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Za záchranu dcery děkovali rodiče i starosta města
MEZIBOŘÍ – Obětavost a osobní statečnost prokázali zaměstnanci města Meziboří. Pomohli mladé dívce, která zkolabovala na zastávce autobusu a ztratila vědomí. Byli to právě zaměstnanci Technických
služeb Meziboří, kteří tu právě pracovali a přispěchali dívce na pomoc. Přivolali jí záchrannou službu
a poskytovali první pomoc až do chvíle, než dívku převzali záchranáři. Jejich čin ocenil starosta města
Petr Červenka. Poděkovat jim ale přišli hlavně rodiče dívky.
Zachránci, rodiče dívky a šestnáctiletá Nikola
se sešli na pozvání Petra Červenky v kanceláři starosty. Rodiče zachráněné dívky o setkání s trojicí

zaměstnanců města Meziboří velmi stáli a starostu
města proto o zprostředkování schůzky požádali.
„Jsem velmi rád, že se zaměstnanci Technických

služeb Meziboří zachovali takto obětavě a pomohli
mladému člověku. Lhostejnost a nezájem, který je
v dnešní době tak často patrný ve společnosti, se naštěstí netýká obyvatel Meziboří. Za reakci, kterou
považuji za velmi lidskou a ne vždy samozřejmou,
zaměstnancům Technických služeb Meziboří velmi
děkuji,“ ocenil čin tří lidí z Meziboří starosta města Petr Červenka.
(Pokračování na straně 7)

Krizová linka pomáhá
stovkám rodin
Novou službu, která pomáhá dospělým chránit děti, mohou využívat lidé
bezplatně a po čtyřiadvacet hodin
denně.
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Škodnou nejsou prasata,
ale hlavně čtyřkolkáři
Na Mostecku a Litvínovsku nejsou
přemnoženi divočáci, podle lesníků
jsou škodnou čtyřkolkáři.
 Svým zachráncům poděkovala šestnáctiletá Nikola (třetí zleva) spolu s rodiči a starostou města Petrem Červenkou.
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Mezibořská sjezdovka
čeká na sníh
Nejbližší sjezdovka, kam lidé z Litvínova a okolních měst dojedou MHD, je
v Meziboří. Ta ale čeká na sníh.
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Pohádkový svět
v Radničním sklípku
V Galerii Radniční sklípek v Litvínově
probíhá výstava loutek z Divadla rozmanitostí.
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Opozice: Úspory v rozpočtu
se dotknou občanů
Koalice: Zavedené beneﬁty
občanům nezrušíme
MOST – Současná městská opozice, zastoupená
Sdružením Mostečané Mostu, nepodpoří navrhovaný rozpočet města na rok 2015, který se
dostane na stůl zastupitelům 5. února. Vyplynulo to z tiskové konference, kterou uspořádalo
Sdružení Mostečané Mostu koncem uplynulého týdne. Vládnoucí koalice je přesvědčena, že
škrty se občanů nedotknou a rozpočet si hodlá
obhájit.
Sdružení Mostečané Mostu: Budou chybět peníze, zruší se výhody!
Hlavním důvodem, proč opoziční politici ze SMM nechtějí současný upravený návrh
rozpočtu akceptovat, je ten, že úspory ve výši
33 milionů korun, které nové vedení města navrhuje, se podle opozice výrazně dotknou služeb poskytovaných obyvatelům Mostu v oblasti
technických služeb, dopravního podniku a také
sportování mládeže. „Jsou tři oblasti, kde došlo
k výrazným úsporám. Jednou z nich jsou technické
služby. Tady je navrhovaná úspora ve výši zhruba patnácti milionů
korun, z toho je například pět milionů v údržbě zeleně, to je zhruba
mzda 15 až 20 lidí na technických
službách. Jsme přesvědčeni, že se
tato úspora dotkne čistoty města,
zeleně, údržby komunikací – především asfaltových, úklidu v Chanově a také provozu zařízení,
jako je Aquadrom, zimní stadion
a podobně,“ uvedl člen SMM
a zastupitel Luboš Pitín a dodal:
„Tyto peníze budou chybět a je-

diné, kde se pak chybějící prostředky budou moci
nahradit, je znovuzavedením plateb za odpady,
nebo snížením rozsahu těchto služeb.“
Severočeši Most: Žádné výhody nezrušíme ani
neomezíme
Podle primátora Jana Paparegy současná vláda
žádné výhody, které občanům město poskytuje,
zrušit ani omezit nehodlá. „Mohu občany ubezpečit, že žádné benefity, které občané využívají, ať
jsou to odpady zdarma či bezplatné jízdné pro důchodce a školáky, nezrušíme ani nijak neomezíme.
Nebudou zrušeny žádné spoje MHD, v důsledku
úspory se nebude zvyšovat jízdné a úsporu v rozpočtu lidé nepocítí ani na čistotě města, sekání trávy a podobně.“
Sdružení Mostečané Mostu: Mládež se bez peněz města neobejde
Sdružení Mostečané Mostu ale kritizuje rovněž rozpočtové škrty v podpoře
sportování dětí a mládeže, a to
o více než jedenáct milionů korun. „V případě úspor v oblasti
sportování mládeže je věc o to
vážnější, že město Most je Evropským městem sportu. Město má ve
své koncepci podpory sportu jako
hlavní sporty fotbal, hokej a házenou. Jedná se o mládežnické oddíly a mládež, která tady sportuje
a která se bez peněz města neobejde,“ upozornil Luboš Pitín.
(Pokračování na straně 3)

Milí čtenáři
Statečně a duchapřítomně.
mně.
Přesně tak se zachovali zaměstnanci
mezibořských
ch
technických služeb. Poskytli
tli
okamžitou, fundovanou prvvní pomoc mladé dívce
a možná jí tím zachránili život. V každém
případě se jedná o čin,
který si zaslouží nejen
publicitu, ale především
úctu a respekt. Co se
odehrálo na zastávce
autobusu a jak ocenil
zachránce starosta města, zjistíte v úvodním článku. Mezi mosteckou opozicí a koalicí to skřípe. A to především kvůli rozpočtu. Ale i kvůli dalším věcem, o kterých na tiskové
konferenci informovalo opoziční Sdružení Mostečané Mostu. Vládnoucí koalice s většinovým zastoupením Severočechů Most však oponuje, a i přes námitky SMM si za svými rozhodnutími stojí. Co opozice
kritizuje a koalice hájí, čtěte na téže straně. Jste majitelem auta a potřebujete ho přihlásit nebo odhlásit? Pak vězte, že od nového roku je tento proces
mnohem jednodušší. Co všechno se v rámci registru
vozidel změnilo a co všechno ke zmíněným a jiným
úkonům nyní potřebujete, najdete pod titulkem „Na
registru vozidel došlo ke změnám: Stačí i plná moc
a řidiči ušetří na poplatcích“. Už jste si někdy nad
někým povzdechli, že jednou ztratí i svou vlastní
hlavu? V reportáži o ztrátách a nálezech zjistíte, že
někteří lidé od tohoto rčení skutečně nemají daleko.
Naše reportérka zavítala do oddělení ztracených
věcí a nestačila se divit. Co všechno jsou lidé schopní
zapomenout, zjistíte v povídání nazvaném „Ztráty
a nálezy – člověk žasne, co všechno lidé ztratí“. Chcete se na pár chvil přenést do pohádkové říše? Pak si
rozhodně nenechte ujít výstavu loutek, která je k vidění v Galerii Radniční sklípek. Tato výstava se koná
již podruhé a mezi všemi výstavami se jedná o druhou nejúspěšnější. Na straně dvanáct najdete nejen
malou ochutnávku, ale rovněž i potřebné informace.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Divadlo: Pan Kaplan
má třídu rád
MOST – Městská knihovna Most
uvede divadelní hru „Pan Kaplan má třídu rád“ v podání pražského souboru Pod Hanou.
„Pan Kaplan má třídu rád“
sice na první poslech evokuje
nostalgickou komedii ze školních lavic, ale pod tímto názvem
se skrývá mnohem víc. Jde totiž
o inscenaci stejnojmenné knihy
Leo Rostena o tom, jak se přistěhovalci, kteří utekli před Hitlerem do Ameriky, vypořádávají
s životem v nové zemi a hlavně se
studiem cizího jazyka. Jedinečný
slovní humor se tu střídá se steskem po domově. Vše je doplněno řadou písniček z celého světa
v doprovodu živé kapely.

Osoby a obsazení: Hyman
Kaplan: Radim Pátek. Profesor
Parkhill: Roman Mikeš. Norman Bloom: Tomáš Savka. Sam
Pinsky: Filip Kotek. Casimir
Scymcak: Víťa Bogač / Vašek
Wortner. Vasil Hruska: Richard
Pekárek. Rózy Mitnicková: Lucie Bakešová. Olga Tarnovská:
Nela Doležálková. Rochelle
Goldbergová: Markéta Bednářová. Klára Kipnisová: Markéta
Procházková.
Režie: Hana Smrčková
Na hru Pan Kaplan má třídu
rád můžete zavítat ve čtvrtek
12. února v 19 hodin do kinosálu městské knihovny. Vstupné
180 korun.
(red)

Vtelno se chystá
na masopust
MOST – V sobotu 31. 1. 2015
se připravte na již tradiční masopust ve Vtelně. Od 14 hodin
si můžou děti dotvořit masky,
v 15 hodin začne průvod a po
jeho navrácení pohádka. Od 19
hodin zahraje světoznámé duo

Na registru vozidel došlo ke
změnám: Stačí i plná moc
a řidiči ušetří na poplatcích
MOST – Majitelé vozidel a řidiči, kteří potřebují vyřídit přihlášení
nebo odhlášení automobilů z registru vozidel, mají teď od nového
roku mnohem jednodušší možnosti, pohodlnější a rychlejší jednání
na úřadech. Od 1. ledna se totiž změnila pravidla. Dobrou zprávou
pro řidiče ale také je, že při prodeji automobilu do zahraničí, nebo
naopak jeho dovezení a přihlášení sem výrazně ušetří, a to od několika stovek až po více než tisícikorunu.
Mnohem spokojenější jsou
od nového roku řidiči a majitelé
vozidel, kteří si potřebují vyřídit agendu kolem přihlašování
a odhlašování vozidel z registru. Od ledna 2015 totiž došlo
ke změnám pravidel. „Řidiči

nově i možnost získat za 5 000 Kč
registrační značku na přání, tato
změna však byla nakonec o rok
odložena.“
Na oddělení registru vozidel
by si měli dát pozor nyní majitelé dočasně vyřazených vozidel

ci z oddělení registrací, dopravy a komunikací mosteckého
magistrátu,“ říká šéf odboru
správních činností s tím, že
správní poplatek je v takovém
případě 800 korun. V případě,
že je ale původní majitel například z Prahy 10, třebaže nový je
z Mostu, pak musejí řidiči agendu vyřizovat na úřadě městské
části Prahy 10. Stejně i v tomto
případě za vyřízení zaplatí občané 800 korun. „Novinkou oproti
předchozí praxi je to, že převod
může provést pouze kupující či

Řidiči a majitelé vozidel mají od nového
roku snazší vyřizování na úřadě.

ARNY BAND. Celým programem bude provázet Jirka Kraus
a jeho Divadlo nad Labem. Samozřejmě nebude chybět hojnost zabijačkových pochoutek.
Akci pořádá Občanské sdružení
„VTELNO ŽIJE“.
(red)

Družiny se zavřou
MOST - Ale jen o prázdninách.
Během pololetních prázdnin 30.
ledna bude přerušena činnost
školní družiny v základních školách v ulicích Svážná, U Stadionu, V. Nezvala, Obránců míru,
Rozmarýnová, J. A. Komenského a Okružní. V období jarních
prázdnin, tedy ve dnech 9. až 13.
února, pak bude přerušena činnost školní družiny ve školách

v ulicích Svážná, U Stadionu, J. Arbesa, V. Nezvala, Obránců míru,
Rozmarýnová, J. A. Komenského
a Okružní. O pololetních i jarních
prázdninách pak provoz omezí
základní škola v ulici Z. Štěpánka, kde budou v provozu pouze
dvě oddělení a základní škola ve
Zlatnické ulici, kde bude v provozu pouze jedno oddělení, a to ve
dnech 10. a 12. února.
(sol)

Ples dětí a rodičů
MOST – Středisko volného času
pořádá ples pro děti i jejich rodiče. Uskuteční se v pátek 30.
ledna od 17 hodin v sídle SVČ
v Albrechtické ulici. Přítomní se

budou moci těšit na hudbu, tanec
i zábavu a společenský oděv je vítán. Vstupenky v hodnotě 30 Kč
(děti) a 10 Kč (dospělí) je možné
zakoupit v recepci SVČ.
(sol)

Soud zrušil povolení těžby
na velkolomu Vršany
MOST - Městský soud v Praze
zrušil na základě správní žaloby
podané občanským sdružením
Kořeny povolení hornické činnosti na rozšíření lomu Vršany
do dobývacího prostoru Slatinice
u vrchu Ressl. Neznamená to ale
zastavení těžby, uhlí se těží dál,
zastavilo se jen skrývkové rypadlo v prostoru budoucí těžby.
„Rozhodnutí Českého báňského úřadu ze dne 2. 5. 2011 se
zrušuje a věc se vrací žalovanému
k dalšímu řízení,“ uvádí se v rozsudku. Lom Vršany patří Vršanské uhelné, a.s., kterou vlastní
skupina Czech Coal. „Jde o spor
mezi Občanským sdružením
Kořeny a Českým báňským úřadem,“ komentoval rozhodnutí
soudu David Vidomus, vedoucí
komunikace Czech Coal Group.
Báňský úřad má nyní dvě možnosti, buďto dá kasační stížnost
u Nejvyššího správního soudu,
nebo začne těžbu znovu posuzovat. Těžba ale pokračuje. „Na
základě rozhodnutí soudu byly
přerušeny skrývkové práce pouze
v dobývacím prostoru Slatinice,
který v současné době prochází
přípravou pro budoucí těžbu hnědého uhlí. V souvislosti s tímto
bylo odstaveno jedno skrývkové
rypadlo. Rozhodnutí soudu se netýká těžební činnosti v ostatních
částech lomu Vršany, ve kterých

probíhá těžba uhlí. Společnost
Vršanská uhelná a.s. nyní analyzuje dopady rozsudku Městského soudu v Praze na její činnost
a zvažuje případné právní kroky
a jiná opatření. Jakékoli negativní dopady na zaměstnanost nebo
dodávku uhlí smluvním partnerům toto rozhodnutí nemá,“ vysvětlil David Vidomus.
Sdružení Kořeny těžbu na Vršanech v rámci limitů principiálně neodmítá. „Těžba na Vršanech
je pro nás přijatelná, ovšem pod
podmínkou, že bude respektovat
zákonem chráněné veřejné zájmy,“ uvedla Tereza Otcovská ze
sdružení Kořeny. Sdružení prosazuje zejména efektivní využití
vytěženého uhlí, aby bylo vytěžené uhlí z Vršan přednostně
nabízeno teplárnám vyrábějícím
současně elektřinu a teplo. Proti
přiblížení velkolomu Vršany až
na 500 metrů od svých domovů protestovali obyvatelé mosteckých čtvrtí Ressl a Čepirohy.
Většina produkce dolu Vršany
směřuje do nedaleké elektrárny
Počerady vlastněné ČEZ. Vršanská uhelná uzavřela v roce 2013
smlouvu s ČEZ na dodávku uhlí
až do roku 2062. Vršanská uhelná tak dlouhodobě zaručuje jistá
pracovní místa pro 1 300 zaměstnanců a tisíce dalších míst v návazných profesích.
(pur)

oceňují nejen zjednodušení celého procesu, ale i snížení většiny
správních poplatků,“ potvrzuje vedoucí správních činností
mosteckého magistrátu Jaroslav
Mareš. Právě úspora peněz je
pro řidiče příjemnou novinkou. O téměř polovinu se snížil
například poplatek u vývozu
vozidla do zahraničí (týká se
výměny registrační značky),
a to z 800 na 450 Kč. V případě
přihlášení vozidla dovezeného
ze zahraničí došlo dokonce ke
snížení z 2 300 na pouhých 800
Kč. Noví majitelé těchto vozidel od ledna už navíc nemusejí
zaplatit za schválení technické
způsobilosti vozidla. „K mírnému zdražení správního poplatku došlo jen u vyřazení vozidla
z provozu (dříve nazývaného
dočasné vyřazení), a to ze 100
na 200 Kč,“ uvedl Jaroslav Mareš a připomněl: „Řidiči měli mít

nebo automobilů, které prošly
takzvaným
polopředvodem.
„Vzhledem k tomu, že došlo ke
zrušení takzvaných polopřevodů, musí všichni majitelé vozidel,
u nichž došlo pouze k odhlášení
předchozím majitelem, nejpozději do 30. června letošního roku
podat žádost o zápis vlastníka
a provozovatele. Pokud by tak
neučinili, jejich vozidlo by administrativně zaniklo a nebylo by
již možné ho přihlásit,“ upozorňuje vedoucí odboru.

prodávající, a to za předpokladu, že má od druhého úředně
ověřenou plnou moc. I v případě,
že se na příslušný úřad dostaví
oba, vyplňují pouze jednu žádost, jejíž formulář je ke stažení
na webu města,“ uvedl Jaroslav
Mareš. Podobným způsobem
probíhá i registrace vozidla z jiného členského státu Evropského unie. S příslušným úřadem,
u nějž hodlá nově zakoupené
vozidlo zaregistrovat, jedná
pouze jeho nový majitel nebo
osoba, kterou k tomu úředně
zmocní.

