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Vážení čtenáři, milí Mostečané,

a elánu, abyste měli dobrou práci, krásnou a šťastnou rodinu, báječné přátele a dostatek času na odVánoce i oslavy Nového roku již máme za sebou počinek. A přeji si také, abyste zůstali věrni svému
a začaly nám každodenní starosti. Věřím, že jste ty městu, protože Most je městem, které hrdé patrioty
nejkrásnější svátky strávili se svými nejbližšími a do nejen potřebuje, ale také si je zaslouží.
následujících všedních dní načerpali dostatek sil.
Přeji vám, aby se vám po celý rok 2015 dařilo takMgr. Jan Paparega,
říkajíc na všech frontách, abyste byli zdraví, plní sil
primátor města Mostu

Autobusy MHD v Mostě
změnily trasy i jízdní řády
Mostečané by si měli od ledna letošního roku zvykat na změny v dopravě.
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V Mostě se blíží zápisy do
prvních tříd
V pondělí 19. ledna a v úterý 20. ledna
se budou konat zápisy do prvních tříd
základních škol v Mostě.

 Stat
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Litvínovští zastupitelé
bojovali o rozpočet
Litvínov vstupuje do nového roku
s rozpočtem, který předpokládá celkové příjmy a výdaje ve výši 524 mil. Kč.
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Divadelní premiéry 2015
Pro sezónu 2015 naplánovalo mostecké divadlo celkem osm premiér
v činohře a pět v Divadle rozmanitostí.

Most k nemocnici: Firma
INSKY od zakázky odstoupila
MOST – Rekonstrukci mostu k nemocnici provede
jiná firma, než která zvítězila ve výběrovém řízení.
Původně se vítězem stala firma INSKY, spol. s r.o.
Ta však odstoupila od veřejné zakázky. Mostečtí
radní proto pověřili primátora, aby jednal s firmou, která se ve veřejné soutěži umístila na druhém místě, tedy s firmou Herkul.
V říjnu 2014 byla na rekonstrukci mostu vyhlášena veřejná zakázka. Projevily o ni zájem tři
uchazeči. „Nabídku podali 3 uchazeči. Kromě společnosti INSKY také HERKUL a.s. a EUROVIA
CS, a.s,“ uvedl František Jirásek z oddělení veřejných zakázek Magistrátu města Mostu. „Hodnocení nabídek trvalo o něco déle než obvykle, což
bylo způsobeno tím, že hodnoticí komise posuzovala technickou odbornost uchazečů. Především
jednoho z nich vyzývala ke zdůvodnění mimořádně
nízké nabídkové ceny dílčích položek nabídkového
rozpočtu,“ podotkl dále František Jirásek. Společnost INSKY spol. s r.o., nabídla cenu nejnižší,
a to 741 150 Kč bez DPH (896 791 korun včetně
DPH). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
ještě před jejím vyhlášením činila 1,6 mil. Kč vč.
DPH. Úspora tak měla činit zhruba 44%. „Možnost nechat si od uchazeče objasnit mimořádně

nízkou nabídkovou cenu musí zadavatel (hodnoticí
komise) využít vždy, když má pocit, že cena určitých položek nabídkového rozpočtu uchazeče je tak
nízká, že bude krajně rizikové či nemožné příslušné dodávky, služby či stavební práce za tyto ceny
pořídit. Po vysvětlení uchazeče hodnoticí komise
posuzuje, zda je vysvětlení objektivní a zda již pro
zadavatele nehrozí riziko nekvalitně odvedeného
díla,“ vysvětlil dále František Jirásek. Firma INSKY spol. s.r.o. však mimořádně nízkou nabídkovou cenu hodnoticí komisi vysvětlila a ta její
stanovisko akceptovala a doporučila zadavateli,
tedy radě města, jako vítěze veřejné zakázky. Rada
města Mostu vítěze následně schválila na svém
jednání 21. 11. 2014. Společnost však ještě před
koncem uplynulého roku od uzavření smlouvy
odstoupila. V souladu s výsledky veřejné zakázky
zahájilo následně město smluvní jednání s firmou
Herkul, která se ve výběrovém řízení umístila na
druhém místě. Cena tohoto uchazeče ve výši 1
298 479,85 Kč (1 571 160,64 Kč vč. DPH) je reálná a přímo úměrná rozsahu a charakteru díla.
Smlouva se společností Herkul byla uzavřena dne
31. 12. 2014.
(Dokončení na straně 4)
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Most k nemocnici zůstane uzavřený ještě několik měsíců.

Milí čtenáři
Na startu nového roku
u nás
čekají změny všude, kam
am
se podíváme. Jedna z těch
ch
největších na Mostecku se
začala odehrávat v dopravě.
vě.
Na co se mají pasažéři městské hromadné
dopravy připravit, přinášíme pod titulkem
„POZOR! Od roku
2015 změnily autobusy MHD v Mostě trasy
i jízdní řády“.
Dlouho očekávaná
rekonstrukce zavřeného mostu k mostecké nemocnici se zlehka komplikuje. Vítěz výběrového řízení, firma INSKY, ze
soutěže odstoupila. Co se bude dít teď a zda tento zádrhel ohrozí plánovaný začátek oprav, čtěte
v článku „Most k nemocnici: Firma INSKY od zakázky odstoupila“.
Už příští týden se základní školy v Mostě začnou hemžit budoucími prvňáčky. V článku
„V Mostě se blíží zápisy do prvních tříd“ přinášíme informace nejen o termínech, ale také o tom, co
dalšího je třeba, kromě dítěte, v tento den do školy
s sebou přinést. Dozvíte se také, kolik škol bude letos prvňáčky přijímat a čím se jednotlivé školy liší.
Milovníci divadla se mají na co těšit i v nové
sezóně. Městské divadlo v Mostě uvede na svých
prknech osm premiér a zkrátka nepřijdou ani malí
návštěvníci Divadla rozmanitostí. Jaké lahůdky se
objeví na scénách obou divadel, najdete na poslední straně.
Vzhledem k tomu, že v průběhu vánočních
svátků náš týdeník nevycházel, v tomto vydání
přinášíme ohlédnutí za jednáními mosteckých, litvínovských a mezibořských zastupitelů, která proběhla na sklonku již uplynulého roku.
Vážení čtenáři, obchodní partneři a naši příznivci,
redakce Homéru vám všem přeje zdravý, šťastný
a úspěšný rok 2015!
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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z Rady města Mostu
Statuty a jednací
řády komisí rady
Radní schválili statuty a jednací řády komisí, a to komise
pro občanské obřady, která bude
mít 15 členů z řad zaměstnanců
magistrátu + obřadníky. Předsedou bude K. D. Slapnička.
Komise investiční, komise pro
prevenci kriminality, která bude
sedmičlenná a jejím předsedou
J. Hrvol. Komise dopravní je sestavena jako 11členná s předsedou V. Jírovcem. Komise energetická má 7 členů, předsedou
je J. Novák, komise hospodaření
s městským majetkem byla ustanovena jako 13členná s předsedou A. Sigmundem, komise regionálního rozvoje má 13 členů,
předsedou je L. Chytka, komise
finanční je 9členná s předsedou
D. Dunovským, komise národnostních menšin má 9 členů,
předsedkyní je I. Hvězdová,
komise prorodinných aktivit
a sociálních služeb má 13 členů, předsedkyní je O. Šrůtová,
komise sociální je 10členná
a předsedou A. Malý, komise
sportu a tělovýchovy je 10členná, předsedou je L. Bednařík

a komise školská a kulturní má
7 členů a její předsedkyní je V.
Sedláčková.

Valné hromady a
volba nových členů
Při výkonu působnosti valné
hromady společnosti Technické
služby města Mostu, a. s., přijala Rada města Mostu na konci
uplynulého roku rozhodnutí,
jímž schválila změnu stanov.
Stanovila počet členů dozorčí
rady na devět, a dále v souladu s již přijatými usneseními
Rady města Mostu a Zastupitelstva města Mostu odvolala
členy představenstva a dozorčí
rady uvedené společnosti a jmenovala nové. Obdobně radní
v působnosti valné hromady
odvolali stávající členy představenstva a dozorčí rady akciové
společnosti Sportovní hala Most
a jmenovali členy nové, taktéž
dle již přijatých usnesení. Dále
radní v působnosti valné hromady odvolali členy dozorčí
rady akciové společnosti Mostecká bytová v likvidaci a zvolili
do dozorčí rady této společnosti
J. Wernerovou, M. Beleje a P. Cichého.
(sol)

Pasažéři POZOR! Od roku
2015 změnily autobusy MHD
v Mostě trasy i jízdní řády
MOST – Mostečané by si měli od ledna nového roku zvyknout na
změny v dopravě, k nimž přistoupil Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova. Tramvaje zůstávají beze změn. Zde došlo k vylepšení
přepravy nasazením druhé nejmodernější nízkopodlažní tramvaje.
V autobusové dopravě ale nastaly zásadní změny v trasách linek.
Některé linky byly zrušeny a nahrazeny novými, u jiných se změnily
nejen trasy, ale i jízdní řády.

Výstava fotografií v divadle
MOST – V Městském divadle v Mostě byla tento týden zahájena
vernisáž divadelních fotografií mosteckého fotografa Ladislava
Šeinera. Návštěvníci zde mohou zhlédnout několik desítek uměleckých počinů známého fotografa, které pořídil z divadelních
představení a premiér sezony 2013/2014. Výstava, která je umístěna ve foyer divadla, potrvá do 28. 2. 2015. Už v příštím vydání se
můžete těšit na exkluzivní rozhovor s Ladislavem Šeinerem. (sol)

Jak se bude parkovat
na třídě Budovatelů?
MOST – Mostečtí řidiči mají zatím velkou výhodu. V současné
době mají totiž parkování na třídě Budovatelů a v části ulice J.
Skupy zdarma. To se ale může za
čas změnit. O tom, zda zůstane
parkování zdarma, nebo bude
zpoplatněné, vedení mostecké
radnice teprve rozhodne.
Město Most ukončilo smlouvy s technickými službami na
pronájem části ulic s parkovacími automaty. Jedná se o smlouvy na pronájem části ulic J.
Skupy a Budovatelů za účelem
provozování placeného parkoviště s parkovacím automatem. Jak budou řidiči parkovat
v těchto místech, zda na par-

kovací kotouče či zcela zdarma,
zatím ještě není rozhodnuté.
„Komisi dopravní bylo uloženo, aby projednala další způsob
parkování,“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. V tuto chvíli ale mohou parkovat řidiči na
třídě Budovatelů zcela zdarma.
Na to je i upozorňuje dopravní
značení a parkovací hodiny jsou
zatím překryté igelitem.
Radní na svém posledním
jednání vypověděli technickým službám také smlouvu na
správu veřejného WC. Záměr
pronájmu WC bude řešit a projednávat komise hospodaření
s městským majetkem.
(sol)

V tuto chvíli mohou
parkovat řidiči na třídě
Budovatelů zcela zdarma.

Novinky se dotknou od nového roku cestujících v Mostě.
U tramvají se nic zásadního
nezmění. „Novinkou je pouze
změna v zařazení nízkopodlažních vozidel na linku č. 2. Díky
této úpravě by měly být zajištěny
přestupy mezi nízkopodlažními
tramvajemi na linkách č. 2 a č.
4 v zastávce Most, zimní stadion
častěji, než tomu bylo doposud,“
informoval ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Marcel Dlask. Zásadnější
změny se ale týkají autobusových linek č. 5, 10, 12, 16, 17, 18,
20, 22, 24, 30 a 31.
Linka č. 24 byla od ledna 2015
zcela zrušena a nahradila ji linka
č. 16. Naopak nově zaveden byl
posilový spoj, linka č. 18, který
obsluhuje frekventovanou oblast Obchodní dům Prior – 1.
náměstí – Aquadrom – Kahan –
14. ZŠ, a to pouze v pracovních

dnech od 14 do 16 hodin. Ostatní linky mají pozměněny trasy
a nebo také jízdní řády.
U linky č. 5 dochází k přidání
dvou spojů v pracovní dny z důvodů zlepšení dopravy ze zastávek Vodárna a 18. ZŠ na vlakové
nádraží a z důvodů zlepšení přestupních vazeb v centru města.
„Na lince č. 10 došlo k celkovým
úpravám jízdního řádu. U vybraných spojů je nově zavedeno
zajíždění do zastávky České Zlatníky, v pracovní dny je zaveden
nový spoj s odjezdem ze zastávky
Most, nádraží ve 23:04 z důvodu
zlepšení dopravy po odpoledních směnách,“ uvedl dále šéf
dopravního podniku s tím, že
v soboty, neděle a svátky dochází k omezení zajíždění nejméně
vytížených spojů do Rudolic
a k prodloužení jednoho spoje
do Obrnic z důvodu zlepšení
dopravy na odpolední směny.

Na lince č. 12 dochází
v pracovní dny ke zrušení spoje s odjezdem ze zastávky Most,
Dopravní podnik ve 4:55 a k posunu spoje s odjezdem ze zastávky Most, Dopravní podnik
na 4:57. Tento spoj bude navíc
zajíždět do zastávky Komořany,
DÚK. Linka č. 16 bude naopak
prodloužena o některé trasy.
Bude nově zajíždět z nádraží ke
kostelnímu hřbitovu po trase
Nádraží – Tesco – Zimní stadion – RICO – Děkanský kostel
– Kostelní hřbitov. „Jednak bude
zajištěna pravidelná obsluha autobusové zastávky Tesco a bude
optimalizován čas mezi příjezdy a odjezdy spojů u kostelního
hřbitova. Navíc dojde i ke zlepšení návazností na některé další
linky MHD,“ doplnil Marcel
Dlask. K časovým změnám dojde na lince č. 17, a to ve vybraných zastávkách maximálně o 1
minutu. Na lince č. 20 dochází
k ukončení všech spojů již v zastávce Čs. armády. Nově tak linka nebude obsluhovat zastávky
Kostelní hřbitov, Děkanský kostel, RICO, Chomutovská a Muzeum a také zde došlo k mírným časovým úpravám spojů na

některých dalších zastávkách.
„K těmto úpravám dochází zejména z důvodů dlouhodobé
uzavírky mostu u nemocnice,
obdobně jako i u linky č. 22, kde
dochází k mírným úpravám časových poloh některých spojů ve
vybraných zastávkách zhruba
o jednu minutu,“ doplnil ředitel Dlask. K časovým posunům
došlo také u linky č. 30, a to
v pracovní dny i soboty, neděle a svátky u prvních ranních
spojů s odjezdy od nádraží, a to
zhruba o minutu. K celkovým
úpravám jízdního řádu ale došlo na lince č. 31. „U vybraných
spojů je nově zavedeno zajíždění do Saběnic. V soboty, neděle
a svátky dochází ke zrušení spojů
s odjezdy ze zastávky Most, nádraží v 9:04, 12:04 a 13:05 a ke
zrušení spojů s odjezdy ze zastávky Havraň, Joseph II v 9:31,
12:31 a 14:25. Zrušen bude
i spoj v pracovní dny s odjezdem
ze zastávky Čs. mládeže v 5:09.
U vybraných spojů bude mírně změněna trasa linky,“ dodal
ještě ředitel dopravního podniku. Přesné jízdní řády a změny
mohou lidé zjistit na stránkách
www.dpmost.cz
(sol)

