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TÝDENÍK MOSTECKA

ročník 18
cena 8 Kč

9
týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji

Zabrání město sociálním bytům ve 2B?
MOST – Mostecká radnice intenzivně jedná v kauze dalšího osudu vybydlených domů v atraktivní lokalitě 2B na Podžatecké. Zde by měly vzniknout sociální byty, proti kterým se lidé ze 2B bouří.
Vedení města se v uplynulých dnech sešlo se
zástupci společenství vlastníků okolních domů,
jimž se záměr soukromého investora ani trochu

nelíbí. Radnice ale ujistila obyvatele, že město zde
sociální byty nechce a bude lokalitu bránit všemi
možnými prostředky.

Protesty obyvatel, kteří bydlí v okolí vybydlených bloků č. 31, 34 a 35 v lokalitě 2B, proti záměru vybudovat zde sociální byty, pokračují. Nejprve
si přišli občané stěžovat na zastupitelstvo a před
pár dny jednali i s vedením města Mostu.
(Pokračování na straně 2)

Hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček je
třetí nejoblíbenější český
hejtman
Z aktuálního průzkumu
společnosti SANEP vyplynulo, že třetí příčka v oblíbenosti českých hejtmanů zůstává Oldřichu Bubeníčkovi.
Bronzovou příčku poprvé
obsadil v říjnu a od té doby
se této pozice drží. Důvěru
mu vyjádřilo 47,6 procent
obyvatel Ústeckého kraje.

Potravinová sbírka
v azylovém domě
Zájemci, kteří chtějí přispět do potravinové
sbírky určené pro ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, tak mohou
učinit v těchto dnech. Potraviny mohou lidé
přinášet přímo do Azylového domu v Mostě,
v ulici M. Alše 3274, Most. Nejpotřebnější jsou
trvanlivé potraviny, jako například těstoviny,
rýže, konzervy, kečupy, dětské výživy apod.

Parkování v centru zdarma
skončí
Mostečtí radní schválili znovuobnovení parkovacích automatů v oblasti
u Tří sýrů a na Skupovce.
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Moldavská horská dráha
slaví 130 let
Letošní rok je vyhlášen rokem moldavské horské dráhy. Dráha slaví 130.
výročí, které je spojeno s celou řadou
akcí.

 Město Most chce zabránit degradaci lokality 2B za každou cenu a nevylučuje v krajním případě ani možnost zpětného odkupu vybydlených domů.

Potřebujete na nádraží
na WC? Máte smůlu!
MOST – Provoz veřejných záchodků na mosteckém vlakovém nádraží totiž funguje pouze v omezeném provozu. Pokud by chtěli cestující a turisté
vykonat svoji potřebu po osmé hodině večerní,
mají v Mostě smůlu. České dráhy omezenou dobu
považují za zcela běžnou praxi a rozšíření provozu
veřejného WC z ekonomických důvodů nezvažují.
Na týdeník Homér se obrátili čtenáři, kteří
upozornili na bolavé místo mosteckého nádraží.
A to na nefungující toalety ve večerních hodinách.
„Cestovala jsem s malou dcerou ve všední den, v půl
deváté večer vlakem. Krátce po osmé hodině dcera
potřebovala nutně na WC. Šly jsme tedy na záchodky, ale byly zamčené,“ popsala nepříjemný zážitek
čtenářka Petra s tím, že se obrátila na paní v pokladně. Pomoc zde ale hledala marně. „Na dotaz,
kam tedy máme jít na toaletu, pokrčila paní rameny. Město se chlubí moderním přednádražím, které
je nyní opravdu na úrovni a pěkné. V případě nádražních toalet je ale naše město sto let za opicemi.
Je to urážka cestujících. Cestuji vlakem často, ale

nic podobného jsem nikde jinde nezažila,“ rozčilovala se stěžovatelka.
Jak týdeník Homér zjistil, toalety v budově, která je majetkem Českých drah, provozuje externí
dodavatel - firma Lederer. Provozní doba toalet
je stanovena denně od 6:00 - 20:00 hod., přičemž
jsou záchodky uzavřené v této době ještě dvakrát
na patnáct minut, a to 10:00 - 10:15 a 17: 00 - 17:15.
S rozšiřováním provozní doby ani přes stížnosti
ale České dráhy nepočítají. „Provozní doba veřejných WC v železničních stanicích je vždy upravena
s ohledem na frekvenci cestujících. Z ekonomického
hlediska, při provozní době do pozdních nočních
hodin, se při malé frekvenci zvyšují provozní náklady (mzdy obsluhy, elektřina, voda). Pak by muselo
dojít k výraznému zvýšení poplatku za použití WC,
což by bylo jistě cestující veřejností taktéž nepřijatelné,“ reagovala na dotaz případného rozšíření
provozní doby toalet tisková mluvčí Českých drah
Radka Pistoriusová.
(Pokračování na straně 3)
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Za desetikačku si můžete na vlakovém nádraží v Mostě
„odskočit“ na toalety jen od 6 do 20 hodin. Pak si se „svou
potřebou“ do doby, než přijede vlak, musíte poradit, jak umíte.

Je toto normální?
„Délka minuty závisíí na
tom, na které straně dveří
veří
od záchodu se nalézáme.““
(Murphyho zákon)
Záchod, 00, kadibudka, WC, toaleta... jednoduše místnost, která
v našem každodenním
životě zaujímá hodně
důležité místo. Důležitá je totiž nejenom
ona lidská potřeba, ale
především způsob jak
a kde si s ní poradit.
Ne nadarmo se říká, že kulturnost města, firmy,
restaurace či jakéhokoliv zařízení se pozná podle
úrovně a čistoty jejich veřejných záchodků. Podle
zmíněného měřítka má do kulturnosti hodně daleko mostecké nádraží, potažmo společnost České
dráhy. Kdo totiž na zdejším nádraží v nedávné
době hodlal, či hodlá vykonat potřebu po osmé hodině večer, nebo v době pravidelných přestávek, má
velkou smůlu. Zdejší toalety totiž nefungují proto,
aby pasažéři dostali svůj samozřejmý „komfort“,
ale aby se záchodky nájemci rentovaly. Na zavřené
toalety na mosteckém nádraží upozornili naši redakci naštvaní čtenáři. Redaktoři si postřeh ověřili
a skutečně se na WC ve 20.05 hodin už nedostali.
Začali pátrat a zjistili šokující odpovědi. Jinak, než
že vedení Českých drah zamrzlo v pravěku, si reakci
mluvčího nedovedeme vysvětlit. Není na tom prý
nic divného. Je to běžná praxe i v jiných městech,
a navíc - přece pan nájemce nepřijde kvůli čůráníchtivým pasažérům na buben. Abychom však
drahám jen nekřivdili, neb přidali cennou radu:
Když už se vám tedy opravdu hodně „chce“, počkejte si jednoduše na vlak! Co k tomu dodat? Vzhledem k častému koloritu čím dál zpožděnějších
vlaků se začínám bát, za co dalšího budou České
dráhy své pasažéry příště odškodňovat.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Zájemci o místo
tajemníka se
mohou hlásit
MOST – Vedení mostecké radnice vyhlásilo výběrové řízení na
post šéfa městských úředníků.
Kromě vysokoškolského vzdělání, velmi dobré znalosti zákona, práce na PC a organizačních
schopností je součástí hlavních
požadavků na tajemíka úřadu
také nejméně tříletá praxe v pozici vedoucího zaměstnance.
Pokud nemají zájemci tříletou praxi v pozici vedoucího,
měli by splňovat alespoň praxi
při výkonu správních činností

v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku
nebo při výkonu státní správy
v pracovním nebo služebním
poměru ke státu, ale také ve
funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku
dlouhodobě uvolněného pro
výkon této funkce. Délka praxe
musí být splněna v průběhu 8 let
bezprostředně předcházejících
jmenování do funkce. Přihlášky
mohou uchazeči posílat do 6. 3.
2015.
(sol)

z Rady města Mostu
Na odtahy strážníci
nestačí
MOST – Městská policie
Most provozuje odtahové vozidlo, to ale k zajištění nutných
odtahů nestačí, proto spolupracuje také s dalšími dvěma
soukromými firmami. Protože
je s jejich službami spokojena,
schválili radní spolupráci s oběma firmami i pro letošní rok.
Jedná se o firmu Emila Kratochvíla, který vloni pro město
provedl v průměru 38 odtahů
měsíčně, a firmu Autoplus II,
která provedla pro město vloni
celkem 52 odtahů.
Ze statistik městské policie
vyplývá, že ta provede měsíčně
zhruba 88 odtahů aut.

Žampiony, česnek
i ovoce seženete u
Bilba
MOST – Třem žadatelům
radní schválili prodej – jednomu prodej jahod u Kahanu,
Prioru, v Barvířské ulici a v Čepirozích a dvěma (jednomu
prodej žampionů, česneku a sušených plodů, dalšímu sezonní
ovoce) před blokem 382.

Teplo a teplá voda
bez uveřejnění
MOST – Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na dodávky tepelné energie z primární sítě centrálního zásobování
tepla (CZT), a to formou jednacího řízení bez uveřejnění a do-

poručili zastupitelům schválit
odůvodnění uvedené veřejné
zakázky. „Město Most bude vystupovat jako centrální zadavatel
i za veškeré jím zřízené či založené organizace a společnosti jím
ovládané,“ uvedla mluvčí radnice Alena Sedláčková. Obdobně konšelé schválili vyhlášení
veřejné zakázky na dodávky
tepelné energie a teplé vody ze
sekundární sítě CZT formou
jednacího řízení bez uveřejnění.

kování například i na nedávno
vybudovaných místech naproti
Rozkvětu, kde se parkuje stále
zdarma. „Na radě jsme uložili
úkol zmapovat všechna parkoviště v centru města, jak by se dala
dále provozovat,“ řekl dále náměstek primátora Marek Hrvol.
Rada jednala také o zrušení
parkovacího pruhu na třídě Budovatelů v úseku od kruhového
objezdu u bloku 100 až k bloku
95. Po posledním jednání rady
se zrušení parkovacího pásu stalo definitivní variantou. „Vodorovné značení v levém pásu, kde
parkovala auta, odsud skutečně
zmizí. Parkovat se bude pouze
v nově vzniklých zálivech a také
na nově vybudovaných místech
v rekonstruovaných vnitroblocích,“ potvrdil náměstek. Jedním
z důvodů, proč se město rozhodlo parkovací místa vzniklá v jednom z jízdních pruhů zrušit, byly
prý především bezpečnostní důvody. „Z hlediska integrovaného
záchranného systému toto řešení
nebylo zcela ideální. Například

Parkování u Stovky u tramvajového
pásu kvůli bezpečnosti brzy zmizí.
problém by tu měli zejména hasiči. Dalším zádrhelem a nebezpečím bylo i to, že lidé, kteří tady
zaparkovali, nemají kam vystoupit. Místa jsou hned vedle tramvajového pásu, kde je svažitý terén
a možnost dostat se k nejbližšímu
přechodu a bezpečně přejít komunikaci tu není. Je tu tedy více
důvodů k tomu, že by zde mohlo
nastat neštěstí, proto se domníváme, že parkování by mělo být
vnímáno jako dočasné řešení,“
komentoval zrušení vodorovného dopravního značení primátor
Jan Paparega.
Radní mimo jiné také připomněli, že město bude řešit

i problém kolem parkování
u Rozkvětu a pochozí plochy od
zaparkovaných vozidel přes zelený záliv k obchodní zóně. Ten
se stal terčem kritiky občanů
již před časem, kdy v nepříznivém počasí museli zdolávat lidé
rozbahněný terén a na místě si
někteří dokonce vystavěli provizorní chodníčky. „Nechali jsme
si zpracovat rozpočet, na kolik
by přišly jednotlivé nášlapy přes
zeleň k chodníkům u Rozkvětu.
Bude to předmětem příštích zasedání rady,“ slíbil náměstek Hrvol, že město řešení pro občany
najde.
(sol)

„Kočáry“ pro policisty
MOST – Dvě nová osobní
auta budou pořízena pro městskou policii, jedná se o Škodu
Yeti Active Plus 1,2. Auta budou
zakoupena od firmy Autoplus
II. Současně budou uvedené
firmě odprodána formou protiúčtu dvě starší vozidla – Ford
Tranzit a Škoda Octavia. (sol)
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Zavolejte nám a dozvíte se více

Radní jednali o parkování na
třídě Budovatelů a v ulici Josefa
Skupy. Schválili návrh, že zde
bude systém parkování zajištěn
pomocí parkovacích automatů.
Řidiči by tak znovu měli platit
za stání v centru města. Není ale
prý vyloučeno, že by město poskytlo přesto nějaké úlevy v parkování, a to zejména v rámci
podpory drobného podnikání.
Jednání ale ještě nejsou u konce.
„Nabízely se tři varianty: parkování zdarma, parkovací kotouče,
anebo parkovací automaty. Vyhodnotili jsme parkovací automaty. Otázkou ale ještě zůstává,
jak budou nastaveny, zda budou
poskytnuty nějaké hodiny zdarma či nikoliv. To je předmětem
dalšího jednání s technickými
službami,“ připustil primátor
Jan Paparega a doplnil: „Samozřejmě z placení budou vyjmuty
dny pracovníku klidu a svátky.“
Konšelé se rozhodli, že budou
řešit parkování v centru města
komplexně. Není tudíž ještě jasné, zda se nezavede placené par-

MOST - Při výkonu působnosti valné hromady společnosti Sportovní hala Most přijala
Rada města Mostu rozhodnutí,
jímž schválila změnu stanov
uvedené společnosti. Změna
spočívá ve snížení členů představenstva z původních sedmi
na pět členů. „Vyhodnotili jsme,
že v tomto počtu je představenstvo dostatečné, než aby bylo sedmičlenné. S tím jsou spojené i finanční důvody, pokud vezmeme
v potaz, že člen představenstva
má odměnu 4 000 Kč měsíčně,
pak se jedná o úsporu 96 tisíc
korun,“ zdůvodnil primátor Jan
Paparega.
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MOST – Radní schválili znovuobnovení parkovacích automatů v oblasti u Tří sýrů a na Skupovce. Kromě toho budou řidiči po třídě
Budovatelů v úseku od kruháku u Stovky směrem k hotelu Domino
jezdit opět ve dvojpruhu. Radnice rozhodla o zrušení parkovacího
pásu.