Změna vlastníka
nebo provozovatele
vozidla
Co potřebují řidiči
Provádí se vždy na úřadě obce k vyřízení převodů
s rozšířenou působností, která
je místně příslušná z pohledu
prodávajícího. „Pokud jsou tedy
původní i nový majitel z Mostu,
provedou tuto změnu úřední-

Doklad totožnosti, protokol
o evidenční kontrole na nového vlastníka či provozovatele,
jehož platnost je čtrnáct dní,

technický průkaz, osvědčení
o registraci vozidla a doklad
o pojištění vozidla (zelenou kartu). V případě odlišného místa
původního a nového majitele
je potřeba mít i osvědčení o registraci vozidla a protokol před
registrací (musí obsahovat údaj
o evidenční kontrole, technický
popis a přílohu k technickému
popisu).

Vyřazení vozidla
z provozu
Zatímco dříve bylo možné
vozidlo vyřadit z registru buď
dočasně, nebo trvale, od nového roku se tyto úkony nově nazývají „vyřazení“ a „zánik“ vozidla. K vyřazení vozidla dojde na
základně žádosti vlastníka nebo
provozovatele, případně jejich
zástupce, který se prokáže úředně neověřenou plnou mocí. „Po
uplynutí dvanácti měsíců musí
majitel bez zbytečného odkladu
oznámit obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností adresu
místa, kde je vozidlo umístěno
a jaké je jeho využití. Za vyřazení vozidla z evidence zaplatí
majitel nebo provozovatel správní poplatek ve výši 200 Kč, za
prodloužení tohoto vyřazení pak
dalších 50 Kč,“ vyjmenoval dále
Jaroslav Mareš. Majitel nebo
provozovatel vozidla, případně
jejich zástupce po předložení
úředně neověřené úplné moci
může požádat i o jeho zánik,
tedy dříve tzv. trvalé vyřazení vozidla. Žadatelé potřebují
v takovém případě důležitý
doklad o ekologické likvidaci
silničního vozidla vydaný provozovatelem zařízení ke sběru
autovraků nebo oprávněnou
osobou v jiném členském státě
Evropské unie, případně jiný
doklad potvrzující zničení vozidla, který byl způsoben havárií,
živelní pohromou nebo jiným
obdobným způsobem. „Pokud
došlo k dočasnému vyřazení
vozidla před 30. červnem 2013,
musí jeho majitel nebo provozovatel nejpozději do konce letošního roku sdělit adresu, kde je
vozidlo umístěno a jaké je jeho
využití. V opačném případě by
došlo k jeho administrativnímu
zániku,“ apeluje na občany Jaroslav Mareš a dodává: „Stejnou
povinnost má i majitel vozidla,
k jehož odhlášení došlo po 1. červenci 2013. V tomto případě ale
administrativní zánik vozidla
nehrozí.“
(sol)

Městská policie nabízí volná parkovací místa
MOST – Městská policie v Mostě nabízí volná parkovací místa na dvou parkovištích, která
spravuje. Volná místa jsou k dispozici na parkovacích plochách

v ulici Pionýrů a Františka Halase. Cena za parkovné činí čtyři
sta korun na měsíc, v případě
krátkodobého využití je poplatek třicet korun za den. V přípa-

Parkoviště v ulici
Pionýrů má volno.

dě zájmu je možné kontaktovat
Miroslavu Fischerovou na telefonním čísle 476 448 721. Městská policie Most má ve správě
čtyři velká parkoviště o celkové

Parkoviště v ulici Halase
nabízí ještě dostatek míst.

kapacitě sedm set parkovacích
míst, a to v ulicích 1. máje, Josefa Ševčíka, Pionýrů a Františka
Halase.
(red)

Mostecko

Čipové karty MHD v novém:
Kde se s nimi svezete a kde ne?
MOSTECKO – Desetitisíce cestujících, kteří mají čipovou kartu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, ji od ledna 2015 mohou
používat nadále v MHD v Mostě, Litvínově, ale i přilehlých obcích.
S „čipovkami“ mosteckého dopravce ale lidé neuspějí v „zelených
autobusech“. Do nich si musejí zakoupit čipové karty nové. Cestující
mají možnost si také čipové karty vybít a vzít si hotovost zpět.
Od nového roku začala platit spousta dopravních i jiných
změn. Ty se dotkly i cestujících
a čipových karet Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova. „Od 1. ledna 2015 nastaly
změny ohledně používání čipových karet DOPRAVNÍHO
PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. Ty je možné používat
v tramvajích a autobusech na
linkách městské hromadné dopravy v Mostě, Litvínově a některých
přilehlých obcích. Není ale možné
je používat v linkových ‚zelených
autobusech‘,“ informovala tisková mluvčí dopravního podniku
Marcela Novotná. Pokud ale lidé
tyto dopravní prostředky využívají a „zelenými autobusy“ jezdí
pravidelně, mohou si novou čipovou kartu zakoupit u nového
dopravce, který dopravu pro
Ústecký kraj zajišťuje od 1. ledna
2015. Cestující tak mohou „čipovky“ pořídit na hlavním mosteckém nádraží a zde si mohou
vybrat, jaký časový kupon zvolí.
Zda osmidenní, třicetidenní či
devadesátidenní apod. „Čipové
karty našeho dopravního podniku je možné také používat v autobusech dopravce ČSAD Slaný, a.s.
Jedná se např. o linku Litvínov –
Most – Praha,“ vyjmenovala dále
Marcela Novotná. S čipovkami

mosteckého dopravce se už ale
nesvezete na linkách ČSAD Slaný, a.s., Litvínov – Záluží – Hora
Sv. Kateřiny, Litvínov – Český
Jiřetín, Litvínov – Záluží – Chlumec - Dubí, Litvínov – Marián-

– Ledvice – Světec – Úpoř, Měrunice – Bílina – Lovosice a Bílina – Lukov. „Tyto linky objednává
Ústecký kraj a jsou zde od 1. ledna 2015 provozovány dopravcem
ČSAD Slaný, a.s., (zelené autobusy),“ doplnila ještě Marcela Novotná. Cestující, kteří již nechtějí
využívat čipovou kartu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a chtějí z ní vybít nevyčerpanou částku, mají možnost
toto udělat v informačních kan-

dela a také Janov. „Všude v těchto
kancelářích je možné, aby si cestující čipové karty nechali vybít
a peníze jim vyplatí v hotovosti,“
upozornila Marcela Novotná
a dodala: „V případě nevyužití
karty na MHD by cestující měli
kartu vrátit, je totiž majetkem dopravního podniku.“ Informační
kanceláře jsou v provozu každý
den, kromě Janova – sem mohou přijít cestující jen v pondělí,
ve středu a v pátek. Informační

Sportovci, žádejte
o peníze
MOST – Sportovci mohou žádat o peníze. Komise sportu
a tělovýchovy vyhlašuje prostřednictvím odboru školství,
kultury a sportu výzvu k podání
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na první pololetí
roku 2015. Předmětem žádosti
je finanční příspěvek na sportovní činnost dětí a mládeže, na úhradu nájemného ve
sportovních a tělovýchovných
zařízeních a na zajištění sportovní akce. Formulář žádosti je

k dispozici v elektronické formě
na webových stránkách města
Mostu, v sekci odbor školství
kultury a sportu, záložka formuláře. „Své žádosti mohou zasílat žadatelé nejpozději do 13.
února 2015 na adresu Magistrát
města Mostu, odbor ŠKaS, Radniční 1/2, 434 69 Most, případně
ji lze doručit osobně do podatelny magistrátu,“ informovala tisková mluvčí mostecké radnice
Alena Sedláčková.
(sol)

Opozice: Úspory
v rozpočtu...
Koalice: Zavedené
beneﬁty občanům...

ské Radčice – Lom – Loučná,
Teplice – Bílina – Louny, Teplice
– Rtyně n. Bílinou - Velvěty, Bílina – Osek – Litvínov – Záluží,
Bílina – Ohníč – Teplice, Bílina

celářích dopravního podniku jak
v Mostě, tak i v Litvínově. Jedná
se o informační kanceláře Most Business Centrum, Nádraží ČD,
v Litvínově pak Poliklinika, Cita-

Červené kontejnery
se zaplňují stále víc
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj se zlepšuje v počtu odevzdaných použitých baterií a akumulátorů. Jen za rok 2013 lidé odevzdali 33 tun,
což je o 12 procent více než v roce 2012. I přesto, že za uplynulý rok
počet tun odevzdaných baterií klesl, trend kdy se lidé snaží třídit a
tento nebezpečný odpad recyklují, se zlepšuje.
Z celkového množství odevzdaných baterií odevzdali
v Ústeckém kraji lidé 66 procent a 34 procent firmy. Zároveň se v roce 2013 oproti roku
2012 zvýšil počet sběrných míst
zpětného odběru na zhruba 1
100 míst. „V celé České republice
je v současné době už přes 10 tisíc míst zpětného odběru. Povinnost odběru baterií mají prodejci
elektra a také všichni prodejci,
kteří baterie prodávají. Sběrné
boxy je možné najít také i ve
firmách, veřejných institucích,
školách či sběrných dvorech,“
upozornila Martina Černá
z Ekologického centra v Mostě.
Baterií se ale mohou zbavit lidé
i pomocí tzv. červených kontejnerů – těch je v současné době
v Mostě umístěno celkem 12,
v Litvínově celkem 4. V loňském roce se v Ústeckém kraji
odevzdalo 20 195 kilogramů
baterií. Nejúspěšnější byli lidé
ale právě v roce 2013, kdy odevzdali 33 026 kilogramů baterií.
Také rok 2012 byl na Ústecku
aktivní, odevzdalo se 29 494 kilogramů.
Od roku 2008 provozují
neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM
společně nejúspěšnější environmentální školní program
Recyklohraní, do kterého je
zapojeno přes 3 000 základních,
mateřských i středních škol
z celé České republiky. „V Ústeckém kraji se do tohoto projektu
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jen v prvním pololetí školního
roku 2013/2014 zapojilo celkem
240 škol a školek. Nejlepších
výsledků ve sběru baterií mezi
školami v kraji dosáhla a třetí
nejlepší školou v rámci celé ČR se
v roce 2013 stala ZŠ Školní z Velkého Března, která odevzdala
k recyklaci 1 199 kg baterií,“
podotkla dále Martina Černá
z Ekologického centra v Mostě.
V současné době musí Česká
republika zpětně odebrat minimálně 25 % přenosných ba-

terií, které se v průměru za tři
roky dostanou na trh. Evropská
směrnice se však dále zpřísňuje. Od roku 2016 se limit zvýší
na 45 %, použitých baterií bude
nutné vysbírat nejméně o 400
tun více. V maloobchodní síti
ČR se každoročně prodá okolo
150 milionů kusů nových baterií. „U každého z nás se v tomto
okamžiku nachází na 10 použitých baterií. To znamená, že
38 milionů použitých baterií se
‚povaluje‘ v různých krabičkách
a šuplících v našich domovech.
Tyto baterie by však mohly být
efektivně recyklovány,“ podotýká Martina Černá. Kovy obsažené v recyklovaných bateriích
tvoří 60-80 % jejich hmotnosti.

kanceláře v Business centru a na
nádraží ČD v Mostě, v Litvínově
u polikliniky jsou pak k dispozici
občanům i v sobotu dopoledne.
(sol)

Baterie (obahují je např.
mobilní telefony, notebooky,
přehrávače, holicí strojky
aj.) a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných
kovů, jako je zinek, železo,
mangan, nikl, kadmium, rtuť
nebo olovo. Každá baterie
odhozená do odpadu končí
na skládkách nebo ve spalovnách, hrozí tak velké riziko, že se látky, které baterie
obsahují, mohou dostat do
půdy a následně do potravního řetězce zpět a k nám.
Mezi nejnebezpečnější baterie patří ty, které obsahují
olovo, kadmium nebo rtuť,
což jsou látky velmi nepříznivě působící nejen na člověka, ale i na životní prostředí.
Recyklací tak lze dosáhnout
energetických úspor na úrovni
celoroční spotřeby plynu několika desítek domácností. (sol)

(Dokončení ze strany 1)
V úsporách v oblasti sportování dětí by podle Luboše Pitína
o 8,5 milionu korun měly přijít Fotbalová akademie Josefa
Masopusta a fotbalisté Baníku
Souš. O dva miliony chudší by
měly být oddíly mladých hokejistů a oddíl krasobruslení.
Úspornější o půl milionu korun
je i rozpočet mostecké házené.
„V případě hokeje jsou tyto škrty
likvidační,“ upozornil Luboš Pitín a doplnil: „Co se týče hokeje,
máme signály, že existuje určitý
úmysl vytvořit nové občanské
sdružení, které dostane dostatek
peněz, aby malí hokejisté a krasobruslaři mohli sportovat. Ptáme se tedy, proč není tato částka
rovnou zahrnuta do rozpočtu…“
Severočeši Most: Chceme znát
skutečné náklady klubů
„Sportovci o své peníze nepřijdou. Nechceme zbytečně šetřit, ale také nechceme zbytečně
vyhazovat peníze, kde to není
opodstatněné, a hlavně kde není
žádost o dotaci dostatečně doložena. Sport budeme podporovat
i nadále, pouze budeme chtít
vědět, na co peníze sportovci
a sportovní kluby skutečně vynakládají. Teprve pak budeme
mít přesnou představu o skutečných nákladech a podle toho
daný klub podpoříme. Nechceme dopustit, aby se podporovaly
kluby, které nedokáží zdůvodnit
požadované finance,“ vysvětlil
Jan Paparega a dodal: „Před několika dny jsme se sešli s rodiči
sportovců z hokejového klubu
a krasobruslařů a vše jsme jim
vysvětlili.“
Sdružení Mostečané Mostu:
Nejsme v komisích – takto
transparentnost nevypadá

V Mostě se nachází celkem
dvanáct elektro kontejnerů.