Na hlídaný podchod v Rudolicích
si vandalové už netroufají
MOST – Dříve nejproblematičtější a nejkritičtější podchod v Mostě
směrem do Rudolic zatím odolává vandalům. Během jeho téměř
jednoročním využívání se tu nic nezničilo a vše zůstává ve stavu,
v jakém byl podchod otevřen. A to hlavně díky kamerám a hlídkování strážníků.
Obyvatelé Rudolic hojně využívají hlídaný podchod, který
vede z mosteckého vlakového
nádraží do Rudolic, už téměř
rok. Od doby rekonstrukce
se z narkomanského doupěte a nebezpečného místa stala
velmi frekventovaná spojnice
mezi Mostem a čtvrtí Rudolice.
Během této doby se v podchodu nic mimořádného neudálo
a dříve permanentně devastovaný podchod teď ruku vandalů
prý vůbec nepoznal. „Podchod
v Rudolicích využívají občané
zhruba od března loňského roku.
Dosud jsme nezaznamenali ani
jediný případ ničení nebo vandalismu. Občané ho využívají bez
problémů,“ potvrzuje policejní

mluvčí Městské policie v Mostě
Ilona Kozlová. Podchod lze využít dvěma způsoby, a to buď na
zazvonění na tlačítko městské
policie, anebo si dveře mohou
otevřít sami občané, kteří mají
čipovou kartu. Tu vlastní zejména Rudoličtí, kteří podchod
běžně využívají, aby si nemuseli
neustále zvonit na strážníky.
Čipové karty vydává městská
policie.
„Máme rozdáno zhruba 47
čipových karet. Ty jsme rozdali
občanům, kteří v Rudolicích bydlí nebo tam chodí do práce, na
zahrádky a podobně,“ podotýká
dále policejní mluvčí a dodává:
„Na čipové karty je pořadník, ale
v současné době jsme nevydáva-

Podchod zůstává ve stavu, v jakém byl
i po rekonstrukci, a to již téměř rok.
li žádné další.“ Denně využívá
podchod, jenž však není ale
bezbariérový, kolem padesáti
osob. Z tohoto počtu má podle
tiskové mluvčí zhruba polovina
lidí čipovou kartu. „Podchod
funguje naprosto perfektně a nemusejí mít strach jej využívat ani

hendikepovaní občané či maminky s kočárky, pokud jdou bez
doprovodu a potřebují se do podchodu dostat. V takovém případě
si zazvoní na zvonek a vyčkají
příjezdu strážníků, kteří lidem
ochotně pomůžou…“ ujišťuje
dále Ilona Kozlová.
(sol)

Mostecko
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Hřiště v České ulici
se znovu zatravní
MOST – Od obyvatel v České ulici se ozývají hlasy, které upozorňují na rozježděné hřiště, které
bylo v minulosti opravováno a
doplněno o nové atrakce. Kvůli
rekonstrukci hřiště ale zmizela z části hřiště tráva a úpravu
plochy slíbily technické služby
dokončit. Ještě ale než pokryl
herní plochu sníh, se na místě
objevily rozježděné brázdy od
vozidel.
Na redakci týdeníku Homér
se obrátili obyvatelé z okolí šestistovek, kteří se ptají, co bude
se slibovanými úpravami plochy, která byla po opravách hřiště značně poškozena, a vlivem
techniky tu byl také narušen
travní porost. Ještě než pokryl
místo sníh, objevily se u hřiště
i vyježděné stopy od vozidel,
které okolí hřiště ještě více zhyzdily. Obyvatelé bloků mohou ale

zůstat klidní, protože na jaře by
se mělo dát hřiště do pořádku.
„Na podzim loňského roku jsme
provedli přípravu na terénní
úpravy, ale z důvodu plánovaných prací údržby, která v závěru roku z finančních důvodů
neproběhla, jsme nedokončili zatravnění,“ zdůvodnil pozdržení
úprav Karel Mutinský z Technických služeb města Mostu
a obyvatele ujistil, že na jaře by
se mělo hřiště dát do přijatelného stavu. „Současné rozježdění
trávníku je po zásahu hasičů,
kteří vyprošťovali dítě z jedné
z atrakcí. Na jaro 2015 máme
plochu prioritně zařazenou do
plánu akcí a uvedeme plochy do
původního stavu. Pokud to počasí dovolí, dílčí úpravy uděláme
ještě v průběhu zimy,“ doplnil
dále Karel Mutinský.
(sol)

K loňským zápisům do prvních tříd ZŠ v Mostě přišlo přes devět set dětí. Ilustrační foto.

V Mostě se blíží zápisy
do prvních tříd
MOST – S novým rokem se v Mostě blíží také pro všechny budoucí
prvňáčky jejich den D. V pondělí 19. ledna a v úterý 20. ledna se totiž
budou konat zápisy do prvních tříd základních škol. 19. ledna se zápisy uskuteční od 12 do 18 hodin a v úterý od 8 do 16 hodin. Zápisy
v Mostě proběhnou na 11 základních školách.
Zápisy nastávajících prvňáčků
se budou konat v Mostě zhruba už za týden. Pro školní rok
2015/2016 jsou ustanoveny termíny 19. a 20 ledna. Rodiče si
mohou vybrat, který z těchto dnů
zapíšou své dítě do některé z 11
základních škol v Mostě. Povinná

školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku
věku, tedy do 31. 8., pokud mu
není povolen odklad. K zápisu
by se ale také měly dostavit i děti,
kterým byl u předchozího zápisu
povolen odklad povinné školní

Mostecké základní školy jsou
držiteli certifikací:
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. (18.
ZŠ Okružní)
Fairtradová škola – škola podporující fair
trade; svými aktivitami dává najevo společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové
vzdělávání. (1. ZŠ Svážná)
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. (10. ZŠ Zd. Štěpánka,
18. ZŠ Okružní, 8. ZŠ V. Nezvala)
Rodiče vítáni – projekt zaměřený na prohloubení vzájemné otevřenosti mezi školou
a rodiči. (10. ZŠ Zd. Štěpánka, 15. ZŠ J. A. Komenského, 18. ZŠ Okružní, 4. ZŠ V. Talicha, 8.
ZŠ V. Nezvala)
SMART vzorová škola – využití moderních
technologií ve výuce a sdílení zkušeností s ostat-

docházky. „Osoba, která dítě doprovází k zápisu, s sebou donese
doklad o bydlišti dítěte a věku
dítěte, což bývá obvykle rodný
list, a občanský průkaz,“ připomíná Petra Trojnová z odboru
školství mostecké magistrátu.
V loňském roce se k zápisům do
prvních tříd dostavilo 909 dětí.
Dodatečně se pak ještě přišlo
zapsat 16 dětí. Tradičně několik
desítek dětí, které přijdou k zápisům, dostává odklad povinné
školní docházky. 126 dětí, jejichž

ními školami. (7. ZŠ J. Arbesa, 18. ZŠ Okružní)
Škola přátelská dětem s alergií a astmatem
– škola zaručuje fundovaný přístup pedagogů
k dětem trpícím alergiemi a astmatem. (1. ZŠ
Svážná)
Škola udržitelného rozvoje I. stupně – škola,
jež svým přístupem k životnímu prostředí napomáhá naplňovat principy trvale udržitelného
rozvoje. (1. ZŠ Svážná)
Zdravá škola – zaměřuje se na posilování
a vytváření optimálních předpokladů u každého
jedince jako včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a závislostí.
(15. ZŠ J. A. Komenského)
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. (10. ZŠ Zd. Štěpánka, 8. ZŠ
V. Nezvala, 4. ZŠ V. Talicha)
Školy jsou držiteli i dalších certifikátů. Podrobnější informace mohou rodiče předškoláků
najít na webových stránkách jednotlivých základních škol.

zákonní zástupci měli povinnost
se k zápisům v loňském roce dostavit, tak neučinilo. „Zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě
ke školní docházce, a to v době od
15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku. Pokud
tak neučiní, lze takové jednání
postihnout podle zákona o přestupcích,“ upozorňuje dále Petra
Trojnová. V roce 2013 navštěvovalo mostecké základní školy
5 413 žáků, kapacita mosteckých
škol se ale pohybuje kolem 6 800
žáků. Kapacity jsou tudíž v Mostě
dostatečné. Navíc v posledních
několika letech naplňují kapacitu
škol i tzv. silné ročníky. Povinnou školní docházku by měl žák
splnit ve spádové škole, tedy ve
škole v obvodu, kde má žák trvalý pobyt. Přičemž o přijetí dítěte
rozhoduje ředitel školy. Rodiče
si ale mohou vybrat i jinou školu, než tu, která je ve spádovém
obvodu. „V takovém případě ale
musí počítat rodiče s tím, že pokud žáci z daného školského obvodu naplní kapacitu školy, tak jejich
dítě tam už nemusí být přijato,“
upozorňuje ještě Petra Trojnová.
V případě, že chtějí rodiče vědět,
do jaké spádové školy jejich dítě
patří, najdou obecně závaznou
vyhlášku včetně podrobné mapy
na webových stránkách města
Mostu. Každoročně bývá v Mostě otevřeno na třicet prvních tříd.
Většina škol otevírá dvě až tři
první třídy, některé školy dokonce i 4.
(sol)

Cestující v Mostě se vozí druhou
nejmodernější tramvají
MOST – V Mostě jezdí již od přelomu roku nová, v pořadí již druhá,
nízkopodlažní tramvaj. Tramvaj jezdí na trase linky č. 2 mezi Intersparem a nádražím.
I druhou nízkopodlažní
tramvaj značky Vario pořídil
Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
– Doprava, což je jeden z dílčích projektů podporovaných
Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím
Regionálního
operačního
programu Severozápad. První bezbariérová tramvaj Vario

LF plus přibližně za 23 milionů korun začala jezdit v Mostě
zhruba před rokem, tedy začátkem ledna loňského roku.
Pořízením druhé tramvaje
má dopravní podnik ve svém
vozovém parku dvě nejmodernější tramvaje. „Postupně
nahrazujeme velmi staré vozy,
které tady jezdí i třicet let, za
nové, modernější. Poskytují cestujícím mnohem vyšší komfort.

I do budoucna se budeme snažit
obnovovat vozový park, například co se týče tramvají, tady
bychom chtěli tato vozidla částečně modernizovat na nízkopodlažní a s novější výbavou,“
uvedl šéf Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova Marcel
Dlask. V nové tramvaji mohou
ocenit cestující, ale i řidiči především komfort, který zvyšují
nové technologie. „Řidiči pomáhá počítač, palubní deska
má dotykovou obrazovku, dění
v tramvaji snímají kamery napojené na monitory v kabině

řidiče, ale i interiér je pro cestující příjemnější. V tramvaji
je regulovaná teplota a svítící
schody upozorní cestují před
možným zakopnutím,“ vyjmenoval některá pozitiva v nové
tramvaji ředitel Marcel Dlask.
Díky podpoře Regionálního
operačního programu Severozápad se mohly také realizovat
projekty „Rekonstrukce zastávek“ a „Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace
výhybek“, které se uskutečnily
v druhé polovině uplynulého
roku.
(sol)

Hřiště u šestistovek bude zase jako „ze škatulky“.

4

zpravodajství

8. leden 2015

Sociální pohřby
budou dražší
MOST – Sociální pohřby, které
bude pro město Most zajišťovat i v příštím roce společnost
Technické služby města Mostu,
budou v některých případech o
něco dražší. Vyšší cena se bude
týkat pohřbů zesnulých, u nichž
nebyla zjištěna totožnost. Ti se
totiž mohou ukládat jen do hrobu či hrobky. Levnější zpopelnění se v takovém případě nebude
moci uplatnit.
Mostečtí radní museli revokovat usnesení přijaté na 2. schůzi
rady týkající se zajišťování pohřbů a schválili nové usnesení,
v němž je doplněna jednotková
cena za pohřbení do hrobu nebo
hrobky, a to cena 5 968,50 Kč.
V původním usnesení byla jen
možnost pohřbení zpopelněním, a to za jednotkovou cenu
5 922,50 Kč. „Protože osoby,
u nichž nebyla zjištěna totožnost, mohou být pohřbeny pouze

uložením do hrobu nebo hrobky,
bylo původní usnesení radních
revokováno a nahrazeno novým,
doplněným,“ potvrdila tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Tak zvané sociální pohřby se uplatňují u osob,
které zemřou bez dědiců, a nikdo
se o ně nepostará. Ke zjišťování
skutečnosti, zda zesnulí nemají
žádné příbuzné, napomáhají registry obyvatelstva. Pokud se příbuzní nenajdou, nebo se o tělo
zesnulého nezajímají, pohřeb
musí zařídit obec. Radní již na
začátku prosince rozhodli a zadali veřejnou zakázku na zajišťování těchto pohřbů v roce 215
napřímo Technickým službám
města Mostu. V loňském roce
takto město Most vypravilo celkem 47 sociálních pohřbů. Celkové náklady za pohřbení si tak
vyžádaly zhruba dvě stě osmdesát tisíc korun.
(sol)

Zastupitel varuje: V bývalých
kasárnách se staví ubytovna
pro nepřizpůsobivé!
Foto: Mostecké listy

Prvním Mostečánkem je holčička
MOST - Prvním Mostečánkem roku 2015 se stala Terezka
Bringlerová, která spatřila světlo světa 1. ledna ve 03:10 hodin
v mostecké porodnici. Mamince Aleně Slunčíkové přijel s kyticí k novému přírůstku do rodiny poblahopřát i primátor města
Mostu Jan Paparega. Maminku přivezli do porodnice deset minut před půlnocí. Tatínek Lukáš Bringler to k porodu nestihl, ale
z narození dcery měl obrovskou radost. „Prvního Mostečánka
s jeho rodiči samozřejmě čekají tradiční pocty, tak jako každý rok.
Tedy budou slavnostně přivítáni v obřadní síni a také obdrží finanční i věcné dary,“ uvedl primátor Mostu Jan Paparega.
Kvůli pochybení ze strany krajského úřadu byla Terezka Bringlerová mylně považována za první miminko narozené v Ústeckém kraji. Tím je však Vítek Grzybowski narozený o třináct
minut dříve v Žatci.
(sol)

Most k nemocnici...
(Dokončení ze strany 1)
Nyní probíhá výroba dilatační uzávěry mostu. Následně, až
budou vhodné klimatické podmínky, by měly být zahájeny stavební práce. „Byli bychom velmi
rádi, kdyby se podařilo zprovoznit most k nemocnici ještě během
jarních měsíců. Provoz na SNP

je díky objížďkám velmi zatížený
a uzavření už trvá velmi dlouho.
Samotné realizační práce, které
začnou, jakmile to klimatické
podmínky trochu dovolí, by měly
trvat kolem šesti týdnů,“ uvedl
k opravě mostu k nemocnici
primátor Mostu Jan Paparega.
(sol)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