Místo sedmi pět

Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!

Navštivte naše webové stránky

Parkování zdarma v centru skončí!

Překryté parkovací automaty na třídě
Budovatelů se brzy zase odkryjí.

Výjezdní zasedání vlády možná v Mostě
Důvodem jsou těžební limity uhlí
MOST – Výjezdní zasedání představitelů vládního kabinetu v čele
s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou se možná odehraje v Mostě. Hlavním tématem by měla být problematika limitů těžby na dole
ČSA.
Mostecký primátor Jan Paparega má za úkol iniciovat na
základě výzvy hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
výjezdní zasedání vlády České
republiky v Mostě. „Když jsem se

účastnil schůzky u pana premiéra,
neoficiálně jsem ho požádal o to,
zda by nezvážil možnost výjezdního zasedání vlády České republiky
u nás v Mostě. V minulém týdnu
mi přišla v tomto kontextu také

výzva od hejtmana Ústeckého kraje, abychom tuto výzvu realizovali,“ připustil primátor Mostu Jan
Paparega. Se záměrem výjezdního zasedání seznámil první muž
Mostu také členy Rady města
Mostu, kteří jej vzali na vědomí
a primátorovi uložili připravit
pro předsedu vlády zvací dopis.
„Výjezdní zasedání by mělo mít
souvislost s problematikou, která

je nyní žhavá a týká se pokračování nebo pozastavení těžby na
dole ČSA,“ prozradil dále primátor a doplnil: „Dopis je připraven.
Nejprve jej odešleme hejtmanovi,
protože bychom byli rádi, aby toto
pozvání kontrasignoval, a poté by
měla výzva putovat do Prahy.“
Termín, který vedení města Mostu pro výjezdní zasedání vlády
navrhuje, je měsíc květen. (sol)

Zabrání město sociálním bytům ve 2B?
(Dokončení ze strany 1)
„V malé zasedací místnosti se
uskutečnila schůzka se zástupci
společenství vlastníků. Přišlo sem
kolem čtyřiceti lidí. Takovou
účast jsme ani nečekali, jinak
bychom setkání uspořádali ve
větších prostorách,“ předeslal na
tiskové konferenci primátor Jan
Paparega a ujistil: „Máme obranu města ve prospěch občanů.
V souvislosti s prodejem těchto
budov by se zde měly realizovat
projekty, na které chce investor
čerpat dotační tituly. V rámci
čerpání dotací je ale nezbytný

souhlas města, které by se vyjadřovalo k tomu, zda tu sociální
byty chce nebo nechce.“
Mezi další skutečnosti, které
hrají městu „do karet“, je i záměr nového stavebního povolení. Investor má totiž v plánu
v jednom z bloků vybudovat
malometrážní byty. „Domy jsou
předurčeny na velkometrážní
byty, ale zájemce by chtěl jeden
z těchto objektů předělat na malometrážní byty, což podléhá novému stavebnímu řízení,“ uvedl
primátor. Zároveň upozornil
i na další obranné prostředky

města, a to na pozemky přilehlé
ke kontroverzním vybydleným
objektům: „Výhodou je, že pozemky všude okolo jsou města
Mostu a i z tohoto pohledu bychom se museli k záměru vyjadřovat.“
Město ujišťuje, že zásadně
nepřipustí degradaci uvedené
lokality. „Vedení radnice jednalo
tento týden s vlastníkem domů,
který městu předal na uvedené domy znalecké posudky. Ty
nyní magistrát nechá prověřit,“
informovala o dalším postupu
ze strany města tisková mluvčí

mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková s tím, že město nevylučuje ani záměr případného
odkoupení domů zpět do svého majetku. I na tuto možnost,
která by dala stopku ve výstavbě
sociálních bytů a následné devalvaci lokality, upozornili někteří zastupitelé na posledním
jednání Zastupitelstva města
Mostu. „Záměr odkoupení domů
městem je jedním z možných řešení. Město využije všech právních kroků, aby zabránilo degradaci této části města,“ potvrdila
tisková mluvčí.
(sol)

Mostecko
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z Rady města Mostu
Nová zastupitelka
MOST – Radní vzali na vědomí zánik mandátu JUDr. Vojtěcha Krejčíře, který zemřel 11. 2.
2015., a osvědčili, že dnem 12. 2.
2015 nastoupila do funkce členky Zastupitelstva města Mostu
paní Lucie Libecajtová.

Kde se zazelená
MOST – Město chce revitalizovat zeleň i v dalších částech
města. V uplynulých dvou letech nechalo vypracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci sídlištní zeleně v lokalitách
Liščí Vrch a Výsluní. Práce na
obnově již začaly na Liščím
Vrchu. „Město musí nejprve
provést dendrologický průzkum
a návrhy na pěstební opatření
i pro čtvrti Zahradní, Družstevní
a B. Šmerala. Za tímto účelem
radní schválili vyhlášení veřejné

S budováním kontejnerů
pod zem chce pokračovat
i nová městská vláda.

zakázky na zpracování inventarizace dřevin včetně projektu
pro revitalizaci sídlištní zeleně
v uvedených lokalitách,“ uvedla
tisková mluvčí Alena Sedláčková. Dokumentace poslouží jako
podklad pro žádosti o dotace
z operačního programu pro životní prostředí.

Zrušení certifikace
normy ISO
MOST – Radní schválili zrušení druhého dozorového auditu dle normy ISO 9001 a tím
také odstoupení od certifikace
zavedeného systému managementu kvality na magistrátu.
Pětileté fungování systému na
úřadě je důkazem, že magistrát
poskytuje služby kvalitně. Zrušení certifikace ušetří finanční
prostředky vynakládané za audity.
(sol)

Přibudou další podzemní kontejnery
MOST – Město Most chce pokračovat v budování kontejnerových
stání s polopodzemními kontejnery.
Radní nyní schválili roční
operativní plán odpadového
hospodářství města Mostu.
V rámci tohoto plánu má
před sebou radnice čtyři úkoly
– zveřejnit informace o způsobu
třídění a svozu biologicky rozložitelného odpadu, vybudování
dalších podzemních a polopodzemních kontejnerů, přepracovat městskou vyhlášku o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
a posledním úkolem je zahájit
přípravy nového plánu odpadového hospodářství v návaznosti
na schválení plánu odpadového
hospodářství Ústeckého kraje.
„V současné době dáváme dohromady roční plán s vytipováním
lokalit a na to se budou vázat

i administrativní úkony ze strany
magistrátu. Co se týče lokalit, kde
by měly být umístěny polopodzemní kontejnery, konkrétní místa zatím nemáme určená. Máme
několik podnětů od občanů, že
by o ně měli zájem, a to v lokalitě u bloků 31, 34 a 35 a další
požadavky, které budeme zvažovat,“ uvedl náměstek primátora
Marek Hrvol. Město v současné
době zadalo zpracování projektové dokumentace na umístění
a realizaci zakázky. „Trend těchto
kontejnerů je a tam, kde půjdou

udělat, tak bychom je do budoucna chtěli realizovat,“ doplnil ještě primátor Jan Paparega.
V souvislosti s polopodzemními
kontejnery je jednou z lokalit,
kde by obyvatelé města přivítali
polopodzemní estetické a především kapacitou mnohem větší
kontejnery také na mosteckém
nádraží. Zde se v poslední době
často kupí nepořádek a přeplněné popelnice jsou na běžném
pořádku. „Čurbes“ na nádraží
v poslední době kritizovali občané již několikrát.
(sol)

Interspar se mění na Albert
aneb „Hledej, Šmudlo!“
MOST - Spíš vědomostní kvíz,
než normální nakupování,
absolvují v posledních dnech
zákazníci dnes již bývalého Intersparu. Zmíněný řetězec totiž z Mostu odchází a nahradí
ho prodejna Albert. Ostatně,
v rámci velké obchodní transakce mezi zmíněnými řetězci se
tak děje v celé republice. Vzhledem k tomu, že nutné změny
a přestavba mostecké prodejny
probíhají za pochodu, v jeho

útrobách je nyní poněkud chaotično. Zákazníci zmateně pobíhají hledajíce konkrétní zboží.
Rady od prodavačů, kde ho
najdou, se nedočkajíce. Vlastně
ano, jednu milou radu dostanete: „Vanilkový cukr? Jó, paní, to
musíte hledat...“.
To jsou ale „porodní bolesti“ a my už bychom se měli co
nevidět dočkat normálně fungujícího obchodu, jen v jiných
barvách nového dresu.
(red)

Potřebujete na
nádraží na WC?
(Dokončení ze strany 1)
Na dotaz, jak si mají cestující poradit s tím, když si nutně
potřebují „odskočit“ a je už po
zavírací době toalet, doporučili z Českých drah jen jediné,
vyčkat na vlak. „V době uzavření veřejných WC mají cestující ČD možnost použít WC ve
vlaku, ve většině vlaků lze WC
používat i ve stanicích, protože
mají uzavřený systém,“ informovala dále tisková mluvčí
Českých drah. Jak by si měl ale
člověk poradit, pokud vlak do
nádražní stanice dorazí například až za půl hodiny a toalety
jsou již dávno uzavřené, už ale
nikdo neřeší. V jednadvacátém století je podle vyjádření
Českých drah zcela běžné, že
toalety nefungují v nonstop
režimu prý ani na jiných nádražích. „Je běžnou praxí v celé
republice, že WC v nádražních budovách jsou otevřené
po určitou dobu. V některých

výpravních budovách mají provoz WC externí nájemci, což je
i případ Mostu. Jinde jsou klíče
od WC u pokladních, takže jsou
WC otevřená v době pracovní doby pokladní. V Teplicích
a třeba Lovosicích je otevírací doba WC od 6 do 19 hodin
s přestávkou od 16.00 do 16:45,
v Chomutově jsou WC otevřená
od 4:00 do 23:00 hodin,“ doplnila pro přehled ještě Radka
Pistoriusová.
Omezený provoz toalet překvapil i vedení města Mostu,
přičemž radní slíbili, že i přesto,
že se nejedná o majetek a zařízení města Mostu, pokusí se
o situaci s provozovatelem jednat. „Zjistíme, jaký je aktuální
stav a pokud to bude možné,
protože se nejedná o náš majetek, zkusíme intervenovat, aby se
dostupnost této služby zlepšila,“
komentoval situaci mostecký
primátor Jan Paparega.
(sol)

napsali jste nám...
V loňském roce probíhaly
na adrese Petra Jilemnického
v Mostě opět tři služby. Stále více
spokojených zákazníků si nacházela především šicí dílna, jejíž
obliba rok od roku stoupá. Lidé
rádi využívají především služeb
drobných oprav oděvů a praní
a žehlení prádla. Nárůst zájmu
zaznamenala i služba sociální rehabilitace, jejímž hlavním cílem
je pomáhat uživatelům k dosažení samostatnosti a soběstačnosti. Zde již od počátku klademe
velký důraz na práci s lidmi v jejich domácím prostředí, kde se
zdokonalují v obsluze domácích
spotřebičů, péči o domácnost či
osobní hygieně. Klienti také mají
možnost využít doprovodu sociálního pracovníka při návštěvách úřadů. Několika klientům
se s naší pomocí podařilo najít
zaměstnání či dlouhodobé a stabilní bydlení. Právě tyto případy

se pro nás a další uživatele stávají hnacím motorem a dodávají
nám optimismus pro další snažení. Poslední z trojice služeb je
Rodinné centrum Petrklíč, kde
se věnujeme maminkám s dětmi.
Zde máme také již stabilní klientelu, maminky se k nám rády
vracejí a rády u nás tráví volný
čas. „Petrklíč mi dává možnost
na chvíli zapomenout na běžné
starosti matky na mateřské dovolené, navíc je příjemné strávit
pár hodin mimo domov,“ říká
jedna z maminek, která Rodinné centrum Petrklíč navštěvuje
pravidelně. Oblibu si získaly také
doplňkové akce. Velký zájem byl
například o Bazárek dětského
oblečení, obuvi a hraček. Tyto
tři služby se navzájem doplňují
a společně tvoří systém, který
napomáhá k minimalizaci sociálního vyloučení v Mostě a okolí.
Oblastní charita Most
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Marek Hrvol: Současný trend
v politice mládí moc nepřeje
Marek Hrvol je nejmladším politikem, který kdy seděl v křesle
náměstka primátora Mostu. Ačkoliv se jedná o jeho politickou
premiéru, po kluzké ploše komunální politiky se pohybuje jak
zkušený matador. V čem tkví tajemství jeho suverenity? Co si myslí o mladých lidech a ženách v politice? Proč nesnáší komedie,
jakého politika si váží a proč na jeho nočním stolku neleží žádné
knihy? To vše a ještě něco navíc Marek Hrvol prozradil v následujícím rozhovoru.
Máte za sebou čtrnáct týdnů
v křesle náměstka mosteckého
primátora a současně statutárního zástupce primátora. Jaký
z toho všeho máte pocit?
Je to možná o něco hektičtější, než jsem čekal, ale takový je
každý začátek... Mám-li ale vše,
co se dosud v souvislosti s mou
pozicí ve vedení města událo,
shrnout do několika málo slov,

tak pocit mám zatím dobrý
a snažím si udržet stále elán do
další práce.
Je to tím, že už máte určité
zkušenosti z působení ve funkci asistenta starostky města
Lomu?
Určitě ano, jsem si samozřejmě vědom, že působení v mém
předchozím zaměstnání mi za-