Opozice vyjádřila znepokojení s obsazením svých členů v poradních orgánech města. „Do
současných komisí, které jsou poradními orgány rady města, jsme
byli obsazeni do čtyř z nich - do
komise sportu, prorodinných aktivit, národnostních menšin a do
komise finanční. Nemáme místo v komisích, kde se řeší prodej
majetku, v komisi investiční, komisi rozvoje města ani v komisi
dopravy. Je to skutečnost, která se
v Mostě nikdy neudála, ať tu bylo
jakékoliv vedení města,“ zdůraznila zastupitelka za SMM Irena
Čapková a doplnila: „Pokud se
mluví o transparentnosti, pak
v tomto případě nevíme, co si
o tom máme myslet. Takto transparentnost nevypadá.“

Severočeši Most: Nic netransparentního na tom nevidíme
Podle primátora Jana Paparegy nevidí vládnoucí koalice
na obsazení komisí, jako poradního orgánu rady, nic netransparentního. „Obsazení jednotlivých komisí je otázkou koaliční
dohody. Do komisí byli předně
obsazeni odborníci z řad koaličních partnerů. Volná místa v komisích byla následně doplněna
odborníky z řad nominovaných
ODS, ČSSD a SMM.“
Sdružení Mostečané Mostu:
Jsou v orgánech, ale s Mostem
nemají nic společného
Kritika se snesla i na obsazování pozic v orgánech společností s majetkovou účastí města.
„Nikdy předtím se také nestalo,
aby město do orgánů společností jmenovalo lidi, kteří nemají
s městem Most nic společného.
Nemají tady trvalé bydliště a budou rozhodovat za občany města
Mostu, budou rozdělovat miliony
za obyvatele Mostu. V dopravním podniku jsou tři lidé, kteří
nejsou z Mostu, jsou tam lidé
z Košťan, Lomu a Litvínova, a to
i ve funkci předsedy představenstva. Takoví lidé vědí o fungování dopravního podniku pramálo.
Zaráží nás, že vládnoucí koalice
v řadách svých kandidátů a zastupitelů má dost schopných lidí,
kteří by mohli tyto funkce vykonávat, jsou z Mostu a problematiku znají, přesto nominováni
nebyli,“ upozornil ještě Miroslav
Fencl ze SMM.
Severočeši Most: V orgánech
jsou lidé vzdělaní a dostatečně
schopní
Podle primátora Jana Paparegy platí v případě orgánů
společností města to, co již bylo
řečeno na zasedání zastupitelstva. „K této poznámce jsme
se již vyjadřovali při zasedání
Zastupitelstva města Mostu dne
18. 12. 2014. Personální obsazení v orgánech společností, ve
kterých má město Most majetkovou účast, vzešla z výsledku
koaličních jednání. Je potřeba
říci, že orgány společností podléhají vrcholnému orgánu, kterým
je valná hromada, tj. akcionáři,
jímž je město Most. V orgánech
společností jsou lidé vzdělaní
a dostatečně schopní. Jsme přesvědčeni, že tito lidé budou vykonávat své funkce svědomitě
a řádně, ku prospěchu obyvatel
města Mostu.“
(sol, red)
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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

Krizová linka 116 000 pomáhá
stovkám rodin, i na severu Čech
MOSTECKO/ČR – Novou službu, která pomáhá dospělým chránit
děti, mohou využívat lidé bezplatně a po čtyřiadvacet hodin denně.
Zavolat mohou telefonickou Linku Ztracené dítě 116 000. Krizová
linka je určena nejen pro rodiče, prarodiče, příbuzné a blízké dětí,
ale také pro pedagogy či sociální pracovníky.
Hlavním cílem linky Ztracené dítě je ochrana dětí a jejich
práv na bezpečné a spokojené
dětství. „Staráme se o problematiku dětí pohřešovaných a ohrožených, ale jsme také linka pro
rodinu. Mohou k nám volat děti
a mladiství, když se něco děje.
Především se na nás obracejí
rodiče, prarodiče, tety, strejdové,
učitelé, rodinní příbuzní a kamarádi či sousedé…Naše linka jednoduše reaguje na potřeby střední generace, která řeší problémy
spojené s rodinou. Dosud tady
žádná takováto pomoc nebyla,“
uvedla vedoucí Linky Ztracené
dítě Lucie Hermánková. Linka

hlasem z anonymity může vystoupit a pak věci můžeme řešit
dál,“ podotýká Lucie Hermánková. Takovým volajícím linka
poskytuje v první fázi nejen
emocionální pomoc a podporu, ale také potřebné informace, které dotyční nevědí a linka
jim je poskytne. Situaci pak
sami klienti často vyhodnotí za
vážnou a z anonymity vystoupí. „V takovém případě může
pracovník linky okamžitě začít
spolupracovat s oddělením sociálně právní ochrany dětí, s policií
a podobně. Pokud shledáme, že
je dítě ohroženo, kontaktujeme
policii, OSPOD ad. Jsme aktiv-

prý nejvíce. „Celkem 40 procent
případů, které řešíme, je rodičovský únos. V ČR to není trestný
čin. Tedy to, že si jeden z rodičů vezme dítě a odjede s ním
za hranice. V jiných státech už

lajících se pak řeší jiné výchovné problémy u dětí. „Stává se,
že k nám volají problematické
rodiny, kdy rodič situaci nezvládá. Někdy volají maminky samoživitelky, které toho mají moc,

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ

 116 000

ale takové chování může být
kvalifikováno jako trestný čin,“
upozornila Lucie Hermánková.
Mezi únosy se řadí i případy,
kdy je dítě svěřeno do péče jednoho rodiče, druhý má soudem

jsou přetížené a než aby křičely
na děti, zavolají nám, což je velmi pozitivní. Z toho je patrné, že
mají zájem na tom, aby to neodnášelo jejich dítě,“ uvedla na příkladu Lucie Hermánková.

Zavolat 116 000
dříve, znamená
lépe

Ilustrační foto.
je bezplatná a funguje nepřetržitě. Využívají ji lidé po celé ČR.
Za více než roční fungování se
na tuto pomoc obrátilo zhruba
půldruhého tisíce lidí. Více než
polovina volajících, 58 procent,
se na linku obrací opakovaně.
Volají na ni i lidé z Mostecka
a severu Čech. „Co se týče kauz
z Mostecka, obrátilo se na nás
již několik pedagogů, kteří chtěli anonymně zkonzultovat své
názory ohledně některých žáků
a jejich rodin,“ potvrdila vedoucí linky. „Konkrétně se v těchto případech jednalo o šikanu
v různém stádiu vývoje - jednak
o náznaky, jednak o skutečně
velmi pokročilou formu fyzické
šikany, podezření ze sexu mezi
spolužáky, z nichž dívka byla nezletilá. Také se jednalo o pomoc
žákovi, jehož rodiče jsou pravděpodobně závislí na alkoholu,“
vyjmenovala konkrétní případy
Lucie Hermánková.

Anonymní volání
mění klienti na
adresné

Nová linka na Slovensko
z Mostu, přes Prahu a Brno

do Bardejova
Informace najdete na našich stránkách:

Specifikem linky Ztracené
dítě je, že na rozdíl od jiných
krizových linek klienti, kteří se
na linku obrátí, často vystupují
z anonymity. „Zpočátku pracujeme s klientem anonymně.
V okamžiku, kdy zjistíme, že se
v dané rodině skutečně něco děje
a volající, pokud je blízký rodině,
pochopí, že je opravdu potřeba
začít něco dělat, protože dítě je
ohrožené, v tu chvíli s jeho sou-

ní, spolupracujeme s nimi, píšeme si, dáváme podněty, aby se
věc prošetřila, podáváme trestní
oznámení na policii a provádíme
další administrativní úkony,“ vysvětluje vedoucí linky.

Nejčastěji se
řeší rodičovské
únosy, přibývá
ale sexuálního
zneužívání
Prioritně je krizová linka
116 000 zaměřena na prevenci
útěků a únosů. „Jednak se jedná o únos cizí osobou. Takový
případ jsme dosud ale neřešili.
A druhou skupinou jsou únosy
rodičovské. Nejsou to únosy, které
by byly kvalifikovány jako trestný
čin. Jde o únosy dětí po rozvodu,
ale i dětí, jejichž rodiče manželé
být nemusí. Vždy se jedná o to,
že v rámci nějakých sporů jeden
z rodičů dítě vezme a odveze někam pryč, i mimo republiku,“ vyjmenovala Lucie Hermánková.
Linka 116 000 v ČR je součástí
celoevropské sítě linek 116 000,
je provozována podle regulí zastřešující evropské organizace
Missing Children Europe. Tato
síť linek účinně spolupracuje
právě v případech rodičovských
únosů mimo republiku s ostatními linkami 116 000 v zahraničí a státech EU. „Naposledy jsme
řešili případ, kdy matka vzala
dítě a odjela s ním do Rakouska,“ uvedla Lucie Hermánková.
Případů rodičovských únosů je

určený styk s dítětem v určitou
dobu a stane se to, že dítě jeden
rodič druhému nepředá, vrátí
ho pozdě a podobně. „Jsou situace, kdy se nestane nic. Někdy si
ale rodiče dělají naschvály a přes
dítě si vyřizují své účty,“ upozornila vedoucí linky. Mezi druhou
nejčastější skupinu volajících na
krizovou linku, zhruba kolem
třiceti procent, jsou případy
týkající se týrání či zneužívání
dítěte a také sexuálně rizikové
chování.
Se zbývajícím procentem vo-

Viděli jste tohoto chlapce? Volejte 116 000! Zmizel
v září ze svého domova na
Maltě společně s maminkou. Mohl by se nacházet
i na území ČR. Jméno: Jonathan Oskar Ytterholm
Kümmert
Věk: 5 let, na pravé tváři
má výrazný důlek.

Linka Ztracené dítě se snaží klást větší důraz na prevenci
sociálně patologických jevů.
Apeluje na veřejnost, aby se obracela na linku včas, kdy je problém v počáteční fázi. „Lidé se
na nás mohou obrátit už ve fázi,
pokud zaznamenají, že se v rodině teprve začíná něco dít, schyluje se k rozvodu a rodiče mají
mezi sebou vleklé konflikty. Je
to mnohem lepší, než čekat, než
se situace vyeskaluje natolik, že
jeden z rodičů vezme dítě a odjede s ním pryč,“ potvrzuje Lucie
Hermánková. Ačkoliv nejpočetnější jsou případy únosů, přibývá podle vedoucí linky stále častěji sexuálního zneužívání dětí.
„Nejvíce jsme řešili během doby
našeho fungování rodičovské
únosy. Nyní ale zaznamenáváme
pokles a naopak přibývá sexuálního zneužívání, nebo trablů dětí
jako je týrání, zanedbávání, šikana apod.,“ podotýká vedoucí.
Nejčastějšími klienty linky Ztracené dítě jsou rodiče. Zvyšuje
se ale prý stále více i procento
volajících z řad veřejnosti. „Veřejností míníme někoho, koho se
přímo problém netýká, ale nějakého problému v okolí si všimne,
což je velmi dobře. Volají k nám
i samotné děti, když se něco děje.
A spolupracující s námi i profesionálové, například sociální
pracovníci, pedagogové apod.,“
zmínila ještě Lucie Hermánková. Podle zkušeností pracovníků
linky patří mezi nejohroženější skupinu dětí děti do pěti let
věku. Následuje po ní skupina
dětí od 10 – 15 let. „Většinou je
problém v rozpadajících se manželství, kdy jsou děti ještě malé.
Zvlášť v případě mezinárodních
manželství. Češka žije v zámoří,
dítě se narodí za hranicemi a ona
se chce vrátit, protože záhy zjistí, že manžel je agresor. Častější
jsou spory v rodinách, kde je dítě
malé nebo se jedná o předškoláky.
Zde je nebezpečí únosu mnohem
větší,“ říká Lucie Hermánková.
Na linku Ztracené dítě se během uplynulého roku obrátilo
1300 kontaktů. V deseti procentech případů se obracejí klienti
na pracovníky linky písemně,
nebo zpětně reagují pracovníci linky směrem ke klientům,
pokud jim zasílají různé druhy
dokumentů. „Stává se také, že
klientům voláme zpátky – tehdy
se už nejedná o anonymní hovor.
Informujeme je například, jak
dopadlo šetření na policii apod.,“
doplnila ještě Lucie Hermánková.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství
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Ztráty a nálezy – člověk žasne,
co všechno lidé ztratí
MOST – Peněženky, mobily, průkazky, čipy, klíče, peníze, oblečení
nebo dokonce urnu či invalidní vozík. To všechno Mostečané ztrácejí nebo zapomínají v dopravních prostředcích či na jiných místech. Tyto a mnohé další nálezy si mohou majitelé ztracených věcí
vyzvednout na magistrátu města na oddělení hospodářské správy.
Sem se mohou obrátit i lidé s nálezy.
Na oddělení hospodářské
správy Magistrátu města Mostu v současné době evidují 283
ztrát a nálezů. Čtyři nálezy
museli úředníci z hygienických

pomínají věci také v dopravních
prostředcích, jedná se o části oblečení, deštníky, děti pak hlavně
pomůcky do škol a na kroužky,“
vyjmenovala nejčastěji naleze-

prozradila šéfka odboru vnitřní
správy s tím, že od 1. ledna 2014
je doba, po kterou jsou ztráty
a nálezy evidovány a uschovány, 3 roky. Pokud se do té doby
vlastník nepřihlásí, přechází věc
do majetku obce nebo nálezci,
který při předání nálezu obci
o to požádal.
Výjimkou mezi nalezenými
a odevzdanými věcmi nejsou
podle úředníků prý ani finanč-

Mezi nálezy jsou aktuálně i
tato dvě kola či pneumatiky.
důvodů zlikvidovat. Jen za
uplynulý rok se nashromáždilo
na tomto oddělení 171 nálezů
a ztrát. Aktuální seznam věcí,
které lidé poztráceli, visí a je
průběžně zveřejňován na úřední desce města. Některé ze ztrát
a nálezů předávají zaměstnanci
úřadu na oddělení správních
činností. Jedná se především
o nalezené doklady, jako je občanský průkaz, řidičský průkaz,
technický průkaz k motorovému vozidlu a cestovní doklady.
„Mezi nejčastěji nalezené věci,
které na úřadě schraňujeme,
patří peněženky, mobily, různá
pouzdra na doklady, průkazky,
čipy, klíče a další. Lidé často za-

Tyto a podobné věci ztrácejí
lidé v dopravních prostředcích.
Většinou jde o tašky a oblečení.

né věci Nikol Schlehöferová,
vedoucí odboru vnitřní správy magistrátu města, pod nějž
spadá i oddělení hospodářské
správy. Nejen tyto věci si mohou jejich majitelé přijít na úřad
vyzvednout. Mezi nálezy se čas
od času objeví i méně obvyklé
věci a kuriozity. Někdy nad nalezenými věcmi kroutí úředníci
nevěřícně hlavou. Například
jako u nalezené pohřební urny
či invalidního vozíku. „Urna
byla prázdná a vypadala nepoužitě, nikdo se o ni nepřihlásil,
a tak prošla likvidací. Byla přijata do ztrát a nálezů v roce 2013
a v té době byla lhůta pro úschovu nalezených věcí 6 měsíců,“

ní hotovosti. Potvrzují tak skutečnost, že poctiví nálezci ještě
nevymřeli. „V současné době se

si peníze odložil na střechu auta
a odjel. Když došel na poštu, zjistil, že obnos nemá.“