MOST – V objektu jedné z budov bývalých kasáren, které byly zapsány na seznam kulturních památek, vzniká prý ubytovna pro
nepřizpůsobivé. Na znepokojivou skutečnost upozornil vedení
města a své kolegy zastupitel Daniel Drtík. Vyzval radnici, aby se o
problém zajímala ještě ve fázi, kdy lze tento záměr zhatit či zbrzdit.
„V domě na ulici Čsl. armády
1285 vzniká ubytovna pro nepřizpůsobivé. V současné době
je kolem budovy větší stavební
ruch. Pražská firma bez vazeb
v Mostě zde prakticky v klidové
zóně na pokraji domkové zástavby a v těsné blízkosti školy
bez stavebního povolení staví
ubikace,“ varoval na vznikající nebezpečí Daniel Drtík. Ten
mimo jiné sdělil, že i přesto, že
majitel nemá k přestavbě a dalším stavebním úpravám stavební povolení, přesto tu objekt
rekonstruuje. „Je zde vyčleněno
52 malometrážních bytů či spíše
kobek. Majitelé okolních nemovitostí, obyvatelé v okolí a před-

stavitelé zapsaného spolku Zahražany – náš domov s obavami
monitorují stavební činnost v objektu, a pokud to situace umožňuje, aktivně s výhradami vstupují do stavebního řízení a do
dalších administrativních úkonů
ve snaze toto zabrzdit nebo zpomalit,“ upozornil Daniel Drtík
s tím, že majitel objektu usiluje
zpětně o legalizaci této stavby,
a to i přesto že budova nesplňuje řadu zákonných požadavků.
„Nejsou zde splněny podmínky
pro parkovací místa, není zde
vyřešeno ani připojení k sítím
a další. Když však obyvatelé a zúčastnění vstupují do jednání okolo této nemovitosti, je jim namí-

táno, že nikdo o záměru vystavět
zde ubytovnu pro nepřizpůsobivé
oficiálně neví,“ podotkl dále zastupitel a dodal: „Je mým úkolem
dát toto městu na vědomí nyní,
kdy ještě není vydáno stavební
povolení a kdy se ještě všichni
nájemci do Mostu nepřistěhovali, jelikož by to mělo být pro mimomostecké občany.“ Daniel Drtík také vznesl návrh několika
variant, jak by se případně dal
historický majetek využít. „Budova kasáren je jednou z posledních historických budov ve městě
Most. Je v okraji klidové zóny,
v bezprostřední blízkosti protilehlého parku, myslím, že si zaslouží lepší osud, než se stát ubytovnou. Řada stran a uskupení,
které zde sedí v zastupitelstvu, ve
svých prohlášeních před volbami
uvažovalo o zřízení dalšího domova pro seniory, jehož potřeba
je s postupným stárnutím stále

naléhavější. Dovedu si zde proto
představit například domov pro
seniory v podobě neziskové organizace či ve vlastnictví či pod
patronací města,“ zmínil zastupitel Drtík. Do diskuse se zapojili i další mostečtí zastupitelé.
„Zcela se ztotožňuji s názorem
pana doktora Drtíka a upozorňuju, že v místě této lokality pro
vyloučené se nachází gymnázium, dále velmi drahé byty postavené ještě bývalou MUSkou, a za
této situace je opravdu namístě,
aby se tím město zabývalo,“ podpořil Daniela Drtíka zastupitel
Vojtěch Krejčíř. Vedení města
přislíbilo, že podnikne v této záležitosti potřebné kroky. „Předseda spolku Zahražany – náš
domov mi již avizoval, že zde
tento problém je a já mohu říci,
že se jím budeme určitě zabývat,“
ubezpečil primátor Mostu Jan
Paparega.
(sol)
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Zastupitelstvo v Mostě: oceněný
řidič a rozpočtové provizorium
MOST – Na posledním zasedání mosteckých zastupitelů ocenil primátor města řidiče Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova,
a.s., který z hořícího autobusu zachránil cestující. Zastupitelé také
schválili rozpočtové provizorium a odhlasovali personální změny
v obchodních společnostech, kde má město Most majetkovou účast.
První řádné zasedání městského Zastupitelstva v Mostě
ve složení nové městské vlády,
které bylo zároveň i posledním
v loňském roce, se neslo v úvodu
ve slavnostním duchu. Primátor
města nejprve veřejně poděkoval řidiči hořícího autobusu,
který zachránil díky svému přístupu a profesionálnímu zásahu cestující. „Dne 10. prosince
pan Martin Lehký řídil autobus,
který v centru města začal doutnat. Díky své racionální úvaze
a rychlému zásahu zachránil
zdraví, ne-li život, cestujících,
převážně dětí předškolního věku.
Proto bych rád panu Lehkému
osobně i jménem města Mostu
za jeho chvályhodný čin veřejně
poděkoval a věnoval mu malou
pozornost,“ pronesl primátor
Jan Paparega. Poté došlo ještě na
dodatečné skládání slavnostního slibu Karla Novotného, který
nebyl přítomen při ustavujícím
zasedání zastupitelstva, kde
skládali slib všichni nově zvolení zastupitelé. Ti dále schválili
návrh na rozdělení kompetencí náměstků primátora města
a aktualizace Zásad odpovědnosti jednotlivých orgánů a osob
ve statutárním městě Most.
Odhlasovali personální změny
v obchodních společnostech,
ve kterých má statutární město
Most majetkovou účast. V rámci
delegování nových zástupců do
orgánů pěti společností, kterými byly Městské divadlo Most,
spol. s.r.o., Mostecká bytová a.s.,
Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova a.s., Technické služby Most a.s. a Hipodrom Most
a.s., se rozpoutala v sále diskuse.
Opozičním zastupitelům se nelíbilo, že jsou do orgánů společností delegováni někteří členové,
kteří nepocházejí z Mostu a nemají tu trvalé bydliště. „Je zapotřebí delegovat do orgánů lidi,
kteří nemají s Mostem nic společ-

ného? Copak vládnoucí koalice
nemá dost svých představitelů
anebo kandidátů z kandidátních
listin, aby byli navrženi na tyto
posty…Musí tam být lidé, kteří
nemají s městem Most bohužel
nic společného?“ tázali se opoziční politici ze SMM. Na jejich
připomínky a dotazy zareagoval
primátor Jan Paparega: „Jména,
která jsou navrhována v usnesení, vychází z koaličních jednání
a dohod koalice Severočeši.Most,
KSČM a ANO. Domnívám se, že

počtové provizorium?“ dotazoval
se zastupitel Luboš Pitín (SMM).
„Rádi bychom, aby provizorium
trvalo co nejkratší dobu, a rozpočet bychom chtěli schválit nejpozději do první poloviny února,
tak abychom ho zbytečně neprodlužovali,“ odpověděl první
muž města. Zastupitel Pitín ještě vznesl doplňující protinávrh,
a to na poskytnutí finančního
daru občanskému sdružení Hokejový a krasobruslařský club
Baník Most, z.s. ve výši 300 tisíc
korun měsíčně po dobu trvání
rozpočtového provizoria. „Tento klub je jedním z největších
klubů, který zajišťuje sportování
mládeže, a jeden z jeho oddílů je
pověřen Krajským úřadem ÚK,

protinávrhu vyhlásil primátor
na žádost předsedy klubu Severočeši Most krátkou přestávku.
Protinávrh o poskytnutí dotace
ve výši tři sta tisíc korun nakonec hlasováním neprošel. Pro
rozpočtové provizorium hlasovalo v původním usnesení a návrhu 32 zastupitelů, 9 bylo proti
a nikdo se nezdržel. Politici dále
schválili také půjčku ve výši 600
tisíc korun Hospicu v Mostě,
o.p.s. Zastupitelé přiklepli bezúročnou půjčku hospici i z toho
důvodu, že v minulých letech
neměla obecně prospěšná společnost problém se splatností
a dodržením termínů. Společnosti město Most poskytlo
půjčku už v letech 2011, a to ve

Primátor veřejně poděkoval řidiči M.
Lehkému za jeho profesionální zásah
a záchranu cestujících.
všichni lidé personálně navržení
jsou dostatečně erudovaní a fundovaní, aby přinesli a přispěli
k lepšímu vedení a kontrole týkajících se těchto společností.“ Mezi
nejzásadnější body programu
prosincového zasedání zastupitelů patřilo schvalování rozpočtového provizoria, s nímž bude
město Mostu na začátku roku
2015 hospodařit. „Jak dlouho se
předpokládá, že bude trvat roz-

aby uspořádal zimní olympiádu mládeže. Klub má finanční
prostředky v podstatě jen z darů
města, tak jak to bylo v minulých
letech, a zbytek jsou příspěvky rodičů jednotlivých dětí, které tam
sportují. Nedovedu si představit,
že by vedení klubu předstoupilo
před rodiče a řeklo jim, že musejí zaplatit všechny příspěvky tak,
aby klub přežil,“ uvedl Luboš
Pitín. Před hlasováním o tomto

výši 300 tisíc korun a také v roce
2013 ve výši 1 milionu korun.
Hlasováním zastupitelů však neprošel návrh na dar ve výši deseti tisíc korun Ski Teamu Litvínov
na zajištění vleků při trénincích
a závodech lyžařů a lyžařek klubu a také ani dobrovolný příplatek města společnosti Hipodrom
Most, a.s. mimo základní kapitál, a to ve výši 422 tisíc korun.
(sol)

„Slyšela jsem, že strážníci městské policie mají určité limity na
vybírání pokut. Na jejich základě
by měli být strážníci oceňováni
na osobním ohodnocení či odměnách. To budou strážníci oceňováni na základě vybraných pokut
a budou jen vybírat pokuty, nebo
se také věnovat něčemu jinému?“
ptala se zastupitelka a dodala:
„V šestistovkách a sedmistovkách,
které jsou pomalu vyloučenými
lokalitami a kde se lidé bojí chodit ven, tam strážníky nepotkáte. A když jsou vidět, tak pouze
projedou v autě.“ Primátor slíbil
na dotaz odpovědět ve spolupráci s ředitelem Městské policie
v Mostě v zákonné lhůtě.

se za nový klub platí. Na jeho
dotaz reagovala zastupitelka Irena Čapková ze SMM. „Mělo by
být normální, že Klub seniorů,
který spravuje město, by měl být
ve vlastnictví i objekt, ve kterém
sídlí. To mi přijde logické. Proč je
to taková částka, tak to doporučuji obrátit se na odbor majetku
a odbory investic a finanční odbor, kde jsou i znalecké posudky
a veškeré materiály, které kolem
nákupu objektu jsou k dispozici,“
uvedla Irena Čapková. Současně vysvětlila, že vyšší příspěvky souvisejí i s tím, že se jedná
o mnohem větší prostory, než
byly v původním klubu. Alois
Malý ale trval na prověření záležitosti kolem koupě prostor
nového klubu. „Je to vyhazování peněz, a proto prosím, aby
věc prošetřila kontrolní komise
a případně vyvodila důsledky,“
navrhoval. Do diskuse se připojil i zastupitel za SMM Luboš
Pitín. „Celá věc byla odsouhlasena v orgánech města, a to dlouho
předtím, než byl samotný objekt
rekonstruován. Vše prošlo hlasováním rady města a také zastupitelstvem a vše - včetně toho,
kdo jak hlasoval - je k dispozici
na příslušném odboru,“ doplnil
Luboš Pitín.
(sol)

 INTERPELACE A DISKUSE ZASTUPITELŮ

Kdo ohlídá
parkoviště?
Zastupitelka za SMM Irena
Čapková interpelovala vedení
města ohledně čtyř pracovních
míst na Městské policii v Mostě.
„Rada města revokovala usnesení z 24. 7. ohledně organizačního
řádu městské policie. V usnesení
z července byli uvedeni první
a druhý zástupce na městské policii, ale zároveň byla ještě vytvořena 4 pracovní místa. Jednalo se
o 4 bezpečnostní pracovníky, kteří měli být zaměstnáni na parkovištích. Vzhledem k tomu, že ale
radní usnesení revokovali, byla
i tato místa zrušena. Zajímalo by
mne proto, jak to dopadne s parkovišti, kde měli tito zaměstnanci
být a kdo tuto činnost bude vykonávat?“

Transparentní
zakázky ještě
transparentnější
Druhou interpelaci směřovala Irena Čapková na primátora
Jana Paparegu. Týkala se transparentnosti veřejných zakázek.
„Dočetla jsem se, že se chcete
transparentnosti veřejných zakázek výrazně věnovat. Město Most

v uplynulých letech získalo řadu
celostátních ocenění právě v oblasti transparentnosti veřejných
zakázek, kdy máme výběrová řízení od jejich zadání až po konečnou fázi a dokončení jejich realizace vyvěšené na internetu, kde
se mohou kterékoliv firmy přihlásit. Kdo nemá internet, může se
informace o veřejných zakázkách
dočíst v Mosteckých listech, které
dostává každá rodina do schránky. Chci se proto zeptat, zda vidíte vy nějaký závažný problém
v transparentnosti nebo se jedná
jen o drobné vylepšení, případně máte-li už nějaké konkrétní
návrhy, které byste chtěl v tomto
směru udělat?“ Jan Paparega zastupitelce odpověděl, že se jedná
jen o drobné úpravy v systému
veřejných zakázek. „Týká se to
jen drobných věcí, které mi byly
předloženy ze strany vedoucího
odboru a ty bych rád projednal
a zapracoval,“ reagoval na interpelaci primátor.

Limity za vybrané
pokuty
Na primátora a zároveň velitele Městské policie v Mostě směřovala svůj dotaz i zastupitelka
za SMM Blanka Nešporová.

Klub seniorů za
drahý peníz?
Zastupitel za hnutí Severočeši Most Alois Malý směřoval svůj dotaz na zastupitele
za SMM a zároveň také bývalé
vedení města. „Zajímalo by mě,
proč se kupoval Klub seniorů?
Jestli by mi byl někdo schopen vysvětlit částku pěti milionů korun
za tento klub. To jsou neuvěřitelné peníze…“ chtěl vědět zastupitel Malý. Ten mimo jiné poukázal i na vysoké příspěvky, které