jistilo mnohem rychlejší orientaci a zvyknutí si na svoji současnou roli.
Je to tedy vaše první zkušenost s komunální politikou?
Co se týče politiky, tak ano,
toto je moje první politická
funkce. Díky Lomu mám ale
obrovskou výhodu: vím, jak to
funguje i z toho „druhého břehu“.
Co pro vás bylo nejnáročnější, na co jste si musel ve své
funkci zvyknout?
Asi bych neřekl, co bylo nejnáročnější, ale spíš, co je o dost
jiné. Dříve jsem chodil domů
s poměrně čistou hlavou. Teď,
když za sebou zavřu dveře kanceláře, pořád o všem přemýšlím. Zodpovědnost k lidem,
díky kterým v té funkci jsem
- myslím tím voliče a mé stranické kolegy - je velká. Jiné je
například i to, že se musím více
zapojovat do komunikace s veřejností a s médii a zachovávat
si neustále profesionální nadhled.
Nastal okamžik, kdy jste zalitoval, že jste do toho šel?
Zatím jsem takovou myšlenku neměl. A kdyby náhodou

někdy přišla, tak na ni rychle
zapomenu, protože to, co nyní
dělám, je veliký závazek. Snažím
se všechno, co přijde, brát pozitivně. Věděl jsem, že to nebude
jen procházka růžovým sadem,
že politika umí být tvrdá a že
práce pro lidi z této pozice je
velmi náročná.
Jste mladý muž se spoustou
zájmů. Kolik jste jich musel
kvůli pracovnímu vytížení
oželet?
Snažím se jich oželet co nejméně, ale žádný úplně. Téměř
veškerý můj volný čas vyplňuje
hlavně sport. Ať už aktivně, kdy
hraji fotbal, florbal a hokej, nebo
pasivně, když jezdím fandit hokeji a v poslední době mě chytla
i házená. Pak mám ještě jeden
zájem, na který si vždycky čas
najdu, a to je kino.
Jaký žánr máte rád?
Nejdřív řeknu, který nemám rád. Nesnáším komedie
a nemám rád kreslené filmy.
Ačkoliv si o sobě myslím, že
mám smysl pro humor, vtipům ve filmu se nikdy nesměju
a nerozumím jim. Mám ale rád
thriller, drama, fantasy nebo
historické filmy. Jeden z posledních filmů, který stál za to,
byl například Kód Enigmy.
A absolutní filmová jednička?
Jednoznačně nové zpracování trilogie o Temném rytíři
(Batman)! Viděl jsem všechny
díly, každý dokonce několikrát.
Tento film ve mně zanechal
vždy výraznou emocionální
stopu.

Na to, že role náměstka
primátora a statutárního zástupce primátora je váš první
politický počin, působíte jako
ostřílený matador. Jste takový
od přírody, nebo jste takové
vystupování a rétoriku studoval?
Nemyslím si, že bych nějak
vyčníval. Jsem politický nováček a jen se snažím, aby to na
mně co nejméně lidí poznalo
a choval se stále profesionálně.
Je ale možné, že ve mně něco
zanechal i kurz prezenčních dovedností, který jsem absolvoval
v předchozích letech.
Co vás v souvislosti s místní
politikou nejvíc překvapilo?
Pokud narážíte na politické
spory, které se tu před volbami
vedly a občas ještě vedou, tak
to nebylo žádné překvapení, to
se dalo očekávat. Myslím, že ve
vztahu k místní politice mě nic
nijak výrazně nepřekvapilo. Byl
bych mile rád, kdyby mě něco
překvapilo v pozitivním slova
smyslu.
Šel jste do komunální politiky s nějakým ideálem, o kterém jste byl bytostně přesvědčen?
Věděl jsem, že politika je
o kompromisech a že prosazování vlastních ideálů do ní nepatří. Obecný ideál je dělat dobrou práci s kvalitními výstupy,
které lidé ocení.
Máte pocit, že mladé lidi zajímá politika?
Zatím bohužel ne, ale velmi
doufám, že tento trend přijde.
Moc bych si to přál. Současný
trend totiž myšlenku, aby se mladí
lidé více zapojili do politiky, popírá. Mladí lidé musí mít důvod jít
do politiky, musí vidět potřebnost
politiky, vědět, že jde něco změnit
a že je potřeba začít se zapojovat
do veřejného života. Zatím jim ale
politici bohužel nic, co by je mělo
motivovat, nepředvádějí.
Co je podle vás největší nešvar současné politiky?
Těch problémů je samozřejmě víc a to na všech úrovních.
Ať je to komunál, kraj nebo vrcholná politika. Za největší problém ve všech těchto úrovních
ale považuji prosazování osob-

Ing. Marek Hrvol (26 let)

Ve vedení města Mostu je od 3. prosince 2014 za politické hnutí Severočeši Most
Zastupitel, radní, náměstek pro rozvoj, majetek
a městské služby, statutární zástupce primátora Mostu
Co se do rozhovoru nevešlo:
 Ve znamení zvěrokruhu jsem... Blíženec.
 Byl jsem žákem... 3. ZŠ v Mostě.
 Mám sourozence... bratra Jaroslava (29 let).
 Pochutnám si... na moderní gastronomii.
 Rád jezdím... do Egypta.
 Chtěl bych vidět... Thajsko.
 Nemám rád... lidskou hloupost.
 Na ženách se mi nejvíc líbí... dlouhé vlasy.
 Líbí se mi motto... „Čas je placatý kruh“
ních zájmů nad těmi veřejnými.
Což je v rozporu s tím, proč se
člověk do politiky dostal.
Chystáte se po úspěchu v komunálních volbách kandidovat do krajských voleb?
Zatím mám ještě plnou hlavu
toho rychlého nástupu do vedení města a své stávající funkce. Je to zatím tedy předčasné.
Budu však velmi rád, když Severočechy jakýmkoliv způsobem,
ať už samotnou účastí na kandidátní listině či jinou formou,
budu moci do voleb podpořit.
Patří podle vás ženy do politiky? Pokud ano, mělo by jich
být v politice více, nebo méně
než mužů?
Jednoznačně patří, už pro
jiný pohled na věc. Nejsem ale
zastánce kvót na ženy v jakémkoliv odvětví. Pokud jsou ženy
schopnější než muži, ať jich je
třeba plné zastupitelstvo. Ten
proces by však měl být přirozený za drobné podpory určitých
mechanismů. Dnes jsem přebíral za město shodou okolností

certifikát za úspěšný genderový
audit magistrátu, který proběhl v minulém období a celkově
myšlenku společných rovných
příležitostí velmi rád podporuji.
Máte nějaký politický vzor?
Neřekl bych, že jde přímo
o vzor, ale vážím si pořád Václava Havla. I když se názory na něj
různí, v novodobé historii naší
země měl jednoznačný politický
odkaz. Myslím, že podobného
člověka budeme dlouho hledat
a že jeho osobnost bude ještě
dlouho oslovovat i současnou
mladou generaci.
Jaká kniha momentálně leží
na vašem nočním stolku?
Asi teď nepotěším pana ředitele městské knihovny...ale kniha tam neleží žádná. Bohužel
leží tam většinou různé právní
předpisy a další tištěné dokumenty spojené s mojí prací. Pevně však věřím, že časem si najdu
i prostor pro přečtení nějakého
chytlavého knižního titulu.
Děkuji za rozhovor
Pavlína BOROVSKÁ
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Olympijské disciplíny se odehrají
v Mostě na zimním stadionu.

V kraji se rozžehne olympijský
oheň, dějištěm bude i Most
MOST – Most, Evropské město sportu, se stanem dějištěm zimních
olympijských her dětí a mládeže. V Mostě se budou odehrávat soutěže v krasobruslení a rychlobruslení, a to ve dnech od 18. do 21.
ledna 2016. Město v nejbližší době proto uzavře memorandum s Ústeckým krajem o spolupráci při pořádání Her VII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR 2016.
Olympiáda dětí a mládeže
se v Ústeckém kraji uskuteční
už podruhé, v roce 2007 se zde
konala letní varianta. Tentokrát se bude závodit v alpském
a akrobatickém lyžování a ve
snowboardingu, v běžeckém lyžování a v biatlonu, v ledním
hokeji, v rychlobruslení a krasobruslení. Doprovodné soutěže proběhnou v šachu a disco
tanci. Ústecký kraj, který výrazně podporuje sport mládeže,
soupeřil o pořádání Her VII.
zimní olympiády dětí a mládeže
s Pardubickým krajem. Mladí
účastníci her budou mít svou
olympijskou vesnici v Chomutově, odkud budou vyrážet za
soutěžemi na Klínovec, do Nového Města v Krušných horách,
do Litvínova a Mostu. „Podporu

mládežnického sportu bereme
v Ústeckém kraji jako jednu z našich priorit. Je velmi důležité, aby
se děti i mládež v dnešní době
věnovaly právě sportu. Věřím, že
si zimní olympiádu užijí nejen
reprezentanti jednotlivých krajů,
ale že i pro veřejnost to bude neopakovatelný sportovní zážitek,“
uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. Jednotlivá
města uzavřou také memorandum, včetně města Mostu. „Memorandum je jakousi obecnou
dohodou o spolupráci v rámci
měst, ve kterých budou jednotlivé
sporty provozovány. Jeho obsah
je pro všechna tato spolupořadatelská města stejný,“ informoval
primátor Mostu Jan Paparega.
VII. zimní olympiáda dětí
a mládeže v ČR pro rok 2016 by

měla být uskutečněna od 17. do
22. ledna 2016. V Mostě se pak
jednotlivé sportovní disciplíny
odehrají ve dnech od pondělí
18. do čtvrtka 21. ledna 2016.
„Mezi disciplíny, které tu budou
zastoupeny, bude patřit rychlobruslení, kterého by se mělo
zúčastnit zhruba 140 závodníků. Dále také krasobruslení,
kde bude 70 závodníků. Celkem
se olympiády zúčastní zhruba
na tisíc šest set účastníků, pro
Most zhruba pětistovka,“ upřesnila k olympiádě náměstkyně
primátora pro oblast školství,
kultury a sportu Markéta Stará.
Prestižního sportovního podniku by se měly účastnit výpravy
ze všech 14 krajů ČR, ale i ze
zahraničí, například z Kanady,
Polska, Běloruska, Maďarska
a Číny. „Pan primátor je členem
řídicího olympijského výboru.
Statutární město Most se nebude
ale nijak finančně podílet, prostředky na zajištění akce poskytne Ústecký kraj. Memorandum
je vlastně smlouva o vzájemné

spolupráci při pořádání zimní
olympiády, a tato spolupráce
bude spočívat v zajištění pitného
režimu pro děti, v dopravní koordinaci, budeme komunikovat
se školami, domovy důchodců
a dalšími subjekty o zajištění divácké osazenosti,“ doplnila dále
náměstkyně Stará. Město Most
také zajistí i případné drobné
opravy zimního stadionu, tak
aby sportoviště bylo dostatečně reprezentativní. Právě totiž
zimní stadion bude sportovištěm, které olympionici v Mostě
využijí. „Soutěžní disciplíny jako
alpské lyžování, akrobatické lyžování a snowboarding by mělo
probíhat na Klínovci, běžecké lyžování a biatlon na Novém Městě v Krušných horách, lední hokej
pak v Chomutově a v Litvínově
a u nás to bude již zmíněné krasobruslení a rychlobruslení. Doprovodné disciplíny jako šachy
a disko tance by se měly rovněž
odehrát v Chomutově,“ prozradila ještě náměstkyně primátora.
(sol)

United Energy, a. s.
Teplárenská 2
Most – Komořany

OTEVŘEN NOVÝ E-SHOP
značkové zboží
•
•
•
•

Desigual
Nickelson
Tommy Hilﬁger
Pepe Jeans

www.tiomode.cz
možnost vyzkoušení a nákupu na výdejně
Litvínov, K Loučkám 1436

mobil: 774 481 441

přijme

ELEKTROMECHANIKA
požadujeme:
ÚSO v oboru elektro
nebo mechanik měření a regulace
vhodné pro absolventy
Karel Srba, karel.srba@ue.cz, tel.: 724 557 398
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Vítám tě ve svém
světě

SOUDNIČKA

Irena byla krásná žena a byla
si toho dobře vědoma. Už jako
dítě ji dospělí chválili pro její
půvab a ostatní děti se snažily
se s ní kamarádit, aby se alespoň chvíli mohly hřát v zájmu,
který jí neustále okolí věnovalo. Chovala se ke každému mile
a srdečně, vzbuzovala v lidech kolem sebe dojem,
že ji zajímají. Byla
průměrně inteligentní, díky svému půvabu a milé
povaze ale školou
proplula bez jediného zaškobrtnutí.
Učitelé jí odpouštěli to, co jejím
spolužákům nikdy
neprošlo. Vystudovala vysokou
školu a začala pracovat v jedné
farmaceutické firmě. Muže si
vybírala podle okamžité chuti.
Zatím nebyla zamilovaná, ale
přítomnost některých mužů jí
byla příjemnější než ostatních.
Když se seznámila s Kamilem,
nejprve se zdálo, že to bude jen
další muž z mnoha. Časem si
ale uvědomila, že Kamil je její
první láska. Byl mnohem starší než ona. Imponovalo jí, jak
klidně a s přehledem mluvil
o aktuálních událostech. Zdálo se jí, že o všem všechno ví
a všemu rozumí. Měl charisma, figuru, která neodpovídala jeho věku, úsměv, který ji
rozechvíval. A navíc měl peníze a vliv, což považovala za
bonus k tomu všemu. Těšila se
na každé setkání s ním. Kamil
obdivoval její krásu, zahrnoval
ji dárky. Začali mluvit o svatbě. Chtěli se přestěhovat do
nového domu, společně vybírali lokalitu, kde by chtěli žít.
Kamil ji bral do společnosti,
vždy trval na tom, aby měla
nové šaty a šperky. Hrdě si ji
vodil, v očích měl pýchu, když
ji ostatní muži mlsně sledovali. Co si přála, to od něj měla.
Termín svatby už byl stanoven, když se její život obrátil
naruby. Vracela se večer domů
v novém voze, který od Kamila
dostala. Trochu pila, jela příliš
rychle. Když z vedlejší ulice
vyjelo auto, nestačila zareagovat. Náraz byl obrovský. Obě
auta se proměnila na hromadu
zmuchlaného plechu. V jednu
chvíli byl kolem ní hluk, v další chvíli strašidelné ticho. Bála
se pohnout. Uvědomila si, že
ji nic nebolí. Pocítila strašnou
úlevu. Nestalo se jí nic vážného. Přežila a bude v pořádku.
Sáhla po bezpečnostním pásu,
aby se odpoutala a dostala se
z auta ven. Jak natáhla ruku,
všimla si, že má na rukávu
krev. Opatrně si sáhla na obličej. Ruku měla celou od krve.
Pak ji začal obličej pálit a ve
tvářích jí pulsovalo. Dostala
strach a snažila se vyprostit
z vraku. Nemohla se ale pohnout. Své tělo od pasu dolů
necítila. Hrůza jí sevřela srdce. Pak začala křičet. Křičela,
i když ji záchranáři vyprošťovali. Křičela, i když bolest necítila. Dostala tišící léky a probrala se až v nemocnici. Ležela
na nemocničním lůžku, kolem
ní všechno pípalo. Z paží jí
vedly hadičky. Nemohla se
pohnout, necítila nohy. Zoufale začala volat, chtěla s někým mluvit. Pak opět ztratila
vědomí. Když poprvé mluvila
s doktorem, zhroutil se jí svět.
Měla vážné zranění páteře, už
nikdy nebude chodit. Neuměla si představit, jak bude žít
na kolečkovém křesle. Před-

