teprve, když
se pravá teta objeví…
Vstupné: 150 a 170 Kč
Délka představení je 140 minut.
29. 3. středa volné 19.00 hodin
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
Doprovází skupina Adama Pavlíka.
Vstupné: 350 a 400 Kč
30. 3. čtvrtek volné 19.00 hodin
Derniéra
CABARET
Joe Masteroff – John Kander – Fred
Ebb
Slavný americký muzikál. Sugestivní
příběh z předválečného berlínského
Cabaretu, nad nímž se stahují černá

mračna dějin. Skvělou hudbu Johna
Kandera živě zahraje devítičlenný Kit-Kat Band.
Inscenace není vhodná pro děti do 15
let. Délka představení je 155 minut.
Vstupné: 180 a 200 Kč
31. 3. pátek volné 19.00 hodin
PAST NA MYŠI
Agatha Christie
Klasický příběh slavné Agathy Christie.
Do penzionu manželů Ralstonových
přijíždějí první hosté a jeden z nich se
chystá vraždit. A zahradník to asi nebude.
Vstupné: 150 a 170 Kč
Délka představení je 110 minut.

Aréna
2. 3. čtvrtek volné 19.00 hodin
Fan club ticket
SOUBORNÉ DÍLO
WILLIAMA SHAKESPEARA
(zkrácená verze)
Winfield, Long, Singer
Kompletní dílo největšího dramatika
na mosteckém jevišti. Kraus, Herzina,
Dvořák v nevázaně potrhlém kabaretu.
Máte-li rádi Shakespeara, jistě se pobavíte. Jestliže ho rádi nemáte, pobavíte
se tím spíš!
Vstupné: 150 Kč
Délka představení je 130 minut.

Komorní scéna
14. 3. úterý volné 19.00 hodin
Fan club ticket
ŘIDIČ PANÍ DAISY
Alfred Uhry
Slavná hra o stárnutí, složitém sbližování dvou svébytných osobností, samotě i tvrdohlavosti.
Alfred Uhry obdržel za hru Pulitzerovu
cenu a známé je rovněž její filmové
zpracování.
Vstupné: 150 Kč
Délka představení je 90 minut.
20. 3. pondělí volné 19.00 hodin
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Mark Haddon, Simon Stephens
Lehce mysteriózní příběh patnáctiletého autistického chlapce, který najde
mrtvého psa své sousedky a rozhodne
se odhalit vraha. Při svém pátrání pak
rozkrývá nejednu záhadu ve vlastní rodině. Mark Haddon za román Podivný
případ se psem obdržel v roce 2003
prestižní ocenění v rámci Whitbreadovy ceny.
Vstupné: 150 Kč
Délka představení je 130 minut.

Výstava ve foyeru
ZLATÝ ŘEZ 2017
Výstava výtvarných prací žáků 11. ZŠ
Most – kresba, malba, grafika, keramika.

Vernisáž výstavy bude 6. března od
16.00 hodin.
Výstava potrvá do konce dubna.

Divadlo rozmanitostí
4. 3. sobota volné 10.00 hodin
TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
Pavel Polák
Jedna z nejslavnějších pohádek Anglie
se stala předlohou pro nové zpracování
veselého příběhu tří prasátek.
Vstupné: 70 Kč. Pro děti od 3 let.
11. 3. sobota volné 10.00 hodin
PIPI, DLOUHÁ PUNČOCHA
Astrid Lindgrenová – Jiří Ondra
Pipi je malá holka, která žije sama ve
vile Vilekule. Vedle ní bydlí dvě hodné
děti Anika a Tomy. Společně zažívají
různá dobrodružství. Inscenace vychází
ze známé knihy známé švédské autorky
Astrid Lindgrenové, která patří ke klenotům světové literatury.
Vstupné: 70 Kč. Pro děti od 6 let.
18. 3. sobota volné 10.00 hodin
O TŘECH PŘADLENÁCH
Věra Herajtová
Kterak tři rozverné stařenky pomohly
Lidušce ke štěstí… Inscenace Věry Herajtové na motivy klasické pohádky. Veselá lidová pohádka se zpěvy pro děti
od tří let.
Vstupné: 70 Kč
Pro děti od 3 let.
25. 3. sobota volné 10.00hodin
DĚTI Z BULLERBYNU
Astrid Lingrenová - Filip Nuckolls
Lisa, Lasse, Bosse, Olle, Anna, Britta.
Nastal čas zase si trochu pohrát a zavzpomínat na bezstarostné a šťastné
dětství. Bullerbyn otevírá své brány nekonečných příběhů a možností.
Uvádí: Činoherní klub Ústí nad Labem
Vstupné: 70 Kč
Pro děti od 7 let.

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:
30. března 2017,
uzávěrka příštího vydání:
17. března 2017.
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Program mosteckých kin

30. 3. – 2. 4. / 17:30 / 3D – 150 Kč
1. – 2. 4. / 15:00
8. – 9. 4. / 15:00 / 2D – 130 Kč / 88 min.
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
USA, animovaný / dobrodružný / rodinný film/
fantasy, český dabing
V tomto novém (animovaném) filmu o Šmoulech
se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává
společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem.

Březen 2017
Kino Kosmos
MAXI
2. – 5. 3. / 17:30
6. – 7. 3. / 20:00 / 109 min. / 120 Kč
Muzzikanti
Film ČR, romantický / hudební, do 12 let nevhodný
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od
folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost.
2. – 5. 3. / 20:00 / 135 min. / 130 Kč
Logan
USA, akční / sci-fi, do 12 let nevhodné
Po porážce X-menů se Wolverine (Hugh
Jackman) a Profesor X (Patrick Stewart) ukrývají
před Nathaniel Essexem a jeho společností, která
se snaží zabít mutanty a vytvořit z nich zbraně.
4. – 5. 3. / 15:00
6. – 7. 3. / 17:30 / 89 min. / 110 Kč
Balerína
Francie / Kanada, animovaný / dobrodružný / rodinný, čeký dabing
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky,
jejíž největší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze
sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže.
8. 3. / 18:00 / 250 Kč
Duo Jamaha
Živý koncert
Po loňském úspěšném koncertu se Duo Jamaha
opět těší na své fanoušky v Mostě.
9. – 12. 3. / 17:30 / 106 min. / 130 Kč
Masaryk
Česko / Slovensko, životopisný / drama / historický, do 12 let nevhodný
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka,
diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue.
9. – 12. 3. / 20:00 / 118 min. / 130 Kč / 3D
Kong: Ostrov lebek
USA, akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi, do 12
let nevhodné
Badatelé se vydávají na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného ostrova
kdesi v Pacifiku.
13. – 15. 3. / 17:30 / 124 min. / 110 Kč
Spojenci
USA, drama / romantický / thriller, do 12 let nevhodný
V roce 1942 pracuje Max Vatan (Brad Pitt) jako
spojenecký špion. Jeho nový úkol ho přivede do
Casablanky. Zde předstírá, že je manželem Marianne Beausejourové (Marion Cotillardová).
13. – 15. 3. / 20:00 / 116 min. / 100 Kč
Nechte zpívat Mišíka
ČR, hudební dokument
Filmový příběh Vladimíra Mišíka je složen z mozaiky jeho vzpomínek, písní, dobových i osobních archiválií, z rozhovorů s kolegy, blízkými
přáteli a rodinou.
16. 3. / 17:30 / 150 Kč (celková cena)
The Rolling Stones Olé Olé Olé!
/ Rolling Stones: Havana Moon
Dvojprogram s krátkou přestávkou
Olé Olé Olé! – Unikátní dokument z loňského
turné legendární kapely Rolling Stones napříč
Jižní Amerikou.
Havana Moon – Záznam koncertu nejslavnější
kapely světa Rolling Stones.