Štěstí od sousedů
Adéla byla takové křehké
stvoření. Jako dítě ji neustále
obletovali rodiče, kterým se
narodila jako vymodlený potomek na poslední chvíli. Adéla nechodila do školky, protože
by si neporadila s kolektivem,
do školy ji rodiče vodili ještě
v páté třídě. Nechodila mezi
děti, stále byla
nemocná.
Trochu rozletu se jí
dostalo na střední
škole, ale hned po
maturitě jí našel
tatínek teplé místečko ve firmě, kde
pracoval. Usadila
se v kanceláři a do
práce i z práce jezdila s otcem. Byla
ale krásná a milá,
a tak ji brzy začali obletovat
chlapi nejen z firmy. Rodiče měli na jejího budoucího
partnera svůj vlastní názor,
nikdo jim pro jejich Adélku
nebyl dost dobrý. Postupně
proto odmítala všechny, kteří měli zájem. Pak ale v jednom roce zemřel nejprve otec
a pár měsíců po něm i matka
a Adéla zůstala sama. Zcela
neschopná se o sebe postarat,
řešit problémy, prosadit se.
V takové situaci stačilo málo,
aby se bláznivě zamilovala do
staršího muže, který se o ni
chtěl postarat. Tomáš byl dobře zajištěný, měl dům a Adélu
miloval. Nepátrala v jeho minulosti, nezajímalo ji, odkud
pochází jeho peníze a proč
vlastně nechodí do práce. Říkal jí, že má svou firmu a ona
se dál neptala. Tomáš o ni
pečoval se stejnou pečlivostí
a láskou jako před ním její rodiče. Vzali se a rozhodli se mít
dítě. Adéla přestala pracovat
a trávila většinu času se svým
mužem. Myslela si, že otěhotní během prvních pár týdnů,
ale nakonec ani po více než
roce se nic nedělo. Adéla byla
zoufalá. Tolik to dítě chtěla,
upnula se jen na něj. V noci
plakala do polštáře. Tomáš byl
bezradný. Pro Adélu by udělal
všechno na světě. Uvědomoval
si, že jeho žena byla rozmazlené dítě zvyklé mít všechno
a hned, ale jemu to tak vyhovovalo. Najednou ale nemohl
Adéle splnit její přání, neuměl
čelit jejímu zoufalství. Zkoušeli všechno, dovolené u moře,
klid, bylinky. Lékař jen krčil
rameny. Není podle něj důvod se znepokojovat. Adéla je
mladá, má čas a oba jsou zdraví. Konečně se po několika
letech podařilo. Adéla čekala
dítě. Celý jejich život se začal
točit kolem toho dítěte. Adéla
si dál vymýšlela, co všechno
její nenarozené dítě potřebuje
a sebeméně ji nezajímalo, kde
na to všechno Tomáš bere peníze. Možná v duchu tušila, že
její Tomáš není úplně poctivý
a čistý a jeho způsob obživy by
se rodičům nelíbil, ale neřešila to. Nechtěla nic vědět. Byla
šťastná, bude mít dítě. Když
se malý Patrik narodil, Adéla
jen svítila. Nijak jí nevadilo, že
porod byl velmi těžký, skončil
operačním zásahem. Nic jí nevadilo, že už žádné další dítě
nikdy mít nemůže. Stačilo jí
to jedno, rozkošný chlapeček
s nosem po mámě. Celou svou
bytostí se upnula na to malé
stvoření. Neustále měla své
dítě v náruči, nehnula se od
něj. V noci se několikrát budila, aby hlídala, jak malý Patrik
dýchá. Chlapeček byl hodný,
skoro neplakal. Když mu byly
tři měsíce, už spal téměř celou
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noc. Adéla se také uklidnila,
a tak často se v noci nebudila.
Ten den spala dlouho. Patrik ji
nebudil. Když se konečně probudila a pohlédla na hodiny,
zděsila se, jak dlouho vydržela
ona i chlapeček spát. Naklonila se do postýlky, aby synka
pochovala. Patrik byl studený,
bledý. V noci náhle, bez hlásku, bez
varování, zemřel.
Adéla byla v šoku.
Křičela, prosila, aby
se jí její chlapeček
vrátil. Nakonec se
zhroutila s pláčem.
Tomáš věděl, že
svou ženu nemůže
utěšit. Jejich dítě
zemřelo a už nikdy
nebudou mít jiné.
Byl zvyklý řešit situace penězi
a silou, ale tady nebylo řešení.
Adéla plakala dlouho, pak se
najednou uklidnila. Tiše a rozhodně Tomášovi oznámila, že
se zabije. Byl si jistý, že to jeho
žena udělá. Pak ho napadlo,
jak Adéle i sobě pomůže. Řekl
své ženě, že dítě mít bude, jen
musí udělat všechno, co jí řekne. V noci pochoval Patrika
v koutě zahrady. Hned druhý
den odjel s Adélou do Německa. Do Patrikovy kombinézy
navlékli panenku. Když se
ubytovali v hotelu, Adéla prošla s panenkou v náruči, přitisklou ke svému rameni. Nikdo nemohl poznat, že nenese
živé dítě. Tomáš pak přihlásil
k ubytování sebe, svou ženu
a jejich syna. V hotelu strávili
první noc, Adéla stále plakala.
Ráno ji usadil v pokoji a řekl
jí, že jí do večera přinese jiné,
živé dítě. S tím pak odjedou
a budou ho vydávat za svého
syna. Mají rodný list a malý
Patrik má pas. Nikdo neví, že
jejich dítě zemřelo. V recepci řekl, že se jeho žena necítí
dobře a na snídani nepřijde.
Neměl svědomí, bez skrupulí
si vyhlédl první mladou ženu
s kočárkem, která se procházela kolem řeky ve městě vzdáleném hodinu jízdy od hotelu,
kde se ubytovali. Vydal se za
ní. Když ženu míjel, nahlédl
do kočárku. Usmál se na ženu
a řekl jí, že je také čerstvým
otcem. Má doma chlapečka
ve stejném věku. Žena byla
potěšená rodičovským zájmem. Prozradila mu, že má
také chlapečka a jsou mu tři
měsíce. Na víc Tomáš nečekal.
Odpojil se od ženy a pokračoval dál. Počkal na ni v místech,
kde byla cesta zakryta keři.
Rychlým nacvičeným pohybem stáhl ženu k zemi a stejně
rychle jí podřízl hrdlo. Zatáhl
ji do křoví a schoval před zraky kolemjdoucích. Pak vytáhl
dítě z kočárku, rozepnul kabát
a přitiskl k sobě. Schoval malého kluka pod kabátem před
zraky ostatních. Kočárek zatáhl dále do křoví. Chlapečkovi
nakapal do pusinky kapky, po
kterých kojenec rychle a spolehlivě usnul. Pak už ho mohl
bez problému pronést do pokoje hotelu. Adéla se na dítě
vrhla jako smyslů zbavená.
Stále opakovala, že je to její
Patrik. Dál už na nic nečekali.
Chlapečka oblékli do Patrikovy kombinézy, pannu schovali
v tašce. Jak přišli, manželský
pár s jedním dítětem, tak také
odešli. Jeli celou noc, večer
byli doma. Manželé s malým
tříměsíčním chlapečkem. Stačilo jen změnit dětskou lékařku a nikdo nemohl poznat, že
malý Patrik vlastně vůbec není
Patrik.
(pur)
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Novoroční slovo starostky města Litvínova
Vážení občané Litvínova, čtenáři Homéru, dovolte, abych vám popřála do nového
roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,
osobní spokojenosti a ať se vám splní vše,
co si přejete. Právě vstupujeme do roku, ve
kterém nás v našem městě čeká spoustu zajímavých akcí. Již v polovině února otevře své
brány nově zrekonstruovaný zámek Valdštejnů, který nabídne hned několik výstav
– začne se výstavou výtvarníků Veroniky
Richterové a Michala Cihláře Srdceráj, poté
se otevře expozice čestného občana města
Litvínova a významného sochaře Stanislava
Hanzíka a nakonec by měla být zpřístupněna výstava sbírky staré filmové techniky. Také plánujeme, že budou probíhat již
tradiční Valdštejnské a Svatomichaelské
slavnosti a na závěr roku opět Krušnohorské Vánoce. Během celého roku také budete

moci navštívit různé výstavy v městské Galerii Radniční sklípek. Hned v lednu vám
nabídne výstavu loutek z depozitáře Divadla rozmanitostí z Mostu. Věřím, že všechny
městské akce budou mít úspěch a již nyní
si vás na ně dovoluji pozvat. Na úseku
investic a rozvoje města plánujeme na rok
2015 rekonstrukce penzionů pro seniory (ve
Vodní ulici a U Bílého sloupu), zateplení budovy radnice včetně výměny oken a opravu
kulturního střediska Citadela. Z evropských
peněz žádáme o dotaci na opravu mateřské
školy Paraplíčko, výstavbu hřiště v Tylově
ulici nebo také na rekonstrukci sportovní
haly či rekonstrukci šaten v areálu Lomská.
Takže, držme si palce, ať vše dobře dopadne!
S přáním úspěšného roku, Kamila Bláhová, starostka města Litvínova

O limitech, dotacích a nové restauraci
LITVÍNOV – Na prosincovém jednání zastupitelů se rozpoutala dlouhá diskuze při projednávání prodeje pozemku v centru města, aktualizaci pravidel pro podávání žádostí o dotace a schvalování složení
pracovní skupiny pro rozvoj města. I přes rušnou diskusi ale většinu
navržených bodů zastupitelé nakonec schválili.

s.r.o

Dvojí metr kolem
těžebních limitů

služby v oblasti ﬁnancí a účetnictví
Nabízíme kompletní daňový a účetní servis.
Jsme tu pro všechny, kteří potřebují zpracovat
účetnictví, vést agendu daně z přidané hodnoty,
zpracovat daňová přiznání apod.

Dobrovského 2162 | 434 01 Most
Tel.: 476 101 746 / 476 101 748
Fax: 476 101 748

www.stein-ucetnictvi.eu

Nejprve se jednání zastupitelů přibrzdilo při diskuzi o pracovní skupině pro rozvoj města.
Ta má být složena ze zastupitelů města. S tím ale nesouhlasí
opozice, která by raději v pracovní skupině viděla odborníky.
„Shodli jsme se na tom, že pracovní skupinu bude tvořit politická reprezentace. Bude mít ale
podskupiny, kde budou pracovat
právě odborníci,“ vysvětlila starostka města Kamila Bláhová
(ANO). Dále v úvodní diskuzi
poukázal Martin Klika (ČSSD)
na to, že nebyli zastupitelé města seznámeni s tím, že bývalé
vedení města vydalo souhlasné
stanovisko k rozdělení těžebního prostoru dolu Bílina. „Souhlasné stanovisko města odešlo,
aniž by o tom byli informováni
zastupitelé. Přestože nyní se současné vedení města snaží původní stanovisko změnit, rozdělení
těžebního prostoru na dole Bílina s požehnáním Litvínova už
proběhlo. Považujeme za pokrytecké stavět volební program na
zachování těžebních limitů a přijímání usnesení zastupitelstva
proti prolomení těžebních limitů,
když za zády opozice nakonec
vedení Litvínova postupuje zcela
opačně. Zatímco na straně lomu
ČSA je Litvínov hlasitě a všemi
prostředky proti prolomení limitů, na straně Severočeských
dolů a dolu Bílina, jehož těžební
prostor je ke katastru Litvínova
blíž než prostor lomu ČSA, tiše
a bez projednání v zastupitelstvu

souhlasí s rozdělením dobývacího prostoru na dvě části a tím
i s prolomením těžebních limitů
na jedné z nich,“ vysvětlil svůj
dotaz předseda klubu zastupitelů ČSSD Martin Klika.

Dotace z ROPu
budou bojem o čas
Zastupitelé města dále schválili podání žádostí o podporu

prostor sportovní haly v Litvínově. V případě úspěšné realizace může město získat až 85
procent celkových uznatelných
nákladů, bude ale bojovat s časem. Hotovo musí být do října
letošního roku. Před podáním
žádostí o dotace musí být zahájeno zadávací řízení na zhotovitele. Po diskuzi schválili zastupitelé také aktualizaci pravidel
pro poskytování dotací z rozpočtu města Litvínova. Podle
nových pravidel se členem pracovní skupiny pro posuzování
žádostí nemůže stát žadatel
dotace, ani statutární zástupce
subjektu, který o dotaci žádá,

K předvánoční náladě prosincového jednání
litvínovského zastupitelstva přispěla i voňavá obří
vánočka, kterou přinesla Helena Zemánková Týřová.
do Regionálního operačního programu – Severozápad.
Dotace žádá město na zajištění financování připravených
projektů: Revitalizace MŠ Paraplíčko Litvínov, Výstavba
víceúčelového hřiště v ulici Tylova v Litvínově, Rekonstrukce
areálu Lomská, Litvínov – 3.
etapa a Revitalizace vnitřních

ani osoba v zaměstnaneckém či
obdobném poměru k žadateli.
Spor vypukl o to, zda má město
zkoumat majetkové poměry žadatele. Opozice považuje požadavek na daňové přiznání žadatele za zbytečnou šikanu. Tato
část pravidel proto bude ještě
dopracována a znovu předložena na únorové jednání.

Nová restaurace
v centru města?
Děkujeme,
nechceme
Po dlouhé diskuzi nakonec
zastupitelé z jednání stáhli prodej pozemku v centru města
v těsném sousedství náměstí
Míru. Kupec tu hodlal postavit
Restauraci Na Zastávce. Napříč
politickým spektrem se názory na prodej pozemku různily.
„Na náměstí jsou prázdné objekty, kde je možné v oboru občerstvení podnikat. Není nutné zbavovat se pozemku v centru města
a stavět tu další krabici,“ uvedla
starostka města Kamila Bláhová. „Když investora, který by měl
podnikat v centru města, ať je to
investor silný,“ apeloval na zastupitele Roman Ziegler (ANO).
Zájemce o pozemek v Litvínově
je údajně provozovatelem stánku rychlého občerstvení v Teplicích, další dva stánky zavřel.
„Nemáme dostatečné podklady,
o prodeji pozemku, chceme rozhodnout podle citu. Nejprve bychom se měli zamyslet nad koncepcí rozvoje centra města, než
se budeme zbavovat pozemků
téměř na náměstí,“ uvedl Daniel
Volák (Otevřená radnice). Záměr výstavby nové restaurace by
údajně přinesl šestnáct nových
pracovních míst.
Bez
výhrad
zastupitelé
schválili mimo jiné dodatek
ke smlouvě s Ústeckým krajem na zabezpečení dopravní
obslužnosti v systému městské
hromadné dopravy. Dále odsouhlasili vyhlášení veřejných
zakázek pro projekty, na které žádá město dotace z ROPu
a prominutí pohledávky zemřelého dlužníka.
(pur)

Nové přechody v Litvínově neprosadili
LITVÍNOV – V interpelacích na listopadovém jednání zastupitelstva
poukazovali zastupitelé na chybějící přechody pro chodce v Tylově
ulici a v ulici Chudeřínské. Ani v jedné z ulic ale podle odpovědí na
interpelace přechody nepřibydou.
O projednání dopravního
stavu v ulici Tylova požádala zastupitelka Hana Žihlová
(Sdružení LITVÍNOVÁCI).
Upozornila na to, že v ulici přechod pro chodce chybí,
chodí tudy děti z mateřské
školy a přecházet musí mezi
zaparkovanými auty. Tylova
ulice ale podle vedení města spadá v závislosti na počtu
chodců a aut za hodinu do kategorie, pro kterou zřizování
přechodu není nutné. Zároveň
v odpovědi na interpelaci vedení města upozornilo na to, že

zřízení přechodu s sebou nese
také další nutné práce, úbytek
parkovacích míst, stavební zásahy do komunikace a chodníku a požadavky na osvětlení.
Náklady by se vyšplhaly až na
300 tisíc korun. Přechod pro
chodce nepřibyde ani v Chudeřínské ulici, na jehož nedostatek upozornil zastupitel Jiří
Biolek (STAN). V Chudeřínské
ulici je rychlost omezena na 30
km/hodinu. Šířka ulice si žádá
přechod se středovým bezpečnostním ostrůvkem. Vybudování takového přechodu je

investice, kterou město nemůže provádět na cizím majetku.
Komunikace v Chudeřínské
ulici totiž patří Ústeckému
kraji.
Se svou žádostí o přísedícího u Rady města Litvínova
z řad opozice neuspěl zastupitel Patrik Christian Cmorej
(ČSSD). Podle vedení města je
informovanost opozice zajištěna
zpřístupněním zápisu z jednání
rady. Zkvalitnění komunikace napříč politickým spektrem
bylo podle vedení města také
dosaženo zavedením pravidelných schůzek členů zastupitelstva. Přísedící z řad opozice byl
například v době, kdy v opozici
byla KSČM a ČSSD byla ve vedení města.

Hana Žihlová vznesla interpelaci také na druhého
místostarostu města Milana
Šťovíčka ohledně křížení ulic
Mezibořská a Podkrušnohorská. Zajímala se, jak hodlá
město řešit havarijní stav mostu,
jaká opatření přijme k zabránění opadávání betonu a odstranění propadlin. Apelovala na okamžitá bezpečnostní opatření,
která mají zabránit možnému
smrtelnému úrazu. Z odpovědi
na interpelaci vyplývá, že budou
zabezpečeny díry mezi zábradlím a chodníkem a že betonové
obezdívky, ve kterých jsou ukotveny sloupy veřejného osvětlení,
budou už začátkem letošního
roku opraveny.
(pur)
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Boj o rozpočet trval dlouhé hodiny
LITVÍNOV - Město Litvínov vstupuje do nového roku 2015 s rozpočtem, který předpokládá celkové příjmy a výdaje ve výši 524 mil. Kč.
V plánu je například rekonstrukce Citadely a penzionů pro důchodce.
V téměř dvouhodinový boj
o rozpočet na rok 2015 se
proměnilo poslední jednání litvínovských zastupitelů
v závěru loňského roku. Opozice postupně navrhla třináct
změn rozpočtu, koalice ale
nenechala projít ani jediný.
Největší změnu žádal Daniel Volák (Otevřená radnice),
který chtěl posílit rozpočet
městské policie o 5 miliónů
korun. Argumentoval špatnou
bezpečnostní situací ve městě.
„Je pravda, že rozpočet městské
policie a kriminalitu nelze dávat do úměry. Je ale také pravda, že tam, kde stojí strážník,
se nefetuje, nekrade a nedělá
nepořádek,“ apeloval na zastupitele Daniel Volák. Ten navrhoval rozpočty všech odborů
snížit o jedno procento, a tak
získat potřebných pět miliónů
korun. Za „ořezaný“ považuje
rozpočet městské policie také
Martin Klika (ČSSD), který
poukázal zejména na nedostatečnou částku na pohonné
hmoty. Sociální demokraté
také nesouhlasili se snižováním příspěvků základním školám, zejména pak se snížením
příspěvku pro jazykovou školu, konkrétně pro provoz třídy
v mateřské škole v Ladově ulici pro děti do tří let věku. Robert Kysela (SNK – ED) navrhoval přidat mimo jiné 240 tis.

Kč Fotbalové škole, 200 tis. Kč
Gymnáziu T.G.M. Litvínov,
250 tis. Kč Docela velkému
divadlu nebo 50 tis. Kč oddílu
krasobruslení. Naopak ubrat
navrhovala opozice městské
knihovně, Partnerskému spolku Litvínov nebo dva milióny korun určených na audity.