stavila si, jak ji Kamil veze na
křesle do společnosti a muži
na ni místo s obdivem hledí
se soucitem. Potřebovala, aby
ji Kamil utěšil. Její snoubenec
se ale neobjevil. Trvalo několik dnů, kdy na něj čekala,
sledovala dveře pokoje, prosila
v duchu, aby se otevřely a stál tam on.
Pak konečně přišel.
Sedl si k ní, byl rozpačitý. Políbil ji jen
letmo na dlaň. Obličej měla stále ještě
schovaný v obvazech. Nevěděla, jak
bude vypadat, až ji
lékaři obvazů zbaví, bylo jí to ale jedno. Nebude chodit.
To pro ni bylo nejhorší. S tím
se bude jen těžko vyrovnávat.
Potřebovala, aby ji vzal Kamil do náruče. On se ale choval odtažitě. Nesměle začala
mluvit o tom, že musí odložit
svatbu. Kamil ji vzal za ruku
a tím klidným hlasem, který
jí vždy imponoval, jí oznámil,
že svatba samozřejmě nebude.
Ona zůstane na vozíku a obličej má pořezaný. Nemůže si ji
vzít. Vzhledem ke svému společenskému postavení. Musí to
pochopit. Bude jí lépe někde
v soukromí, kde nebude lidem
na očích. Samozřejmě se postará, aby neměla nouzi, stýkat se
s ní už ale nebude. Pak odešel.
Tu noc nespala. Myslela si, že
po Kamilových slovech musí
umřít. Čím víc o tom přemýšlela, tím víc ale byla přesvědčen, že právě tohle ji udrží při
životě. Uzdraví se a Kamilovi
se pomstí. Od toho dne byla
nejvzornější pacientkou s obrovskou vůlí žít. Z nemocnice
se do léčebny dostala v rekordním čase. Naučila se pohybovat
na vozíku. Přestala se dívat do
zrcadla na svou zjizvenou tvář.
Po čase byla schopna samostatného života. Odstěhovala se do
malého bezbariérového bytu,
který jí pořídil Kamil. Brala
to jako samozřejmost. Prodala
všechny šperky a šaty, které jí
kdy Kamil dal. Částka, kterou
tak získala, předčila její očekávání. Z doby svých školních
let znala kluky, kteří nešli pro
ránu daleko. Zkontaktovala se
s jedním, který měl obzvlášť
špatnou pověst. Když se potkali, nejprve ji nepoznal. Už ji
nezraňoval soucit v očích lidí,
se kterými se setkala. Nevadilo jí, jak na ni ten chlap zírá.
Udělala mu nabídku, kterou
přijal. Všechny její peníze za tu
jedinou službu. Čekala na vozíku na parkovišti schovaná za
dodávkou. Bylo pozdě večer,
Kamil se zdržel ve své oblíbené restauraci. Domů se vracel
sám. Hvízdal si, když přicházel
ke svému autu. Dva maskovaní
muži se železnými tyčemi se
vynořili ze tmy. Než stačil zareagovat, dopadly první rány.
Povalili ho na zem a několika
ranami mu přerazili páteř. Pak
se ještě jeden z mužů sehnul
a nožem pořezal Kamilův obličej. Dívala se na svého snoubence a v duši se jí rozléval klid
a mír. Už neměla co ztratit.
Přišla o všechno. Počkala, až
maskované postavy zmizí ve
tmě a pomalu vyjela ze svého
úkrytu. Dojela k ležící sténající
postavě. Kamil měl oči zalité
krví, nemohl se pohnout. Dívala se na něj, pak se usmála.
Sehnula se co nejvíce jí její postižení dovolilo a zašeptala Kamilovi do zjizveného obličeje.
Vítám tě ve svém světě. (pur)
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Hledá se správce chanovského
hřiště - značka: levněji
MOST – Nedávno vybudované multifunkční hřiště v Chanově, které zde nechalo postavit z evropských dotací za šest a půl milionu
korun město Most, změní svého správce. Tím byl až dosud Dům
romské kultury, o.p.s. Radním se totiž zdá správcovství předražené
a chce sumu snížit.
Mostečtí konšelé schválili ukončení smlouvy o správě
sportoviště ve Zlatnické ulici,
která byla uzavřena se společností Dům romské kultury.
Důvod je jediný: správa hřiště
se zdá být městu neúměrně nákladná. „Smluvní vztah se nám
nezdál, konkrétně částka uvolňovaná na měsíční správu. Přišla
nám až příliš vysoká vzhledem
k tomu, co se na tomto hřišti vše

provedlo,“ konstatoval náměstek
primátora města Mostu Marek
Hrvol. Radnice má v plánu, aby
se o hřiště ale dál někdo staral
a hřiště za šest a půl milionu korun nezůstalo bez správce.
„Nyní bude běžet šestiměsíční výpovědní lhůta s Domem
romské kultury. Máme tedy tuto
dobu na to, abychom vyhodnotili případného nového zájemce
nebo správce, který by se o toto

hřiště staral. Určitě bychom ale
správu na tyto náklady chtěli
snížit,“ potvrdil Marek Hrvol.
Obecně prospěšná společnost
Dům romské kultury spravovala
hřiště za patnáct tisíc korun měsíčně. Hřiště bylo vybudováno
v roce 2013. Jeho výstavba si vyžádala šest a půl milionu korun,
které plynuly z peněz Evropské
unie. Zařízeno a postaveno bylo
ale tak, aby vydrželo místní poměry. Kromě umělého trávníku
je jeho součástí také doskočiště
a betonové hlediště. Hřiště využívá místní fotbalový klub, který
má za své několikaleté fungování i úspěchy a výsledky. Hřiště

slouží ale i zdejší širší veřejnosti
včetně základní školy, vedle níž
stojí. Vedení města nevyloučilo,
že by sdružení, které místní fotbalisty zaštiťuje, mohlo být jednou z možných variant, komu
by město správu mohlo svěřit.
„Určitě je to jedna z možných
variant. Fotbalisté si hřiště váží
a jistě by nedopustili jakékoliv
zničení a nenechali by ho ladem.
Samozřejmě přichází do úvahy
ale i jiné možnosti. Výsledkem
každé by však měla být degradace nákladů na správu,“ trval na
základní podmínce náměstek
Hrvol.
(sol)

Za správu hřiště platilo město 15 tisíc
korun měsíčně. Náklady teď chce snížit.

Potraviny z Chanova nezmizí
Jedna z petic byla za zrušení
obchodu, který je prý zdrojem
nepořádku v domě, konkrétně
v bloku č. 11 v Kovářské ulici,
kde večerka sídlí. Druhá petice byla sepsána za zachování
uvedeného obchodu. Radní
petice projednali a schválili

odpovědi, které primátor zašle
k rukám zástupců obou petičních výborů. „Petice reagovala
na to, že zde docházelo k určitým kriminálním činnostem.
Obchod byl v minulosti několikrát vykraden. Nicméně se zde
zrealizují opatření. Obchod se

zajistí mřížemi, aby se zamezilo
ničení majetku a zároveň se tu
zvýšila bezpečnost. Není proto
důvod vypořádávat se smluvním vztahem, který tu je,“ zdůvodnil primátor Jan Paparega
stanovisko města ponechat
obchod, který se stal jablkem
sváru Chanovských, na místě.
Dalším důvodem, proč město
nevyhoví odpůrcům obchodu

V březnu 2014 začala Střední
škola technická v Mostě realizovat projekt „Implementace moderních technologií do výuky
odborných předmětů na Střední
škole technické v Mostě“, pod
číslem CZ.1.09/1.3.00/68.00148.
Tento projekt je financován
z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti
Severozápad. Obecným cílem
projektu je kvalitní, moderní
a dobře vybavená infrastruktura pro vzdělávání s regionálním
významem. Konkrétním cílem
projektu je posílení vzdělávací
kapacity SŠT v Mostě vybavením učeben moderním nábytkem a moderními vyučovacími
pomůckami v rámci teoretické
i praktické výuky. Projekt byl
naplánován jako dvouetapový,
v délce trvání 12 měsíců. Projektové aktivity byly naplánované v členění do přípravné, realizační a provozní fáze. Při dnešní
rychlosti rozvoje techniky – zejména v oblasti komunikací, počítačové a spotřební techniky je
pro odbornou, technicky zaměřenou školu velice důležité neustále rozvíjet technické vybavení

v souladu s tímto trendem. Účelem projektu je vytvořit takové
technické zázemí, které umožní
posílení teoretické i praktické
složky výuky, iniciovat vyšší
zapojení firem a zaměstnavatelů do výuky a upravit výuku
tak, aby žáci získali konkrétní
praktické zkušenosti požadované od zaměstnavatelů. Moderní vybavení spočívá v pořízení
učebních pomůcek a nábytku

zení pro vybavení dílenských
prostor praktického vyučování.
Pořízený nábytek
zohledňuje rozdílnou tělesnou velikost žáků včetně
speciálních potřeb
tělesně postižených
žáků a naplňuje hygienické požadavky na moderní a kvalitní výuku.
Modernizace pomůcek a tech-

pro učebny teoretického vyučování a v nákupu technických
pomůcek a technických zaří-

nologií pro teoretickou i praktickou přípravu v technických
oborech na Střední škole tech-

MOST – Na mostecký magistrát dorazily další petice. Tentokrát dvě
najednou a týkají se obchodu s potravinami v sídlišti Chanov.

je i větší zastoupení lidí, kteří si na sídlišti potraviny přejí
zachovat. „Obchod tu funguje
dlouho dobu a příznivců jeho
zachování bylo podstatně více,
kteří na petici za zachování byli
zastoupeni, i proto jsme nepřijali žádná opatření, aby se stávající smlouva jakkoliv vypověděla,“ dodal ještě primátor.
(sol)

nické v Mostě reaguje na nároky a požadavky zaměstnavatelů
v regionu, čímž
dojde ke zlepšení
zaměstnatelnosti
absolventů školy
i účastníků speciálních kurzů v rámci
dalšího vzdělávání. Projekt se blíží
k úspěšnému konci. Střední
škola technická, Most, příspěvková organizace, chce touto
cestou poděkovat za spolupráci
zástupcům Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
a zástupcům Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zejména Odboru veřejných zakázek. Věříme, že realizací tohoto projektu
se zvýší nabídka nových inovativních vzdělávacích programů,
zlepší se sociální postavení žáků
i dospělých v dalším vzdělávání
na trhu práce, zkvalitní se jejich
orientace v oblasti moderních
technologií v daných oborech
a následně se sníží riziko sociálního vyloučení z důvodu nízké
úrovně potřebných relevantních
dovedností pro potřeby regionálního trhu práce.
(PI)
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Moldavská horská dráha
slaví 130 let svého založení
ÚSTECKÝ KRAJ – Letošní rok je vyhlášen rokem moldavské horské
dráhy. Je to totiž právě 130 let od dokončení stavby moldavské dráhy a jejího propojení se sousedním Saskem. Při příležitosti oslav významného výročí této unikátní technické památky vydá letos Česká
pošta poštovní známku v řadě Technické památky České republiky.
Oslavy 130. výročí zprovoznění moldavské horské dráhy
pořádá Českojiřetínský spolek
spolu s Destinační agenturou
Krušné hory a dalšími partnery,
Klubem přátel krušnohorské železnice, Přáteli historie Litvínovska a Historickým domovským
spolkem z německého Rechenbergu. Nápad vydat poštovní
známku s tématikou moldavské
dráhy podpořila všechna města
a obce podél trati, Ústecký kraj
i německé velvyslanectví v Praze. „Moldavská trať má nespočet
příznivců. V prosinci vypravili
vlakoví nadšenci z Dubí historický motorový vlak, který měl
připomenout 130 let od otevření
úseku Hrob - Moldava v Krušných horách. Zahájili tak ‚Rok

moldavské dráhy‘. Ti, kdo prosincovou akci propásli, by však
neměli přijít zkrátka. Na květen
tohoto roku se na moldavské trati chystá řada jubilejních akcí,
o kterých budeme včas informovat. Už nyní můžeme prozradit,
že výročí dráhy, po které se v 50.
letech minulého století dopravoval materiál na stavbu flájské
přehrady, bude spojen se dnem
otevřených dveří právě na vodním díle Fláje. Kdo se nestihl podívat do unikátní duté přehradní
hráze před dvěma lety, bude mít
tak příležitost opět letos, a to
v sobotu 16. května,“ říká Petr
Fišer z Českojiřetínského spolku. S Rokem moldavské dráhy
je spojena také dětská výtvarná soutěž. Destinační agentura