17. – 19. 3. / 17:30 / 3D / 150 Kč / 130 min.
Kráska a zvíře
USA, animovaný / rodinný / fantasy, český dabing
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska
a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů.
17. – 19. 3. / 20:00 / 106 min. / 130 Kč
Masaryk
Česko / Slovensko, životopisný / drama / historický, do 12 let nevhodný
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata.
18. – 19. 3. / 15:00 / 90 min. / 90 Kč
Anděl Páně 2
ČR, pohádka / komedie / rodinný film / fantasy
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány,
ale je přesvědčen o tom, že by si zasloužil lepší
službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne
Petronela ponoukat.
20. – 22. 3. / 17:30 / 117 min. / 120 Kč
Padesát odstínů temnoty
USA, romantické drama, do 15 let nepřístupné
Film je druhou kapitolou příběhu, který vychází
z knižního fenoménu. Začínat bude přesně tam,
kde skončil jeho předchůdce, tedy film, jenž celosvětově vydělal přes 560 milionů dolarů.
20. – 22. 3. / 20:00 / 105 min. / 110 Kč
Rocco
Francie, porno dokument, do 15 let nepřístupný
Ve své přes 30 let dlouhé kariéře natočil přes
1 500 filmů. Jeho matka chtěla, aby se stal knězem, on však svůj život zasvětil jinému bohu –
chtíči.
23. 3. / 20:00 / 280 Kč / Předprodej pouze on-line
Na Stojáka LIVE 2017
Lukáš Pavlásek, Ester Kočičková, Arnošt Frauenberg, do 15 let nevhodné
Originální česká „stand-up comedy“ po roce opět
v kině Kosmos.
24. – 26. 3. / 17:30 / 111 min. / 120 Kč
Rande naslepo
Německo, komedie, do 12 let nevhodná
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná budoucnost, kterou si hýčká Saliya už od
dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak,
až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy.
24. – 26. 3. / 20:00 / 120 Kč
Život
USA, sci-fi / thriller, do 12 let nevhodný
Snímek vypráví příběh šestičlenné posádky mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin – prvního důkazu o existenci
mimozemského života na Marsu.
25. – 26. 3. / 15:00 / 2D / 130 Kč / 130 min.
Kráska a zvíře
USA, animovaný / rodinný / fantasy, český dabing
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska
a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů.
27. – 29. 3. / 17:30 / 118 min. / 110 Kč
Lví žena
Norsko, drama, do 12 let nevhodný
Příběh nás zavádí do chladného severu Evropy
na začátku 20. století. Děvčátko Eva se narodila s hypertrichózou – onemocněním, kvůli
kterému jí po celém těle roste nadměrné množství chlupů.
27. – 29. 3. / 20:00 / 96 min. / 110 Kč
Skryté zlo
USA, horor / thriller, do 15 let nepřístupné
Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na
hrůzný původ skrytého zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě – nemyslet na ni, nevyslovovat ji.

30. 3. / 20:00 / 180 min. / 110 Kč
Amadeus
USA, drama / životopisný / hudební, režisérský
střih, do 12 let nevhodný
Kultovní film u příležitosti 85. narozenin režiséra
Miloše Formana.
31. 3. – 2. 4. / 20:00 / 3D – 150 Kč
3. – 5. 4. / 20:00 / 2D – 120 Kč
Ghost in the Shell
USA, akční / drama / sci-fi / thriller, do 12 let nevhodný
Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce
9, speciální policejní jednotky, která bojuje proti
těm nejhorším kyberzločincům.
3. – 5. 4. / 17:30 / 127 min. / 110 Kč
Úkryt v zoo
USA, životopisný / drama / historický / válečný
film
Antonina (Jessica Chastainová) přímo zbožňuje
práci v manželem řízené zoologické zahradě ve
Varšavě. Se zvířaty si rozumí mnohem víc než
s lidmi, nebojí se vlézt mezi neklidné slony do
výběhu.
6. – 9. 4. / 17:30 / 110 Kč
Power Rangers: Strážci vesmíru
USA, akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy,
Pět (poněkud vzdorných) teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby se z
nich stala nová generace v řadách bojovníků známých jako Strážci vesmíru.
6. – 9. 4. / 20:00 / 108 min. / 110 Kč
Volání netvora: Příběh života
USA, drama / fantasy, do 12 let nevhodné
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční
můry. A jakpak by taky ne – jeho maminka je
totiž vážně nemocná, táta žije kdesi za mořem
v Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci jsou tak trochu tyrani.

ohledně budoucnosti. Čtyři zdánlivě šťastné
ženy různého věku se rozhodují, že je čas změnit
své životy, bojovat za štěstí a splnit si své touhy.
30. 3. – 5. 4. / 19:00 / 128 min. / 90 Kč
150 miligramů
Francie, drama, do 12 let nevhodné
Pneumoložka pracující v nemocnici v Brestu
přijde na souvislost mezi nevyjasněnými úmrtími pacientů a podáváním léku Mediator, který
je na trhu již 30 let.
POHÁDKY V KINĚ KNIHOVNA
sobota 4. 3. / 10:00 / vstupné 30 Kč
Pane, pojďte si hrát
63 minut / pásmo pohádek
Potkali se u Kolína: Jak jedli vtipnou kaši, Jak
jeli k vodě, Jak šli spát, Držte si klobouk.
sobota 11. 3. / 10:00 / vstupné 30 Kč
Krtek a televizor
65 minut / pásmo pohádek pro nejmenší
Jak štěňátko dostalo chuť na med, Ukradené sluchátko, Ferda Mravenec, Vláček kolejáček,
Aladinova lampa, Krtek a televizor.
sobota 18. 3. / 10:00 / vstupné 30 Kč
Krtek chemikem
62 minut / pásmo pohádek
O zlaté rybce, Cvrček a pavouk, O líném Honzovi, Krtek chemikem, O bílé princezně, Jak se
Žofka postarala o svatbu, Mikeš – Překvapení
v Hrusicích.
sobota 25. 3. / 10:00 / vstupné 30 Kč
Krtek a muzika
61 minut / pásmo pohádek
Jak stařeček měnil, Krtek a muzika, Míša Kulička, Perníková chaloupka, Zvířátka a Petrovští, Zasadil dědek řepu.
PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY)
S DĚTMI
úterý 14. 3. / Kosmos Maxi / 2D / 9:30 hod. /
vstupné 60 Kč
Divoké vlny 2
USA, animovaný / komedie / rodinný / sportovní,
český dabing, 85 min.
PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY

MIDI
2. – 7. 3. / 19:00 / 100 min. / 90 Kč
Stát pevně
Francie, drama, do 12 let nevhodné
Téměř osudovým by se dal nazvat jeden z mnoha
výletů scenáristy Léa do divoké přírody. Na výletu tentokrát hledá vlky. Během putování se ale
seznámí s pastýřkou Marií a ta ho svede.
9. – 15. 3. / 19:00 / 85 min. / 90 Kč
Smrt v Sarajevu
Bosna a Hercegovina / Francie, drama, do 12
let nevhodné
Politický thriller, provokativní drama v duchu
„sborových“ děl Roberta Altmana a také inovativní divadelní adaptace. Především jde ale
o myšlenkově podnětnou a vrstevnatou sondu
do principů nestálé „balkánské duše“ a třaskavého evropského století.
16. – 22. 3. / 19:00 / 100 min. / 90 Kč
Glory
Bulharsko / Řecko, drama, do 12 let nevhodné
Když zaměstnanec železnic Petrov najde na kolejích obrovské množství peněz, rozhodne se
obnos vrátit na policii. Netuší ale to, jak fatální
soukolí událostí tímto bohulibým činem právě
dává do pohybu.
24. – 29. 3. / 19:00 / 104 min. / 90 Kč
Spojené státy lásky
Polsko / Švédsko, drama, do 15 let nepřístupné
Začátek 90. let přinesl do Polska řadu změn.
Byla tu euforie ze svobody, ale také nejistota

úterý 21. 3. / Kosmos Maxi / 2D / 14:00 /
vstupné 60 Kč
Všechno nebo nic
Film ČR, romantická komedie, do 12 let nevhodná, 107 min.
FILMOVÝ FESTIVAL
Expediční kamera
pondělí 20. 3. / 17:00 h / Městská knihovna
Most (kinosál) / vstupné 60 Kč / Celovečerní
promítání filmů o dobrodružství, přírodě, poznávání, o extrémních zážitcích i sportech.
Program:
n Pura vida – dvacetiměsíční expedice po
Amazonce
n Návrat do Zanskaru – cesta do nitra Himálaje
n Divočinou Aljašky – česká vodácká výprava
n Projekt Moffat – životní příběh první britské
horské vůdkyně
Bonusové filmy:
n Na jeden nádech – očima podvodního fotografa
n Cesta do Kazbegi – biková výprava po Kavkaze