Ztratili jste něco?
Zkuste zajít na
magistrát…
Lidé, kteří naleznou nějakou
ztracenou věc, předávají nález
jak na oddělení hospodářské
správy, tak také na Městskou
policii Most, nebo je vhazují do
schránek městské policie. Ta
poté následně předává nálezy na
magistrát. Na úřad se dostane
nemálo nalezených věcí i z dopravního podniku. Jde o věci,
které lidé zapomenou v MHD.
Stejně postupují i České dráhy
nebo také Policie ČR a další subjekty. „Vlastník, nebo ten, kdo věc
ztratil, se musí prokázat dokladem totožnosti, popíše místo ztráty, přibližný čas, popíše ztracenou
věc, například nápis, barvu, obsah, telefonní číslo, opotřebení,
chybějící nebo poškozenou část,
poskytne foto a podobně,“ vyjmenovala vedoucí odboru vnitřní
správy, jakým způsobem úřad
postupuje při předávání nálezu
zpět majiteli. Služba, kterou zajišťuje město pro své občany, je
i podle ohlasů lidí a šťastných
majitelů užitečná a potřebná.
Třebaže se už někteří lidé smířili
se ztrátou, mohou být nakonec
i příjemně překvapeni. Proto by
neměli váhat a zajít se na magistrát zeptat. Může se tak nakonec
zjistit, že ztracená věc skončila

Oddělení ztrát a nálezů najdou
občané na magistrátě v ulici
Radniční ve druhém patře.
na našem oddělení hospodářské správy nachází dva finanční
obnosy, o které se zatím nikdo
nepřihlásil. Obě částky občané
nahlásili na městskou policii
a ta je předala na naše oddělení
k agendě ztrát a nálezů,“ potvrdila Nikol Schlehöferová a ještě
dodala: „Pamatuji si případ, kdy
před pár lety jedna žákyně našla
zhruba 12 000 korun ráno při
odchodu do školy, informovala
otce a přinesli spolu obnos na
magistrát. K těmto penězům se
pak přihlásil jejich majitel, který

právě zde. „Občané, kteří něco
důležitého ztratí, se na nás obracejí často, nechávají na sebe
spojení, většinou telefonní číslo…
V případě, že se k nám hledaná
věc dostane, zpětně kontaktujeme majitele a věci předáme.
Lidé k nám chodí ale i osobně,“
podotýká Nikol Schlehöferová
a dodává: „Považujeme fungování ztrát a nálezů za velmi pozitivní, jelikož tato činnost má smysl.
Velice nás uspokojuje, že občané
často poděkují.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Noční můra
Vzbudil se uprostřed noci. Tichem pokoje ještě dozníval jeho
výkřik. Studený pot mu smáčel vlasy. Třásl se. Pomalu vstal
a došel do kuchyně, aby si natočil sklenici vody. Zrychlený tep
se mu uklidňoval jen zvolna. Posadil se s cigaretou k oknu a díval se do tmy zahrady. Ve svém
snu viděl podobnou
zahradu. Viděl svou
matku s baterkou
a sám sebe, jak pod
jedním z keřů kope
mělkou jámu. Byl
ještě malý chlapec.
Neměl sílu vykopat
pořádný hluboký
hrob a jeho matka
spěchala. Sen se
mu často opakoval.
Vracel se v různých
podobách. Někdy končil, když
matka do jámy hodila ztýrané
tělíčko jeho malé sestry, jindy
v jámě skončila právě narozená
dvojčata. Potáhl kouř z cigarety,
až její konec rudě žhnul do tmy
noci. Vzpomínal na své dětství.
Jeho sny byly jen útržky hrůz,
které jako malý chlapec prožíval. Jeho matka byla zrůda. Tedy
zrůda jen povahou. Jinak byla
krásná a muži z ní šíleli. Když
se dokázala chovat mile a držet
svou zlobu a krutost na uzdě, zahrnovali ji ctitelé dárky a penězi.
Nikdy to ale nevydržela dlouho.
Často se proto stěhovali. Matka
stále hledala nové místo k žití.
Místo, kde by ji nikdo neznal
a hlavně, kde by lidé nevěděli,
kolik má vlastně dětí. Někdy ji
podezíral, že je ani nepočítala.
On byl nejstarší. Všechny je bila
a trápila, jeho ale nejméně. Byla
opatrná. Jeho otec o něj stál a bojoval se soudy, aby si ho mohl
odvézt domů. Nemohla si dovolit ublížit mu nějak moc. Občas
bití, výhružky. Sourozenci, kteří
neměli zastání, na tom byli hůř.
Vybíjela si na nich své záchvaty
vzteku a zuřivosti. Týrala je hlady i zimou. Mstila se jim, když
ji nějaký další milenec odhalil
a opustil. Rozárku ubila, když
byly sestřičce čtyři roky. Sestru
miloval, vypadala jako anděl.
Měla matčiny vlasy i oči a mírnou usměvavou povahu. Matka
mu tenkrát nařídila vykopat pro
sestru hrob na zahradě domu,
kde právě žili. Řekla mu, že jestli
neposlechne, nebo jen něco cekne, další hrob bude pro něj. Když
bylo po všem, řekla mu ještě, že
teď je její spoluviník. Otec by se
ho zřekl, kdyby se dozvěděl, co
udělali a on by skončil v pasťáku.
Od toho dne ho začaly pronásledovat ty strašné noční můry.
Hrob musel kopat ještě několikrát na různých místech. Matka
se tak zbavila čerstvě narozených
dvojčat. Miminkům dovolila žít
jen pár hodin. Zatímco odpočívala po porodu, který zvládla
sama v koupelně starého bytu,
on se o děťátka postaral. Umyl
je a zabalil do přikrývek. Přál
si, aby si je matka nechala. Byla
to tak krásná děťátka. Nevěděl,
jak je zabila. Když se vzbudila,
vyhnala ho z pokoje. Za chvilku
přestala dvojčata plakat. Strčila
je do igelitové tašky, on musel
vykopat hrob. Několikrát se
zbavila dětí ještě dřív, než se narodily. Říkala mu, že nesnáší to
dlouhé období, kdy její tělo mrzačí dítě, které v ní roste. Když se
jí podařilo zbavit se plodu, byla
spokojená. A on musel zakopat
další tašku nebo krabici. Bylo
mu osm let, když se matka vrátila domů od soudu s tváří pokřivenou vztekem. Bydleli tenkrát
ve velkém městě. Doufala, že je
tam jeho otec nenajde. Spletla se.
Líčila mu jeho otce jako strašné-
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ho muže, který ji pronásleduje
a jeho zabije. Chtěla, aby se ho
bál. On už ale nemohl prožívat
nic horšího. V noci ho budily
vzpomínky na mělké hroby, do
kterých pochovával své sourozence. Na těle mu světlaly modřiny, které mu matka udělala
řemenem nebo klackem, tím, co
měla právě po ruce.
Bylo mu jedno, co
s ním otec udělá. Jen
když nebude muset
matce pomáhat. Tátu
do té doby viděl jen
několikrát. Z doby,
kdy krátce žil s jeho
matkou, si ho nepamatoval. Zdál se mu
laskavý, byl klidný,
velký a silný. Posadil
ho do auta a odvezl
ho pryč. Celou cestu mu vyprávěl o novém domově. O své ženě,
která se na něj těší, zná ho z fotek
a miluje ho už dávno. O bratrovi,
který se teprve nedávno narodil.
Bydleli v domě na předměstí. Cítil se tam šťastný, i když moc nemluvil. Bál se, že jeho nová rodina pozná, co je zač. Spoluviník.
V noci se budil s křikem. Jeho
táta tam ale vždy byl, bral ho za
ruku, hladil ho po čele. Postupně
se uklidňoval, mohl chodit do
školy, mít kamarády. Jeho sny
a vzpomínky se stáhly do kouta
jeho mysli. Byly ale tam. Neztratily se. Číhaly na svou chvíli. Ta
přišla, když mu bylo osmnáct.
Otec, jeho nová matka a bratr se vraceli z víkendu domů.
On s nimi nejel, zůstal tenkrát
u kamaráda. Do osobního auta
vrazil kamion. Všichni byli na
místě mrtví. Zůstal zase sám. Už
první noc, kterou trávil v opuštěném domě, se jeho noční můra
výsměšně vynořila a nedopřála
mu odpočinek. Od toho dne se
vracela stále častěji. Byl jediný
dědic. Zdědil dům i našetřené
peníze. Žil sám. Začal studovat,
jak si jeho otec vždy přál. Přestal
se stýkat s lidmi. Myslel jen na
školu a na svou matku. Nemohl
se té myšlenky zbavit. Nakonec
přestal chodit do školy a zavřel se
v prázdném domě. Ven vycházel
jen nakupovat nejnutnější. Ráno,
po noci, kterou proseděl u okna
s výhledem do zahrady, začal
matku hledat. Nebylo to snadné.
Uměla za sebou zametat stopy.
Nakonec ji objevil. Dokonce bydlela nedaleko. Téměř v sousedním městě. Sledoval ji, vyptával
se sousedů. Žádné dítě, žádný
manžel. Pomyslel na dva sourozence, které opouštěl, když si pro
něj jeho otec přijel. Pomyslel na
další mělké hroby. Kdo je asi vykopal. Jeho matce roky nijak neublížily. Pořád byla krásná a jistě
neměla o muže nouzi. Domů se
vracela noc co noc z nedalekého
baru s jiným mužem. Věděl, že jí
za sex platí. To byl vždy její způsob obživy. Trpělivě čekal. Konečně šla jednu noc sama. Byla
opilá. Když vystoupil z úkrytu,
nepoznala ho. Rozhalila kabát
a nabídla mu své zboží. Držel
tvář ve stínu a kývl na její nabídku. Ukázal jí peníze. Pozvala
ho do bytu. Tiše prošli tmavou
chodbou. Odemkla a pustila ho
dál. Když se začala svlékat, vytáhl nůž, který si přinesl a prořízl
jí hrdlo. Díval se na ni, dokud
nezemřela. Opatrně zavřel dveře
a stejně tiše, jak přišel i odešel.
Tu noc spal klidně. Jeho noční
můra se ztratila. Věděl, že pro
něj může policie přijít, ale také
nemusí. Nenechal žádné stopy
a vraždu staré prostitutky si policie nemusí spojit s jejím synem,
se kterým se naposledy viděla,
když mu bylo osm.
(pur)
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HIPODOM MOST a.s. přijme zaměstnance na pozici:

Administrativní pracovník/pracovnice
Náplň práce:
•
administrativní podpora vedení společnosti - evidence pošty,
příjem, výdej
•
zpracování zápisů z porad, vyřizování telefonů, emailů
•
správa všech dokumentů společnosti – objednávky, smlouvy
•
příprava smluv a kontrola jejich plnění
•
správa webových stránek
•
zajištění chodu kanceláře
•
organizace dostihových dní a komunikace s nadřazeným
dostihovým orgánem
•
zpracování dotací
Požadujeme:
•
minimálně SŠ vzdělání
•
velmi dobrá znalost MS Ofﬁce (zejména Excel a Word – práce
s tabulkami, ﬁltry, vzorce)
•
řidičský průkaz skupiny B
•
Loajalita, zodpovědný přístup
•
Spolehlivost, samostatnost a preciznost
•
zkušenosti v oblasti administrativy výhodou
•
znalost cizího jazyka výhodou
Nabízíme:
•
Práce na HPP (pracovní smlouva na dobu určitou)
•
Motivující ﬁnanční ohodnocení
•
Příjemné pracovní prostředí v sídle společnosti
•
Místo výkonu práce v Mostě
•
Nástup možný ihned nebo dohodou

s.r.o

Strukturovaný CV a motivační dopis zasílejte na adresu as@hipodrom.cz

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

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

Škodnou nejsou prasata,
ale hlavně čtyřkolkáři
MOSTECKO – Zatímco myslivci z ostatních koutů republiky mají
vrásky na čele z přemnožených divokých prasat, na Mostecku a
Litvínovsku problém není. Podle lesníků jsou počty divočáků standardní a upravují je hony. Škodnou jsou prý pro lesníky naopak
lidé, hlavně „čtyřkolkáři“.
S přemnoženými divočáky si
v okolí Mostecka starosti myslivci nedělají. Pokud se někde
vyskytnou ve vyšší míře, mohou
je odlovit. Černá zvěř ale prý
u nás přemnožena není. „Divoká prasata se mnohou střílet
celoročně. Jedná se ale o tzv. lončáky (pozn. černá zvěř do 1 roku
plus selata), a to do zhruba třiceti třiceti pěti kil. Bachyně jsou
hájené, ty se nestřílejí, pokud
není povolený jejich odstřel,“ podotýká ředitel Správy městských
lesů Most Erich Ulbert. Divoká
prasata jsou podle myslivců ale
užitečná pro les, na rozdíl od
škod, které mohou způsobovat
zemědělcům. „Přemnožená jsou
prasata nikoliv pro nás jako pro
lesníky, ale pro zemědělce. V lese
žádnou škodu nedělají, naopak.
Rozrýpou zeminu, a vzhledem
k tomu, že žerou bukvice, tak se
semena (nesežraná) dostanou
do minerální země a tím pádem
vznikají samostatné stromky,
přirozený nálet. Les se tak zalesňuje. Přirozenou cestou se
semena bukvic uchytí na listech
spadaných na zemi, ale tady
často během teplých měsíců usychají,“ upozornil ředitel Ulbert.
S divočáky jako se škodnou se
setkávají spíše zemědělci, nebo
také řidiči. Divoké prase je noční zvíře a putuje hlavně v noci.
Je tak schopné urazit i třicetikilometrovou vzdálenost. Nedávno srazil řidič nákladního vozu
několik prasat najednou, bylo to
v noci u Sedlece. Na divoká prasata si stěžují zahrádkáři, protože jim porážejí ploty a podobně.
„Je to tím, že odpad házejí za plo-

ty, a prasata se pro tuto potravu
snaží dostat,“ podotkl dále Erich
Ulbert. Podle ředitele se v revíru, který obhospodařují a spravují městské lesy, vyskytuje na
60 kusů divokých prasat. „Prasata se většinou přes rok v lesích
nedrží, drží se v polnostech. Do
lesů se přesunují až v zimě, když
je půda na polích zmrzlá. Na po-

po lese. Poškozují lesní cesty, nálety a jezdí s nimi okolo krmelců
a plaší zvěř,“ postěžoval si ředitel
Ulbert a na řidiče apeluje: „Ze
zákona je vjezd na lesní a polní
cesty, které nemusí být opatřeny
značkou, zakázán.“
Přemnožení nejsou divočáci
ani v okolních revírech u nás,
které spravují Lesy ČR. Shodují
se ale v tom, že zvýšený výskyt
černé zvěře je u lidských obydlí. „Černá zvěř na většině našeho
území nemá přirozené nepřátele,
je velmi odolná vůči chorobám
a divoká prasata mají velkou re-

Kdy se loví černá
zvěř?
•
•

mladou černou zvěř
lze lovit celoročně
dospělou černou zvěř
pouze v honitbách,
kde je minimální
výměra lesních porostů 1000 hektarů