Krušné hory vydá turistickou
brožuru o historii moldavské
horské dráhy spojenou s turistickým okruhem vázaným na
jednotlivé železniční zastávky
moldavské dráhy. Součástí materiálu bude také turistický pas,
do kterého budou turisté sbírat
známky na jednotlivých zastávkách dráhy. Pas je slosovatelný
a ceny rozhodně nejsou zanedbatelné.
Unikátní moldavská horská
dráha už od prosince roku 1884
vede z Mostu přes Litvínov,
Lom, Osek, Hrob, Dubí a Mikulov na Moldavu v Krušných
horách. Trať tehdy vybudovala
společnost Pražsko-duchcovské dráhy. Jejím úkolem bylo
dopravovat severočeské uhlí do
sousedního Saska. Horská dráha byla vyhlášena technickou
památkou a je dnes oblíbena
zvláště běžkaři, cyklisty a turisty
proudícími na hřebeny Krušných hor.
(pur)

Pokračuje obnova Janova,
přibyde i dětské hřiště
LITVÍNOV – Také v letošním roce pokračuje obnova Janova. Práce za
více než třináct miliónů korun by měla pro města dělat stejná firma,
kterou bývalé vedení města bombardovalo stížnostmi při rekonstrukci ulic Dvořákova, Seifertova a Wolkerova. Nespokojení byli
v loňském roce také obyvatelé této lokality a tehdejší místostarosta
Karel Linhart sliboval pro firmu za nedodržení termínů pokutu.
Druhou šanci by od města
mohla dostat Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s., se
sídlem Okounov, která předložila městu nejlepší nabídku na
realizaci akce v rámci IV. etapy revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov. Práce by
měly začít v dubnu. Tato etapa
bude zahrnovat další opravy
chodníků, ploch a schodišť.
Hlavním bodem však bude
nový volnočasový areál u ZŠ
Janov pro širokou veřejnost.
V dosud neupraveném areálu

u školy se opraví a především
doplní stávající herní prvky
pro nejmenší děti včetně pískoviště, vyroste lanová pyramida a malá lezecká stěna pro
teenagery, plácek s cestičkami
napodobující dopravní hřiště
a nové streetové herní prvky.
Nepoužívaný atletický ovál se
promění v přírodní běžeckou
trasu s travnatou plochou pro
fotbal. Vše doplní nová zeleň
pro vhodné zastínění. „Umístění
hřiště je výhodné nejen proto, že
je v blízkosti školy, ale také pro-

to, že je dál od obytných domů
a hluk z hřiště nebude rušit obyvatele Janova. Na hřišti chceme
mít také správce, který by hřiště
hlídal a na noc zavíral. Budeme
jednat s Úřadem práce ČR o dotaci na veřejně prospěšnou práci,“ uvedla místostarostka Erika
Sedláčková. V rámci projektu
přibudou v Janově také dvě kamery. O tom, zda bude na revitalizaci Janova pracovat stejná
firma, se kterou se bývalé vedení města potýkalo v loňském
roce u základní školy s rozšířenou výukou jazyků, rozhodnou
zastupitelé. „S firmou už máme
zkušenosti. Víme, kde má silné
a slabé stránky a na ně se více
zaměříme,“ komentovala výběr
vedoucí investic a regionálního
rozvoje Hana Nováková. (pur)

Vandalové dál ničí stromy
LITVÍNOV – Řádění neznámého vandala v Litvínově pokračuje. Už
od loňského roku ničí stromy v městských parcích. Nevybírá si a
škodí na vzrostlých stromech, stejně, jako na nově vysazené zeleni. Vedení Litvínova prosí obyvatele města o pomoc při pátrání po
neznámém škodiči.
Pravděpodobně stále stejný
vandal neustále poškozuje stromy buď částečným, nebo úplným oloupáním jejich kůry, a to
už od loňského roku. Strážníci
městské policie věnují parkům
zvýšenou pozornost, dopadnout ničitele stromů se ale zatím
nepodařilo. „Poškození je tak

rozsáhlé a ozdravný zásah tak
finančně náročný, že se již jedná
o odsouzeníhodný vandalizmus.
Zdraví poškozených stromů je
vážně ohroženo. Způsobená škoda šplhá do statisíců a zásah do
životního prostředí je také zásadní. Vzrostlé stromy nás chrání
před prachem, hlukem a dodávají

nám kyslík,“ říká Gizela Cibulková z Technických služeb Litvínov, které mají městskou zeleň
ve své péči. Vedení města registruje i letos stále nové případy.
„Vyzýváme občany, aby věnovali
zvýšenou pozornost svému okolí
a jakýkoli náznak vandalizmu
se nebáli nahlásit městské policii,
která zvýšila dohled nad městskou zelení. Velmi by nám pomohla jakákoli informace vedoucí k vandalovi či k vandalům,“
dodává velitel Městské policie
Litvínov Zdeněk Urban. (pur)

Park u jazykovky bude do dubna
LITVÍNOV - Do dubna letošního roku by měla být dokončena revitalizace parku u Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově. Po loňské rekonstrukci komunikací a chodníků kolem školy by
tak i park měl projít celkovou úpravou.
Na akci získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Smlouva o poskytnutí dotace už
byla městu zaslána, nyní musí
přijetí dotace schválit zastupitelstvo města. Podpora je určena
na kompletní stabilizaci a revitalizaci zeleně v parku u základní školy. Dojde k odstranění
neperspektivních stromů, provedou se vegetační úpravy, dosadby, výsadba keřů za účelem

odclonění parku od komunikací
a zvýšení bezpečnosti dětí, obnoví se trávníky a doplní mobiliář. Přibydou lavičky, koše, herní prvky pro teenagery. Nebude
se sice jednat o dětské hřiště,
přesto budou mít některé herní
prvky umístěné v parku podobný charakter, jako mají atrakce
na dětských hřištích. Objevit by
se tu mohla například lanová
pyramida. Park je určen nejen
dětem ze základní školy, využí-

vat ho budou také děti bydlící
v okolí. Zastupitelstvo v červnu
loňského roku schválilo předfinancování z rozpočtu města,
financování a spolufinancování
veřejné zakázky „Revitalizace
zeleně v Litvínově“ z revolvingového úvěru, a to až do výše 8.895
tis. Kč. Součástí veřejné zakázky
byly další projekty na revitalizaci zeleně ve městě, areál Lomská
a městský hřbitov. Zhotovitelem
akce je spol. GREEN PROJECT,
s. r. o. Celkové náklady jsou
3 182 144 Kč, podpora formou
dotace je 2 494 054 Kč, podíl
města je 688 090,47 Kč.
(pur)
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Zastánci a odpůrci těžebních limitů uhlí
HORNÍ JIŘETÍN – Stále hlasitěji se v poslední době diskutuje o státní
energetické koncepci a jejím případném dopadu na region. Názor
obyvatel Horního Jiřetína na pokračování těžby a přesídlení se různí. Odpůrci přesídlení města, jeho stoupenci a nerozhodní tvoří tři
stejně početné skupiny. Téměř polovina respondentů uváděla, že
je třeba co nejdříve zahájit debatu o podmínkách výkupu a přestěhování. Naopak třetina se nechce přestěhovat v žádném případě.
Přitom v případě prodeje nemovitostí chce až 69% Jiřetínských vyjednávat o ceně samostatně. Za preferovanou formu vyrovnání považuje většina obyvatel peníze. Také samotné město a jeho rozvoj
nevnímají obyvatelé jednoznačně.

Horní Jiřetín očima
Pavla Grubera
Jak dlouho žijete v Horním
Jiřetíně a jaký máte k městu
vztah?
Severočechem v geografickém smyslu slova jsem od narození. Do Horního Jiřetína jsem
přišel na přelomu roku1986/87,
tedy již před téměř třiceti lety.
Postavil jsem zde dům a spolu
s manželkou vychoval čtyři děti.
S Horním Jiřetínem jsem spojil
také své podnikání. Do městského rozpočtu odvádím daně,
své firmy jsem měl vždy vedené v Horním Jiřetíně. Za ta léta
jsem se s městem sžil, mám tu
přátele a věřím, že rovněž dobré
sousedské vztahy.
Jak se město podle vás v posledních letech změnilo?
Nijak zásadně. Nedá se ale
hovořit jen o posledních letech.
Mohu konstatovat, že s drobnými personálními obměnami, již
páté volební období, vede obec
zastupitelstvo, které Hornímu
Jiřetínu příliš dobrého nepřináší. Město se nijak zásadně
nerozvíjí. Roky ho řídí tandem
s bezprostředním napojením na
subjekty a jednotlivce aktivní
při realizacích zakázek vyhlášených městem. Vedou spolu
obec a nakládají s městskými
penězi. Po posledních komu-

Horní Jiřetín očima
Jaromíra Fryčka
Jak dlouho žijete v Horním
Jiřetíně a jaký máte k městu
vztah?
V Horním Jiřetíně jsem se
narodil. Už je to čtyřicet let. Rodiče přišli do Horního Jiřetína
z Kunratic, které také ustoupily
těžbě. Vyrostl jsem tu, chodil do
školky i do školy. Mám tu přátele z dětství. Přivedl jsem do
Horního Jiřetína svou rodinu.
Postavil jsem tu vlastníma ruka-

nálních volbách v loňském
roce si pozice vyměnili a dnes
je v čele Horního Jiřetína člověk, který se již řadu let staví
do pozice spasitele a zachránce
ve jménu vyšších, rozumějte
zelených principů. Jak na něho
mohu pohlížet jako na řádného
hospodáře s obecním majetkem, když jako podnikatel svoji
vlastní firmu přivedl do likvidace mimo jiné z titulu nehrazení
závazků vůči subjektům státní
správy? Následně se pak ale
celkem svižně dokázal tak říkajíc přisát na vemínko obecního
rozpočtu a také různých dotačních a podpůrných titulů. Tu při
opravách státního zámku, tu při
rekonstrukcích církevní památky. Opravdovým majstrštykem
byla jeho úloha při prosazováni studie a následné realizace
projektu, mimochodem z mého
pohledu zcela utopistického,
„Zajištení vytápění Horního
Jiřetína pomocí geotermální
energie získávané ze zemních

zacházet s kotli na tuhá paliva.
Město mělo už dávno ze svého
rozpočtu přispívat na ekologické vytápění. Myslím si, že obecní kasa bývala v minulosti, také
zásluhou odvodů za vytěžený
nerost, naditá dost. Začalo tak
činit až v závěru loňského roku
v rámci „kotlíkové dotace“. Nedaleká chemička nám dává také
často pocítit svoji přítomnost.
Navíc se ještě můžeme v blízké
budoucnosti „těšit“ na výstavbu
spalovny komunálního odpadu
o kapacitě 150 000 tun ročně
v katastru obce Komořany, což
je od Horního Jiřetína odhadem
pět kilometrů vzdušnou čarou
a jelikož jak víte, zápach a zplodiny se nešíří oklikou tak...
Jaká negativa a jaká pozitiva
města vnímáte z pohledu občana?
Pozitiva bych opravdu hledal
jen těžko. O negativech se naopak dá hovořit poměrně dlouho. Například tolik opěvovaná
kanalizace a ČOV, kterou město
dokončilo v loňském roce. Samozřejmě toto je schováváno
za argumentaci požadavků EU.
Předražená stavba, na které se
v závěru chaoticky střídali zhotovitelé, ten generální si to ještě
před dokončením v květnu 2014
namířil do insolvence. Na přípojkách k domům se podílely
pouze s vedením města spřátelené firmy. Podle mého mínění
není stavba v celém svém roz-

a obnovou bakterií pro správnou funkci domácích ČOV. Kanalizace, jejíž stavba znepříjemňovala život ve městě tři roky,
vyšla jen z dotačního titulu na
232 miliónů korun, celková část
pak na cca 258 miliónů. Je toto
při průměrně odhadovaném
počtu 2200 obyvatel adekvátní?
Ve středu Horního Jiřetína povolilo vedení města recyklaci

tel. Vzrostla drobná kriminalita.
Dřív jste mohl bez obav nechat
o plot opřený hliníkový žebřík,
nebo se nestrachovat když dítě
zapomnělo před domem kolo
či tříkolku, dnes je to nemožné.
Jsou narušeny některé sousedské vztahy. V domě, kde dříve
žila čtyřčlenná rodina je jich najednou deset, dvanáct plus nějaké to hospodářské zvíře. Neplatí