Mostecké listy neodpovídají
za správnost ani případnou
změnu programu kin.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie
– 500. výročí výstavby ojedinělé
kulturní památky města Most
(pokračování z minulého vydání)
Se stavbou nového kostela začali
Mostečtí dva roky po ničivém požáru,
který zasáhl město osudného 11. března
roku 1515. Základní kámen byl za přítomnosti projektanta Jakuba Heilmanna
a jeho políra položen na svátek Panny
Marie 15. srpna 1517.
Na místě vyhořelé raně středověké
stavby mohl Jakub Heilmann v Mostě
poprvé uskutečnit nejen odvážnou
klenbu, ale navrhnout také velkolepý
projekt. Ten se však musel zčásti podřídit tomu, co zbylo ze starého kostela.
Stály tu ohořelé zdi trojlodní baziliky
s východním presbyteriem s jedinou západní věží, které ještě pamatovaly počátky města. Protože se už předem počítalo s mnohonásobným zvětšením
kostela, na obnovu baziliky se nepomýšlelo, měla se však ze statických důvodů
zachovat západní věž, hlavně také proto,
aby se ušetřilo. A tak rozměry nového
kostela neurčila šířka, ale délka staré
stavby, s níž musel projekt počítat. Jakub Heilmann navrhl kostel jako velké
halové trojlodí s opěráky vtaženými dovnitř, pětiboce uzavřeným presbytářem,
s hranolovou věží s ochozem v hlavním
průčelí, předsíní po severní stěně a severozápadní sakristii.
Tak jak novostavba rostla po obvodu původní baziliky, starý kostel se
postupně ubourával. V lednu roku 1518
se bořila klenba starého presbyteria, aby
neohrožovala klenbu krypty, v červnu
následujícího roku se snášel krov, v letech 1518–20 se opravila stará věž, na
jejíž stolici se navěšoval zvon, objednaný a ulitý mistrem Martinem Hilgerem ve Freibergu. V roce 1521 práce
pokračovaly stavbou nové obvodní zdi
kostela, a to od východu k západu; staré
obvodové zdi se bořily v roce předešlém. O deset let později, roku 1530, se
teprve bořil starý zpěvácký chór, aby nepřekážel stavbě posledních západních
pilířů nové lodi.

Z nejstarší dochované účetní knihy
kostela, která dokumentovala průběh
stavby v letech 1517 až 1519, je zřejmý
nejen průběh stavby z těchto let, ale také
profese, které se na stavbě podílely. Vedle stavitele a jeho políra byla na stavbě
zaměstnána řada dalších stavebních řemeslníků, zejména kameníků, zedníků
a tesařů, ale také řada pomocných sil,
nádeníků, přidavačů a dalších nejrůznějších pomocníků. Nechyběli i zástupci
dalších řemesel, bez nichž by se neobešla žádná stavba, a to zámečníci a kováři. Z dalších účastníků stavby nelze
opomenout cihláře a také v neposlední
řadě spolupráci s formany, jejichž úkolem bylo zabezpečení dovozu veškerého
stavebního materiálu z více či méně
vzdálených oblastí, především lomů.
O tom, že se v kostele dále pracovalo, vypovídá archivní zpráva z roku
1537, ve které si městská rada stěžovala na finanční těžkosti, protože stavba
kostela stála město ročně mnoho peněz.
Zdá se, že v té době byly už peníze ze
sbírky vyčerpány a město financovalo
stavbu samo. Jak je známo, sbírka trvala tři roky, od roku 1517 do roku 1519
a vynesla celkovou částku 12 tisíc 673
kop, 20 grošů a 4 denáry. Z této konečné
sumy byl její třetí díl – „tertic pars“ –
odeslán papežské kurii.
Správa sbírky byla přesně řízena,
stejně tak i celá stavba, která zahrnovala administrativní a technické řízení.
Město, které stavbu řídilo a po vyčerpání sbírky také investovalo, vybíralo
ze svých řad hospodářské představitele, tzv. ředitele stavby. Ten přebíral peníze sbírky, vedl o všech výdajích podrobné záznamy, staral se o nerušený
chod stavby a o všechny hospodářské
věci kostela.
Technické vedení stavby bylo svěřeno vedle provádějícího architekta Jakuba Heilmanna také polírovi Jiřímu
z Maulbronnu.
(ina)
(pokračování příště)

Pohled na Most od východu – A. Jungmann, J. Döbler – počátek 19. století – ocelorytina. 
Foto: Archiv Oblastního muzea v Most
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Astrookénko
Měsíc březen je na astronomické úkazy poměrně bohatý. Hlavní událostí měsíce je začátek jara, tedy Jarní rovnodennost, kdy jsou den i noc
stejně dlouhé. Slunce v tuto dobu vstupuje do souhvězdí Berana a začíná nejkrásnější roční období – jaro. Letos k tomu dojde přesně v pondělí
20. března v 11:19 hodin středoevropského času.
Na příštích 85 let (do roku 2102) to vždy bude 20. března nebo
i 19. března, ne jak jsme se ve škole učili 21. března. Může za to přestupné
století, rok 2000, protože byl podle pravidel Gregoriánského kalendáře dělitelný 400. To je velká mimořádnost. Ve škole se učí pravidlo přestupného
roku, tedy rok je o den delší pokud je dělitelný 4 kromě těch, co jsou zároveň dělitelné 100. Ale ani to v horizontu staletí úplně nesedí, a tak ty roky
(respektive století), které jsou dělitelné 100 a zároveň 400, zase přestupnými
zůstávají. To byl právě rok 2000, byl dělitelný stem a přece byl přestupný.
Další důležitou změnou bude nástup letního času v neděli 26. března.
Ve 2 hodiny ráno si posuneme ručičky hodinek rovnou na 3. hodinu a budeme tak spát o hodinu méně. To sice není příliš astronomický úkaz, ale
na astronomická pozorování má velký vliv, protože se tím výrazně posune západ Slunce a moc tmy si večer už neužijeme. Ovšem v březnu to
nebude zatím tak patrné a tak můžete využít příležitosti a přijít k nám na
Hvězdárnu v Mostě na Hněvíně na pozorování.
Pozvánka na Hvězdárnu Most – Hněvín.
Mrazivé a zároveň bezměsíčné večery v neděli 19. a 26. března nabízí
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 ostrý. Večerní
obloze dominuje souhvězdí Orion, které nabízí řadu zajímavých objektů
pro pozorování a záleží už jen na počasí, zda bude něco vidět.
Souhvězdí Orion je dominantou večerní oblohy. Jde o velmi výrazné
seskupení hvězd, nacházející se přibližně nad jižním obzorem. (Orion obsahuje hned dvě hvězdy nejvyššího stupně jasnosti, tzv. první magnitudy
– Betelgeuse a Rigel). Vedle těchto jasných hvězd je v něm velmi pozoruhodná mlhovina s astronomickým označením M42. Tato mlhovina je
vlastně rodištěm hvězd, Mlhovina M42 je tak jasná, že ji můžeme i v menším dalekohledu vidět barevně. Uvnitř mlhoviny nás pak bezesporu zaujme pozoruhodná čtveřice hvězd, takzvaný Trapez.
Souhvězdí je
bezesporu jedno
z nejkrásnějších
a nejvýraznějších
na obloze. Bylo
známo už tři tisíciletí před rozkvětem
řecké kultury a už
tehdy podněcovalo
lidskou fantazii. Ve
starověké Mezopotámii – v nejstarších
známých státních
útvarech, ležících
na území dnešního Iráku, jej lidé jej nazývali Uru-anna (světlo oblohy). Izraelité (předkové dnešních Židů) v něm viděli bájnou biblickou postavu Noemova
pravnuka, krále Nimroda.
Řecká báje pak vypráví o statném a sličném lovci, jehož otcem byl Poseidon, vládce všech moří. Jeho matka byla náruživá lovkyně z družiny
bohyně lovu Artemidy, a proto měl její syn v Artemidě mocnou ochránkyni. Od svého otce dostal do vínku schopnost pohybovat se i v nejhlubším moři; to ho však vedlo k všelijakým neplechám, kdy třeba pronásledoval sličné nymfy Plejády tak dlouho, až uprosily Dia, aby je raději proměnil
v nějaká zvířata. Zeus jim vyhověl a proměnil je v holuby a později ve skupinu hvězd na obloze, dodnes nazývanou Kuřátka (Plejády). Na obrázku
vpravo. Ze vzdálenosti 380 světelných roků můžeme pouhým okem vidět
6 až 10 hvězd, jsou relativně blízko a tak je vidíme jako jednotlivé hvězdy.
Ale ve skutečnosti je jich přes 1000.
Podobný objekt na obrázku vlevo, Jesličky, je shluk více než 40 malých
hvězd, které jsou ale ve větší vzdálenosti než Kuřátka. Ze vzdálenosti 577
světelných roků už nerozeznáme jednotlivé hvězdy, ale jejich seskupení
vidíme jako mlhavý obláček
Vlevo dole pod Orionem je nejjasnější hvězda souhvězdí velkého psa
a nejasnější hvězda celé oblohy – Sírius.
Na kotoučku planety Jupiter uvidíme naším dalekohledem tmavé
proužky oblačnosti, okolo planety její 4 nejjasnější měsíce z celkem více
než 65 pojmenovaných.
Podmínkou pozorování je jasné počasí.
Zdeněk Tarant – Astronomická společnost Most
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla,
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AMERICKÝ MUZ
Libreto