„Na externí audity navrhujete
dva milióny korun, protože
koalice je ze dvou třetin stejná
jako předchozí vedení města,
znamená to, že nevěříte sami
sobě. Na audit peníze dáte,
na sport, kulturu a bezpečnost
ale dát nechcete,“ zdůraznil
Daniel Volák. Robert Kysela
pak dokonce navrhl rozpočet
stáhnout, znovu prodiskutovat a zatím hospodařit s provizoriem. Ani tento návrh ale
přes koalici neprošel. Koalice

totiž rozpočet považuje za
prodiskutovaný a odpovídající
potřebám města. „Není důvod,
proč rozpočet stahovat. Je dostatečně prodiskutovaný a postavený tak, aby město mohlo
fungovat v základních funkcích
v rámci reálných příjmů,“ zdůraznil radní Vlastimil Doležal (STAN). Roman Ziegler
(ANO) opozici také připomněl, že na sport a kulturu jde
z rozpočtu více než 50 miliónů
korun.
(pur)

Schvalování rozpočtu v
Litvínově se protáhlo na
několik hodin.

Rozpočet 2015 v číslech
 V provozním rozpočtu jsou plánovány příjmy 377 mil. Kč
a výdaje ve výši 361 mil. Kč.
 Kapitálový rozpočet počítá s příjmy 1,5 mil. Kč a výdaji 154
mil. Kč, přičemž rozdíl bude hrazen zapojením fondu rezerv 50
mil. Kč a čerpáním revolvingového úvěru až do výše 96 mil. Kč.
 Zastupitelé schválili také návrh investic pro rok 2015, které
zahrnují mimo jiné rekonstrukci objektu Citadela za zhruba 20
mil. Kč. Na akci žádá město o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí. V plánu je rekonstrukce střechy, oken, venkovních dveří, zateplení obvodových stěn, nový hromosvod. - Dále je v rozpočtu rekonstrukce penzionu pro seniory ve Vodní ulici s náklady
7 mil. Kč. I v tomto případě podalo město žádost o dotaci ze SFŽP,
a to na rekonstrukci střechy, zateplení obvodních stěn, vybudování chybějícího výtahu a výměnu oken.
 V plánu investic je také rekonstrukce penzionu pro seniory
U Bílého sloupu za 4,5 mil. Kč.
 Sedm miliónů korun z rozpočtu si vyžádá zateplení objektu, stropů, fasády, nová okna a dveře, odvětrání sklepa litvínovské
radnice.

Porodné pro více
rodin
Od příštího roku bude porodné i na druhé dítě a dosáhne na
něj více rodin. U prvního dítěte
zůstane částka porodného na
13 tisících korunách, u druhého půjde o 10 tisíc korun. Na
porodné bude mít také díky
vyššímu koeficientu nárok širší okruh rodičů. Polepší si také
ženy, kterým se narodí vícerčata. Nově získají 23 tisíc korun.

Mateřinky nahradí
skupiny
Chybějící místa v mateřských
školách pomohou nahradit dětské skupiny. Založení takové
skupiny bude administrativně

i finančně méně náročné, než je
tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově
uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na
provoz zařízení zajišťovaného
jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby
dětské skupiny využijí.

Peníze z kraje místo
z ministerstva
Peníze na sociální služby
budou od příštího roku rozdělovat kraje, které znají místní
poskytovatele mnohem lépe než
lidé z ministerstva. Nově bude
zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje
na celkovém ročním objemu

Meziboří je součástí
Naděje pro Mostecko
MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé posvětili svým souhlasem
zařazení správního území města
Meziboří do Strategie vedeného
místního rozvoje MAS, Naděje
pro Mostecko o.p.s. Znamená
to, že se může město ucházet
prostřednictvím MAS se svými
projekty o dotaci z Programu
rozvoje venkova v období 2014
– 2020.
Místní akční skupina Naděje
pro Mostecko je místním společenstvím, ve kterém spolupracují samosprávy, neziskové organizace a podnikatelé na řešení
konkrétních problémů daného
regionu, ve kterém se společně
shodnou na strategii rozvoje regionu a pak ji jednotlivými projekty, na které získávají dotace,
naplňují. Projekty, na které se
mohou žádat dotace, se musí týkat oblastí, které jsou vytčeny ve
strategických materiálech území
MAS. Je běžné, že MAS pomáhají žadatelům v přípravě a ad-

 Na Komplexní revitalizaci veřejných prostor v sídlišti Janov
IV. etapa je v rozpočtu počítáno s náklady 19 mil. Kč. V plánu je
rekonstrukce školního hřiště na veřejné, rekonstrukce školního
dvora včetně oplocení, veřejné osvětlení, opravy chodníků dle
potřeby, rozšíření kamerového bezpečnostního systému, případně
opravy dalšího městského majetku.
 Na opravu komunikací vyčlenili zastupitelé 13 mil. Kč, na veřejné osvětlení 3 mil. Kč.
 Rekonstrukce objektu družiny ZŠ v Janově si vyžádá 4 mil. Kč
z rozpočtu města, v případě získání dotace dojde na rekonstrukci
MŠ Paraplíčko za 18 mil. Kč.
 Z rozpočtu byly také 22 subjektům poskytnuty neinvestiční
dotace přesahující částku 30 mil. Kč, přičemž nejvyšší částky čerpají SPORTaS, s. r. o. (9,5 mil. Kč), Krušnohorská poliklinika, s.
r. o. (6 mil. Kč), HC Litvínov, o. s. (4,1 mil. Kč), Citadela VI, s. r.
o. (3,3 mil. Kč), SSK Litvínov, o. s. (3,2 mil. Kč), SSZŠ, s. r. o. (1,9
mil. Kč). Krušnohorská poliklinika získala ještě 1 mil. Kč investiční dotace.
 Pro rok 2015 jsou v rozpočtu stanoveny také splátky úvěrů ve
výši 10 mil. Kč.

Od příštího roku nás čekají
novinky v sociální oblasti
ÚSTECKÝ KRAJ - Nový rok přinese některé změny v oblasti práce
a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě, senioři si na
důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda
vzroste na 9 200 Kč.

S vedoucí odboru investic majetku a životního
prostředí Gabrielou Soukupovou diskutovali
zastupitelé nejen o MAS, Naděje pro Mostecko.

finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu. Kraj
bude mít také povinnost určovat
síť sociálních služeb na základě
zjištěných potřeb obyvatel.

Konec zneužívání
dávek?
Nový rok by také měl znamenat konec zneužívání dávek
v hmotné nouzi. Nová pravidla
pro vyplácení pomoci v hmotné
nouzi pomůžou přerušit bující
obchod s chudobou v ubytovnách. Doplatek na bydlení bude
podle návrhu nově poskytován
ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení.
Zároveň se bude moct poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovně,
pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou
vyžadovat od května 2015. Bude
také stanovena maximální výše

nájemného podle částky dané
v místě obvyklé a normativních
nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.

Důchodci si polepší
Změny se dotknou také důchodců. Od prvního ledna
2015 budou důchody opět valorizovány podle 100 procent
nárůstu spotřebitelských cen
a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od
nového roku polepší v průměru
o 200 korun měsíčně. Zvýší se
také minimální mzda. Od ledna 2015 bude minimální mzda
činit 9 200 korun, minimální
hodinová mzda tedy vzrostla
z 50,60 koruny na 55 korun. Potěšující informací pro všechny,
kteří nedokáží či nechtějí komunikovat s úřady prostřednictvím
e-komunikace, je skutečnost, že
se tato povinnost ruší a elektronická komunikace s ČSSZ bude
nadále zcela dobrovolná. (pur)

ministraci projektů. V dalším
období 2014-2020 by měly být
na realizaci místních strategií
směrovány finanční zdroje nejen z Evropského zemědělského
podpůrného a záručního fondu
jako dosud, ale navíc i z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Do zásobníku projektů
Strategie komunitně vedeného
rozvoje pro plánovací období
2014 – 2020 zařadilo město Meziboří 36 projektů. Mimo jiné
například vybudování rozhledny nad sjezdovkou, vybudování
tribun na atletickém stadionu,
cvičiště pro psy, vybavení sběrného dvora, revitalizace zeleně
či vybudování chodníku z Meziboří do Litvínova. Ze zařazení
města do strategie MAS neplynou Meziboří žádné finanční
závazky a se svými projekty zařazenými v zásobníku se město
může ucházet o dotace i z jiných
programů.
(pur)

Meziboří investuje
do tepla
MEZIBOŘÍ – V letošním roce čeká
město Meziboří zásadní investice do decentralizace tepelného
hospodářství. Stávající plynové
kotle, které jsou už technicky
dožité, nahradí město kondenzačními kotli. Akce si vyžádá
náklady téměř šestnáct miliónů korun. V Meziboří následně
klesne cena tepla a ročně bude
pro město znamenat výměna
kotlů úsporu 900 tis. Kč.
Při rozhodování o decentralizaci tepelného hospodářství
rozhodovali mezibořští zastupitelé ze třinácti variant. Stávající plynové kotle totiž nebudou
od roku 2018 plnit nově uzákoněné emisní normy, a tudíž je
nebude moci město provozovat. Už v letošním roce proto
technicky dožité kotle nahradí
novými. Zastupitelé zvolili variantu domovní plynové kotelny s kondenzačními kotli,
lokální rozvod tepla z kotelny
„K1“ a napojení kotelen v blízkosti horkovodních rozvodů
na kotelnu „S“. Tato varianta
s sebou nese investiční náklady
15 969 tis. Kč, ale zároveň roční úsporu 900 tis. Kč a snížení

ceny tepla o 26 Kč/GJ. „Dlouhodobě víme, že se s tepelným
hospodářstvím v Meziboří bude
muset něco udělat. V minulosti
jsme se rozhodli dávat všechny
výnosy z tepelného hospodářství
na účet a šetřit. V současné době
máme takto našetřeno 20 miliónů korun. Věřím, že se nám podaří vysoutěžit nižší cenu, než je
odhadovaných šestnáct miliónů
korun,“ komentoval výběr zastupitelů starosta Petr Červenka. Za nejlepší z možných variant považuje výběr zastupitelů
také jednatel společnosti DOTERM SERVIS Josef Zástava.
„Z posuzovaných variant tato
vyšla ekonomicky i technicky
nejlépe. Navíc je šetrná také
k životnímu prostředí. Litinové
kotle s atmosférickým hořákem
nahradí kondenzační kotle, což
s sebou ponese značnou úsporu. Zvýší se výkon na kotelně
‚K1‘ a celkem bude o čtyři kotle méně. Tímto způsobem bude
vytápěn střed města,“ uvedl Josef Zástava. V současné době
se připravuje projekt na celou
akci, realizována by měla být
ještě v letošním roce.
(pur)

Jednatel společnosti DOTERM
SERVIS Josef Zástava představil
zastupitelům výhody decentralizace
tepelného hospodářství.
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porušené paragrafy
Konec roku přál
zlodějům mobilů
Hned několik Mostečanů
přišlo koncem roku a začátkem
nového o mobily. Nejprve přišla
o mobilní telefon a část oblečení mladá žena, která si bundu
s telefonem odložila na párty.
Při silvestrovských oslavách
v nočních hodinách na mosteckém náměstí odcizil poškozenému mladíkovi z kapsy u kalhot
mobilní telefon v hodnotě dva
tisíce korun neznámý lapka. Neznámý zloděj se činil o víkendu
a okradl mladíka z Litvínova.
Ten byl v Mostě a na chodníku
u sportovní haly na ulici psal na
svém mobilním telefonu SMS.
Náhle k němu přistoupil neznámý hoch a z ruky mu vytrhl mobil. S lupem pak běžel směrem
k Prioru.

Zima patří
podvodníkům
Policisté mostecké hospodářské kriminality šetřili v závěru
roku další případy podvodných
nabídek na internetových portálech. Žena ve věku 26 let spolu s bývalým 27letým druhem
v úmyslu obohatit se nabízeli
prostřednictvím inzerátů na internetových portálech k prodeji
mobilní telefony a další zboží.
Ve 107 případech potvrdili objednávky, slíbili zaslání zboží
oproti úhradě zálohy na devět
bankovních účtů, které si za
tímto účelem zřídili a k nimž
měli dispoziční práva. Když
peníze obdrželi, zboží nezaslali
a stali se nekontaktními. Takto
stihli vylákat více jak 200 000
korun. Policie dvojici stíhá za
přečin podvodu, za který jí hrozí
až pět let odnětí svobody. „Dalším nepoctivým prodejcem byla
29letá žena z Mostu. Ta v místě

svého bydliště ze svého počítače
nabízela na internetovém portálu různé zboží. To však neměla
a smyslem jejího podnikání bylo
vylákat z lidí peníze. Podařilo se
jí podvést 12 zákazníků, kteří jí
předem na zřízený účet poslali
téměř 30 tisíc korun. Mostečanka
čelí obvinění z přečinu podvodu,
za který jí hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Na podezřelý inzerát na internetu narazila
také jedna žena z Mostu. Líbila
se jí nabídka práce v anglickém
hotelu. Komunikace probíhala
přes internet a zájemkyně o místo se dozvěděla, že byla vybrána
a že musí zaplatit manipulační
poplatek ve výši několika set liber. Žena pojala podezření a zavolala do hotelu, kde měla pracovat. Tam zjistila, že žádného
pracovníka nehledají. Peníze naštěstí neodeslala a své podezření
oznámila na policii, která se
případem nyní zabývá,“ popsala podvodné případy policejní
mluvčí Ludmila Světláková.

Novoroční slovo starostky města Lomu
Vážení občané Lomu,
vykročili jsme do nového roku 2015 s optimismem a elánem zlepšovat a zkrášlovat
naše město. V Lomu pro letošek chystáme
v prvé řadě dokončit to, co jsme v uplynulém
roce nestihli. Předně je to výstavba obratiště
autobusů u hřbitova v ulici Osecká, výstavba
kolumbária na našem městském hřbitově,
vybudování nových přechodů pro chodce
v ulici Vrchlického u kapličky, pokračování
v rekonstrukci veřejného osvětlení a dokončení revitalizace budovy základní školy Lom.
Důležitou akcí je rekonstrukce vodovodního
a kanalizačního řadu v ul. Březová, tak aby
tamní obyvatelé nebyli chybou jednoho lomského developera bez vody. Samozřejmostí je
pokračování v rekonstrukcích komunikací
a budování dalších parkovacích ploch především v části Loučná, kde jich je stále nedostatek. Z dotačních financí bychom chtěli

kompletně rekonstruovat budovu bývalé
sokolovny v Lomu – část Loučná. V oblasti kultury chystáme v letošním roce pro občany Lomu několik novinek a příjemných
překvapení. Nebudu příliš odhalovat, nechť
se nechají Lomáci překvapit, ale s klidným
svědomím mohu prozradit, že je skutečně na
co se těšit. Chystá se například živé vystoupení jedné velmi známé české kapely. Věřím, že
rok 2015 bude pro nás všechny úspěšným. Za
vedení města Lom děkuji za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce a do roku
nového vám všem přeji mnoho štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů. A ještě připojuji osobní prosbu: buďme prosím k sobě
milí, vstřícní, ochotní, hodní, plni lásky
a pochopení, nezištní a laskaví, vzájemně si
pomáhejme, naslouchejme si a podporujme
se... a to nejen ve dnech svátečních. Děkuji.
Kateřina Schwarzová, starostka města Lom

 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Za prodej
marihuany hrozí
muži pět let
Mostecká policie obvinila
z přečinu nedovolené výroby
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy 32letého muže z obce na
Litvínovsku. Podle kriminalistů
měl obviněný dva roky obstarávat marihuanu, kterou poté
prodával a získal za ni finanční
částku vyšší jak 10 tisíc korun.
Jedné osobě tak za dobu několika měsíců prodal téměř sto
gramů marihuany na různých
předem domluvených místech
v Mostě. Stíhaný muž je vyšetřován na svobodě a v případě
odsouzení mu hrozí až pětiletý
trest odnětí svobody.
(pur)

Obrnice budou
hospodařit s rozpočtem
přes 40 milionů korun
OBRNICE - Obrničtí zastupitelé
schválili rozpočet na příští rok.
Obec bude hospodařit - bez zapojení financování - s příjmy
44,529 milionu korun, výdaje
dosáhnou 49,163 milionu korun. Schodek ve výši 4,634 milionu korun způsobil především
převod úhrady nákladů na demolici panelových domů ve výši
5,02 milionu korun z letošního
roku do roku 2015.
„Zakázku jsme chtěli uhradit
z rezervy ještě do konce letošního
roku. Původní návrh rozpočtu na
příští rok tak byl mírně přebytkový,“ vysvětlila starostka Obrnic
Drahomíra Miklošová. Rozpočet podle ní neobsahuje žádné
investiční záměry s výjimkou
pořízení elektrické požární signalizace v technické budově
obecního úřadu a pokračující

zpravodajství
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práce na výstavbě nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Termín jejich ukončení je stanoven na konec března. „Záměr
případných dalších akcí investičního charakteru projednáme
v zastupitelstvu individuálně,
a to včetně návrhu na způsob
jejich financování. Investiční
rozpočet upravíme také v závislosti na přiznaných dotacích,“
doplnila starostka. Rozpočet na
letošní rok zastupitelé schválili
jako přebytkový s částkou 35,74
milionu korun na straně příjmů
a 33,374 milionu korun na straně výdajů. Postupně přijatá rozpočtová opatření předpokládají
na konci prosince růst příjmů až
na 56,904 milionu korun, výdaje by nakonec měly dosáhnout
55,448 milionu korun.
(red)

Krajští zastupitelé
nedbali na petici
Mostečanů a připojili
nemocnici následné
péče ke Krajské
zdravotní.