Dva pohledy z Horního Jiřetína
vrtů“. Rámcový objem investičních nákladů této fantasmagorie byl uváděn za více než 300
miliónů korun. Škoda, mohli
jsme být „unikátní“. Netřeba
rozvádět problematiku neprůhledného zadávání obecních
zakázek v mnoha případech
s nevalným průběhem realizace
a následným, ne příliš bryskním
řešením reklamačních řízení
a oprav. Zhoršuje se životní prostředí. A není to jen o přímém
negativním vlivu postupující
těžby. Lidé v obci si to dělají
z velké míry sami. Od začátku
topné sezóny, která běžně trvá
šest až sedm měsíců, se Horní Jiřetín halí do zapáchajícího
dusivého dýmu. Lidé tu mnohdy topí, čím je napadne. Noví
nájemníci v domech neumí

sahu dobře provedená. Domnívám se, že městu může být
ještě ouvej. V případě nejhoršího scénáře může být krácena
dotace z důvodů jako neplnění
dílčích termínů a dalších stanovených kritérií. Sám jsem při
žádosti o souhlasné stanovisko
pro stavební povolení na opravu svého domu dostal před lety,
jako hlavní regulativ ze strany
obce, zbudování vlastní domácí
čističky odpadních vod. Pokud
by město zaplatilo podobnou
čističku u každého rodinného
domu, vyšlo by to hrubým propočtem na méně než třicet pět
miliónů korun. A to by si ještě
město mohlo dovolit poskytovat uživatelům zdarma službu
spočívající v pravidelném vývozu sedimentů fekálním vozem

stavebního materiálu. Jen pár
metrů od hranice našeho pozemku se již tři roky drtí beton,
balená asfaltová drť a jiné materiály. Je to podnikatelský záměr
se vším všudy, kterému navíc
padlo za oběť několik desítek,
ne-li více vzrostlých dřevin, převážně bříz. Nic jsem proti tomu
nezmohl. Neregistruji nijak pestrý spolkový život. Město nežije.
Nejhorší je ale desítky let trvající nejistota, zda-li se prolomí, či
neprolomí těžební limity.
V poslední době se hodně
mluví o změně skladby obyvatel města, o nepřizpůsobivých,
kteří se do Jiřetína stěhují. Jak
vnímáte tuto skutečnost?
Hovořím s lidmi z Horního
Jiřetína a registruji jejich obavy.
Opravdu se mění složení obyva-

ma dům a vychovávám tu děti.
Mám v Horním Jiřetíně svůj domov a není to klišé, když řeknu,
že tu mám kořeny.
Jak se město podle vás v posledních letech změnilo?
Od té doby, co zrušili stavební
uzávěru a lidé mohli začít stavět
objekty pro bydlení, se Horní
Jiřetín hodně rozrostl. Přibyla
řada nových rodinných domů.
Lidé chtějí v Horním Jiřetíně žít,
líbí se jim tu, investují tu své peníze do bydlení. Také se výrazně
vylepšila infrastruktura města.
Hlavně je to nová kanalizace,
kterou město již potřebovalo.
Jsou tu nové chodníky, komunikace mají nový povrch. Je tu
nové zdravotní středisko, víceúčelové sportovní hřiště a fotbalové hřiště. Škola je dobře vybavená a vyrovná se školám ve
větších městech. Nic tu nechybí
mně ani mé rodině.
Jaká negativa a jaká pozitiva
města vnímáte z pohledu občana?
Život v Horním Jiřetíně má
svá pozitiva i negativa, jako všude jinde. Pro mě má ale velký
význam minulost, kterou mám

s městem spjatou a věřím, že
i budoucnost. Když někde žijete
rádi, nepoměřujete to tím, jestli
je ve městě dost obchodů, jestli tu funguje společenský život,
nebo jestli není daleko na úřad.
Ale kdybych měl jmenovat pozitiva, pak je to klid, umístění
města pod horami, zalesněné
stráně Krušných hor, občanská
vybavenost města, kde nechybí
pošta, lékaři, škola, obchody,
spolkový život, kulturní dění.
Jako negativum vnímám sousedství lomu ČSA, prašnost,
hluk, které provází těžební činnost. Chybí mi tu bankomat, ale
ten by měl už letos být. Ve městě
je málo přechodů a řidiči si pletou město se závodní dráhou.
Není tu tak pestrý výběr obchodů, pro oblečení musíme jezdit
do větších měst. Není tu dětský
lékař. To jsou ale negativa, se
kterými se dá žít.
V poslední době se hodně
mluví o změně skladby obyvatel města, o nepřizpůsobivých,
kteří se do Jiřetína stěhují. Jak
vnímáte tuto skutečnost?
Je to problém. Do města se
stěhují lidé z jiných měst, větši-

nou sociálně slabí, kteří na nájem čerpají sociální dávky. Není
to ale tak samozřejmě ve všech
případech. Majitel rodinných
domů, který je od původních
vlastníků skupuje, se o domy
nestará. Začínají chátrat. Také se
tu rozmáhá drobná kriminalita.
V Horním Jiřetíně jsme se dřív
navzájem všichni znali. Soused
souseda. Neměli jsme tu zloděje, když se něco ztratilo, hned
bylo jasné, kde hledat. Neměli
jsme tu téměř žádnou drogovou
scénu. To se nyní s příchodem
nových obyvatel mění.
Umíte si představit, že byste
svůj dům prodal a za jakých
podmínek?
Nechci svůj dům prodávat.
Nechci ustupovat těžbě a stěhovat svou rodinu jinam. A není to
o penězích. Takové místo, kde
žiju nyní, už bych nenašel. Mám
rád Horní Jiřetín, líbí se mi žít
na úpatí Krušných hor. Dům
jsem postavil vlastníma rukama. Zasadil stromy. Samozřejmě, když člověk musí ustoupit,
tak prostě musí. Ale tady nevidím důvod, proč bych měl.

to však paušálně. Noví obyvatelé, převážně nájemníci v již vykoupených domech jsou samozřejmě i slušní. Celkově to není
jen o přílivu nepřizpůsobivých.
Je však vidět velká fluktuace,
což městu neprospívá. Ve městě
je cítit stupňující se nervozita.
Lidé žijí, dá se říci, ve střehu.
Již několik volebních období
vedení města tvrdošíjně zastává názor nevyjednávat s nikým
a o ničem. Rozhoduje za nás pár
zanícených ekologů. Nemyslím
si o sobě, že nedokáži v rozumné míře smýšlet ekologicky. Sám
jsem v jinošském věku v rámci
hnutí Brontosaurus vysadil na
úpatí a hřebenech Krušných hor
v rámci obnovy zničených lesů

stovky a stovky nových stromků
a sazenic porostů. Nemám však
potřebu o svém vztahu k přírodě a životnímu prostředí někoho demagogicky ujišťovat. Co
pro nás dělá aktivista Greenpeace Jan Rovenský? Co pro nás
udělal „ekolog“ Šťovíček? Ten je
osobně odpovědný za to, že se
do bezprostřední blízkosti jím,
ve všech pádech skloňovaného
Litvínova, navezlo jedno sto
deset tisíc tun, čili sto deset miliónů kilogramů, toho nejhoršího možného toxického svinstva
z ostravských lagun. Jejich následná likvidace je samozřejmě
spojena s dotací v odhadované
výši tří miliard korun. Atmosféra ve městě není dobrá. Znám
hodně lidí, kteří mají podobný
názor jako já, jen nejsou zatím
tolik slyšet jako rádoby ekologové, kteří se na problémové situaci Horního Jiřetína zviditelňují.
Umíte si představit, že byste
svůj dům prodal a za jakých
podmínek?
Dostal jsem v minulosti nabídky, ale zatím není vhodná
doba je komentovat. Mám svoji
představu o konstrukci finančního vyrovnání. Svoje aktiva
v Horním Jiřetíně jsem na základě korektních podmínek
ochoten prodat. Nemám obavy
z toho začít náš další život jinde. O nabídce se ale musí diskutovat. Vedení města by mělo
být připraveno a především
ochotno zastat se té části svých
obyvatel, která si z nějakých
objektivních či subjektivních
příčin nebude schopna vyjednat
důstojné podmínky sama. Tím
myslím například zbudování
zařízení pro seniory s odpovídajícím zázemím a s garancí poskytovaných služeb. Něco takového samozřejmě v současnosti
není naší městskou garniturou
ani předjímáno, natož plánováno. Tato vize se ale určitě nerovná klubovně pro důchodce
v objektu bývalé Jednoty, která
byla pořízena z městských peněz v rámci horečných předvolebních aktivit, resp. agitace
za přemrštěný finanční objem.
A nebyla to jediná nevysvětlitelná, a ze strany vedení obce
nevysvětlená, investice do nemovitého majetku. Téměř se
nabízí srovnáni s Potěmkinovou
vesnicí.
(pur)

zpravodajství
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Peníze na obědy
míří do Janova
JANOV - Pražská společnost WOMEN FOR WOMEN přispívá na obědy dětem z Janova, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit za jídlo.
Do června letošního roku přispěje janovským školákům 28 530 Kč.
Obecně prospěšná společnost
WOMEN FOR WOMEN byla
založena v říjnu 2012 manželi
Ivanou a Pavlem Tykačovými
a především pomáhá ženám
s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji
vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých
problémů. Jedním z projektů
společnosti je i Obědy do škol.

Tento projekt pomáhá dětem,
které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit
zaplatit jim obědy ve školních
jídelnách. Jsou stanovena kritéria pro výběr potřebných dětí
a pomoc je dávána formou obědů ve školních jídelnách přímo
prostřednictvím
základních
škol. Společnost pomáhá i prostřednictvím janovské základní

z Rady města Litvínova

částka byla půjčena v roce 2007,
a to 11 mil. Kč.

Fond města pomohl
třikrát
Město opraví UNO
V loňském roce využili půjčky z Fondu oprav modernizace
bytového fondu tři žadatelé.
Celkem si od města půjčili 1 359
tis. Kč. Od roku 1996, kdy město s půjčováním z fondu začalo,
to už bylo 354 žadatelů, kteří si
půjčili více než 91 mil. Kč. Městu Litvínov byla v roce 1995 poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 8,7 mil. Kč. Tyto
prostředky byly poskytnuty
Ministerstvem financí ČR účelově, a to na poskytování nízkoúročených zápůjček na opravy
a modernizaci bytového fondu.
Finanční výpomoc poskytnutá
městu Litvínovu byla splatná
jednorázově do konce desátého
roku od jejího poskytnutí. Nejvíce lidí si půjčilo z fondu v roce
1999, a to 49 žadatelů. Největší

Město Litvínov vyhlašuje
veřejnou zakázku na stavební
úpravy a rekonstrukci střechy
ubytovny UNO V Dolíku. Rada
schválila předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku malého rozsahu III.
kategorie s názvem „Ubytovna
v areálu UNO - objekt A, B stavební úpravy, rekonstrukce
střechy“. Střecha byla poškozena
při loňském požáru ubytovny.
Zároveň radní rozhodli o demolici bývalé ubytovny U Bílého sloupu. O osudu ubytovny
rozhodli zastupitelé už v minulém volebním období. Pozemek
nabídne město k prodeji, ale až
po likvidaci stávajících objektů,
aby předešlo případnému využívání už nevyhovujících objektů
novým majitelem pro ubytování
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Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,

školy. Ředitelka Základní školy
a Mateřské školy Litvínov-Janov
předložila odboru sociálních
věcí a školství žádost o souhlas
k přijetí finančního daru ve výši
a k uzavření darovací smlouvy
s poskytovatelem daru. Dar je
účelově vázán na úhradu obědových služeb v období od 18.
2. 2015 do 30. 6. 2015, a to pro
ředitelkou vytipované žáky školy. Uvedení žáci pochází ze socio-kulturně znevýhodněného
prostředí.
(pur)
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Město rozdělí
příjem z loterií
Podíl z odvodu z loterií
a jiných podobných her za rok
2014 činí pro město Litvínov
13 804 063 Kč. Po odečtení prostředků zapojených do rozpočtu
města v roce 2014 ve výši 6 000
000 Kč zbývá k rozdělení 7 804
000 Kč, z toho na investiční dotace 5 202 000 Kč, na neinvestiční dotace 2 602 000 Kč. Od
27. února do 29. března město
zveřejnění na úřední desce Programy pro poskytování investičních a neinvestičních dotací,
ve dnech od 30. března do 3.
dubna budou přijímány žádosti
o dotaci, v dubnu komise vyhodnotí přijaté žádosti a předá
své doporučení orgánům města,
které vydají konečné rozhodnutí.
(pur)
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Krajské zastupitelstvo
zasedá už patnáct let
ÚSTECKÝ KRAJ - Letošní rok je ve
znamení oslav patnáctého výročí vzniku Ústeckého kraje. Dne
19. 12. 2000 proběhlo historicky
první zasedání ustavujícího Zastupitelstva Ústeckého kraje.
S účinností od 1. 1. 2001
vzniklo nové administrativní
členění České republiky, bylo
zřízeno 14 krajů. Při této vý-

znamné příležitosti i Ústecký
kraj připravuje pod hlavičkou
15. výročí celou řadu aktivit. Výročí si kraj připomene například
Reprezentačním plesem v březnu, Slavnostním setkáním členů
Zastupitelstva Ústeckého kraje
za všechna volební období na
podzim letošního roku, Dnem
s Ústeckým krajem v září. (pur)

Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:

 KRÁTCE Z KRAJE
V loňském roce rozdal kraj
35 medailí
V roce 2014 bylo uděleno
celkem 24 Záslužných medailí Ústeckého kraje a 11 Medailí
hejtmana Ústeckého kraje. Od
roku 2012, kdy se začaly medaile
udělovat, bylo doposud uděleno
celkem 82 Medailí hejtmana Ústeckého kraje a 169 Záslužných
medailí Ústeckého kraje. Ke slavnostnímu předání Záslužných
medailí Ústeckého kraje a první
části Medailí hejtmana Ústeckého kraje došlo dne 14. 10. 2014
na Zámku Děčín ve Velkém knihovním sále. Druhá část Medailí
hejtmana Ústeckého kraje byla
předána dne 13. 9. 2014 u příležitosti slavnostního večera pro
VIP hosty Ústeckého Mattoni
1/2Maratonu. Třetí část Medailí
hejtmana Ústeckého kraje bude
předána dne 27. 3. 2015 u příležitosti 12. Plesu Ústeckého kraje.
Spolu s medailí obdrželi ocenění
také pamětní list.
Kraj podporuje přirozený
porod v nemocnici
Tento projekt má za cíl pomoci porodníkům přesvědčit
budoucí maminky, že v porodnicích se dá rodit bezpeč-

Informace podává a objednávky

ně a přitom příjemně. Projekt
PPP vznikl ve spolupráci s Prof.
MUDr. Alešem Roztočilem,
CSc., tehdy místopředsedou
Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR a předsedou pracovní skupiny MZ ČR pro otázky porodnictví (více informací na www.
hodnoceni-nemocnic.cz).
Kraj přispěl knihovnám
Zastupitelé schválili přidělení
finančních prostředků k zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v Ústeckém kraji na
rok 2015. Mostecká knihovna dostala od kraje 730 tis. Kč.
V rámci rozpočtu Ústeckého
kraje byla schválena finanční
částka na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven na
rok 2015 v celkové výši 8 000
000 Kč. Při rozdělování finančních prostředků na zajištění
regionálních funkcí knihoven
se mimo jiné vychází z rozsahu
a obsahu regionálních funkcí,
které pověřené knihovny vykonávají. Přihlíží se k regionálním
rozdílům a cílům stanovených
koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb.
(pur)

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
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MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

Knihkupectví u Knihomila

27. 2. od 9 a 10.30 hodin ČTYŘLÍSTEK (pro školy)
Autor: Libor Jeník. Hrdinové populárního komiksu poprvé na jevišti. Není snad nikdo,
kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů - dobrosrdečnou a důvtipnou hospodyňku
Fiﬁnku, trochu roztržitého, ovšem geniálního vynálezce profesora Myšpulína, často ustrašeného, ale oddaného kamaráda a vtipálka Pinďu a samozřejmě, nemotorného siláka
Bobíka, který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za druhou. Ano, správně.
Je to Čtyřlístek! Dokáže se Čtyřlístek dostat ze všech těch svízelných situací a vrátit se
společně domů do Třeskoprsk? Přijďte za námi a uvidíte! Vstupné pro žáka 70 Kč.
28. 2. od 19 hodin PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Autor: DALE WASSERMAN. Režie: Pavel Khek. Inscenace podle Keseyho slavné knihy o
svobodě a drzounství. Vstupné 150 a 170 Kč. Délka představení 165 min.
3. 3. od 19 hodin PLATIT SE NEBUDE (derniéra)
Autor: DARIO FO. Režie: Alexander Galperin. Satirická hudební fraška plná moderního
tance. Když vládne ekonomická krize, země nevzkvétá a ceny potravin jsou neúnosné
(zvláště vzhledem k jejich kvalitě), rozhodnou se italské ženy, že vezmou spravedlnost do
svých rukou a v podstatě vyrabují obchod s potravinami. Protože je ovšem okamžitě zahájeno vyšetřování a policie prohledává domy, je potřeba nashromážděné potraviny někam
schovat. A ženy dovedou být, žádá- li to situace, velmi vynalézavé a pragmatické. Inscenace o předraženém životě, důstojnosti a mladých lidech, kteří v neradostné situaci zažívají
lidskou komedii. Platit se nebude je veselohra satirická až burleskní, v duchu klasických
italských ﬁlmových komedií. Délka představení je 140 minut. Vstupné 160 a 180 Kč.