I přesto, že možnost kontaktu
černé zvěře s lidmi je spíše výjimečná, protože se zvěř setkání s lidmi vyhýbá, ke kontaktu
může dojít. Například s poraněnou zvěří nebo bachyní pečující
o selata. „V případě náhodného
setkání lidí s divočáky je vhodné
nepanikařit a pozvolna se skupi-

Kanci na Mostecku
přemnoženi nejsou.
lích sbírají potravu, kterou jsou
zbytky po řepě, kukuřici apod.,“
vyjmenoval Erich Ulbert. Škodnou pro místní lesní pracovníky
jsou ale stále častěji motorkáři.
„Co se týče škodné v lesích, tak
s pytláky už tolik nebojujeme.
Oka jsme nacházeli tak před dvěma lety. V poslední době máme
stále ale častější problémy s motorkáři, kteří jezdí čtyřkolkami

produkční schopnost. V důsledku
toho se černá zvěř dostává do
oblastí lidských sídel, kde snadno
získává potravu například i ve
formě odpadků,“ říká tiskový
mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík
a potvrzuje: „Černá zvěř je nájemci honiteb Lesů ČR průběžně lovena, v lesích spravovaných
Lesy ČR v regionu proto tato zvěř
není zatím přemnožena.“

ně vyhnout. V žádném případě
by lidé neměli divočáky jakkoli
dráždit, mohlo by dojít ke zranění,“ apeluje Zbyněk Boublík
s tím, že je možné případně
přivolat i hlídku městské policie a dispečinku současně sdělit místo výskytu divočáků. Při
setkání v lese je nejlepší místo
v tichosti opustit.
(sol)

Mostečánků se rodí stále méně,
v kurzu jsou jména Jan a Eliška
MOST – Statistiky narozených Mostečánků mluví za své. Na Mostecku se rodí méně dětí. V uplynulém roce se narodilo jen 581 dětí.
Nejoblíbenějším jménem, které dávali rodiče chlapečkům, se stal
Honzík. U děvčat vedla v loňském roce Eliška.
V roce 2014 se narodilo celkem 581 dětí s trvalým pobytem
v Mostě, 281 z nich byli chlapci,
300 bylo děvčat.
V roce 2013 se pak narodilo 629 Mostečánků, 318 bylo
chlapců, děvčat se narodilo 311.
Už předloni porodnost klesla,
a to o 25 dětí. V loňském roce
porodnost klesla o téměř padesát dětí, což je téměř dvojnásobek předloňského roku. Pozitivní statistiky vykázaly naposledy
rok 2009, kdy se narodilo 1 437
Mostečánků.
Co se oblíbenosti jmen týče,
historie se opakuje. Stejně totiž jako i v roce 2013 byl vloni
u narozených Mostečánků nejčastějším jménem u chlapců Jan
a u dívek Eliška. Na druhém místě za Janem, kterého vybrali rodiče pro své chlapce ve 22 případech, se na druhém místě usadil
Jakub v patnácti případech a třetí
Tomáš u třinácti Mostečánků.
Nejoblíbenějším jménem dívčím
se stala v roce 2014 znovu Eliška,
která zvítězila s počtem 14, za ní
jen o jediný případ skončila Karolína s 13 a jedenáctkrát vybrali
rodiče pro holčičku narozenou
v roce 2014 jméno Natálie.

Na druhém místě se v roce
2013 umístili Tomáš a Karolína,
na třetích místech pak v případě
chlapců Jakub a Matyáš, u dívek
Adéla a Veronika. V roce 2012
přitom byla jména Jan a Eliška
až třetí nejčastější. Největší oblibu si v roce 2011 získali Daniel
a Karolína. Poklesla obliba jmen
Lukáš, David, Adam, Ondřej,

Kateřina, Tereza, Markéta, Kristýna atd.
Prvním Mostečánkem letošního roku se stala Terezka Slunčíková, která byla zároveň prvním občánkem Ústeckého kraje
roku 2015 narozeným v Krajské
zdravotní, a.s. Terezce by se tak
mělo dostat dvojího obdarování.
Jako první Mostečanka letošního roku dostane kromě věcných
darů také finanční dar od města
Mostu. Jakožto první krajské miminko v síti nemocnic Krajské
zdravotní nyní odhlasovali radní

Ústeckého kraje předat rovněž
věcné dary a finanční částku ve
výši patnáct tisíc korun. „Letos rada rozhodla ocenit stejnou
částkou a věcnými dary i matku
prvního občánka Ústeckého kraje narozeného ve zdravotnických
zařízeních akciové společnosti
Krajská zdravotní. To zejména
z toho důvodu, že společnost Krajská zdravotní představuje nejrozsáhlejší síť porodnických zařízení
napříč Ústeckým krajem,“ uvedla
Lucie Dosedělová z kanceláře
hejtmana Ústeckého kraje. (sol)

V roce 2014 se v Mostě narodilo 581 dětí.
Ilustrační foto.
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Mezibořská sjezdovka čeká na sníh porušené paragrafy
MEZIBOŘÍ – Nejbližší sjezdovka, kam lidé z Litvínova i okolí dojedou
i městskou hromadnou dopravou, je v Meziboří. Jižní svah s nádherným výhledem má ale oproti horským střediskům nevýhodu. Svah
je teplejší, a tak když nesněží i na technický sníh musí v Meziboří
čekat.
Špatné sněhové podmínky
letošní zimy trápí provozovatele zimních areálů. Kvalitním
přírodním sněhem se letos
nemůže pochlubit ani většina
horských středisek, která se
spoléhají na umělý sníh. Bez
sněhu je také sjezdovka v Meziboří. „I provozovatelé mezibořské sjezdovky se s vypětím
snažili uvést areál do provozu
a v posledních čtyřech dnech

starého roku intenzivně zasněžovat, jak jim dovolily klimatické podmínky. S novým rokem
však přišla obleva a připravená
dolní polovina sjezdovky, která
byla vysněžená cca 40-50 cm
technickým a částečně i přírodním sněhem, se opět zazelenala.
Máme dvě sněhová děla, jejichž
parametry nám dovolují zasněžovat, pokud teplota vzduchu
klesne pod -5 stupně Celsia. Vliv

na možnost zasněžování má
i poměrně teplá voda z pramenů
nad sjezdovkou. Větší lyžařské
areály disponují moderní technikou, umožňující zasněžovat
již s teplotami těsně pod nulou.
V tomto ohledu máme ještě
rezervy,“ říká místopředseda
TJ Baník Meziboří Miroslav
Kondr. Kdyby ale začal padat
sníh, jsou v Meziboří okamžitě
připraveni spustit vlek. „V podstatě stačí utáhnou sníh rolbou,
pověsit kotvy a jedeme,“ slibuje Miroslav Kondr. Na zimu
se připravovali v Meziboří už
v létě, kdy byly v některých
partiích sjezdovky provedeny

zemní úpravy, které srovnaly
hrany a prohlubně. „Návštěvníci sjezdovky určitě nepřehlédnou, že jsme vyměnili rolbu za
silnější a modernější verzi. Na
konci roku 2014 se podařilo vyřešit letitou slabost areálu, a to
navýšení kapacity napájení z 80
A na 205 A. Díky tomuto posílení jsme oproti minulosti schopni
zasněžovat a zároveň provozovat vlek včetně nočního osvětlení,“ říká dále Miroslav Kondr.
Informace o jízdném včetně
pohledu kamery nasměrované
na dolní stanici jsou na webových stránkách www.banikmezibori.cz.
(pur)

Mezibořská sjezdovka čeká na přírodní sníh.

Zlodějům lup
naservírovali
LITVÍNOVSKO – Policie
v Mostě šetří případy krádeží,
kdy poškození obyvatelé sami
zlodějům nahrávají. „Nezamčený šuplík pracovního stolu
přilákal neznámého zloděje,
který minulý týden v jedné kanceláři odcizil finanční hotovost
ve výši několika tisíc korun,“
sdělila policejní mluvčí mostecké státní policie Ludmila
Světláková. Druhý případ krádeže se stal v obci na Litvínovsku, kde v jednom z rodinných
domů ukradl zloděj peněženku
z obývacího pokoje. „Zloděj
využil nestřeženého okamžiku
a peněženky, která volně ležela
na sedací soupravě, se zmocnil,
zatím za nezjištěných okolností.
V portmonce byly peníze a různé osobní doklady,“ informovala
dále policejní mluvčí. Krádež
teď vyšetřuje hamerská policie.

Ze školy si dělali
„holubník“
MOST – Vzdělání svých ratolestí podceňují rodiče dvou
dětí z Mostu. Děti mají stovky
neomluvených hodin ve škole.
„Muž ve věku 36 a 37letá žena
od školního roku 2013 do současné doby umožnili svým dvěma
dětem vést zahálčivý život, kdy
porušili svou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
a nedohlíželi řádně na povinnou
školní docházku svých chlapců.
Nezletilí vykazovali stovky omluvených i neomluvených hodin
v jedné základní škole, kam měli
docházet,“ informovala o případu policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Policie na základě
výsledků šetření oba rodiče obvinila z přečinu ohrožování výchovy dítěte.

Za mobily
inkasoval, zboží už
nepředal
MOST – Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z trestného činu podvodu 32letého
muže z Mostu. Ten si peníze
obstarával podvodným způsobem, když přes internet nabízel
zboží, které přitom vůbec neměl. Na jeho inzeráty nabízející
mobilní telefon a herní konzole
reagovalo pět osob. Těm přislíbil zboží zaslat oproti úhradě
celkové ceny. Peníze inkasoval,
zboží neodeslal. Přišel si na 23
tisíc korun, které použil pro
svoji potřebu. Mostečan je stíhán na svobodě. Policisté varují
a apelují na občany, aby byli při
objednávání zboží přes internet
obezřetní a o prodejci si zjistili
co nejvíce informací, četli na
obchodníky recenze a aby neposílali peníze předem. Tím se
mohou snadněji vyhnout pofiderním nákupům, šizuňkům
a podvodníkům.

Policie hledá
zloděje z herny
MOST – Po neznámém pachateli pátrají policisté mosteckého obvodního oddělení.
Ten v uplynulém týdnu ukradl
v jedné mostecké herně hotovost. „Do objektu v centru Mostu
přišel krátce po poledni. Hrál na
automatech a pak si šel k baru
pro cigarety. Když se barmanka otočila, tak sáhl do pokladny
a odcizil peněženku s finanční
hotovostí. Poté z herny utekl. Obsluhující žena vyběhla za ním,
lapka byl ale rychlejší,“ popsala
případ policejní mluvčí Ludmila Světláková. Zloděje kolem
30 let a světlých krátkých vlasů
nyní hledá mostecká policie.
(sol)

Gymnázium se dočká nového hřiště
LITVÍNOV – Letos by konečně mělo litvínovské gymnázium dostat
nové hřiště, o kterém se mluví už několik let. Moderní sportoviště
s umělým povrchem vyroste na místě původního, dávno nefunkčního hřiště. Vyjde na deset miliónů korun a náklady uhradí Ústecký
kraj.
Hřiště bude rekonstruováno
na pozemku původního hřiště
u budovy gymnázia, sokolovny
a v blízkosti přilehlého zámeckého parku. S výstavbou hřiště

se začne v nejbližším termínu.
Bude mít vše, co multifunkční
hřiště má mít, včetně atletické
dráhy a dráhy pro in-line bruslení. Nebudou chybět ani záze-

mí a šatny. Společně se STREET WORKOUT hřištěm, které
na pozemku gymnázia postavila společnost PRO LITVÍNOV už na podzim loňského roku, vznikne příjemný
sportovní areál. „V souvislosti
s touto akcí dojde k povolenému kácení stromů a k některým
dalším terénním zásahům do
dané lokality. Investor i škola

se zavázali k náhradní výsadbě
stromů a dřevin i k úpravě terénu a okolí k následné spokojenosti občanů našeho města,“
uvedl v souvislosti s blížícím
se zahájením stavby hřiště
ředitel školy Jan Novák. Slavnostní otevření nového hřiště
je plánováno na začátek příštího školního roku.
(pur)

Padesátníci mají šanci na novou práci
ÚSTECKÝ KRAJ - Na podporu zaměstnanosti v Ústeckém kraji vzniká nový projekt. Pomůže nezaměstnaným starším padesáti let a
lidem, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných déle než šest měsíců.
Pro účastníky projektu je
připraveno poradenství v nezaměstnanosti, vzdělávací aktivity, pracovní diagnostika a také
24 podporovaných pracovních
míst. Inovativním nástrojem
projektu je individuální koučink. „Koučink je metoda vedení
klienta k individuálnímu řešení.
Princip spočívá v tom, že trenér
(coach) hledá s klientem nejlepší
řešení pro vzniklou situaci. Přičemž se trenér nesnaží ukazovat konkrétní řešení, ale hledá
cesty tak, aby řešení našel jeho
klient,“ vysvětlila novou metodu manažerka projektu Zuzana
Bařtipánová. Projekt byl zahájen v prosinci loňského roku
a ukončen bude 30. října 2015.
Určen není pro celý Ústecký
kraj, ale probíhá v Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem a Děčíně.
„Jedná se o skupinu nezaměstnaných, kteří jsou spolu s mla-

dými lidmi bez praxe na trhu
práce nejvíce znevýhodněni.
Chceme se proto zaměřit právě
na ně. Pro mladé lidi bez praxe
a pro lidi s hendikepem, ať už se
zdravotním či sociálním, jsme
připravili projekty už v loňském
roce a úspěšně pokračují i letos,“
komentoval nový projekt předseda Řídicího výboru Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje
Martin Klika. Do projektu by
mělo být zařazeno minimálně
140 lidí. „Předpokládáme ale, že
se nám podaří zařadit více lidí,
alespoň 160, protože zájem klientů Úřadu práce ČR o projekty
zaměstnanosti se v poslední době
zvyšuje,“ uvedla manažerka
projektu Zuzana Bařtipánová.