IVAN MENCHE

14.02.17 10:24

být členem central klubu se vyplatí!
akce měsíce únor
Sleva 50%
Sleva 50% na
Kenzo totem.

TABLET
ZDARMA
Pořiďte si nové číslo
při pořízení nových čísel
nebo přenosu od
konkurenčního operátora.
Více info na prodejně.

Výhodné ceny

/occentralmost

centralmost

www.centralmost.cz
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Lidé mají opět jedinečnou možnost prohlédnout si práce dětí z různých světadílů
Každý pracovní den je
v Základní umělecké škole
v Moskevské ulici k vidění na 600 prací dětí z různých světadílů, zařazených
do výstavy Lidice 2016. Do
konce března tak Most opět
hostí jednu z největších světových dětských výtvarných výstav. Tentokrát jsou
vystavena díla, zaslaná do
44. ročníku.
„Každoročně naše škola
několik měsíců hostí tuto výstavu už od roku 1986. Lidická výstava v současné
době patří mezi největší
dětské výtvarné počiny ve
světě,“ řekla mimo jiné během vernisáže ředitelka Romana Pavlíčková.

Výstava Lidice byla založena v roce 1967 k uctění
památky dětských obětí
z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty,
a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Na protest proti snaze
Němců vymazat město Lidice z map se města a obce
v Mexiku, Brazílii, USA nebo
v Austrálii přejmenovávaly
na Lidice. Jménem Lidice
byly pokřtěny právě narozené děti. Britští horníci zorganizovali sbírku na obnovu
obce a mimo jiné přispěli
k tomu, aby byly Lidice po
válce opět obnoveny a znovu
postaveny. „Lidická výstava
je tedy určitým poselstvím

a mementem lidických událostí z roku 1942. V jeden
okamžik spojí děti z celého
světa jednotným tématem,“
pokračovala Romana Pavlíčková. Pro 44. ročník Česká
komise pro UNESCO doporučila téma Škola? Vzdělání.
Původně byla výstava národní a v roce 1973 se stala
mezinárodní. „Během uplynulých let se stala dobře
známou nejen mezi dětmi
a učiteli u nás, ale doslova
v celém světě. V posledních letech do výstavy přichází velké množství velice
kvalitních výtvarných děl od
dětí nejen z České a Slovenské republiky, ale i z dalších
států světa,“ uvedla rovněž

Opereta nás baví
Dvacátá šestá sezona Festivalového orchestru Petra Macka je v plném proudu. Další koncert nese název Opereta nás baví a uskuteční
se v městském divadle v pondělí
13. března od 19 hodin. Zazní melodie J. Stelibského, J. Beneše, E. No-

váčka, A. Jindry, J. Maliny, J. Strausse,
O. Nedbala a dalších. Vystoupí sólisté
hudbních divadel Iva Hošpesová, Aleš
Voráček, Venuše Dvořáková a Roman
Krebs. Vstupné je 300 Kč, studenti
a důchodci zaplatí 150 Kč.
(dun)

Taneční večery v hotelu Cascade
Pravidelné taneční večery připravují stejně jako v minulých letech v hotelu Cascade. Již ve středu
15. února vystoupí Kytarová skupina
Pavla Štempáka, která do Cascade
zavítá opět 19. dubna. Vystoupí
i J Trio (22. března, 14. června

a 18. října), Duo Silver (17. května
a 15. listopadu), Olda Holub (19. července a 13. prosince) a Country Karolína (13. září).
Taneční večery se konají za finanční podpory města Mostu, vstupné
se proto neplatí. (dun)

Reprezentační ples Ústeckého kraje v Repre
V Repre se uskuteční
XIV. Reprezentační ples Ústeckého kraje. V sobotu
25. března zde vystoupí Jiří
Korn, Tereza Mátlová, Bohuš

Matuš, Václav Noid Bárta,
Cover Show Band a Cimbálovka Jožky Šmukaře. Moderuje Vladimír Hron. Vstupenky v hodnotě 300 (Velký

sál) a 200 Kč (Galerie) je
možné zakoupit v pokladnách
Městského divadla v Mostě
nebo Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
(dun)

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 pomáhá vytvářet
pozitivní image Mostu? Vážíte si svého šéfa, učitele,
profesora? Domníváte se,
že by jeho práce a morální
hodnoty měly být oceněny?
Pak neváhejte a navrhněte

jej jako kandidáta na Cenu
města Mostu.
Toto prestižní ocenění je
udělováno občanům, právnickým osobám nebo dalším subjektům, kteří se konkrétním způsobem zasloužili
o rozvoj 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,
organizace... Cena může být
udělena také in memoriam.
Návrhy je možné podávat
Miroslavě Fichtnerové z odboru školství, kultury a sportu
mosteckého magistrátu (telefon 476 448 443, e-mail Miroslava.Fichtnerova@mesto-most.cz) do konce května
letošního roku. 
(red)

Romana Pavlíčková. Posledního ročníku se zúčastnilo
77 zemí světa a z 18 075 exponátů ocenila porota 1 390
prací, udělila 212 medailí.
Zhruba polovina prací vystavených v Lidicích je ke
zhlédnutí ve výstavní síni
mostecké ZUŠ.
Práce (obrázky i plastiky
a další trojrozměrná díla)
jsou v Základní umělecké

škole v Moskevské ulici k vidění zdarma až do 31. března
vždy od pondělí do pátku od
13 do 18 hodin. „Školy rádi
uvítáme i v dopoledních hodinách po předchozí telefonické domluvě, stejně tak je
možné domluvit se i na zpřístupnění síně o víkendech,“
uzavírá Romana Pavlíčková.
Více na www.zusmost.cz.
(ir)

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 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 jinak).
Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.
n Horní města Krušných hor
– historie a současnost bývalých významných horních měst
v Krušných horách
– do 28. února
n Egypt – dar Nilu
– nejobsáhlejší souhrnná výstava zkamenělin třetihorních
rostlin severních Čech
– do 7. května
n 11. stíhací pluk Žatec
– vernisáž 16. března v 17 hodin
– do 30. června
n Třetihorní flora Mostecké
pánve
– nejobsáhlejší souhrnná výstava zkamenělin třetihorních
rostlin severních Čech
– do 31. srpna
n Vražda jeptišek v Mostě
– představení navráceného
cenného barokního obrazu
– do 31. prosince

n Orchideje Českého
středohoří
– přednáší K. Nepraš a R. Kroufek
– 28. února od 17 hodin
n Přírodou severozápadních
Čech
– přednáškový cyklus, tentokrát tématem Jezero Most – Naděje a zklamání?
– přednáší J. Bažant
– 14. března od 17 hodin
n Přírodou severozápadních
Čech
– přednáškový cyklus, tentokrát tématem Pozoruhodný
hmyz Mostecka a Chomutovska
– přednáší P. Krásenský
– 28. března od 17 hodin

http://listy.mesto-most.cz
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Křížovka: Tajenku zašlete na adresu redakce do 17. března. Výherce a znění tajenky bude zveřejněno v následujícím čísle Mostecký listů. Luštitelům přejeme
hodně štěstí. Tajenka lednové křížovky: MĚSTO VYHLÁSILO DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU KULTURY, VZDĚLÁNÍ A SPORTU. Výhercem se stala paní
Jarmila Pejchalová z Mostu. Vylosovaný křížovkář obdrží od redakce malý dárek.
Švédský
trojskokan
(OH 2004)