Zastupitelé schválili
rozpočet na rok
2015

s rozpočtem Ústeckého kraje.
Každý si tak může prohlédnout
výsledky hospodaření kraje a to
ve všech oblastech.

Rozpočet byl schválen ve výši
11 916 618 tis. Kč na straně příjmů a 12 115 403 tis. na straně
výdajů. Z toho je na kapitálové
výdaje určeno 1 303 875 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů bude hrazeno z prostředků z minulých
let a z úvěrového rámce 2012
– 2015. Pro cizí subjekty a do
fondů je v rozpočtu připraveno více než 216 milionů korun.
Konkrétně je v rámci mládežnických programů, kam spadají
mimo jiné motivační programy
pro žáky škol či stipendia pro
vysokoškoláky, připraveno 23,5
milionů korun. Na podporu
regionální kulturní činnosti
a památkové péče je připraveno
19,7 milionů Kč. V rámci programů týkajících se životního
prostředí a zemědělství bude
rozděleno 16,7 milionů. Nově
byl schválen program Podpory
zvýšení komfortu pacientů-nemocniční lůžka ve výši 7 milionů korun. Ve Fondu Ústeckého
kraje je na následující rok připraveno 27,5 milionu korun.
Pro Program obnovy venkova
a Program na záchranu kulturních památek, který je součástí
Fondu rozvoje, je připraveno
také 27,5 milionu Kč. Ve Fondu
životního prostředí je nachystáno 5 milionů Kč. Program
Podpory sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny čítá 10
milionů Kč. V rámci Programu
protidrogové politiky v Ústeckém kraji je určena výše dotace jeden milion. Na webových
stránkách www.kr-ustecky.cz
najdete novou aplikaci, ve které se můžete detailně seznámit

Dotační tituly kraje
pro příští rok
Zastupitelstvo schválilo dotační tituly Ústeckého kraje pro
příští rok takto: Sport 2015,
Volný čas 2015, Prevence rizikového chování v Ústeckém
kraji 2015, Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče, Program podpory aktivit stálých
profesionálních
divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na
rok 2015, Program podpory
regionální kulturní činnosti,
Program na záchranu a obnovu kulturních památek, Program obnovy venkova, Dotační
program inovační vouchery aj.
Vyhlášené programy přispějí na
realizaci řady zajímavých a prospěšných projektů. Ústecký kraj
každoročně vyhlašuje dotační
programy, díky kterým mohou
nejrůznější organizace žádat
o finanční podporu. Pravidla
a podmínky pro získání dotace
budou od nového roku aktualizovány na webových stránkách
kraje.

S modelem
pohotovosti města
nesouhlasí
Na zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji
plyne z rozpočtu kraje 16 mil.
Kč. V Ústeckém kraji je již řadu
let uplatňován model zajištění
LPS ve kterém kraj poskytne
městu dotaci na zajištění pohotovostí a město následně

uzavírá smlouvu s příslušným
poskytovatelem
zdravotních
služeb o provozu ordinací LPS.
„V loňském roce byla výjimkami
tohoto modelu statutární město
Teplice a město Litvínov, která
nechtěla participovat na zajištění
LPS v jejich spádové oblasti. Dalšími výjimkami byla statutární
město Most a město Roudnice
nad Labem, která se spolupodílela na zajištění příslušných
pohotovostních ordinací, ale
pouze prostřednictvím kraje, nikoli přímým smluvním vztahem
s místní nemocnicí. Ve všech případech tady krajský úřad uzavřel
smlouvy s příslušnými zdravotnickými zařízeními o zajištění
provozu ordinací LPS,“ uvedl ve
své zprávě pro zastupitele Petr
Severa, vedoucí odboru zdravotnictví. Stejná situace zůstává
i pro rok letošní. Dotaci z krajského rozpočtu na zajištění LPS
získala města Děčín, Rumburk,
Varnsdorf, Ústí nad Labem, Litoměřice, Bílina, Louny, Žatec,
Chomutov a Kadaň.

Dětská zimní
olympiáda
Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže proběhnou
v Ústeckém kraji od 17. do 22.
ledna 2016. Na svém prosincovém jednání to posvětili krajští
zastupitelé a podpisem smlouvy
s Českým olympijským výborem stvrdil hejtman Oldřich
Bubeníček. Olympiáda dětí
a mládeže se v Ústeckém kraji
uskuteční už podruhé, v roce
2007 se zde konala letní varianta. Tentokrát se bude závodit
v alpském a akrobatickém lyžování a ve snowboardingu, v běžeckém lyžování a v biatlonu,
v ledním hokeji, v rychlobrus-

lení a krasobruslení. Doprovodné soutěže proběhnou v šachu
a disco tanci. Ústecký kraj, který
výrazně podporuje sport mládeže, soupeřil o pořádání Her VII.
zimní olympiády dětí a mládeže
s Pardubickým krajem. Mladí
účastníci her budou mít svou
olympijskou vesnici v Chomutově, odkud budou vyrážet za
soutěžemi na Klínovec, do Nového Města v Krušných horách,
do Litvínova a Mostu. „Podporu
mládežnického sportu bereme
v Ústeckém kraji jako jednu z našich priorit. Je velmi důležité, aby
se děti i mládež v dnešní době
věnovaly právě sportu. Věřím, že
si zimní olympiádu užijí nejen
reprezentanti jednotlivých krajů,
ale že i pro veřejnost to bude neopakovatelný sportovní zážitek,“
uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

Nemocnice
následné péče
Most přechází pod
Krajskou zdravotní
Navzdory petici, kterou se
obyvatelé Mostu a okolí snažili zachovat samostatnost Nemocnice následné péče v Mostě, schválili krajští zastupitelé
převod činností zajišťovaných
tímto zařízením na Krajskou
zdravotní, a.s. Změna způsobu organizace a zabezpečení
poskytování zdravotní péče
neohrozí dostupnost, rozsah,
strukturu a kvalitu zdravotní
péče a všechny stávající pracovně právní vztahy zaměstnanců
nemocnic, které jsou dosud
příspěvkovými organizacemi,
budou převedeny v souladu se
zákoníkem práce na akciovou
společnost.
(pur)
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Novoroční slovo starosty města Meziboří
Vážení spoluobčané, obyvatelé Meziboří,
uplynulý rok byl pro město Meziboří ve
všech směrech úspěšným obdobím. Věřím,
že do nového roku 2015 vstoupíme neméně pozitivně. V novém roce nás čeká řada
investičních akcí. Pokračovat chceme také
v podpoře kultury a sportu. Dlouhodobě
soustředíme pozornost zejména na mládežnický sport, který bude pro město prioritou.
Dál chceme podporovat mezibořské seniory
v jejich aktivitách. Pro všechny obyvatele
Meziboří připravujeme pro letošní rok tradiční a oblíbené akce, jako je stavění májky,
dětský den, Advent v Meziboří a další akce,
na kterých se vždy setkáváme v hojném počtu. V novém roce nepolevíme ani v údržbě
města, které svou upraveností patří už roky
k nejčistším a také k nejklidnějším a nejbezpečnějším městům v Ústeckém kraji. Tento
primát nás samozřejmě velmi těší a věřím,
že nejen zaměstnanci Technických služeb
Meziboří, ale také všichni obyvatelé Meziboří k jeho zachování přispějí.

Zásadní investiční akcí letošního roku
bude decentralizace tepelného hospodářství
a výměna kotlů, což si vyžádá náklady minimálně 16 mil. Kč. Díky dobrému hospodaření města ale máme prostředky na tuto
změnu připraveny a není nutné město zatěžovat úvěry. V letošním roce také plánujeme
zateplení objektu kulturního zařízení Meziboří. Jedná se o poslední objekt v majetku
města, který ještě neprošel rekonstrukcí. Po
dokončení této akce budou všechny budovy
města v dobrém stavu a energeticky úsporné. Připravujeme rekonstrukci náměstí 8.
května a dál chceme rozšiřovat parkovací
plochy ve městě. Některé investiční akce se
budou provádět jen v případě, že získáme
dotace. O konečné podobě investičních akcí
rozhodnou na únorovém jednání zastupitelé
města.
V novém roce přeji všem osobní štěstí,
zdraví a spokojenost, v pracovním životě
pak úspěch. Starosta Meziboří Petr Červenka

Peníze na ruku
nebo na účet!
pĒjĉka pđesnċ podle
vašich možností
s jednoduchou
a férovou smlouvou
a možností úpravy
splátek v prĒbċhu
splácení
Zavolejte nám a dozvíte se více

844 198 198

Meziboří začíná rok 2015 s provizoriem
MEZIBOŘÍ – Na svém posledním prosincovém jednání schválili mezibořští zastupitelé rozpočtové provizorium. Tento způsob hospodaření se městu už po léta osvědčuje, a tak na tom nic nemění ani pro
rok 2015. Zastupitelé dále schválili mimo jiné nový jednací řád zastupitelstva, novou energetickou koncepci a vyhlášku o odpadech.
Zastupitelé schválili bez diskuzí rozpočtové provizorium,
se kterým bude město hospodařit do doby schválení rozpočtu
města, tedy nejméně do února
2015. Měsíční čerpání bylo stanoveno do výše 4 mil. Kč. Do
schválení rozpočtu je povoleno
hradit pouze mzdové náklady,
materiální náklady k zajištění
provozu města a jeho zařízení,
havarijní případy oprav a údržby majetku města a komerční
pojištění majetku. Město poskytne také provozní zálohu
Základní škole a Mateřské škole Meziboří. Kapitálové výdaje
budou hrazeny pouze u tří investičních akcí. Hrazena bude
rekonstrukce prostoru na náměstí 8. května ve výši 130 tis.
Kč. První část akce byla hrazena
v roce 2014, druhá část bude

hrazena při 2. stupni schválení
projektu z ROP Severozápad.
Dále bude hrazena projektová
dokumentace osobního výtahu v budově Městského úřadu
Meziboří. Akce bude realizována v závěru roku 2014, hrazena
v prvním měsíci 2015. V lednu
2015 bude také hrazena instalace indikátorů na topná tělesa.
„S rozpočtovým provizoriem
máme dobré zkušenosti. Takto
postupujeme každoročně, přestože máme rozpočet připravený.
Konečnou verzi rozpočtu schvalujeme až tehdy, kdy je jasný rozpočet ČR,“ uvedl starosta města
Petr Červenka.
Zastupitelstvo dále schválilo
novou obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů a systém
nakládání se stavebním odpadem na území města Meziboří.
Důvodem je změna zákona, který nově ukládá obci povinnost
oddělit sběr kovů a biologicky
rozložitelných odpadů. V Meziboří podle nové vyhlášky
přibyla tři nová stanoviště pro
zvláštní sběrné nádoby hnědé
barvy na rozložitelný biologický
odpad.
Diskuze se rozpoutala při
schvalování jednacího řádu zastupitelstva města. Zastupitel
Aleš Jedlička prosazoval, aby
občané diskutovali ve stejném
bloku jako zastupitelé. S tím ale
nesouhlasí ostatní zastupitelé,
kteří schválili jednací řád v navrženém znění. „Nejprve budou
o předloženém bodu diskutovat
zastupitelé, teprve potom v dalším bloku občané,“ uvedl starosta
města Petr Červenka. Oproti jiným městům je jednací řád Meziboří k občanům ještě vstřícnější. Například v Litvínově se
občané k diskuzi k bodu progra-

mu musí hlásit předem a písemně. Aleš Jedlička také požadoval, aby bylo zaznamenáno, kdo
jak hlasoval. Ani tento návrh se
nesetkal s podporou ostatních
zastupitelů. „Nemáme hlasovací
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zařízení. Pokud by měla hlasování u konkrétních zastupitelů
zaznamenávat úřednice, která
připravuje zápis, mohlo by dojít
k chybě. V zápisu by se pak například objevilo, že Aleš Jedlička
hlasoval PRO u bodu, kde byl
PROTI. Pokud občany zajímá,
jak jimi volení zastupitelé hlasují, mohou se přijít podívat na
jednání zastupitelstva. Neděláme
s hlasováním tajnosti, jednání
je veřejné a všem přístupné. Jen
se mi nelíbí navrhovaný způsob,
který by mohl do zápisu vnést
chyby a zmatky,“ uvedl místostarosta města Oldřich Malý.
Zastupitelé dále schválili nákup
pozemku o rozloze 6 700 m2 za
smluvní cenu 10 tis. Kč. Pozemek bude využíván pro potřeby
Technických služeb Meziboří.
(pur)

Nová linka na Slovensko

Hejtman uctil oběti katastrofy
OSEK - U pomníku obětí katastrofy na dole Nelson III u Oseku na
Teplicku se 3. ledna sešli účastníci pietního aktu. Byl mezi nimi také
hejtman Oldřich Bubeníček, jenž do Oseka přijíždí pravidelně uctít
památku 144 mrtvých. I letos tu k pomníku položil kytici od Ústeckého kraje. Spolu s představitelem kraje byli u památníku obětí jedné z největších důlních katastrof v dějinách naší země i další hosté,
poslanec Parlamentu ČR Vlastimil Vozka, mostecký primátor Jan
Paparega, místostarosta Oseka Jiří Hlinka a hold památce horníků
přišli vzdát také představitelé Spolku severočeských havířů, Hlavní
záchranné báňské stanice, zástupci dalších měst z okolí bývalého
dolu i členové spřátelených spolků a hornických svazků ze Saska.
Výbuch na povrchu, zřícení
důlních budov a následný požár v hlubinném dolu Nelson

III nastal ve středu 3. 1. 1934
před pátou hodinou odpolední a při katastrofě zemřelo 140

horníků v podzemních šachtách, dva muži z povrchových
objektů a také dva záchranáři.
Podle expertů, jak jsme se dočetli v obšírném textu J. Majera
a R. Kukutsche, tehdy pravděpodobně výbuch plynů zapálil
uhelný prach, který explodoval
postupně na dalších místech.
Detonace byla slyšet v širokém
okolí a záchvěvy půdy byly zaznamenány v Oseku, Duchcově, v Hrdlovce a na dalších
místech. Plameny vyšlehly do
výše několika desítek metrů

Věnec u pomníku katastrofy na
dole Nelson položil i hejtman
Oldřich Bubeníček.