Projekt, jehož náklady jsou
vyčísleny na 9 718 tis. Kč.,
připravil Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje společně
s partnery, mezi kterými je také
Úřad práce ČR, krajská pobočka
v Ústí nad Labem.
Při obou předchozích projektech, které už byly zahájeny
v loňském roce a letos pokračují,
své síly při řešení problematiky
zaměstnanosti spojily samospráva zastoupená Ústeckým krajem
a státní správa zastoupená Úřadem práce ČR. První projekt
s názvem „Komplexní program
podpory zaměstnanosti cílových
skupin s handicapem na trhu
práce v Ústeckém kraji“ cílí na
pomoc občanům se zdravotním
handicapem a ženám s povinností péče o závislou osobu. Druhý projekt s názvem „ Komplexní
program podpory mladých lidí

na trhu práce v Ústeckém kraji“
je zaměřen na podporu mladých
lidí do 30 let věku. Klade si za cíl
podpořit aktivní zapojení mladých lidí na regionální trh práce.
V rámci projektu budou vytvořena nová, podporovaná pracovní
místa. Pro mladé lidi budou připraveny nové metody podpory
jejich aktivního postavení na
trhu práce přizpůsobené jejich
věkové struktuře, např. You Tube
CV, individuální koučink, praktika u zaměstnavatelů apod. Do
projektu budou zapojeni rovněž
studenti posledních ročníků
středních škol. Prostřednictvím
tří projektů, dvou pokračujících
z loňského roku a nového projektu Podpora přinesl Pakt zaměstnanosti spolu s partnery na
posílení trhu práce v Ústeckém
kraji bezmála třicet miliónů korun.
(pur)

Za záchranu dcery
děkovali rodiče i
starosta města
(Dokončení ze strany 1)
Ten třem zaměstnancům
města, kteří se na záchraně Nikoly podíleli, předal také odměnu. Přístup zaměstnanců Technických služeb Meziboří oceňují
rovněž rodiče zmíněné dívky.
„Chceme hrozně moc poděkovat Miroslavu Maternovi, Petru
Máderovi a Blance Liboměrské,
kteří jako jediní pomohli naší
dceři, když venku zkolabovala.
Dcera jela autobusem do Meziboří. Už v autobusu se necítila
dobře a ztratila vědomí. Nikdo
ze spolucestujících jí ale nepomohl, proto když se alespoň trochu
probrala, vystoupila ven, ale na
zastávce opět ztratila vědomí.
Naštěstí byli okolo tito lidé, kteří
pracují pro Technické služby Meziboří a naší dceři pomohli. Jsme
nesmírně vděční, že dceři poskytli první pomoc a zavolali záchranáře. S dcerou byli po celou dobu,
než přijela záchranná služba. Velice si jejich pomoci a obětavého
přístupu vážíme. Nepovažujeme
to za samozřejmost a jsme připraveni tuto pomoc vždy oplatit
každému, kdo by ji stejně jako
naše dcera potřeboval,“ poděkovali Jaroslava a František
Zborníkovi. Jaroslav Zborník

pak předal všem třem své telefonní číslo a požádal je, aby se
na něj kdykoliv obrátili, pokud
budou potřebovat pomoc. Svým
zachráncům děkovala také Nikola, která se neubránila slzám.
„Nemyslím si, že bychom udělali
něco výjimečného. Projížděl jsem
kolem zastávky, když jsem si
všiml bezvládné dívky. Zastavil
jsem a přivolal své kolegy. Nikolu
jsme zabalili do svého oblečení,
zavolali jí záchranku. Vedle dívky ležel její telefon, a tak jsme
kontaktovali také rodiče. Nic
jiného jsme neudělali. Jen obyčejnou věc, jakou by udělal každý,“ bránil se díkům, podle něj
přehnaným, Miroslav Materna.
Jaroslav Zborník ale vidí celou
věc jinak. „Naše Nikola už byla
podchlazená, když ji záchranáři převezli do nemocnice. Na
zastávce ležela dlouhou dobu.
V nemocnici byla tři dny. Nejednalo se o banální nevolnost.
Jsme nesmírně vděční, že se našli
dobří lidé, kteří jí pomohli. Velmi
si ceníme toho, že u ní zůstali až
do příjezdu záchranářů, že nám
volali a uklidnili nás. V našich
očích jsou to hrdinové,“ odmítl
skromnost Miroslava Materny
otec Nikoly.
(pur)
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Arakain & Lucie
Bílá v Citadele
XXXIII Tour 2015
LITVÍNOV – Ve čtvrtek 16.
dubna se můžete těšit na hudební senzaci letošního jara
– koncert skupiny Arakain a
popové star Lucie Bílé.
Arakain a Lucie Bílá opět
na jednom pódiu! Legenda
české metalové scény, kapela
Arakain, a nejpopulárnější česká zpěvačka a hvězda
první velikosti, Lucie Bílá, se
opět na jaře 2015 spojí! Lucie
se znovu stane právoplatnou
členkou kapely Arakain, se
kterou před 30 lety začínala. Naváže tak nejen na své
začátky, ale i na veleúspěšné
výroční turné Arakain XXX,
kdy s kapelou absolvovala,

jak celé jarní tour tak i největší koncert Arakainu roku
2012. Společné turné odstartuje 6. března 2015, bude čítat 24 koncertů a právem tak
aspiruje na rockovou hudební událost roku. Litvínovský
koncert začíná 16. dubna od
19 hodin ve společenském
sále, vstupné je 399 Kč. Akci
pořádá společnost Buldoci
s.r.o.
Vstupenky můžete zakoupit
v předprodeji v pokladně KD
Citadela Litvínov, v restauraci
Citadela Litvínov, v restauraci
Zimní stadion Bílina nebo na
www.ticketart.cz, www.ticketportal.cz, Arakain shop.

„Krysám s křídly“
v Litvínově končí
snadný život
LITVÍNOV – Snadný život na
půdách litvínovských domů a u
štědře nasypaného krmení končí litvínovským holubům. Město
jim totiž vyhlásilo boj. Začalo
od výzvy občanům, aby „krysy
s křídly“ přestali krmit a aby si
majitelé domů zajistili půdy a
otvory pod střechami. Pokud
hlad a nemožnost hnízdění nepřiměje holuby, aby se přestěhovali jinam, přistoupí město
k drastičtějším metodám.
Holubi v Litvínově se přemnožili. Mají tu totiž ideální
podmínky k životu. Hnízdí na
půdách domů v centru města, lidé je krmí, nic jim nechybí. „Musíme situaci začít řešit.
Přibývá stížností občanů na
přemnožení holubů. Způsobují škody na nemovitostech, ale
problémem jsou také z pohledu
hygieny,“ uvedl místostarosta
města Milan Šťovíček. Holubi
mohou na lidi přenášet řadu
závažných onemocnění. Říká se
jim proto také okřídlené krysy.
„Je několik možností, jak popu-

laci holubů regulovat. Můžeme
najmout sokolníka s dravcem,
chytat holuby do klecí a usmrtit
plynem, nebo v době hnízdění
napichovat vajíčka, což považuji
za nejúčinnější a nejrozumnější. Všechny tyto metody jsou ale
nákladné. Rozhodli jsme se proto
začít od toho, že holubům život
ve městě znesnadníme. Obyvatelé měst by je měli přestat krmit.
Také by si měli majitelé nemovitostí zajistit vletové otvory,“
nabádá místostarosta. Město
podle jeho slov jde občanům
příkladem. Na svých budovách
město zabezpečilo všechny vletové otvory pevným pletivem,
sítí nebo zasklením půdních
oken a vikýřů a opravilo střešní
krytiny. Stejně důležité je zabezpečení budov proti nasedání
holubů a zabránění krmení holubů. Město Litvínov na svých
nemovitostech v exponovaném
centru města tato opatření již
přijalo a aplikuje. Stejně tak postupuje i církev.
(pur)

Trhu práce pomohou
regionální observatoře
ÚSTECKÝ KRAJ – Pakty zaměstnanosti v některých krajích fungují už několik let. V Ústeckém
kraji byl založen v roce 2013. Za
dobu jeho existence se podařilo
do kraje přinést z cílených programů stovky miliónů korun,
vznikly také stovky nových pracovních míst.
Cestu, jak legislativně ukotvit
v zákonu existenci paktů zaměstnanosti, hledali na společné schůzce zástupci krajských
paktů a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Ústecký kraj
reprezentoval předseda Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje Martin Klika.
Dalším tématem, o kterém ministerští úředníci a zástupci krajů jednali, byly observatoře trhu
práce. „Pakty zaměstnanosti by
měly být legislativně ukotveny
v zákonu o zaměstnanosti, nebo
v jiné relevantní legislativě. Není
to ale záležitost několika měsíců.
Úprava legislativy si žádá dlou-

hodobý proces,“ uvedl Martin
Klika.
Dalším tématem společné
schůzky byly vznikající regionální observatoře trhu práce. Ty by
měly být nástrojem pro mapování aktuální situace na trhu práce
v jednotlivých regionech. Měly
by umožnit efektivně využívat
prostředků z projektů zaměstnanosti Evropské unie a cílit je na
konkrétní potřeby a problémy.
Díky observatořím trhu práce
by bylo možné pružně reagovat
na aktuální potřeby regionů. „Od
observatoří trhu práce si slibujeme
efektivnější využití evropských dotací, nastavení projektů zaměstnanosti regionům ‚na míru‘, zapojení
více subjektů a organizací do řešení problémů trhu práce. Ve finále
by měly observatoře trhu práce
zajistit více peněz na zaměstnanost s účinnějším dopadem na
trh práce. To vše si ale ještě žádá
dlouhodobé přípravy a jednání,“
doplnil Martin Klika.
(pur)

V mezibořské knihovně se
nepůjčují jen knihy, ale...
MEZIBOŘÍ - Mezibořská knihovna se těší velkému zájmu obyvatel
města. Navštěvují ji ale také lidé z okolí. Malá knihovna se ale neomezuje jen na půjčování knih. Svým větším a bohatším sestrám
v okolních městech konkuruje také zajímavými akcemi.
Městská knihovna v Meziboří má již několik let kolem 300
registrovaných čtenářů v daném roce. Z toho jednu třetinu představují studenti a děti.
Zájem čtenářů je stálý. „Daří se
nám získávat i nejmenší čtenáře různými akcemi, které pro ně
připravujeme, například První
čtení s prvňáčky a pravidelné
návštěvy a spolupráce s mateřskými školami. Také dospělí čtenáři mají u nás své nezastupitelné místo. Máme řadu nových
čtenářů, kteří se v loňském roce
zaregistrovali. Je to pochopitelné, neboť průměrná cena jedné
knihy je dnes 300,- Kč,“ říká vedoucí zařízení Lenka Pecáková.
V loňském roce se knihovně
podařilo získat dotaci z projektu Česká knihovna z pověření
Ministerstva kultury ČR ve
výši 6 600 Kč na nákup českých
titulů. Dále z Ústeckého kraje v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2014 dotaci ve výši
30 000 Kč na kulturní pořady.
V loňském roce jsme pro naše
čtenáře nakoupili 515 nových
knižních titulů. Zaměstnanci
knihovny se zajímají o to, co
čtenáři rádi čtou, co by nemělo v regálech knihovny chybět.
„V rámci spolupráce se ZŠ Meziboří s našimi čtenáři vznikl
zajímavý dotazník na téma
‚Proč jsou knihy a čtení důležité pro náš život‘. Odpovědi dětí
stojí opravdu za přečtení. Vrátilo se 216 zodpovězených dotazníků. Například na otázku,
zda je důležité umět číst a proč,
jsme se dozvěděli, že je pro děti
nemyslitelné neumět číst. Je to
zdroj poznání, vzdělání, infor-

mací i zábavy. Lidé, kteří neuměli číst, byli podle dětí hodně
ochuzeni. Bez umění číst člověk
nenajde ani cestu. V dnešní době
naprostá nutnost, když pominou
potěšení z četby. Děti školou povinné také odpovídaly: Abych
byl chytrý. Abych se mohl stát

učitelem. Abychom si uměly v životě všechno přečíst. Abych mohl
jezdit autem. Aby mi maminka
nemusela pořád všechno číst.
Abychom měly větší slovní zásobu. Abychom se mohly dorozumět. Abychom si mohly přečíst
dopis. Až budeme mít práci, tak
abychom uživily rodinu. Protože
nám to pomůže ve škole ve všech
předmětech. Aby člověk nepodepsal špatnou smlouvu. Abychom
si uměly přečíst zákony. Čtení

V mezibořské knihovně se věnují dětem.

potřebujeme k životu. Děti by
také dávaly přednost tištěné
knize před elektronickou,“ vzpomíná na loňské hrátky s dětmi
Lenka Pecáková. Knihovna je
součást Kulturního zařízení
Meziboří, kde se v loňském roce
konala řada krásných kulturních akcí pro děti, dospělé, ale
i seniory. „Vyzdvihla bych určitě
pohádky Docela velkého divadla
z Litvínova. S tímto divadlem
velice často spolupracujeme
a v loňském roce jsme uvedli dvě
pohádky ‚Princezna na hrášku‘
a ‚Loupežník Rumcajs‘. Velice
zajímavá a poučná byla beseda se spisovatelem historických
románů panem Vlastimilem
Vondruškou. Velký úspěch mělo
vystoupení legend české populární hudby a dechovky pana Josefa
Zímy a paní Yvetty Simonové.
Určitě za zmínku stojí divadelní
představení ‚Tři bratři v nesnázích‘ divadelní společnosti Háta
pro dospělé diváky. Tato divadla
se vždy těší velkému zájmu. Na
závěr bych zmínila dvě akce,
které mají v Meziboří již několikaletou tradici a tím je Adventní
koncert a mikulášská či vánoční nadílka, kterou vždy provází
hezká pohádka,“ vyjmenovala
nejzdařilejší akce vedoucí zařízení. Stejně bohatý program se
chystá i na letošní rok. Děti se
mohou například těšit na pohádky DVD z Litvínova „Brouk
Pytlík“, divadlo Věž z Brna uvede pohádku „Včelí medvídci od
jara do zimy“. Pro dospělé diváky je již na březen naplánováno
divadelní představení „Příbuzné si nevybíráme“, kde se diváci
mohou těšit například na Jana
Čenského, Svatopluka Skopala,
Simonu Postlerovou a další. Na
konci září uvede pořad s panem
Josefem Klímou „Můj život reportéra“ a další a další zajímavé
pořady.
(pur)

Starostové kritizují legislativu
o odpadech i nové jízdní řády
LITVÍNOV – Na poslední členské schůzi Svazku obcí v regionu Krušných hor diskutovali starostové o problémech s novými jízdními
řády i o nutnosti likvidovat bioodpad a kovy. Mluvilo se rovněž o
přeshraniční spolupráci Integrovaného záchranného systému.
Nejprve starostové diskutovali o nových stanovách svazku,
které by měli schvalovat na další
členské schůzi. Dlouhá debata
se rozpoutala kolem nové legislativy, která nařizuje obcím likvidovat bioodpad a kovy. „Nová
legislativa nařizuje i malým obcím zvlášť likvidovat biologicky
rozložitelný odpad a kovy. To je
ale pro nás velmi drahé a neefektivní. Pokud pořídíme dvě
nádoby na biodpad, bude nás to
stát 800 Kč. Pro dvě nádoby ale
k nám do hor nikdo nepojede.
Stejné je to i s kovem. U nás mají
lidé komposty a bioodpad si likvidují sami. Kov, který by snad
někdo chtěl hodit do kontejneru,
okamžitě zmizí, hodí se někomu
jinému. Tak to v malých obcích
chodí. Pro obec jsou to zbytečné
náklady,“ stěžovala si starostka
Českého Jiřetína Věra Ličková.
Přidali se také ostatní starostové menších obcí. Předseda svazku Petr Červenka proto požádal
starostku Litvínova Kamilu
Bláhovou, aby tuto problematiku zařadila na únorové setkání
starostů obcí Litvínovska, kde
by měl zaznít odborný výklad

zákona se všemi možnostmi,
které k jeho naplnění starostové
mají.
Starosta Brandova Jiří Mooz
kritizoval nové jízdní řády
i nového dopravce ČSAD Slaný.
„Už jsme informovali o chybách
v jízdních řádech kraj, ale zatím
nenastala náprava. Další jednání mám v příštím týdnu. Jízdní
řády jsou naprosto nevyhovující.
Přibyly zbytečné spoje přes den,

kterými nikdo nejezdí a ubyl
večerní spoj, kterým jako jediným se dostali směnaři z práce
domů. Nový systém přepravy je
nevyhovující také proto, že řidiči nabírají až dvacetiminutové zpoždění. Je problém i s tím,
aby se děti dostaly včas do školy.
V létě mají být za autobusy připojeny vozíky na kola. Neumím
si představit, jak budou řidiči ke
všemu ještě nakládat kola a nabírat další zpoždění,“ stěžoval si
starosta Brandova. Kraj původně na nářky starostů horských
obcí nereagoval. Teprve po intervenci předsedy svazku Petra

Předsedou SORKH je Petr Červenka (uprostřed).