1. část
tajenky

Sídlo – PapuaNová Guinea

Silné
provazy

Palma

Římských
501

Líný člověk

Část fagotu

Druh
komára

Španělsky
ano

Akumulovaná
sázka
zkratka

Šachový
exmistr světa

3. část
tajenky

Domácky
Anna

Označení amer.
vojenských
družic

Papír citlivý
na světlo

2. část tajenky

Sváděti
hajného

Svorka

Velikost M
u šatů

SPZ aut
Ústí n/L

Pře

Avšak

Část básně
Žlábkovnice

Platidlo
Malajsie
Domácky
Eliška

Sídlo Řecka

Symetrála

Pasti
Sídlo USA

Německé
ženské jméno

Český
kapelník

Rozklad

Nebo

Jelen

Indický film

Podkožní obal
hlava a krku

Odrůda

Evropská
měna

Ambaláž
Mezinárodní
institut pro
vzácné kovy
(zkratka)

Okosení

Značka elektrospotřebičů

Zřícenina
hradu u Prahy

Část dveří
Touš

Obušek

Kus ledu

Národní úřad
pro letectví
a kosmonautiku

Švagr
Karetní hra

Abvolt
zkratka

Obráceně

Kmen Nigérie

Kladná
elektroda
Světové
období

Nelibost
Otrok
Pták
(hadilov)

Opak hany

Planetka

Planetka

Abampér
(zkratka)
Elektrotech.
koncern
Podnik v Uher.
Hradišti

Asijský tur

Naříkat

Předložka

Kód letiště
Rotterdam

Lůno

Ženské jméno
(24. 5.)

Schránka
mrtvého

Ústav vědeckotechn. informací
pro zemědělství

Ústřední archiv
(zkr.)
Chaplinova
manželka

Horní
končetina
Sportovní
potřeba

Kůň

Ničitel

10 x 10 m
Vojenská
prodejna

Nejedovatý
had
Španělská
exkrálovna

Nouze

Kód letiště
Ilu

Planetka

Alkoholik

Název hlásky
L

Evropan

Essejské
učení

Povidla

Ampérzávit
(zkratka)

Mohamedův
druh

Písmeno
řecké
abecedy

Pomůcka: ABB, AKOMA, ALKU, DIKE, ERMA, ESAM, ESSENIANISMUS, IUL, IPMI, JAKOS, LEASAT, OLSSON, SMAS, SPOA, UR, ÚVTIZ

Zkratka
New Yorku

Ohon

Asijský stát
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Když cyklista ujede 4 700 kilometrů za 23 dní a 12 hodin
toho, že jsou lidé schopni
udělat pro sport a pro sebe
strašně moc,“ tvrdí Jiří Kříž.
Během loňského roku se
dopracoval k nejtěžšímu bikovému závod na světě Tour
Divide z kanadského městečka Banf až na hranici
s Mexikem. „Při něm jsou
podmínky vůči cyklistům nelítostné, ale beru to jako součást našeho života. Čeká vás
4 700 kilometrů a pořadatel vám do navigace nahraje
trasu a vše ostatní je na vás,“
opakuje pravidla extrémních
cykloakcí a pokračuje: „Jel
jsem to s kamarádem Jakubem a trvalo nám to 23 dní
a 12 hodin. V průměru jsme
seděli v sedle kol více jak jedenáct hodin denně a ujeli
více než 180 kilometrů.

Jiří Kříž z Litvínova je sportovní nadšenec, který díky svému koníčku procestoval svět a přitom absolvoval celou
řadu extrémních cyklistických závodů planety v poušti,
ale i třeba za polárním kruhem.

Zajímaví lidé
„Přijal jsem sport jako
součást svého života,“ říká
Jiří Kříž. Bývalý běžec orientačních závodů a maratonec postupem času zjistil,
že více by mu vyhovovalo
jezdit na kole. Tak se posledních 18 let věnuje cyklistice. Od místních soutěží
a českých závodů se postupně propracoval k mezinárodním. „Od nich jsem se
nakonec dostal až k extrémním akcím, které se po světě
jezdí,“ dodává téměř šedesátiletý cyklista. Mezi jeho
největší úspěchy patří například 3. místo v závodě Crocodile Trophy v Austrálii.
V Austrálii byl dvakrát
„Crocodile Trophy tvoří
devět etap, 770 kilometrů,
prales a buš, 40 stupňů. To je
jeden z nejtěžších cyklistických MTB závodů,“ hodnotí
Jiří Kříž, který ho absolvoval
s Tomášem Trunschkou a Jaroslavem Hrubým z mosteckého KL sportu. Ti pořádají
v Mostě závod horských kol.
Při Crocodile Trophy, na rozdíl od jiných extrémních cyklistických podniků, je v cíli
etapy zajištěná veškerá podpora s možností vysprchování, jídla a spánku ve stanu.
„Začíná se na severovýchodě
země v Cairns a na cyklisty
čeká vedro a poušť,“ říká.
Účastní se ho maximálně 100
lidí, protože to je logisticky
náročné. Každé ráno pořadatelé celý tábor složí, převezou do cíle etapy a než jezdci
dorazí, vše je pro ně připraveno. „Poprvé jsem tam
byl v roce 2008 a pak jsem
si to s kamarády zopakoval
v roce 2015, kdy od nás Jarda
Hrubý účast na závodu dostal jako dárek k šedesátinám,“ vzpomíná Jiří Kříž
a dodává: „Byla to obrovská
zkušenost, protože jsme procestovali velkou část severo-

východní Austrálie a poznali
místní lidi, kulturu i zvyky.“
Na kole i za polárním
kruhem
Již v roce 2005 se Jiří
Kříž seznámil s Janem Kopkou, extrémním bikerem,
který jezdí závody na Aljašce ve čtyřicetistupňových
mrazech. „Ten mně postupně
dostal i na sever, jezdil jsem
díky Honzovi závody ve Finsku za polárním kruhem,“
dodává. Například loni Jiří
Kříž absolvoval stopadesátikilometrový ultramaraton
ve finském Rovaniemi za
38 hodin, během kterých
zvládl i 3,5 hodinový spánek. Závod absolvují lyžaři,
chodci i cyklisté na fat-bicích. Trasa vede po neupravených zasněžených cestách,
zamrzlých řekách a jezerech.
Závodníci si vezou veškeré
vybavení, nesmějí přijímat
žádnou pomoc a jsou vystaveni extrémním podmínkám.
„Z celkových 150 jsme
86 kilometrů tlačili, protože
jsme nebyli, díky nepříznivým podmínkám, schopni
na naložených kolech jet,“
vzpomíná. Závod je tak
zkouškou fyzické a i psychické odolnosti. „Do navigace je vám nahrána trasa,
kterou musíte dodržet. Což
si pořadatel pomocí GPS trackeru, který máte s sebou,
může on-line překontrolovat. Jediným zabezpečením
jsou místa, kde je oheň a vy
si na něm můžete ohřát vodu
k jídlu a na pití. Jinak se
o vás nikdo nestará, vše musíte mít s sebou,“ vysvětluje.
Křížem krážem Amerikou
V roce 2014 Jiří Kříž startoval v historicky prvním českém týmu, který se vydal na
závod Race Across America.
Jde o jednu 4 850 kilome-