13.7.12 16:54

a utvořily ohnivý sloup, na jehož konci byla viditelná koule.
Na několik sekund jimi bylo
ozářeno celé okolí. Plameny
s kouřem vyšlehly i z větrné
jámy VII. Také z jam VI a IX
začaly postupně vystupovat
sloupy hustého černavého
dýmu jako důsledek požáru
vzniklého v dole na mnoha
místech. Dým obsahoval vločky sazí se značným množstvím
dehtových kapek jako následek nedokonalého spalování
a nedostatku kyslíku. Při této
suché destilaci uhlí se tvořilo
množství vyšších uhlovodíků
a kysličníku uhelnatého. Důl
Nelson byl založen v roce 1876
a jeho vlastník, anglický podnikatel William Refeen, ho pojmenoval po známém britském
admirálovi Horatiu Nelsonovi z přelomu 18. a 19. století.
Osecké neštěstí je druhou největší hornickou katastrofou na
území nynější České republiky.
Hned rok po katastrofě byl
u Oseku odhalen pomník (ten
den, 3. 1. 1935, byla v hlubině
těla ještě 96 horníků!), který
zhotovil sochař Karel Pokorný
podle návrhu architekta Josefa
Gruse. Je sousoším znázorňujícím truchlící rodiče oplakávající svého mrtvého syna. V roce
1978 byl pomník prohlášen
Národní kulturní památkou.
(red)

z Mostu, přes Prahu a Brno

do Bardejova
Informace najdete na našich stránkách:
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST

Knihkupectví u Knihomila

17. 1. 2015 od 15 hodin „MARUŠKA ŠLA PRO JAHODY ANEB PUTOVÁNÍ ZA DVANÁCTI
MĚSÍČKY“
Putování plné atrakcí a soutěží, opékání buřtíků, od 15.00 hod. v SVČ, vstupné 50,-Kč/
rodina.

Odborná a naučná literatura,
učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,
OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00
Telefon 476 702 220, 775 657 662
uknihomila@volny.cz

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
10. 1. 2015 od 17 hodin HRÁTKY S ČERTEM
Autor: JAN DRDA, Režie: Jiří Kraus. Martin Kabát, Sarka Farka, Školastykus, Káča a mnoho dalších známých v komedii o setkání s pekelnými živly. MORDHADRYHIMLLAUDÓN!
Velká scéna.
12. 1. 2015 od 19 hodin PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ aneb POZOR ZLÝ PES
Autor: JIŘÍ JANKŮ A PETR SVOJTKA. Hororově detektivní komedie, ve které vám představíme nejslavnější případ Sherlocka Holmese ve zcela novém světle. Velká scéna.
13. 1. 2015 od 19 hodin HVĚZDA NA VRBĚ
Autor: KAREL DAVID a kol. Známý retro muzikál na prknech Městského divadla v Mostě.
Příběh snu o svobodě, který přerušil vpád sovětských vojsk. Muzikál o šedesátých letech,
o lásce a mládí, plný známých hitů, humoru a laskavé nostalgie. Velká scéna.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST
1O. 1. 2015 od 10 hodin PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Autor: Tereza Lišková. Klasická pohádka s verši Františka Hrubína. Interaktivním zpracováním (děti budou různými způsoby zapojovány do děje) naváže na úspěšného Otesánka.
V inscenaci budou použity klasické (violoncello) i lidové (ﬂétna) nástroje a loutka.
Pro děti od tří do devíti let. Představení je dlouhé 40 min. Malá herna.
10. 1. 2015 od 10 hodin HRANÍ O KARKULCE aneb POHÁDKA Z BEDNY
Autor: Pavel Polák. Jevištní zpracování známé pohádky bratří Grimmů určené nejmenším
divákům.

V+V Rock Bar Most
9. 1. 2015 od 21 hodin NOIRE VOLTERS a UNRATED
Dvě mladé progresívní mostecké kapely podobných žánrů.

CITADELA LITVÍNOV
8. 1. 2015 od 18 hodin Filmový záznam opery RŮŽOVÝ KAVALÍR od R. Strausse

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
10. 1. 2015 od 16 hodin FERDA MRAVENEC
Pohádku na motivy ze slavné knížky Ondřeje Sekory upravila Jana Galinová. Scéna Hynek Dřízhal, kostýmy Tomáš Kypta, hudba Jan Turek. V režii Jurije Galina hrají Robert Stodůlka, Petr Kozák, Zuzana Bartošová, Lukáš Masár, Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Kamila
Raková a Jana Galinová.

Dobré víno a krásná žena - dva
(TAJENKA).

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík,
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 50/51: „PŘEDSUDKY“
Výherci: Jana Paličková (Most), Petr Hrubý (Most), Kateřina Koutníková (Most)

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám

alarm pro zajištění
nemovitostí (garáže, chaty), signál
zasílán na mobil. Telefon: 603 778
904
■ Prodám hudební věž Universal na kazety, CD a LP desky, malá
oprava nutná. Telefon: 608 256
228
■ Nabízím téměř nový dámský
kabát, velikost 54, černý, za 100
Kč, možno i zaslat. Telefon: 737
843 626
■ Prodám přepravku na hlodavce – zachovalá, cena 50 Kč. Telefon: 604 312 440. Most
■ Pro miminko nabízím hezkou
výbavičku na 0-6 měsíců. Obsahuje rychlozavinovačku a všechen

druh oblečení na toto období,
levně, cena dohodou. Telefon: 737
586 039
■ Prodám hrob v Litvínově na 4
urny, hrob zaplacen do roku 2017,
cena 3 500 Kč. Telefon: 722 620
773
■ Prodám plno hlavolamů. Telefon: 730 952 278
■ Prodám alarm pro zajištění garáže (nemovitosti), signál je zasílán
na telefon. Telefon: 603 778 904
■ Prodám starý šicí stroj značky
„Singer“, funkční a kuchyňský kredenc z 50. let, zachovalý. Cena dohodou. Telefon: 774 282 020
■ Prodám modrou vaničku pro
novorozence, pište SMS na 604
979 001, cena dohodou
■ Jídelní židlička pro děti do 3
let, prodám, je ve výborném stavu,
cena dohodou. Pište SMS na 604
979 001, cena dohodou
■ Prodám skákadlo pro děti do
3 let, možno zavěsit mezi dveře.
Pište SMS na 604 979 001, cena
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Restaurace pod hradem
Nájemní restaurace – vhodné pro
pořádání soukromých večírků,
narozenin a podobných akcí.
Bližší informace na telefonu: 607 681 434

dohodou

■ Z důvodu prodeje chaty prodám málo používané nebo vůbec
nepoužité předměty: elektrické
plotové nůžky, sekačku trávy, vysavač listí, TV LG 56 cm, remosku.
Vhodný dárek. Telefon: 604 103
485
■ Prodám štěňata německých
ovčáků s PP, celočerná, budou to
výborní hlídači, rodiče mají vrcholové zkoušky, odběr ihned. Špičkový chov. Telefon: 602 348 322
■ Prodám pelíšek na psa (střední velikost), softshelový obleček,
přidám deky. 400 Kč. Telefon: 733
788 564
■ Prodám hi-fi věž Philips za 800
Kč, DVD Philips za 800 Kč, málo
použité, k tomu daruji video Funai
+ 10 kazet. ZN: stěhování. Telefon:
607 857 197 od 13 hodin
■ Sbírám a koupím starý porcelán a sklo. Nabídněte, rád přijedu. Telefon: 725 552 967, e-mail:
sp.111@seznam.cz
■ Prodám zvětšovák na fotogra-

fie Opemus 6x6, leštička na fotky
+ rámeček, cena 2 000 Kč. Telefon:
604 740 186
■ Prodám parní hrnec elektrický
cena 130 Kč a dvě vázičky – růžový
porcelán 50 Kč a amforku – růžový
porcelán za 100 Kč. Telefon: 728
913 605
■ Prodám knihy od V. Javořické:
Malá, ale naše, Mezi lesy, Meze
rozorané a od V. Pitnerové: Na kovárně, vše za 120 Kč. Telefon: 728
921 485
■ Prodám dva zelené pršipláště,
vhodné do přírody. Oba dva za
200 Kč. Telefon: 728 921 485
■ Prodám oblečení pro nenáročnou maminku, která má holčičky
0-9 let, je tam úplně vše. 15 velkých krabic za 2 000 Kč. Telefon:
728 921 485

BYTY, DOMY

■ Vyměním

státní byt 1+4 na
Meziboří za státní byt 1+1 nebo
1+2 kdekoliv. Telefon: 720 618 359
■ Prodám byt 2+KK, Litvínov,
nízký nájem, cena 350 000 Kč. Telefon: 722 620 773
■ Státní byt 4+1 na Meziboří, vyměním za 1+1 nebo 1+2. telefon:
720 618 359
■ Prodám DB 1+KK poblíž Tesca v
Mostě, 2 okna, lze přepažit, vše v

Potřebujete
Výplata expres při
podpisu smlouvy.
Lokalita:
Most, Litvínov.

Volejte ihned

NOVINKY
Ulovila jsem ho v buši – Pawlowská
H.
Nebeská láska – Byrneová L.
Doktore, šťastný a veselý – Taylor P.
Hra na lež – Stimson T.
Tvarytmy – Dušek J.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Případ Pavlína – Formanová M.
Lásce na stopě – Potter A.
Manželovo tajemství – Moriarty L.
Vaříme s Láďou Hruškou
Já, poutník - Hayes T.
ROZPIS NOVINEK
Doktore, šťastný a veselý
Mladý doktor Barry Laverty se těší na
první Vánoce v útulné vesnici Ballybucklebo, radost mu však pokazí jeho
dívka Patricie, protože nemíní na svátky přijet. Jenomže Barry se nemůže
svými srdečními záležitostmi příliš
zabývat – on a jeho starší kolega Fingal Flahertie O’Reilly mají plno práce
s běžnými chorobami i s naléhavými
případy vyžadujícími plnou pozornost.
A navíc se objeví velký problém. V
blízkém okolí si otevře ordinaci nový
doktor, jenž podvodně přetahuje pacienty a jehož šarlatánství začíná ohrožovat zdraví důvěřivých venkovanů.
Je možné, aby se ve zdejším kraji uživili tři praktičtí lékaři? Barry o tom začíná pochybovat. Leč i v nepříjemném
zimním období nastávají bezstarostné
chvíle a páni doktoři z Ballybucklebo
si uprostřed shonu kolem vánočních
sešlostí a veselic dokážou najít čas,
aby obstarali třeba nadílku pro děti
osamělé matky. Sníh tady sice padá
jen zřídka a ani zázraky se nedějí jako
na běžícím pásu, to ovšem neznamená, že musejí být Vánoce nutně na
blátě a lidé že by měli přestat doufat
a věřit… Ať už jste staří známí, anebo
se s oběma doktory a jejich bližními
setkáváte dnes poprvé, vítejte do světa humoru, přátelství a lásky!

5 000 Kč až
15 000 Kč?

775 775 780

místě, bezbariérový vchod ve zcela zrekonstruovaném domě. Telefon: 776 858 776. Cena 160 000 Kč
■ Ráda bych si pronajala jednu
místnost v rodinném domku se
zahrádkou v klidné části Mostu.
Nabídněte – domluva na telefonu:
604 103 485 po 19. hodině
■ Státní byt 1+4 na Meziboří,
vyměním za 1+1 v Mostě. Telefon:
720 618 359
■ Vyměním státní byt 1+4 na
Meziboří za státní byt 1+1 nebo
1+2 kdekoliv. Telefon: 607 463 092
■ Prodám DB 2+1+B v sedmém
patře, sedmiposchoďového jednovchodového domu, blok 617,
částečně rekonstruovaný, WC,
koupelna, kuchyň, obklady, dlažba, 67 m2, cena 270 000 Kč. Telefon: 606 051 008
■ Prodám DB 2+1 v Mostě, zvýšené přízemí, rekonstrukce WC
a koupelny nutná, vhodné pro řemeslníka, v hotovosti 120 000 Kč.
RK nevolat. Telefon: 723 172 740
■ Prodám byt 2+KK, podílové
vlastnictví, Litvínov, občanská vy-

bavenost, zateplení domu, okna
plastová, leden nový výtah, nájem
1 980 Kč. Cena 370 000 Kč. Telefon:
722 620 773

SEZNÁMENÍ

■ Vdovec,

nekuřák, 60/193/82,
hledá ženu, vdovu nebo rozvedenou, 55-62 let, nekuřačku z Mostu
a okolí pro trvalý hezký vztah. Jsem
z Mostu. Telefon: 732 736 091
■ 62/170, plnoštíhlá, hledá
kamaráda – přítele k občasným
schůzkám, posezení u kávičky,
toulky přírodou... Telefon: 607 949
223
■ Tmavovlasý Petr 42/178/76,
motorista, veselé povahy, hledá
štíhlou veselou pracující ženu, 1-2
děti nevadí, věřím, že tě najdu. Telefon: 774 728 202
■ 32/160 hledá muže pro trvalý
vztah se smyslem pro rodinný život, s vyřešenou minulostí. Mám
malou školačku. Telefon: 607 109
439

Jsme česká společnost Pečovatelka 27 a hledáme

pečovatelky k seniorům do německých rodin.
Práce je zajištěna smlouvou, ubytování a celodenní strava
zdarma. Turnusové střídání (4 – 8 týdnů), podmínkou znalost
NJ na komunikativní úrovni. Plat 24 – 35 000 Kč.

Telefon: 777 862 526,
andreaovapecovatelka27@gmail.com
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Brankář Patka a
záložník Smožanyk ve
výběru Českoněmecké
fotbalové školy
MOST - V sobotu 3. ledna dorazila do FK Baník Most 1909 velice potěšující zpráva v podobě nominace brankáře klubu
kategorie U12 Michala Patky a
záložníka Aleše Smožanyka do
výběru Českoněmecké fotbalové školy. Tento výběrový kemp
proběhne v termínu 18. – 21.
února ve Skalné, kam se sjedou vybraní hráči z celé České
republiky.
Fotbalového kempu se zúčastní také hráči z Lotyšska,
Litvy a Estonska. První tři dny
se bude tým připravovat ve
Skalné a poslední den odehraje bundesligový halový turnaj
v Helmbrechstu. Zde narazí na
věhlasné soupeře jako Bayern
München, Borussia Dortmund,
Tottenham Hotspur, Augsburg
a další špičkové týmy.
(jak)

Aleš Smožanyk

Michal Patka

Trenér Poloz u Černých andělů
skončil, dočasně jej nahradí Hanus
s Vítkovou a Súkenníkovou
MOST – Kouč Dušan Poloz po Novém roce u týmu mosteckých házenkářek skončil. Na svém ukončení angažmá se dohodl s vedením
klubu a hráčkám svou rezignaci oznámil v sobotu, po mezinárodním turnaji v saském Marienbergu.
Co je důvodem jeho konce
u severočeského družstva, nechtěl Poloz ani vedení klubu
komentovat. „Oznámil jsem
hráčkám, že u týmu končím. Teď
už je to otázka na vedení klubu.
Více se k tomu nechci vyjadřovat,“ řekl. V pondělí vydal klub
na svém webu k celé záležitosti
stanovisko.
„Ukončení působení Dušana
Poloze u A týmu DHK Baník
Most nebude klubem žádným
způsobem komentováno. Rádi
bychom tímto poděkovali Dušanu Polozovi za dvouapůlletou
práci pro klub a za úspěchy, na
nichž nesl nemalý podíl. V této
nelehké situaci převezme tým
jako dočasný hlavní trenér na
zápasy ve Veselí a s Porubou
Jiří Hanus. Jako hrající asisten-

ti budou u týmu působit Petra
Vítková a Lucia Súkenníková.

Dušan Poloz

V pondělí 19. ledna převezme
tým nový hlavní trenér, jehož
jméno odtajníme po dohodě
s ním v průběhu tohoto týdne.
V roli vedoucího družstva bude
i nadále působit Radek Maděra,
nově s asistencí Martina Smoly.
Jako lékařská a fyzioterapeutská
část našeho týmu budou pokračovat Laďka Bertlíková a Viktor
Jakubík. Jakmile si 19. ledna
převezme tým nový hlavní trenér, Jiří Hanus se na další dva
zápasy přesune na post asistenta
trenéra. Konečné složení realizačního týmu se stanoví po dohodě s novým hlavním trenérem
po těchto čtyřech zápasech. Role
Jiřího Hanuse, Petry Vítkové
a Lucie Súkenníkové je zajistit
kontinuitu a úspěšný přechod
týmu do rukou nového hlavního
kouče. Nyní prosíme fanoušky
o trpělivost a podporu v těchto
těžkých chvílích, kterými celý
klub prochází,“ píše se v prohlášení.
(jak)

Mostečtí utrpěli další
porážku, tentokrát v Kladně
KLADNO – Hokejistům mosteckého HC se v posledních zápasech
první ligy příliš nedaří. Naposledy zajížděli k utkání do Kladna, kde
utržili debakl 6:1, přičemž jediný úspěch Mosteckých zaznamenal
obránce Charousek.