Červenky začal kraj s obcemi
na téma změny jízdního řádu
komunikovat. „Starý jízdní řád
platil roky, byli jsme na něj zvyklí a lidem vyhovoval. Nebyl důvod ho měnit k horšímu,“ dodal
Jiří Mooz. Ten dále informoval
starosty o zprovoznění hraničního můstku v Brandově, který
bude pro osobní automobilovou dopravu otevřen po rekonstrukci od dubna letošního
roku. Otevírá se tak také cesta
pro další spolupráci českého
integrovaného
záchranného
systému s německou stranou.
(pur)
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United Energy pomáhá městům
i neziskovým organizacím
MOSTECKO – United Energy pomáhá regionu finančně i veřejně
prospěšnými aktivitami. Peníze od teplárenské společnosti plynuly
do kultury, sportu a vzdělávání. Zaměstnanci společnosti pomohli
Domovu pro seniory v Barvířské ulici v Mostě s renovací rozsáhlého
oplocení.

ské slavnosti, Svatomichaelské
slavnosti nebo Krušnohorské
Vánoce, zbylé prostředky pak
na další projekty zejména v oblasti školství, kultury a sportu.

objížděli také naše horkovody.
Další roky jsme se soustředili na
prevenci kriminality, vzdělávání
a zdravotnictví,“ uvedl při předávání daru v Litvínově ředitel
United Energy Milan Boháček.
Také Mostu je teplárenská společnost dobrým partnerem.
„Mezi nejvýznamnější položky
dohody s městem Most patřila
tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 50 tisíc
korun, dále například podpora
prorodinných aktivit realizova-

Společnost pomáhá
neziskovým
organizacím

Společnost United Energy
věnovala v loňském roce téměř
1600 tisíc korun na podporu
veřejně prospěšných aktivit
v regionu. Nejvíce podporovanou oblastí byla v roce 2014
kultura, druhou příčku obsadilo vzdělávání, které následovala
oblast volného času a sportu
a bezpečnost obyvatel. Most
a Litvínov získaly na podporu
projektů od teplárenské společnosti půl miliónu každý. Litvínov navíc dvě stě tisíc korun,

„V průběhu roku United
Energy podpořila řadu dalších
zajímavých akcí a projektů,
například monitorování vzácného sokola stěhovavého, divadelní festival PřeMostění či
mistrovství ČR v air-hockey
a táhlovém hokeji. Finančně
společnost podpořila například
o.p.s. Energii v Meziboří, Linku

Starostka Litvínova Kamila Bláhová a
ředitel United Energy Milan Boháček.

které investoval do bezpečnosti. Dva informační panely pro
řidiče stály město 143 tisíc korun, za zbytek pořídilo defibrilátor pro litvínovské strážníky.
„Záleží nám na tom, jak se lidem v obou městech, kde podnikáme, žije. A protože zastáváme
myšlenku, že dobře se může žít
jen v bezpečném městě, zaměřili
jsme se na prevenci kriminality.
S Městskou policií Litvínov spolupracujeme už deset let. Začínali jsme tím, že jsme jim koupili motocykl. Měli jsme k tomu
samozřejmě i přidanou hodnotu. Strážníci na motocyklu

ných organizacemi zapojenými
do komunitního plánu rovněž ve
výši 50 tisíc korun, podpora aktivit Klubu seniorů či příspěvek
na vytvoření expozice II. světová
válka v Mezinárodním památníku obětem II. světové války
v objektu bývalého krematoria,“
připomněla společné projekty
s Mostem mluvčí společnosti
Miloslava Kučerová. Město Litvínov použilo 100 tisíc korun
na rozvoj Centra bakalářských
studií v Litvínově, 100 tisíc korun na podporu celoročních
společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejn-

duševní tísně v Mostě, Asociaci pro mládež, vědu a techniku
AMAVET a mnoho dalších,“
doplnila Miloslava Kučerová.
Spolupráce s United Energy si
neziskové společnosti cení, za
zásadní ji například považuje
ředitel Energie Meziboří Milan
Konečný. „Zásadní byla pomoc
United Energy při zahájení celého projektu úspory energie
v roce 2008, kdy uhradila energetický audit a projektovou dokumentaci na úsporná opatření.
I dál nám tato společnost každoročně velmi pomáhá,“ uvedl
Milan Konečný.

Dobrovolnické dny
i v letošním roce
Kromě finanční podpory pomáhá společnost neziskovým
organizacím také zapojováním
svých zaměstnanců do veřejně
prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický
den. V loňském roce zaměstnanci společnosti pomohli Domovu pro seniory v Barvířské
ulici v Mostě s renovací rozsáhlého oplocení. „I v roce 2015 je
společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního
dobrovolnictví, poskytnout své
zaměstnance některé z organizací působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku
a Litvínovsku, případně na Chomutovsku. Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční
podporu ze strany teplárenské
společnosti zájem, mohou vyplnit
formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách
www.tepelnapohoda.cz, pod záložkou ‚Dobrovolnictví‘ a zaslat
jej na uvedené kontakty nejpozději do 16. března 2015. Ze
zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce
podpoří,“ říká Miloslava Kučerová. V rámci firemního dobrovolnictví podpořila teplárna
od roku 2009 již šest organizací:
obecně prospěšnou společnost
ENERGIE v Meziboří, dětské
domovy ve Vysoké Peci a v Hoře
Sv. Kateřiny, mostecký kojenecký ústav a litvínovské mateřské
centrum Klubíčko. Poslední
organizací, které zaměstnanci
pomohli, byl Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě.
Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství, kdy
místo peněz věnuje společnost
čas, práci a schopnosti svých
zaměstnanců na podporu veřejně prospěšného projektu. Pro
mnohé neziskové organizace je
pomoc firemních dobrovolníků
klíčová. Díky dobrovolnictví
mohou realizovat i větší projekty, které vyžadují zapojení více
lidí, případně odborníků, na
které nemají finanční prostředky.
(pur)
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

Knihkupectví u Knihomila

29. 1. 2015 od 19 hodin REVIZOR
Autor: NIKOLAJ VASILIJEVIČ GOGOL Režie: Jakub Korčák, Gogol v anekdotickém příběhu
přesně vystihl podstatu úplatkářství, vrtkavosti morálky a pokřivenosti společenských
vztahů. A to vše nesmírně vtipně, s nadsázkou a jasnozřivě. Revizor je nestárnoucí komedie, v níž účinkujeme všichni. Velká scéna.
2. 2. 2015 od 19 hodin ELLING A KJELL BJARNE aneb Chvála bláznovství
Autor: AXEL HELLSTENIUS. Režie: Věra Herajtová. Na motivy románu Ingvara Ambjornsena Pokrevní bratři. Kdo říká, že není magor, neříká pravdu! Příběh dvou mužů, kteří jsou
připraveni na skvělá dobrodružství a chtějí žít.
3. 2. 2015 od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Autor: B. COMDEN - A. GREEN - N. H. BROWN - A. FREED. Režie: Pavel Ondruch. Slavný
swingový muzikál, v němž nechybí tanec, zpěv ani láska. Velká scéna.
4. 2. 2015 PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ aneb POZOR ZLÝ PES
Autor: JIŘÍ JANKŮ A PETR SVOJTKA. Režie: Petr Svojtka. Hororově detektivní komedie,
ve které vám představíme nejslavnější případ Sherlocka Holmese ve zcela novém světle.

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

NOVINKY
Stříbrná zátoka – Moyesová J.
Muž s podivnou minulostí – Follet K.
Francouzky zrají jako víno – Guilianová M.
Pro lásku k dceři – Taylorová S.
Záhada na zámku Styles - Christie A.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
31. 1. 2015 od 10 hodin O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
Pohádka O rybářovi a rybce vypráví o svárlivé stařeně, kterou neuspokojí žádný z ohromných darů zlaté rybky, královny moří. Ve své touze po stále větším bohatství a moci je
nakonec potrestána a stane se zas tím, čím byla: chudou ženou rybáře v rozbité hliněné
chatrči. Pohádka je určena dětem od tří let.
31. 1. 2015 od 10 hodin MYŠIČKO, MYŠ, POJĎ KE MNĚ BLÍŽ...
Pohádka pro děti od tří let vypráví o dvou myšácích, Pískovi a Hvízdovi, kteří se shodou
okolností potkají na jedné půdě. Pohádka je o tom, jak je třeba spolupracovat, aby se dostali na svobodu, o tom, co všechno musí provést, aby společně porazili zlého kocoura, který
na ně někde v zákoutí tmavé půdy číhá, ale především o tom, jak je dobré nebýt sám, mít
kamarády a společně s nimi překonávat nebezpečí každodenního života. Pro děti od 4 let.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Ulovila jsem ho v buši – Pawlowská H.
Nebeská láska – Byrneová L.
Manželovo tajemství – Moriarty L.
Vaříme s Láďou Hruškou
Já, poutník - Hayes T.
ROZPIS NOVINEK

CITADELA LITVÍNOV
1. 2. 2015 od 16 hodin VODNICKÁ POHÁDKA
Dětská činohra - Divadlo Mrak, pro děti od 3 let. Jak se vodníci usadili v Čechách aneb
Kouzelný proutek a praotec Šplouch. Veselá pohádka plná kouzel, čarování a písniček.
Malá scéna
8. 2. 2015 od 16. hod. TANEČNÍ NEDĚLE
Taneční odpoledne v Citadele. K tanci i poslechu hraje Taneční orchestr SD Chomutov.
12. 2. 2015 od 18 hodin OPERA BOHÉMA/G.PUCCINI
Filmový záznam z MET opery / délka 187 min. / titulky. Příběh fatálně tragické lásky dvou
mladých lidí odehrávající se kolem roku 1830 v Paříži.

DOCELA VELKÉ DIVADLO
31. 1. 2015 od 16 hodin BROUK PYTLÍK
Pohádku na motivy ze slavné knížky Ondřeje Sekory upravila Jana Galinová. Hudba a
texty písní Jan Turek, scéna Hynek Dřízhal, kostýmy Tomáš Kypta, choreograﬁe Lenka
Masárová. V režii Jurije Galina hrají Robert Stodůlka, Petr Kozák, Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, Kristýna Lišková, Kamila Raková, Lukáš Masár, Jana Galinová a další.

V+V Rock Bar Most
31. 1. 2015 od 21. hodin JAM SESSION SANATORIUM s HARDOX - Most, + Zádušní
mejdan za Oldřišku „Olivii“ Oktábcovou.

Malé děti nenechají spát, velké
(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 4: „NEOTEVŘELA HUBU“
Výherci: Jan Hudec (Most), Marta Hajná (Most), Martina Řehořková (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

■ Hledám dárce peněz pro žebráka z Mostu. Špinavé peníze nevadí. Telefon: 607 679 928
■ Prodám 2 starožitné šatníkové
skříně. Telefon: 607 681 434
■ Daruji za odvoz ze Strupčic
dětskou postýlku s matrací. Telefon: 604 591 981
■ Hledám učitelku ruštiny pro
šestiletou vnučku. Telefon: 775
434 700
■ Knihy o vaření, myčka nádobí, rozdělovač cukroví, chlebník,
džbán, váza (starožitnosti), prošívané nové deky, BT + dálkové
ovládání – úhlopříčka 55, rybářské vybavení, videokameru Sony
+ příslušenství, vysílačky – dosah

10 km, klec pro drobné ptactvo,
lednici + 3 fochy mrazáku, horkovzdušnou troubu + příslušenství,
poštovní známky staré i nové, fritovací hrnec a jiné věci z domácnosti dle dotazu. Most. Telefon:
607 656 863
■ Prodám 2 starožitné šatníkové
skříně. Telefon: 607 681 434
■ Prodám málo používanou
elektrickou sekačku Einhell, remosku. Vhodný dárek. Telefon:
604 103 485, po 19. hodině
■ Prodám nepoužívaný invalidní vozík, cena 2 500 Kč. Telefon:
723 960 113
■ V Mostě prodám střední klávesovou harmoniku delicia – levně,
dohodou. Telefon: 607 277 880 –
večer
■ V Mostě prodám zařízení ze
zrušené hospůdky – stoly, židle, 2x
sporák na PB, lednice s mrazákem,
vše použité – dohodou. Telefon:
607 277 880 – večer
■ 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
■ Prodám skákadlo pro děti do
3 let, možno zavěsit mezi dveře.

Pište SMS na 604 979 001, cena
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 pelíšek na psa (střední velikost), softshelový obleček,
přidám deky. 400 Kč. Telefon: 733
788 564

BYTY, DOMY

■ Prodáme rodinný dům v Horním Lomu v klidné části u lesa, zrekonstruovaný, podsklepený, 5+1,
garáž, zahrada. Cena : 2 100 000
Kč. Telefon: 736 505 228
■ Pronajmu zařízenou garsonku
v Mostě u gymnázia. V rodinném
baráku. Telefon: 607 681 434
■ Pronajmu RD, Loučná, 3 minuty od zastávky MHD, u lesa, zahrada, garáž, dílna. Telefon: 608 431
323
■ Pronajmu byt 1+2 v Ukrajinské
ulici Litvínov. Dlouhodobě. Telefon: 725 384 191
■ Pronajmu byt 1+1 mansarda Osada Litvínov. Dlouhodobě. Telefon: 725 384 191
■ Koupím byt 1+1 s balkonem v

Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
Mostě. Spěchá. Telefon: 775 279
229
■ Pronajmu zařízenou garsonku
v Mostě u gymnázia. V rodinném
baráku. Telefon: 607 681 434
■ 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
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

SEZNÁMENÍ

■ Žena

61/165/55, nekuřačka,
hledá seriozní protějšek s aktivním
přístupem k životu. Telefon: 732
558 618
■ Pro nedostatek příležitostí
bych se rád seznámil s dívkou, je

Stříbrná zátoka
Lisa McCullenová se nikdy nedokázala odpoutat od minulosti. Ale nedotčené pláže a uzavřená komunita
obyvatel australského přímořského
městečka jí nabízí svobodu a bezpečí,
po nichž tolik touží – když už ne pro
sebe, tak pro svou desetiletou dcerku Hannah. Jenže pak přijede Mike
Dormer, ubytuje se v rozpadajícím se
hotýlku legendární lovkyně žraloků a
Liziny tety Kathleen a veškerý klid a
mír Stříbrné zátoky a vlastně vše, na
čem Lise záleží, je rázem v ohrožení.
Tenhle navoněný panák z Londýna
chce totiž z hotýlku a zálivu, jenž
skýtá útočiště velrybám, udělat prosperující turistické letovisko. A i když
je to přesně ten typ člověka, kterého
by Lisa měla nenávidět, co nevidět
začne ohrožovat i Lisino rozhodnutí
znovu se nezamilovat do někoho, kdo
si to vůbec nezaslouží...

mi 24 let, výška 174 cm, obchodní akademie. Upřímný, pohodový
vztah na úrovni. Telefon. 702 910
188
■ Pro přítele 68, nekuřák, rybář
s vlastním bytem, bez závazků,
ostatní ústně, Most. Telefon: 607
552 529
■ Žena 56/160/65, hledá přítele,
ráda cestuji, mám ráda procházky
přírodou. Telefon: 737 734 456 Litvínov, Meziboří a okolí
■ Přítelkyně, nekuřačka 75/168
z Mostu, hledá přítele nekuřáka z
Mostu k občasným schůzkám. Telefon: 731 389 028
■ 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

AUTO, MOTO

■ Osobní auto Renault s vlekem.
Most. Telefon: 607 656 863

VZPOMÍNKA

■ „Čas

jako by
se zastavil, bolest
v srdci vrytá, jen
vzpomínka
nám
zůstane, je v našich
myslích skrytá.“ Je
to již 9 let, co jsme se rozloučili s
Janem Škrábkem. S láskou na něj
vzpomíná manželka s rodinou.
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Most v derby nestačil na Litoměřice,
rozhodla nedisciplinovanost
MOST – V nových dresech a s odhodláním urvat tři body nastoupili
hokejisté mosteckého HC do derby utkání s nedalekými Litoměřicemi. I když v průběhu utkání domácí předvedli daleko pohlednější
hru, než například v minulém domácím utkání proti Českým Budějovicím, k vítězství to nevedlo. Most srážela do kolen nedisciplinovanost, když hosté dokázali přetavit v gól hned tři přesilovky a dokonce přidat ještě jednu branku ve vlastním oslabení.