Do Itálie jede zase,
ale i jinam
Dalším závodem bez zabezpečení je cesta napříč Itálií, kterou Jiří Kříž absolvoval
loni a ač vzpomíná na řadu
organizačních zádrhelů, Italy
Divide se mu zalíbila natolik,
že letos v dubnu tam chce jet
zase. V srpnu se chystá na závod napříč Francií French Divide a příští rok v únoru by
chtěl na Tour Aotearoa, což
je závod přes oba ostrovy Nového Zélandu.
Za extrémním
cyklozávodem se nemusí
daleko

trů dlouhou etapu od Pacifického oceánu k Atlantiku. Napříč Spojenými státy se jede
non-stop, závodníci se na trati
střídají štafetovým způsobem.
„Jeli jsme to 6 dní a 12 hodin. Jeden cyklista musí být
stále na trati a ostatní tři mohou odpočívat,“ říká. S sebou
měli dvě doprovodná vozidla
a podporu cyklistům dě-

lal sedmičlenný tým. Závod jezdí jednotlivci, dvojice
a čtveřice. „Byl to jeden z nejdelších a nejtěžších závodů,
které jsem absolvoval,“ přiznal a upozornil, že závod jedou i cyklisté s postižením,
kteří jsou schopní zvládnut tisíce kilometrů ve dvojici či ve
čtveřici. „Při závodech vidíte
silné lidské osudy i příklady

Kdo by měl zájem zajet
si extrémní cyklistický závod, může zůstat uprostřed
Evropy. Jiří Kříž ve trojici
s Kubou Gselou a Zdeňkem
Šťastným v červenci 2015
absolvoval extrémní ultramaraton ISOMA 1 000 Miles Adventure, který se jede
dle možností každého závodníka, bez jakékoliv podpory
a zajištění. Trať vede ze slovenské Nové Sedlici do Čech,
je postavena extrémním bikerem Janem Kopkou, účastníkem v podstatě všech nejtěžších cyklistických závodů na
planetě. Trojice ultramaraton
zdolala za 13 dní 2 hodiny
a 36 minut.
Miroslav Mertl
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PROJEKTANT – KONSTRUKTÉR (STROJNÍ)
NÁPLŇ PRÁCE:
návrhy strojů, uzlů strojů a technologických zařízení
pro těžbu nerostných surovin na povrchových dolech,
zpracování dílensko-výrobní dokumentace, dimenzační
výpočty.
POŽADUJEME:
n VŠ vzdělání technického směru, nebo SŠ vzdělání
technického směru s maturitou,se zaměřením
konstruování a stavba strojů, dopravní zařízení
n nutná znalost práce s grafickými softwary (Inventor,
Advance Steel)
n praxe v oboru výhodou
n důslednost, zodpovědnost, flexibilitu
n vysoké pracovní nasazení
n nástup možný ihned

ELEKTRIKÁŘ
POŽADUJEME:
n vyučen v oboru elektro provozní elektromontér
n vyhláška č.50/1978sb. §6 praxe na VN
n nástup možný ihned

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
POŽADUJEME:
n vyučen v oboru zámečník / mechanik strojního
zařízení
n svářečský průkaz pro svařování 111 – obalenou
elektrodou
n paličský průkaz
n práce ve směnném provozu
n nástup možný ihned

V případě zájmu kontaktujte:
Ing. Ladislava Michálka,
telefon: 417 804 905
e-mail: ladislav.michalek@prodeco.cz
(projektant – konstruktér)
nebo
Ing. Luboše Kučeru,
telefon: 417 805 901, 417 805 911
e-mail: lubos.kucera@prodeco.cz (ostatní)

VULKANIZÉR (GUMAŘ)
POŽADUJEME:
n spolehlivost, flexibilitu
n práce ve směnném provozu
n nástup možný ihned

RV1700311/01

Nabízíme jistotu, stabilitu a sociální zázemí silné
společnosti, možnost profesního růstu,
5 týdnů dovolené, 13. dodatkový plat (při splnění
stanovených kritérií), závodní stravování, možnost
příspěvků na dovolenou, penzijní pojištění a další.

RV1700246/01

RV1700214/03

Společnost PRODECO, a.s., člen Skupiny ČEZ,
hledá pro pracoviště v Bílině zaměstnance na pozice:
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Mostecká miminka...

Město se prezentuje i na sociálních sítích

Dne 11. února byly v reprezentačních prostorách budovy Magistrátu města Mostu, za
přítomnosti rodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, přivítány do života děti, narozené v listopadu 2016.
Jonáš Burda, Amálie Bydlová, Tomáš Dunka, Sofie Eberl, Adam Frolík, Sofia Hibberdová,
Antonín Hogen, Ladislav Jochman, Claudie Kaslová, Aneta Kašparová, Amálie
Kratochvílová, Natálie Křížová, Martin Kurtanič, Matyas Jozef Mayer, Zuzana Miková,
Adam Pikl, Kryštof Pimpl, Martina Robovská, Pavel Ševčík, Adina Švarcová, Ema
Trachtová, Emma Turková, Marek Valenta, Marek Vaško, Eliáš Wagner, Eliška Wölflová,
Terezie Zajícová, Irena Zelenková a Matěj Žák.
Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu rodičů.

Amálka Bydlová
17. 11. 2016

Kryštof Pimpl
24. 10. 2016

Amálka Kratochvílová
10. 11. 2016

Ladislav Jochman
9. 11. 2016

Eliáš Wagner
4. 11. 2016

Emma Turková
24. 11. 2016

Marek Valenta
16. 11. 2016

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 18 000 000 Kč.
Kontaktní osoba Monika Vršitá, tel. 476 448 421.

Nabídkové řízení je provedeno formou obálkové metody. Termín odevzdání nabídek do 19. června 2017 do 11 hodin prostřednictvím recepce v přízemí budovy
Magistrátu města Mostu, Radniční 1, 434 69 Most.

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 potravin a občerstvení, na dobu neurčitou,
a to v nabídkovém řízení formou volné nabídky, s minimální výší nájemného 1 000 Kč/m2/rok, tedy 9 000 Kč/rok.
Kontaktní osoba: Ing. Petra Eiglerová, tel. 476 448 387
Prostor sloužící podnikání č. 5 o výměře 93 m2, umístěný v budově čp. 1
(pod terasami Magistrátu města Mostu), ul. Radniční v Mostě, za účelem
provozování restauračního zařízení, nabídkovým řízením formou volné nabídky s minimální výší nájemného dle Pravidel pro nájem a výpůjčku
prostorů a dalších objektů statutárního města Mostu + pojištění + úhrady za
služby spojené s užíváním prostoru, a to na dobu neurčitou.
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Dušovská, tel. 476 448 552

Město se pravidelně prezentuje
v řadě médií. Kromě tradičních
médií má mimo jiné zřízené profily a stránky i na sociálních sítích.
Již několik let mohou Mostečané
sledovat aktuality na Facebooku,
kde má několik tisíc fanoušků.
Na konci loňského roku byl zřízen i účet na www.youtube.com
(statutární město Most), kde jsou
pravidelně zveřejňovány nové vi-

deoreportáže. Nejnověji se město
prezentuje i na Instagramu (rovněž statutární město Most), který
je využíván zejména jako mobilní
aplikace pro sdílení fotografií.
Staňte se i vy naším fanouškem nebo odběratelem na některé
z těchto sociálních sítí a zajistěte
si tak pravidelný přísun novinek
o svém městě!
(dun)

Významné kulturní a sportovní akce
v první polovině roku 2017
Divadelní ples

18. 3.

Městské divadlo v Mostě

Velikonoční jarmark

10. – 13. 4.

1. náměstí

Zahájení turistické sezony

23. 4.

místo bude upřesněno

Jarní cena města Mostu

13. 5.

hipodrom

Majáles

19. 5.

1. náměstí/areál Benedikt

Promenádní koncert

19. 5.

1. náměstí

Pivní a gulášové slavnosti

27. 5.

1. náměstí

Farmářské slavnosti

27. 5.

1. náměstí

Promenádní koncert

2. 6.

1. náměstí

Extrém bike Most

3. 6.

hipodrom, Ressl, Široký vrch,
Hněvín

Dračí lodě

9. – 10. 6.

Matylda

Miniveletrh cestovního ruchu

13. 6.

pod ochozem magistrátu

Promenádní koncert

16. 6.