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

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
28. 2. od 16 hodin SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ (volné)
Autor a režie: Jiří Ondra. Bezstarostný život bohatého a spokojeného člověka mu nic moc
neříká. Touží po moři a dobrodružství. Hlavně se nikdy nenudit, zahnat hlad a zamilovat
se tak, aby to nebylo navždy. Ale najednou máš před očima krásnou tvář, jakou jsi nikdy
neviděl... Sindibádův koncert může (musí) začít! Pro děti od šesti let. Délka představení
60 min.

CITADELA LITVÍNOV
27. 2. od 19.30 hodin KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
Akční / Dobrodružný / Krimi / Komedie / Velká Británie, 2014, 129 min.
28. 2. od 15 hodin (3D) ZVONILKA A TVOR NETVOR
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA, 2014, 76 min. Zvonilka a tvor
Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
28. 2. od 16 hodin POPELKA
Pohádkový písničkál o chudé dívce, která najde svého prince díky svým zvířátkům a
dobré Víle. Na motivy klasické pohádky napsala Jana Galinová, hudba a texty písní Jan
Turek. V režii Jurije Galina hrají Lenka Lavičková, Lukáš Masár, Jaroslava Zimová, Petr
Erlitz, Robert Stodůlka, Jana Galinová, Kamila Raková a Kristýna Lišková. Vstupné 80 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
27. 2. od 21 hodin OZZY OSBOURNE CZECH REVIVAL - Havlíčkův Brod
„A je tu další cover kapela, tentokrát nikdo menší než metalovej král OZZY OSBOURNE,
sic ne osobně, ale v převtělení do Tomáše Krajčinovského a kapely OZZY OSBOURNE
CZECH REVIVAL. Jejich repertoár tvoří nyní 17 písní od Ozzyho a 2 pecky od Black
Sabbath, což představuje 2hodinovou hudební show.“

(TAJENKA) a staří přátelé jsou
nejmilejší.

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 8: „ŽENATÝ“
Výherci: Milena Filipcová (Most), Šárka Kalipová (Most), Eva Burkoňová (Most)

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám

nepoškozenou dětskou ohrádku, 150x150 cm, cena
1 000 Kč. Doprava dohodou. Telefon: 606 850 190
■ Pro kojence narozeného na
jaře nabízím pěknou neutrální
výbavičku, velikost 0-6 měsíců,
oblečení na toto období + rychlozavinovačku. Cena dohodou, domluva. Telefon: 732 244 529
■ Pro miminko nabízím výbavičku na 0-6 měsíců, vše jako nové,
veškeré oblečení na toto období,
neutrální, balík věcí 700 Kč. Dobírka možná. Telefon: 739 816 462
■ Prodám invalidní vozík, nepo-

užívaný za 2 500 Kč, sleva možná.
Telefon: 723 960 113 nebo 720 145
288
■ Koupím automatickou pračku,
funkční. Telefon: 720 618 359
■ Koupím lednici zachovalou a
konferenční stolek. Telefon: 720
618 359
■ Prodám 3 skleněné demižony
(5, 3 a 2 litry – opletené). Cena 400
Kč. Telefon: 606 506 611
■ Koupím starou výkonnou svářečku, trafo KS nebo rotační svářečku Triodyn. Telefon: 608 224
183
■ Koupím staré hračky – stavebnice Merkur, auto na bowden,
auto na setrvačník, pásáky, mašinky a vláčky, indiány z NDR atd.
Telefon: 608 224 183
■ Koupím automatickou pračku.
Děkuji. Telefon: 720 618 359
■ Koupím ledničku. Děkuji. Telefon: 720 618 359
■ Kdo by měl zájem o hezkou
moderní výbavičku pro miminko,
velikost 0-6 měsíců, obsahuje oblečení všeho druhu, levně, domluva na telefonu: 732 244 529
■ Prodám profesionální přilbu

na kolo Alpina, barva red-silver,
číslo 57-62, PC: 1 190 Kč, nyní 800
Kč. Originál balení, nevhodný dárek. Most. Telefon: 736 164 363
■ Modrá krajková zavinovačka,
světlá, 200 Kč, fialková vanička
s odtokem, přihrádky na mýdélko,
růžové, pěkná za 150 Kč. Most. Telefon: 736 164 363
■ Riflová dámská vesta M za 100
Kč, nová riflová dámská vesta bílá
100 Kč. Telefon: 736 164 363
■ Prodám bílou dámskou bundu s kapucí L, značka Karma, dříve
499 Kč, nyní 250 Kč. Velmi pěkná
a černý kabát prošívaný, delší, značky Denim na 170 cm, dříve 1 200,
nyní 500 Kč. Telefon: 736 164 363
■ Prodám nový ruksak England,
červenobílý, nový s cenovkou, dříve 500 Kč, nyní 250 Kč. Nevhodný
dárek. Telefon: 736 164 363
■ Prodám vibrátor, nevhodný
dárek, dříve 2 000 Kč, nyní 500 Kč,
na dobírku. Telefon: 607 454 139
■ Prodám regály 2 ks, kovové rozebírací, hodí se do garáže, sklepa,
dílny atd. Výška 2 m, hloubka 1 m,
šířka 1,5 m. I jednotlivě, Most. Telefon: 722 731 464

■ 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
BYTY, DOMY

■ Prodám

byt 0+1, pro jednu
osobu, 4x4 m, s balkonem. Cena
dohodou. Nízký nájem. Litvínov

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

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
– centrum města, vedle Elka. Telefon: 728 178 902
■ Prodám pozemek na stavbu
chaty/RD v Nové Vsi v Horách, 700
m2, inženýrské sítě na hraně, elektro, kanalizace, plyn, cena 193 Kč/
m2. Výhodná investice, volejte 774
272 158
■ Prodám v Mostě DB 1+3+B,
68 m2, + garáž ve stejném domě.
Cena dohodou. Volejte po 15. hodině na telefon: 776 678 078
■ Pronajmu po rekonstrukci,
kompletně zařízený byt 3+1, páté
patro s balkonem, ulice Lidická 62,
Most. Cena 8 500 Kč – dohoda. Telefon: 602 199 000
■ Prodám nebo pronajmu byt
1+4 v OV, Osek. Telefon: 723 572
393
■ 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 Mostě. Spěchá. Telefon: 775 279
229

SEZNÁMENÍ

■ Hledám touto cestou paní do

NOVINKY
Hedvábník – Galbraith R.
Pomsta - Cole M.
S láskou Rosie – Ahernová C.
Odpusťte mi, váš Leonard – Quick M.
Záhada na zámku Styles – Christie A.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Mráz – Minier B.
Severní Blata – Indridason A.
Sestrám by se milenci krást neměli –
Ranaldová S.
Ve jménu cti – Athjválová S.
Vaříme s Láďou Hruškou
ROZPIS NOVINEK
Hedvábník
Hedvábník, druhá kniha z řady vysoce oceňovaných detektivních románů
s Cormoranem Strikem a jeho energickou mladou asistentkou Robin
Ellacottovou je strhující a čtivý příběh.
Když zmizí spisovatel Owen Quine,
jeho žena se obrátí na soukromého
detektiva Cormorana Strika. Zpočátku se domnívá, že se na pár dní
někam vypařil – už to v minulosti
párkrát udělal – a po Strikovi jen
chce, aby ho našel a přivedl domů.
Jenže Strikovi během vyšetřování
začíná být čím dál jasnější, že za
Quineovým zmizením se skrývá větší tajemství, než si jeho žena myslí.
Romanopisec právě dokončil rukopis, v němž s jízlivou zlomyslností
vykreslil téměř všechny své známé.
Kdyby se román zveřejnil, zničil by
leckomu život. Existuje tudíž spousta lidí, kteří ho mohli chtít umlčet.
A ve chvíli, kdy je Quine nalezen brutálně zavražděný za bizarních okolností, začíná souboj s časem, v němž
je třeba porozumět motivaci krutého
vraha; vraha, který se nepodobá
žádnému z těch, s nimiž se doposud
Strike setkal…

50 let, milou, nehádavou, mně je
50 let, vyšší postavy, pracuji, nekouřím, nepiji. Setkání napoví. Telefon: 731 181 847
■ Po přestěhování do Mostu
bych se rád seznámil s hodnou
dívkou, je mi 24 let, 185 cm vysoký, obchodní akademie, pohodové a upřímné jednání. Těším se.
Telefon: 702 910 188
■ Rozvedený
nekuřák
70/164/68, hledá hodnou přítelkyni nekuřačku z Mostu a okolí, mající kladný vztah k zahrádce a ráda
řídí auto. Není ale podmínkou. Telefon: 704 446 569
■ Hledám milenecký vztah bez
narušení soukromí, pouze na vzájemné úrovni. Já 47/174/74, Most
a okolí. Telefon: 722 668 935
■ Svobodný 39/168, hledá dívku
mezi 25–40 lety, dítě nevadí, jsem
z vesnice, byt mám, Litvínov a okolí. Telefon: 721 033 089. Prosím, jen
SMS. PS: Jako hvězdy potřebují
nebe, tak já bych chtěl tebe. Ahoj
Jaroslav, ale nosím naslouchátko.
Snad to ve vztahu nebude překážkou? Nejsem omezený!
■ 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

sport

Vítkovice smetla pětibranková
smršť, Verva mohutně ﬁnišuje
LITVÍNOV – Blíží se závěr základní části hokejové Tipsport extraligy a HC Verva Litvínov mohutně finišuje. V neděli doslova smetla
z ledu pětibrankovým přídělem hostující Vítkovice.

Do Sportareálu Klíny
se po roce vrací Český
pohár freeskiingu
KLÍNY – Po roce se opět vrací
do Krušných hor Český pohár
ve freeskiingu. Jeho první zastávkou bude Sportareál Klíny,
již tuto sobotu 28. února, kdy
se podnik uskuteční ve zdejším
snowparku pod vedením někdejšího reprezentanta a účastníka ZOH Romana Daleckého.
Vypsány jsou celkem čtyři
kategorie v disciplíně freeski
slopestyle, a to děti do 15-ti let,
junioři 15-19 let, muži a ženy.

„V první třetině jsme sice dali
branku, ale nebyli jsme lepším
mužstvem. Ve druhé jsme se
zlepšili a přišly i další góly. Díky
tomu jsme také vyhráli,“ řekl
k průběhu zápasu velice stručně
litvínovský kouč Radim Rulík.
„Litvínov nás jednoznačně
přehrál. Mrzí mě, že nám chybě-

ly ty atributy, které nás zdobily
v minulých zápasech. Dnes tam
celých šedesát minut nebyly, byli
jsme jak účastníci zájezdu,“ dodal vítkovický trenér Jakub Petr.
Ve středu se Litvínov představil v Liberci, v pátek jej čeká
odvěký rival, pražská Sparta na
domácím ledě. Základní část pak

Ropáci zakončí duelem v Pardubicích. V případě, že si Litvínov
připíše v těchto zápasech alespoň
čtyři body, dosáhne na 100bodový zisk v sezoně. Pokud v posledních třech kolech tým aspoň
jednou vyhraje, skončí druhý,
i kdyby se Kometa a Sparta na
hlavu stavěly. A překoná tak další klubový rekord od roku 2000.
Pak by začínal čtvrtfinále doma v
„pátek třináctého“ března a v sobotu 14. března
(jak)

Již v pátek 27. února mají všichni účastníci možnost zatrénovat
si, v sobotu je pak čeká samotný
závod. Časový harmonogram:
Pátek 27. února: 9.00 – 16.00
hodin volný trénink.
Sobota 28. února – závod:
8.00 – 10.00 registrace, 9.00 –
11.00 trénink, 11.30 – 13.30
kvalifikace, 14.00 – 15.30 finále,
16.00 - vyhlášení vítězů. Startovné je 100 korun, neobsahuje
permanentku.
(jak)

Pro méně znalé by asi nebylo od věci vysvětlit rozdíly mezi
jednotlivými MTB disciplínami.
XC (Cross-country)
Závod se jede na okruhu
v délce 3 - 6 km, počet kol je vypsán pro každou věkovou kategorii jiný v závislosti na předpokládaném čase dojezdu vítěze.
Elitní kategorie jezdí přibližně
1,5 h, ostatní kategorie méně.
Trať bývá technicky náročná,
prudké výjezdy střídají sjezdové
pasáže, povrch různorodý (kamenité pasáže, kořeny, bláto).