Atleti na Přeboru
Jihočeského kraje
PRAHA - Po dlouhé a namáhavé
zimní přípravě se atleti přece
jenom dočkali. S novým rokem
se naplno rozběhla halová sezona nabízející během každého
víkendu start na přeborech jednotlivých českých krajů v prostředí pražských hal na Strahově
a ve Stromovce.
Po účasti na Přeboru středních Čech zamířila větší skupina sportovců Atletického
klubu Most na Přebor jižních
Čech vymezeného speciálně
pro žactvo. Nakonec se nebálo
nést svou kůži na trh celkem
osm nadějí mostecké královny
sportů. Velkými talenty mosteckého klubu jsou bezesporu
velice dobře fyzicky disponované mladší žákyně Veronika Škaloudová a Victoria Tancošová.
Obě zatím využívají své tělesné
parametry především k silovějším disciplínám, ale tentokráte
obě potěšily v přetlakové hale
na Strahově také velice kvalitními sprinterskými časy. Ve
své zatím nejsilnější disciplíně,
kterou v halových podmínkách
zůstává stále vrh koulí, posléze
své rychlostní zlepšení využily
k vytvoření nových kvalitních
osobních rekordů. Škaloudová
navíc velice solidně zaskákala
do výšky. Její o rok mladší sestra Kateřina potěšila zlepšením
a osobním rekordem v běhu na
60 metrů.
I v soutěžích starších žákyň
měl mostecký atletický klub své
zastoupení. Výtečným časem
v nejkratším sprintu potěšila
s atletikou začínající Štěpánka
Orságová. V jejím premiérovém
startu v běhu na 300 metrů vý-

sledný čas výrazně ovlivnila přílišná opatrnost plynoucí z obav
z obtížnosti této trati. Mimořádně fyzicky disponovaná Tereza Jupová zatím své parametry díky velmi rychlému růstu
nedokáže naplno využít. Přesto
těší její zájem závodit a již brzy
zejména ve výšce, kterou v Praze neabsolvovala, své dispozice
jistě využije.
Mezi staršími žáky se opět
výrazně zlepšil sprinter Daniel
Fröhlich. Své první překážky ve
starší kategorii úspěšně zvládl
Vojtěch Petr. Očekávaným nejúspěšnějším členem mostecké
výpravy se stal skutečně mimořádně fyzicky disponovaný
Patrik Suchopárek. Potěšil opětovným významným zlepšením
v překážkách, které následně
ještě překonal prvenstvím ve
skoku do výšky, kde si vyrovnal prosincový osobní rekord
z Chodova. Dosaženým výkonem se ještě více přiblížil české
špičce žákovské výšky.
Výsledky atletů AK Most na
Přeboru JČ kraje v hale 2015:
Mladší žactvo: 60 m – 22. V.
Škaloudová 9,31; 47. Tancošová
10,13; 56. K. Škaloudová 10,47.
150 m – 32. K. Škaloudová
28,12. Výška – 7. V. Škaloudová
126. Koule (2) - 2. V. Škaloudová 10,08; 4. Tancošová 9,45.
Starší žactvo: 60 m – 22. Orságová 9,48; 29. Jupová 10,19.
300 m – 22. Orságová 54,26.
Koule (3) - 16. Jupová 5,86. 60
m – 10. Fröhlich 8,17. 150 m –
19. Fröhlich 20,60. 60 m přek.
– 6. Suchopárek 10,11; 10.Petr
12,13. Výška – 1. Suchopárek
164.
(pe, jak)

„Budu hodně stručný. Podali
jsme mimořádně nedisciplinovaný výkon, který nás jednoznačně
stál zápas. Více bych to nechtěl
rozebírat,“ řekl po skončení
utkání domácí kouč Václav Baďouček.

HC Most – Stadion Litoměřice 3:6. Branky a nahrávky: 11.
Pavelka 5/3 (Alinč, Slavíček), 44.
Smolka 5/3 (Pavelka, Alinč), 52.
Pavelka 5/4 (Alinč, Slavíček) – 9.
Chlapík (Racek), 21. Bílek (T.
Doležal, Šulc), 42. Bílek (Kalla,

Šulc), 46. Bílek 4/5 (Kalla, Špelda), 53. Švagrovský 5/4 (Chlapík, Novák), 56. Švagrovský 4/4
(Novák, Špelda). Rozhodčí: Jechoutek – T. Svoboda, Maštalíř.
Vyloučení: 12:7 + Tauš (MST)
10 minut zásah do oblasti hlavy
a krku. Využití: 3:1. V oslabení:
0:1. Diváci: 255. Střely na branku: 22:46. Třetiny: 1:1, 0:1, 2:4.
Sestava HC Most: Horák – Kousalík, Pavelka, Černý, Kříž, Procházka, Baránek – Bojer, Alinč, Slavíček
– Tauš, Smolka, Budínský – Přeučil,
Havlíček, Petruška – Nedrda. (jak)

V tomto Final Four, hraném
ve sportovní hale v Milovicích,
se Gamblerům postavil v semifinále tým FK Klasici Jihlava.
Gamblers Most nastoupili v sestavě Ondřej Bíro (brankář),
Michal Macháček, Martin Tancoš, David Macko, Tomáš Režný, Jakub Polák, Tomáš Karaus,
Petr Hlaváček a Ladislav Dolejška.
Gambleři šli hned od počátku jasně za splněním svého
snu. Byli lepším týmem a jejich
převaha byla korunována vítězstvím 7:2. Klasici nebyli tak
slabí, jak by mohlo napovídat
závěrečné skóre, ale Gambleři
v semifinále Final Four doslova
koncertovali.
Po zápase o třetí místo, v kterém si spravili chuť FK Klasici
Jihlava vítězstvím nad AUDI
United Praha 4:3, následovalo
finále.

V něm se Gamblerům postavil druhý, silnější zástupce Jihlavského oblastního svazu, tým
SOME Vysočina Prachárna.
Finálové utkání se od počátku
neslo v duchu velké opatrnosti
obou týmů, neboť si oba dobře
uvědomovaly, jak blízko jsou

Připomenuli si
legendárního Ivana
Hlinku
Při utkání s Plzní si litvínovský zimní stadion připomenul pondělní nedožité
65. narozeniny legendárního
hokejového útočníka a později úspěšného trenéra Ivana
Hlinky. Kouč, který dovedl
český národní tým k historickému olympijskému zlatu
v Naganu 1998, zahynul při
automobilové havárii v srpnu 2004.

Ručinský byl povolán
do reprezentace
Po devíti letech opět oblékne reprezentační dres
útočník HC Verva Litvínov
Martin Ručinský. Toho pro
vzájemné zápasy s Ruskem
povolal kouč Vladimír Růžička. Náhradníkem je v nominaci i litvínovský brankář
Pavel Francouz.

Litvínov v pátek
přivítá Boleslav

Litvínov opět vítězně!
V prodloužení porazil Hattrick
BRNO – K dalšímu mistrovskému utkání přijeli Bivojové do Brna se
značně oslabenou sestavou, když z různých důvodů chybělo v sestavě litvínovského týmu sedm hráčů, z toho čtyři obránci. Tudíž
musel na beku zaskočit kapitán Kropáček, jenž se na tomto postu
objevil v ligovém zápase po třech letech.
Před zápasem to vzhledem
k těmto skutečnostem vypadalo, že by i případný jeden bod
z Brna byl velice cenný, avšak
poté, co měl Bivoj celý zápas jasnou převahu, a pouze neproměňování i těch nejvyloženějších
šancí ho stálo odskočení o více

než dvě branky v průběhu zápasu, jsou dva body asi málo.
„Naše hra sice nebyla ideální, ale na to, že nám chybělo
sedm hráčů základní sestavy,
to není až tak špatný výsledek,”
řekl po zápase trenér Daniel
Hulič.

Bivoj je po šestnácti kolech
s třiceti body na 3. místě prvoligové tabulky, s minimálním odstupem na druhé Znojmo. Avšak
další tři týmy jsou za Bivojem
pouze vinou horšího skóre.
Hattrick Brno - Bivoj Litvínov
4:5pp (0:1, 2:2, 2:1, 0:1). Branky
(asistence): 12. Ondřej Kašpárek
(Michal Skuhrovec), 26.Viktor Hocelík (Michal Plomer), 26. Michal
Plomer (Ondřej Kašpárek), 52.
Viktor Hocelík (Michal Skuhrovec), 61. Michal Skuhrovec. (jak)

Gamblers Most jsou mistři republiky v malé kopané
MILOVICE - Zástupce Mostecké ligy malé kopané, tým Gamblers
Most, dosáhl tuto sobotu obrovského úspěchu. Gambleři, coby úřadující mistr MLMK, se dokázali v rámci mistrovství České republiky
v malé kopané probojovat přes systém předkol, v kterých na sebe
narážely nejlepší týmy z jednotlivých oblastních svazů, až do závěrečného turnaje, tzv. Final Four. V něm se střetly, jak už název napovídá, čtyři nejlepší týmy z celé republiky.
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od historického úspěchu. Přestože se šance střídaly na obou
stranách, nebyla k vidění žádná výraznější, snad s výjimkou
nastřelené tyče týmem Jihlavy
v 6. minutě. První poločas tedy
skončil 0:0 a napětí dále gradovalo. Už ve 3. minutě druhého
poločasu ale dokázal potrestat
ojedinělou chybu Jihlavy Tomáš Režný a skóroval na 1:0.
Prachárna vrhla všechny síly do
útoku a ve své snaze o vyrovnání si vypracovala řadu šancí, při
kterých však předváděl skvělé
výkony brankář Ondřej Bíro.

Lídrem Jihlavské ofenzivy byl
zejména Demeter, český reprezentant a bronzový medailista
z nedávného ME v malé kopané. Gamblers dokázali odolávat
až do předposlední minuty, kdy
tlak Jihlavy vyústil v druhou
žlutou a následně červenou kartu pro Ladislava Dolejšku. K rozehrávce následného přímého
kopu se postavil právě Demeter
a po jeho přihrávce dokázala
Jihlava v posledních vteřinách
zápasu vyrovnat na konečných
1:1. Ke slovu tedy přišly tři pokutové kopy na každé straně.
Jako první si za Gamblery
postavil míč Michal Macháček
a nekompromisní ranou otevřel
skóre penaltového rozstřelu.
Jihlava však dokázala odpovědět
stejně. K druhé sérii se za Gamblery postavil David Macko
a i on bez nervů překonal jihlavského brankáře. Druhý pokus
Jihlavy dokázal chytit výborný
Bíro a Gambleři se tak ujali vedení 2:1. Poslední penaltu si za
Gamblery připravil sám jejich
brankář Ondřej Bíro a bylo jasné, že pokud uspěje, Gambleři
jsou mistry. Bíro však svou penaltu neproměnil a byl tak po-

staven před nutnost poslední
penaltu Jihlavy chytit, pokud
chtěl poslat titul do Mostu. To
nakonec vůbec nebylo zapotřebí, neboť poslední střelec Jihlavy
neunesl tíhu okamžiku a svou
střelu poslal mimo branku.
Gambleři tedy na penalty zvítězili 2:1 a stali se mistry republiky v malé kopané za rok 2014.
Shodou okolností zůstanou rovněž navždy zapsáni jako vůbec
poslední mistr České republiky
v malé kopané, neboť Asociace
malé kopané ČR od tohoto roku
tento koncept opouští a bude ho
nahrazovat celostátní ligou malé
kopané, které se bude účastnit
i Most.
Gambleři tak po všech svých
úspěších (několikanásobný mistr MLMK, trojnásobný vítěz
prestižního Quanto Cupu, vítěz
řady dalších turnajů) dosáhli
i na pomyslnou metu nejvyšší
a stali se mistry České republiky. Tím samozřejmě poukázali
na vysokou kvalitu samotné
Mostecké ligy malé kopané, kterou bude Most moci prokázat
právě v chystané celostátní lize,
která začne na podzim letošního roku.
(jan, jak)

Další extraligové utkání zažije litvínovský zimní
stadion už v pátek. Rozjetá
domácí Verva v něm přivítá
Burslařský klub Mladá Boleslav. Utkání začíná v 17.30
hodin.

Divizní Souš porazila
juniorku Teplic
V dalším přípravném
střetnutí dokázali fotbalisté
divizního Baníku Souš porazit celek juniorky FK Teplice
3:1, po bezbrankovém poločasu. Branky vítězů: 48. Svoboda, 66. Kopta a 68. Štípek.

Krasobruslaři přivezli
tři zlaté medaile
Hned tři zlaté medaile přivezli mladí mostečtí krasobruslaři ze závodů v Mladé
Boleslavi a v Praze. Úspěšnými byli Eva Blahoutová,
Sophia Kučabová a František
Kordík.

Most doma zakončí
základní část s Třebíčí
Základní část I. hokejové
ligy zakončí hráči HC Most
doma duelem s Třebíčí, a to
v sobotu 30. ledna, kdy vyjedou na led od 17.30 hodin.
Pak je před úplným koncem
základní části čekají ještě dva
zápasy venku, a to v Havlíčkově Brodu a Šumperku.

Basketbalisté se
představí dvakrát
doma
Dvě domácí utkání čekají o víkendu druholigové
basketbalisty Baníku Most.
V sobotu od 18.00 hodin
hostí SKB Rokycany a v neděli se už ráno od 9.00 hodin
střetnou s týmem Jiskry Domažlice.
(jak)
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LITVÍNOV – Pohádkové postavičky jsou k vidění v Městské galerii Radniční sklípek.
Už podruhé tu město vystavuje
loutky, které zapůjčilo Divadlo
rozmanitostí. Na své si přijdou
nejen děti, ale také dospělí,
kteří se vrátí do pohádkového
světa svého dětství. Nechybí tu
totiž princezny, princové ani
drak.
Výstavou loutek zahájil Litvínov letošní rok. Už únorová
výstava se ale z městské galerie
přestěhuje do nově zrekonstruovaného zámku Valdštejnů.
„Opět jsme dali na jistotu, výstava loutek zmíněného divadla
zde už jednou proběhla, a to
v březnu v roce 2010 a patřila

v tomto roce k nejnavštěvovanějším. Tentokrát se zde vystavují
loutky z 12 představení od 10 výtvarníků. Součástí výstavy bude
i výtvarná dílna Jitky Rakové
a Vlasty Brože, která zde proběhne 4. 3. od 15.00 hodin. Budete
moci zhlédnout vznik loutky od
prvopočátku – tedy polínka až po
konečnou loutku,“ uvádí Dáša
Wohanková z propagace města.
Výstava potrvá do 7. března.
Vernisáž další výstavy se
bude konat v sobotu 14. února
v 16 hodin v zámku Valdštejnů
v Litvínově, ul. Mostecká čp.1.
Netradiční projekt Srdceráj Michala Cihláře a Veroniky Richterové bude veřejnosti přístupný
do září 2017.
(pur)

Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
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