1. náměstí

Den magistra Edwarda Kelleyho

17. 6.

hrad Hněvín

T-Mobile Olympijský běh 2017

21. 6.

autodrom, Polygon

Kostel 500 let

24. 6.

areál děkanského kostela

Promenádní koncert

30. 6.

1. náměstí

Červeně označené časy a místa se ještě mohou změnit.

Před šedesáti lety, dne 23. 12. 1956,
uzavřeli manželství Viktor a Antonína Novotných. Diamantovou svatbu přišli dne 14. 1. 2017 oslavit do obřadní síně města Mostu, kde je znovu
symbolicky oddal Arnošt Ševčík, člen
Zastupitelstva města Mostu. K významnému výročí blahopřejeme.
Před padesáti lety, dne 31. 12. 1966,
uzavřeli manželství František a Milena Rácovi. Zlatou svatbu přišli
dne 14. 1. 2017 oslavit do obřadní
síně města Mostu, kde je znovu symbolicky oddal Arnošt Ševčík, člen
Zastupitelstva města Mostu. K významnému výročí blahopřejeme.

 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! 
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88.8 FM
sever.rozhlas.cz

5.00–9.00 hod.
Vstáváme s Vámi
každé ráno
Tomáš Beneš
& Honza Žíla

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

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ NA BŘEZEN 2017

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ MŠMT

18. 3. 2017 AKVATERA
sobota
akvarijní trhy od 9 do 12 hodin v SVČ, vstupné: 20 Kč/dospělí,
děti do 15 let zdarma

7. 3. 2017		
22. 3. 2017		
23 .3. 2017		
29. 3. 2017		
bude upřesněno

18. 3. 2017 „VEČÍREK SVČ MOST“
sobota
od 19 hodin na Benediktu, vstupné 200 Kč, k tanci a poslechu
hraje kapela Promile
24. – 26. 3. 2017
pátek – neděle
		
		

VÍKEND STOLNÍHO HOKEJE
finále Ligy škol ve šprtci, otevřené turnaje v táhlovém
hokeji Chemoplast a v air-hockeyi, pátek od 17 hodin,
sobota a neděle od 10 hodin v SVČ

25. 3. 2017 „JARO JE TU…“
sobota
pojďte s námi přivítat jaro procházkou po Resslu s úkoly
a opéct si buřtíka, od 15:30 hodin na Resslu,
vstupné 30 Kč/dítě

OK Chemické olympiády – kategorie D
OK SOČ
OK Fyzikální olympiády – kategorie E, F
OK přehlídky dětských sólových recitátorů
OK v programování

O termínech konání budou všechny školy informovány, všechny informace
budou rovněž na webových stránkách v sekcích „akce“ a „soutěže MŠMT“.
MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÁ ŠKOLIČKA
14. 3. 2017 DOPOLEDNE S HOPSÍKEM
úterý
zábavné dopoledne s klaunem, od 10 hodin v MC,
vstupné 60 Kč/dítě
28. 3. 2017 „VÍTÁME JARO“
úterý
vyrábění zapichovátek do kytiček, od 10 hodin v MC,
vstupné 40 Kč/rodina
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Na kole do práce i v zimě
Světový den zimního
cyklo-dojíždění do práce společně podpořili zaměstnanci
magistrátu a členové Cyklo
Point Most Hobby Teamu.
Jedná se o celosvětovou
výzvu všem, kteří občas vyjedou do práce na kole, aby
to zkusili i za mrazivého počasí. Spousta lidí to tak dělá
běžně a významným způsobem pomáhá zlepšení stavu

ovzduší svého města a odlehčuje silničnímu ruchu.
Pro mostecký magistrát podpora čisté mobility, a tedy například i dojíždění do práce na kole,
není nic nového. Čtvrtina
jeho pracovníků nechala loni
v květnu auto v garáži a zapojila se do soutěže Do práce
na kole nebo po svých. „Letos se akce koná opět a mo-

hou se do ní zapojit cyklisté,
jezdci na koloběžce, chodci
a nově například i běžci,“
upozorňuje Michaela Nosková, členka přípravného
týmu, a dodává: „Heslo pro
tento ročník je ,Do práce na
kole jezdí i profíci‘ a tváří
soutěže je hrudní chirurg Pavel Pafko spolu s fyzioložkou a biochemičkou Helenou
Illnerovou.“ 
(ir)

Kam v Mostě za sportem
Víkend stolního hokeje 2017
Billiard-hockey club Most pořádá od 24. do 26. března
spolu s 18. ročníkem celostátního finále Ligy škol družstev
a 19. ročníkem Žákovské Tour jednotlivců doprovodné
otevřené turnaje jednotlivců v táhlovém hokeji Chemoplast, billiard-hockey šprtec a air hockey. Doprovodné soutěže poslouží k popularizaci stolního hokeje, jako vhodné
volnočasové aktivity dětí i dospělých.
Jarní běh na Resslu
Při lesním běhu má 26. března možnost poměřit své síly
veřejnost s pravidelně trénovanými atlety. Běh je rozdělen
na kategorie od elévů po veterány a závodí se na vzdálenost od několika stovek metrů až do 8,8 kilometru. Čtyřicátý ročník Jarního běhu na Resslu pořádá AK Most, který
tak chce přilákat veřejnost k pravidelnému sportování.
Leon Open 2017
Mezinárodního turnaje v bojových sportech se 1. dubna
účastní zhruba 130 sportovců i neregistrovaných napříč
věkovým spektrem od mladších žáků po muže a ženy. Turnaj zahrnuje cca 80 kategorií a k vidění bude celá škála
sportovních disciplín jako například Lightcontact a Point
fighting. Koná se ve sportovním areálu Albrechtická. Pořádá sportovní klub Leon Most.

Mažoretky vybojovaly
v soutěžní premiéře tři medaile
Na kole do práce i v zimě. Zaměstnanci magistrátu a členové Cyklo Point Most Hobby Teamu společně podpořili světový den zimního cyklo-dojíždění do práce, který se konal 10. února.

Anketa
Těší vás letošní zima a využívali jste zamrzlé vodní plochy kolem Mostu k bruslení či
zasněžené pláně k jiným zimním radovánkám?

1

2

3

1. Michaela Nosková: Letošní zima mě velmi těší, líbí se mi, že i v Mostě
napadl sníh a dokonce nějakou dobu držel v ulicích. Sníh a mráz v lednu
a únoru, to je prostě paráda. Na zamrzlých plochách jsem se letos byla jen
klouzat, na brusle nedošlo, ale na lyže jsem se dostala a doufám ještě tuto
sezonu dostanu. Když to nejsou lyže, tak to bývá procházka zimní krajinou, ať už v Českém středohoří nebo v Krušných horách. Je skvělé, že letos mohli běžkaři vyběhnout také na Autodrom.
2. Martina Hanousková: Mám ráda sníh, miluji sluníčko na sjezdovce
a ráda lyžuji, ale na horách, ne ve městě, kde se člověk brodí sněhem. Tady
jen procházky a pak někam do tepla, jako aquadrom. Prostě tam, kde jsou
vytápěné nebo klimatizované prostory. Máme totiž přírůstek do rodiny
a s malým v mínus dvaceti ven chodit nešlo. Když je hezky, tak s kočárem
vyrazíme ke kostelu, na Benedikt a nejčastěji asi na Matyldu. Škoda, že sníh
nebyl na Vánoce a zima už by mohla skončit, je tentokrát dlouhá.
3. Jana Plocová: Zatím si zimní sporty neužívám, protože nemohu, ale
v rámci své rekonvalescence a rehabilitace se procházím po městě a okolí,
všude tam, na co fyzicky stačím. Jako děcko jsem bruslila i lyžovala a jsem
ráda, že letošní zima je alespoň taková, že si děti mohly zabobovat, postavit si sněhuláka. Pro ně je určitě dobrá.