Baník skončil na
turnaji v saském
Chemnitz poslední
CHEMNITZ - První neděle nového roku patřila z pohledu fotbalistů druholigového FK Baník
Most 1909 turnaji v sousedním
saském Chemnitz. V konkurenci
kvalitních celků však Baníkovci
neuspěli, když obě utkání ve
skupině nezvládli a těsně prohráli také v souboji o páté místo. Stejně jako loni se na turnaji
kvalitně prezentovali fanoušci
Baníku.
Před pondělním tréninkem,
na kterém se již sešel kompletní
kádr, poměřili hráči Mostu kvalitu v malém fotbálku na umělé
trávě moderní haly v německém
Chemnitz.
Los jim ve skupině určil za
soupeře týmy z Aue a Offenbachu. První utkání před několika
tisíci diváky proti Aue ukázalo
hráčům v zelených dresech, že
je nebude čekat nic snadného
a německá kvalita a zarputilost
vyústila v porážku 4:1. Druhé
utkání proti Offenbachu bylo

také jasně v režii týmu ze špičky
čtvrté německé ligy. Vedení sice
zajistil Baníku Štefko, nicméně
další čtyři branky stříleli hráči
Kickers. Na 2:4 z pohledu Mostu snižoval Surynek.
Utkání o páté místo proti
Plauen bylo vyrovnané, rozdílová branka na 3:2 však patřila
fotbalistům ve žlutém. Vedení
Mostu obstaral Veselinovič,
branku na 2:2 vstřelil po pohledné akci Wermke. Po jedné
z mnoha chyb však Baník v závěru inkasoval rozhodující gól.
Vítězství v turnaji si zajistili po
penaltovém rozstřelu hráči Aue,
druhé místo patřilo Offenbachu, třetí Halle, čtvrté pořadatelskému Chemnitz. Páté místo
bral Plauen a poslední skončil
Baník.
Sestava Baníku: Divkovič,
Šíla - Běloušek, Schut, Kotlan,
Nobst, Štefko, Surynek, Kurtaj,
Wermke, Veselinovič, Jiří Procházka.
(jak)

Po čtyřiceti odehraných kolech mají mostečtí hokejisté na
svém kontě 40 bodů, což jim
stačí k tomu, aby drželi z hlediska záchrany důležité dvanácté
místo. Třetí čtvrtina základní
části soutěže se jim však příliš
nepovedla, nasbírali v ní pouhých 10 bodů, což bylo nejméně
ze všech celků v soutěži. Včetně sobotního utkání na Kladně
mají za sebou nepříjemnou sérii
devíti porážek v řadě.
„Samozřejmě, že bodový zisk
ve třetí čtvrtině byl špatný. Vyhráli jsme pouze dva zápasy za
tři body, navíc jsme ještě získali
čtyři další body, ale žádné utkání se nám v prodloužení nebo na
nájezdy nepodařilo dotáhnout do
vítězného konce tak, jako tomu
bylo třeba v první čtvrtině. Ty
body nám schází, takže spokoje-

nost být logicky nemůže,“ říká
trenér Mostu Václav Baďouček
s tím, že současná série devíti
porážek v řadě je nepříjemná.
„Snažíme se na hráče apelovat,
aby na to nemysleli a začali brát

situaci vážně, protože Prostějov
s Havlíčkovým Brodem se nám
začínají bodově přibližovat. Nemůžeme pořád spoléhat na to, že
soupeři pod námi budou pořád
prohrávat. Musíme začít sbírat
body, aby ten náš náskok byl
před play out co možná nejvyšší,
abychom se nedostali pod nějaký
velký tlak v závěru,“ říká dále
Baďouček.
(jak)

Litvínov získal na
střídavý start Štindla
Extraligový tým HC Verva Litvínov se před závěrem
roku dohodl s Technikou
Brno na střídavém startu
obránce Petra Štindla. Čtyřiadvacetiletý zadák naposledy
působil v prvoligovém Havlíčkově Brodě a v Litvínově
předtím absolvoval krátkou
zkoušku v utkání proti Zlínu.

Fotbalisté Baníku
zahájili přípravu na
jaro
V pondělí se sešel kádr
fotbalistů mosteckého druholigového FK Baník Most
1909 k úvodnímu tréninku
přípravy na jaro. Trenér Jerat mančaftu naordinoval
pro začátek hned dva tréninky. Na prvním, dopoledním, se objevilo dvaadvacet
známých tváří. Žádné nové
posily zatím kabina Mostu
nehlásí.

Hokejisté jedou
k derby do
Chomutova
Na led do sousedního
Chomutova k derby utkání
vyrazí v sobotu, po středečním derby s Kadaní, hokejisté HC Most. Na ledě lídra
tabulky je však bude od
17.30 hodin čekat nelehké
střetnutí.

V Mostě se chystá
turnaj ve šprtci
Na sobotu 17. ledna se připravuje turnaj v billiard hockeyi – šprtci Star Color Cup
2015. Ten se uskuteční v areálu 15. ZŠ Most a je zařazen
do Českého poháru i Žákovské Tour 2015. Začíná se hrát
v 10.00 hodin.

Junioři HC Litvínov
podlehli Chomutovu

Osmý ročník memoriálu Edy
Kubrického vyhrála Ulita
MOST – V areálu Souše, na hřišti s umělým travnatým povrchem TJ
Baníku Souš, se uskutečnil již 8. ročník turnaje v malé kopané, memoriál Edy Kubrického.
Oproti předcházejícím letům
se turnaje zúčastnilo 7 týmů,
které byly složeny převážně
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z hráčů z Mostecka. Jedno mužstvo se omluvilo. K vidění bylo
podle organizátorů opět mnoho

pěkných fotbalových momentů,
a to jak na hřišti, tak v místní
hospůdce, kde se potom vzpomínalo nejen na fotbalová utkání a zážitky z let minulých.
Turnaj se hrál systémem
každý tým s každým (6 + 1
hráčů). Z vítězství se nakonec
radoval tým Ulita, za který nastupovali převážně hráči mužů
divizního Baníku Souš. Na druhém místě skončili Gamblers
a bronzovou příčku obsadil tým
Sušenky. Bramborovou medaili
získali Legionáři, když jim třetí
místo uniklo v poslední minutě,
protože obdrželi branku právě
od třetích Sušenek. Za gardu
Souše nastoupily i ženy místního klubu, které tak zpříjemnily
průběh celého turnaje.
Konečné pořadí turnaje: 1.
Ulita 18 bodů, 2. Gamblers 15,
3. Sušenky 10, 4. Legionáři 9,
5. Číňani 7, 6. Boe United 3, 7.
Garda Souš 0 bodů.
(jak)

Při svém prvním vystoupení v novém roce nestačili
junioři HC Litvínov v derby
utkání na sousední Chomutov a prohráli na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky
4:6. Litvínov v utkání vedl
již o tři branky. Náskok však
ztratil a prohrál.

Hokejistky začínají
doma proti Berounu
Po posledním utkání
loňského roku, kdy zdolaly
Plzeň na jejím ledě 2:5, se
v novém kalendářním roce
představí hokejistky HC Litvínov na domácím ledě proti
celku Berouna. Utkání se
hraje v neděli 18. ledna.

Stolní tenisté chystají
přebory
Po dva víkendy bude herna stolních tenistů v mostecké sportovní hale hostit
regionální přebory. Již tuto
neděli 11. ledna se do Mostu sjedou dospělí. Mládež se
zde potom představí v sobotu 17. ledna.
(jak)

12

fotoreportáž

8. leden 2015

 HABAĎÚRA

 TŘI SESTRY
Premiéra: 6. listopadu
(Anton Pavlovič Čechov)
Režie: Pavel Khek
Hra Tři sestry patří mezi
zásadní texty ruské dramatické literatury a můžeme
ji směle zařadit jak po bok
Gogolových komedií, tak
k Tolstého Anně Karenině,
Turgeněvovým zápiskům či
k Puškinově Evženu Oněginovi. Čechov ve svém dramatu zachytil zdánlivě bezvýchodný život sourozenců
Prozorovových uvězněných
ve vlastním životě, mezi
vzpomínkami na zaniklé
dětství a sněním o budoucnosti, tedy o návratu do
Moskvy. Sledujeme jejich
přešlapování, neschopnost
se pohnout z místa a dosáhnout toho, po čem touží.

Premiéra: 27. března
(Michael Cooney)
Režie: Milan Schejbal
Hra dramatika Michaela Cooneyho je
bláznivá komedie plná
překvapivých
zvratů.
Hlavní hrdina vymyslí
podfuk, habaďúru, jak
vyzrát na ne zcela fungující sociální systém. Tato
výchozí situace dovoluje
autorovi rozvíjet mnoho
nápadů s bravurní komediální lehkostí. Pan
Swan musí překonat doslova přehršel překážek
a je nabíledni, že právě
to je předmětem slovního i situačního humoru.
Komedie Habaďúra je
velkou příležitostí pro
herce a také příležitostí
pro divácký zážitek.
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DIVADELNÍ PREMIÉRY ROKU 2015 V MOSTĚ

Předseda redakční rady:
Petr Petrik
Ředitelka společnosti:

Mostecké divadlo slaví
v tomto roce třicet let od přestěhování ze staré budovy,
přes kulturní středisko Máj,
do prostor nynějšího Městského divadla v Mostě. Za tu dobu
navštívilo tuto budovu kolem
dvou miliónů diváků, vystřídala se v něm plejáda herců
a odehrály tisíce představení. „Jako ředitele, uměleckého
šéfa, ale i herce tohoto divadla

mne těší, že jako předplatitelé,
ale i jako stálí i náhodní diváci
nás svou roční stodvacetitisícovou návštěvou podporujete
a pomáháte v udržení tradice,
která k našemu městu patří.
My se naoplátku snažíme připravit vám na každý rok takový program, v němž by si každý
z vás měl najít svůj žánr a své
téma,“ uvedl ředitel divadla
Jiří Rumpík. Pro sezonu 2015

 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Premiéra: 3. května (Karel Michael Walló)
Režie a úprava: Jiří Kraus
Jedna z nejúspěšnějších českých pohádek vypráví příběh krásné princezny Lady, jež je nucena se převléct do myšího kožíšku
a prchnout před vdavek chtivým králem Kazisvětem. Původně
divadelní hra, již na motivy klasické pohádky od Boženy Němcové napsal K. M. Walló, je patrně nejvíce známa zásluhou filmového zpracování z roku 1959 v režii Martina Friče. V úpravě
Jiřího Krause se malí i starší diváci mohou těšit nejen na Ladu,
Kazisvěta, Radovana a jiné milé postavičky, ale také na písničky
a mnoho dalšího.
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 LHÁŘI

 KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU
Premiéra: 19. prosince (Charles Dickens, František Langer)
Režie: Lukáš Kopecký, úprava: Michal Pětík, Lukáš Kopecký
Nová adaptace jedné z nejvýznamnějších humoristických knih
19. stol. Tento Dickensův román vznikal původně na pokračování a brzy si získal ohromnou popularitu. Boz, jak zněl Dickensův pseudonym, tu brilantně líčí různorodá dobrodružství, jež
na svých cestách po Anglii prožívá poněkud výstřední skupinka
donquijotských gentlemanů v čele s panem Pickwickem. Kronika
Pickwickova klubu sice patří mezi díla tzv. klasické literatury, což
v očích mnohých neznamená nic než starobu a nudu, leč Dickensovo šibalské pomrkávání z knihy nezmizelo, ba co víc, příhody
páně Pickwickovy i jeho souputníků stále vybízejí k novému zpracování a přinášejí výbornou zábavu.
Autor fotograﬁí je Ladislav Šeiner.

naplánovalo mostecké divadlo
celkem osm premiér v činohře
a pět v Divadle rozmanitostí.
Dva z titulů budou uvedeny
v jiný den, než je obvyklý pátek. Premiéra Princezny se
zlatou hvězdou na čele proběhne v neděli 3. května a premiéra inscenace pro celou rodinu Kronika Pickwickova
klubu se uskuteční v sobotu
19. prosince 2015.
(sol)

Premiéra: 12. června
(Anthony Neilson)
Režie: Věra Herajtová
Úspěšný skotský dramatik napsal komedii Lháři
v roce 2002 a do českého
jazyka byla přeložena teprve
v roce 2013. Neilsonova hra
líčí útrapy dvou policistů,
majících povinnost oznámit
rodině tragickou nehodu
jejich dcery. K tomu všemu
na Vánoce. Jak se však ukáže, takto drsný úkol zmíněné dvojici rozcitlivělých
policistů vůbec nesvědčí
a jejich snaha být ohleduplní se vlivem omylu a následných událostí mění v trapný
a groteskní souboj o přežití.
Neboť nic není takové, jak
se původně zdálo, a děj se
svižným tempem přelévá od
konverzační komedie přes
grotesku absurdních rozměrů, až k dojemné vánoční
tragikomedii.

 ŘIDIČ PANÍ DAISY
Premiéra: 11. září (Alfred Uhry)
Režie: Jakub Korčák
Daisy je už poněkud stará
na to, aby mohla řídit auto,
a tak jí syn najme černošského šoféra. To by nebylo
nic tak mimořádného, kdyby se děj neodehrával ve
Spojených státech 50. a 60.
let, kdy v ulicích i politice
trvají rasové spory. Bohatou
vdovu Daisy a řidiče Hokea
spojuje nejen Kainovo znamení člověka, jenž byl pro
svůj původ vylučován ze
společnosti – Daisy je židovského původu, ale v Uhryho
citlivé, poetické a půvabné
komedii sledujeme též hru
o věcech obecnějších, stojících mimo politiku či veřejné mínění, hru o složitém
sbližování dvou lidí, samotě
a i tvrdohlavosti. Inscenace
bude zároveň kumštýřskou
poctou hercům Regině Razovové a Stanislavu Oubramovi, kteří své herecké
umění dlouhodobě spojili
s mosteckou činohrou.
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 BALADA PRO BANDITU
Premiéra: 25. září (Milan Uhde, Miloš Štědroň)
Režie: Pavel Ondruch
Muzikál o osudu nezkrotného zbojníka Nikoly Šuhaje. Příběh veliké lásky, veliké zrady a veliké svobody. Dnes již skoro
zlidovělý muzikál napsaný na motivy Olbrachtova románu
Nikola Šuhaj Loupežník měl premiéru v Divadle na provázku
v roce 1975 v režii Zdeňka Pospíšila. Příběh je vyprávěn u táborového ohně skupinou trampů, která předvádí jakousi „hru
na Nikolu Šuhaje“. Balada pro banditu se v sezoně 2015 vrátí
na jeviště městského divadla po osmnácti letech, opět s živou
kapelou a v režii Pavla Ondrucha znovu ožije kraj Podkarpatské Rusi.

V Divadle rozmanitostí jsou
připraveny premiérově v roce 2015:
DRAKOPOHÁDKY v režii Jiřího Jelínka na 7. února. Jde
o jevištní adaptaci klasických lidových pohádek K. J. Erbena,
B. Němcové a bratří Grimmů.
ŽIVOT JE HRA v režii a úpravě Jakuba Folvarčného na 18.
dubna. Loutková inscenace inspirovaná francouzským seriálem Byl jednou jeden život.
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ v režii Antonína Klepáče na 30. května. Jevištní adaptace klasické pohádky o krásné Sněhurce.
KRÁSA NESMÍRNÁ v režii Jiřího Ondry na 3. října. Inscenace na motivy ruských lidových pohádek.
VÁNOČNÍ POHÁDKY v režii Jiřího Ondry na 28. listopadu.
Příběh, v němž se děti vydávají hledat ztracené vánoční ozdoby,
které záhadně před štědrým večerem zmizely neznámo kam.

Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