Mostecké Panterky zahájily svou první soutěžní sezonu sbírkou medailí. Dvě
zlaté a jednu stříbrnou vybojovaly v tělocvičně základní
školy v Oseku, která se zaplnila více než šesti sty účastníky 15. ročníku soutěže
Dance CUP Osek 2017.
Panterky se představily
s novými týmovými chorografiemi a vedly si vskutku skvěle.
Nejmladší děvčata vystoupila
s náčiním baton v choreografii Výlet do ZOO, a i přesto, že
pro většinu z nich to byla úplně
první soutěž v životě, zvládla
ji na jedničku a právem si odvezla zlaté medaile. Starší děvčata vystoupila rovněž s náčiním baton, a to v choreografii
Tanzanie. Jejich naprosto vy-

nikající výkon ocenila porota
taktéž zlatými medailemi. Při
třetím vystoupení, kdy náčiní
baton vystřídaly pompony, se
děvčata představila s choreografií V rytmu Irska. I tady podala vynikající výkon a vybojovala stříbrnou příčku. Zlatý
hattrick tak utekl doslova
o vlásek. Příjemným bonusem
soutěže je titul Miss Dance
CUP Osek, který v nejmladší
kategorii porota udělila teprve
sedmileté Nele Šidlichovské.
Mostecké Panterky trénují
třikrát týdně v tělocvičně základní školy v Okružní ulici
(18. ZŠ Most) pod vedením
trenérky Terezy Riegerové,
a to za finanční podpory statutárního města Mostu.
Renáta Vnenková

4. Adam Patera: Jsem pořád v práci a na zimní sporty moc nejsem. Spíš
si v létě zahraju fotbal, ten jsem dříve hrál i závodně. Obecně zimu moc
nemám rád.
4

5

5. Radek Filip: Zima se letos opravdu vydařila, jak co do sněhové nadílky, tak teplot. Jakožto cyklista nadšenec, vyrážím i v tomto období na
kolo, a to nejen účelově do práce, ale i pro radost ze samotné jízdy. V okolí
města Most jsou ideálním místem pro zimní bajkování například ušlapané cestičky v okolí i na samotném Resslu. Ostatní zimní lákadla bohužel z časových důvodů nestíhám, zato naše děti si náramně užívaly bobování a sáňkování.

Mostecké Panterky zahájily svou první soutěžní sezonu sbírkou
tří medailí. 
Foto: Archiv Mostecké Panterky
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Most se může i nadále označovat za město sportu zaslíbené
Nejlepší sportovci města Mostu za
rok 2016 zaplnili na konci ledna velkou zasedací místnost magistrátu, kam
je na slavnostní setkání pozval primátor
Jan Paparega. Vše zahájila znělka, která
provázela titul Evropské město sportu,
jímž se Most pyšnil v roce 2015.
V Mostě působí zhruba 70 klubů
a dalších sportovních organizací, ve kterých jsou zapojeny všechny věkové kategorie od předškolních dětí po seniory.
Na ocenění nominovaly své svěřence

sportovní kluby a oddíly. Za výkony
v roce 2016 bylo oceněno 27 jednotlivců, 5 týmů a 10 trenérů. Jedná se
o borce, kteří uspěli na republikových,
evropských a světových mistrovstvích
nebo dosáhli významných úspěchů v jiných mezinárodních soutěžích (např.
Světovém poháru). Finální rozhodnutí
o těch, kteří z navržených budou oceněni, pak padlo na komisi sportu a tělovýchovy, která je poradním orgánem
Rady města Mostu.

Nejlepší jednotlivci

n Dominik Štěpánek – Box klub
Chanov – Tonka
n Libor Válek – Potápěči Uhlomost-sport
n Jan Vykouk – Chess Most

n Amálie Babáková – Bowling club
Most
n Ondřej Bíro – Mostecká liga malé
kopané
n Adéla Civínová – Atletický klub
Bílina
n Dominik Čech – Softball Club
Painbusters Most
n Daniel Černý – Softball Club Painbusters Most
n Karolína Dérerová – Potápěči
Uhlomost-sport
n Veronika Dobiášová – Badmintonový klub Super Stars Most
n Pavel Fieron – Škola bojových
umění Most
n Lukáš Haspra – Mostecká liga
malé kopané
n Daniel Hýna – Atletický klub Most
n Vladimír Jeřábek – silový trojboj
n Markéta Kohoutová – Badmintonový klub Super Stars Most
n Matěj Koudelka – Mostecká liga
malé kopané
n Kristina Kozempelová – Badmintonový klub Super Stars Most
n Ondřej Král – Badmintonový klub
TJ Baník Most
n David Macko – Mostecká liga malé
kopané
n Michal Macháček – Mostecká liga
malé kopané
n Jiří Nezbeda – Softball Club Painbusters Most
n Petr Pastyřík – SK Leon
n Jakub Polák – Mostecká liga malé
kopané
n Kateřina Popelková – Škola bojových umění Most
n Tomáš Režný – Mostecká liga malé
kopané
n Debora Sedláčková – Škola bojových umění Most
n Václav Šlégr – Mostecká liga malé
kopané

A že je v Mostě bohatá škála sportů,
svědčí fakt, že slavnostně byl oceněn
i bývalý boxer Bohumil Žižka za celoživotní přínos v oblasti sportu. Mezi pozvanými nechyběl ani účastník paralympiády z Ria de Janeira 2016 běžec
Daniel Hýna, který v závodu na 1 500
metrů vybojoval šesté místo.
Ceny nejúspěšnějším sportovcům
předali kromě primátora města i jeho
náměstci Marek Hrvol a Markéta Stará,
do jejíž gesce kromě školství a kultury
spadá i sport. V auditoriu byl i Tomáš
Brzek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, spolu s ním i Lukáš Bednařík, předseda komise sportu a tělovýchovy, a například člen rady města
Alois Malý.

Atmosféru v zasedací místnosti
skvěle navodili členové taneční skupiny Dance Aplaus ze ZUŠ Floriana
Leopolda Gassmanna v ulici Obránců
míru, kteří předvedli scénický tanec
na skladbu Leonarda Cohena. Něco ze
svých zkušeností přítomným nabídl extrémní cyklista Jiří Kříž z Litvínova,
který se díky sportu podíval do řady
zemí světa.
Slavnostní přijetí nejlepších sportovců města Mostu za uplynulý rok je
tradiční akcí, jež se poprvé uskutečnila
v roce 2006. Novinkou je, že se posunul termín setkání z konce roku na začátek nového, aby všichni měli 12 měsíců
na předvedení svých nejlepších výkonů.
(ir)

Týmy
n DHK Baník Most – tým žen „Černí
andělé“
n Gamblers Most – tým mužů
n Potápěči Uhlomost-sport – družstvo juniorek
n Softball Club Painbusters Most –
„A“ tým žáků
n Taneční studio Kamily Hlaváčikové – SK Amadues – skupina Angels II
Trenéři

Mezi oceněnými byl i Libor Válek z oddílu Potápěči Uhlomost-sport.

n Vojtěch Benda – Mostecká liga
malé kopané
n Peter Dávid – DHK Baník Most –
tým žen „Černí andělé“
n Roman Dérer – Potápěči Uhlomost-sport
n Karel Giampaoli – FK Baník Souš
n Kamila Hlaváčiková – SK
Amadeus – Taneční studio Kamily
Hlaváčikové
n Ivan Houzák – H-kart Club v AČR,
HKC Akademie Motorsportu
n Jan Kameník – Škola bojových
umění Most
n Alena Karlovská – The F.A.C.T.
n Martina Krocová – Badmintonový
klub Super Stars Most
n Milan Rehák – Bowling Club Most

Bohumil Žižka – bývalý reprezentant a trenér
Zvláštní cenu za celoživotní přínos v oblasti sportu získal Bohumil
Žižka, nejúspěšnější boxer Mostecka
v historii. Sedm let hájil mostecké
barvy, deset let pak působil jako reprezentant a dalších třináct let byl trenérem. Za sedmnáct aktivních let absolvoval kolem 350 utkání a z nich

35 mezinárodních. Bohumil Žižka
vybojoval šestkrát titul přeborníka
kraje, pětkrát přeborníka Čech a byl
celorepublikovou boxerskou dvojkou
ve velterové váze (zahrnuje boxery
mezi 63,5 až 67 kilogramy). Po ukončení kariery v roce 1970 se stal prvoligovým trenérem.

Ocenění za celoživotní přínos
v oblasti sportu
n Bohumil Žižka – boxer
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