XCM (Marathon)
Závod se jede na trati dlouhé
80 km a výše. Správný marathon
by měl obsahovat dlouhé táhlé
kopce, které střídají rychlé sjezdy.
Jsou ale i výjimky, mezi něž patří
právě mostecká trať, plná technických pasáží. Aktuální trendy
směřují k navyšování obtížnosti,
tak rok od roku v marathonech
přibývají singltreky a další prvky XC, většina závodníků si tyto
změny pochvaluje, tratě jsou díky
nim rozmanitější a zábavnější.
DH (Downhill)
Jedna z tzv. gravity disciplín,
jejíž princip spočívá v dosažení nejlepšího času na měřeném
úseku, který vede z prudkého
kopce. Tratě se zpravidla staví
u sjezdovek, jsou plné kořenů,
kamenů, náročných překážek
a skoků. Jezdí se na sjezdových
speciálech a nutná je i speciální
výbava (integrální přilba, chrániče páteře,...)
EN (Enduro)
Enduro je poměrně novou
disciplínou, která k nám přišla z USA a neustále se vyvíjí.
Prvotní myšlenkou endura je
kombinace XC, XCM a DH. Závod se skládá z měřených úseků, mezi kterými se závodníci
přesouvají bez cizí pomoci po
předem vyznačené trati. Terén
by měl být co možná nejrozmanitější, aby prověřil všestrannost
závodníků.
(pe)

Závodníky sledoval i primátor města Mostu Jan Paparega
s manželkou a dcerkou. První
muž města předával ceny úspěšným krasobruslařkám z kategorie Nováčci.
Při exhibičním vystoupení
se představil domácí František
Kordík, jehož partnerkou byla
na ledě zpěvačka a herečka Han-

ka Křížková. Celodenní závod
sledovali trojnásobná mistryně
světa v krasobruslení Radka
Kovaříková a režisér muzikálů
na ledě Jindřich Šimek, kteří po
skončení všech kategorií dětem
předali ceny za jejich výkony.
Nejmladší závodnicí byly teprve čtyři roky. „Jako předsedkyně
oddílu krasobruslení jsem chtěla

V sobotu 28. února má
ženská házenkářská interliga na programu další kolo.
V Mostě se tým Černých
andělů, tedy DHK Baník
Most, střetne s východoslovenským celkem Iuventa Michalovce. Zápas ve sportovní
hale v Mostě začíná v 18.00
hodin.

V pátek Litvínov proti
Spartě Praha

V sobotu v přípravě
Souš s Litvínovem

tým v pohodě udržel první ligu
MOST – Hokejová mise HC Most v letošní sezoně hlásí konečnou!
Sezona pro jeho hráče skončila. Vedení může být spokojeno, protože klub se po dlouhé době vyhnul záchranářským starostem, i když
hrál play out.
Jenže tentokrát měl takzvaně
nahráno, takže když boje o to, kdo
bude mít „černého Petra“ začaly,

byl prakticky jen krůček od definitivní jistoty udržení se v soutěži.
To se mu nakonec podařilo.

Konečné pořadí play out: 11.
Šumperk 75 bodů, 12. HC Most
58 bodů. 13. Prostějov 49 bodů
14. Havlíčkův Brod 47 bodů.
Nejproduktivnějším hráčem
týmu byl útočník Patrik Petruška, který si připsal 31 bodů za 14
gólů a 17 asistencí.
(jak)

FŠ Litvínov skončila druhá na turnaji
v Mostě, vítězství patřilo Spartě
MOST – Vynikajícího výsledku dosáhla starší přípravka FŠ Litvínov,
hráči ročníku narození 2004. Na silně obsazeném turnaji pořádaném FK Baník Most 1909 totiž dosáhli na stříbrný stupínek.
Litvínov přišel o vítězství
v turnaji jen díky horšímu skó-

re. „Pozitivem bylo, že jako jediní jsme hráli na tři kompletní

čtyřky a měli jsme tak k dispozici
třináct hráčů, ostatní mužstva
hrála maximálně s devíti hráči,“
řekl k průběhu trenér FŠ Litvínov Zdeněk Kotalík. Výsledky:
FŠ Litvínov - FK Baník Most
1909 A 3:1, FŠ Litvínov - FK
Teplice 3:2, FŠ Litvínov - FK
Ústí nad Labem 2:0, FŠ Litvínov
- SK Kladno 1:0, FŠ Litvínov
- FK Baník Most 1909 B 4:1,
FŠ Litvínov - AC Sparta Praha
1:1. Sestava FŠ Litvínov: Kolodziej, Nigrin, Běhounek, Rjaska,
Š. Krippner, J. Kotalík, Hejnal,
Truhlář, D. Kotalík, Zpěvák,
Janich, M. Krippner, Vácha.
Konečné pořadí turnaje: 1. AC
Sparta Praha, 2. FŠ Litvínov, 3.
FK Baník Most B, 4. SK Kladno,
5. FK Teplice, 6. FK Ústí nad Labem, 7. FK Baník Most A. (jak)

Velká cena v krasobruslení byla vydařená,
domácí závodníci brali jedenáct medailí
MOST – Most má za sebou Velkou cenu v krasobruslení. Reprezentanti domácího klubu se činili a v celorepublikové konkurenci vybojovali jedenáct medailí. Na mosteckém zimním stadionu, se představilo 220 závodníků z 35 oddílů celé České republiky.

Černí andělé hostí
Iuventu Michalovce

Poslední domácí vystoupení v základní části
Tipsport extraligy sehraje
HC Verva Litvínov v pátek
27. února. Jeho soupeřem
bude od 18.20 hodin celek
pražské Sparty.

Chystá se MTB XC
Krušnohorský seriál 2015 Pro mostecké hokejisty sezona skončila,
MOST - Cross-country horských
kol je v posledních letech na
mostecku trochu opomíjenou
disciplínou. Přestože se v Mostě na Resslu XC kdysi jezdilo,
v záplavě maratonů a nově také
enduro závodů na XC prostě nezbývá čas ani pořadatelské kapacity. To se však s nadcházející
sezonou změní.
Pořadatelé mosteckého Extrém biku, krušnohorského
QWERTu a klínského Krušnoborce dali dohromady jarní
seriál, jehož cílem je nastartovat závodníky do nové sezony a také přilákat novou krev
z řad nejmladších nadějí. Přeci
jen XC je olympijská disciplína
a aktuální olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý ještě jako junior
zrovna na mosteckém Resslu
závodil.
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poděkovat všem sponzorům, bez
kterých by závod nebyl tím závodem, kterým již třetím rokem je.
A to závodem na té nejvyšší úrovni. Dále díky mediálním parterům. Veliké díky patří rodičům
našich členů, kteří pomáhali při
organizaci celého závodu a bez
kterých by se závod vůbec neuskutečnil. Dětem, které náš oddíl
reprezentovaly, a trenérkám, které děti na závod připravily, patří
to největší díky a obrovská gratulace! Nemalé díky patří hostům,
kteří si udělali čas a byli součástí

Velké ceny Mostu, jmenovitě zpěvačka a herečka Hanka Křížková, trojnásobná mistryně světa
v krasobruslení Radka Kovaříková, režisér muzikálů na ledě
Jindřich Šimek, primátor města
Mostu Jan Paparega a hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,“ uvedla Monika Kordíková,
předsedkyně domácího krasobruslařského oddílu. Výsledky
závodníků HaKC Baník Most:
Kategorie Adult: 1. místo Palková Klára. Žačky B: 6. místo
Nikolova Tereza, 7. místo Tů-

mová Šárka, 11. místo Pechanová Klára. Žačky mladší A: 3.
místo Kolmanová Dominika.
Žačky mladší B: 1. místo Vaňková Lucie, 2. místo Marková Marie, 4. místo Cidrychová Aneta.
Kategorie Nováček: 3. místo
Loucká Dominika, 4. místo Maříková Štěpánka, 6. místo Jančárková Ema. Přípravka: 1., 1.
a 1. místo Kučabová Sophie, 1.,
3. a 6. místo Blahoutová Eva, 2.
místo Vitmayerová Alexandra,
13. místo Janderová Justýna.
(jak)

Náš jediný zástupce ve fotbalové divizi, celek Baníku
Souš, má v plánu přípravy
další utkání. Tentokrát s vedoucím celkem krajského
přeboru, FK Litvínov. Přípravné střetnutí se odehraje
v sobotu 28. února v Litvínově od 14.00 hodin.

Dvě výhry
litvínovských
hokejistek
Hráčky HC Litvínov byly
hned dvakrát po sobě úspěšné v zápasech s celkem Pardubic. Nejdříve doma zvítězily v sobotním duelu 4:2,
aby si v neděli dojely pro
vysokou výhru také do Pardubic, a to 6:2.

Bronz pro
mosteckého
reprezentanta
Reprezentanti Badmintonového klubu Baník Most
Jiří Král a David Seifert startovali na Grand Prix turnaji
kategorie A U15 v Orlové.
Král vybojoval pro Baník
bronz, když ve čtyřhře s Jiřím Vaishaitlem ze Slovanu
Vesec skončili třetí.

Blíží se letošní ročník
mezinárodního
Easter Cupu
Pomalu, ale jistě se s blížícím jarem a Velikonocemi
blíží také další ročník mezinárodního mládežnického
hokejového turnaje Easter
Cup 2015. Ten se odehraje
na zimním stadionu v Mostě
od 27. března do 12. dubna
a je zařazen jako jeden z významných podniků do oslav
získání titulu Evropské město sportu.

Baník v přípravě
remizoval
s Lovosicemi
V dalším
přípravném
utkání před startem jarní
části Fotbalové národní ligy
uhrál FK Baník Most 1909
remízu 2:2 s ASK Lovosice.
Branky Mostu stříleli Řehák
a Schon.
(jak)

12

27. únor 2015

V Mostě se otevřelo nejmodernější ﬁtness STAR GYM
MOST – Nové luxusní a ultramoderní fitness centrum STAR GYM se
v únoru otevřelo v Mostě na Liščím Vrchu, v ulici Višňová. Lidově
řečeno jde o „nejnadupanější“ fitness široko daleko. Zacvičit si tu
mohou od juniorů až po seniory všichni, kdo mají chuť vyzkoušet a
využít špičkových posilovacích strojů prestižní značky Grünsport.
Bonusem je pak možnost cvičení pod dohledem profesionálních
trenérů a mistrů ve svém oboru, Martina Kasala, Jiřího Žáka a Lucie
Jakešové.
Nové fitness centrum STAR
GYM otevřelo dveře pro všech-

ny zájemce teprve 2. února 2015
a klienti všeho věku už si sem
cestu našli. Fitness vybavené
nejmodernějšími posilovacími
stroji na ploše zhruba 700 metrů čtverečných nabízí celkem

38 stanovišť. „Máme čerstvě otevřeno od února letošního roku.

klasické posilovny, kde je možné
provozovat klasickou kulturistiku a klubové tréninky, mohou
využívat naši zákazníci také
boxovnu a rovněž cvičit bojové
sporty. Disponujeme také nejkvalitnější cardio zónou,“ představil sportovní zázemí jeden
ze spolumajitelů fitness centra
STAR GYM Vedran Suljanovič.
Cardio zónu tvoří například

Myšlenka
vytvořit zde
takovéto centrum se zrodila
zhruba
před
rokem. Kromě

nérů a mistrů ve svém oboru.
„Partnerem tohoto projektu je
Martin Kasal, mistr světa v kulturistice a také absolutní Mistr
Universe, který je zároveň šéftrenérem. Kývl na naši nabídku
a STAR GYM se stal jeho novým
působištěm a sportoviště zaštiťuje,“ poznamenal dále Vedran
Suljanovič. Trenérskou špičku
dále tvoří Jiří Žák, pětinásobný
mistr světa v thai boxu, a Lucie
Jakešová, mistryně ČR v kulturistice a 4. na ME. Hodina cvičení pod jejich dohledem přijde
zájemce na 250 korun a v jedné
hodině ji mohou využít maximálně dvě osoby. „V našem
studiu máme tým profesionálně
vyškolených osobních trenérů,
kteří zájemce rádi provedou fitness centrem a seznámí s fitness
stanovišti. Šéftrenérem je Martin
Kasal, který se při individuálních
hodinách věnuje jednotlivě všem
zájemcům. Lucie Jakešová je velmi nadějná závodnice, která se
u nás věnuje dámské klientele
a začínajícím sportovcům.

PROVOZNÍ DOBA STAR GYM MOST

Všední dny:
Soboty a neděle:
Jiří Žák, chomutovský thai boxer
a pětinásobný mistr světa, ikona
tohoto sportu, nabízí také kondičně – bojové tréninky. Dochází
k nám dvakrát týdně a pro naše
zákazníky je to naprostá rarita,“
uvedl Vedran Suljanovič s tím,
že součástí nabídky je kromě
osobních tréninkových lekcí
také sestavení cvičebních plánů či vytvoření
stravovacího a nutričního programu.
Dveře do „fitka“
STAR GYM na Liščím
Vrchu má otevřené
široká veřejnost. Od
juniorů od 15 let až
po seniory. „Pro juniory i seniory máme
připravené
různé
výhodné
balíčky
a programy. Kdokoliv přijde, je u nás
vítán. Nicméně míříme především na
tu skupinu klientů,
kteří mohou ocenit tyto naše stroje
a vybavení. I když
jde o nejmodernější posilovnu
na
Mostecku,
zdaleka nejsme

7 - 22 hodin
8 - 21 hodin

cenově nejdražší,“ podotýká dále
Vedran Suljanovič.
Ceny si mohou zájemci najít
na webových stránkách www.
stargymfitness.cz.
Cenové
výhody mohou využívat ale
všichni klienti, napříč věkem.
„Klienti si u nás mohou pořídit
měsíční, půlroční či roční permanentky, přičemž cenově nejvýhodnější jsou ty dlouhodobější.
Například při zakoupení roční
permanentky zaplatí zákazníci
místo dvanácti měsíců jen za deset,“ radí spolumajitel a dodává:
„Za tuto krátkou dobu, co je otevřeno, máme zkušenost a jsme
mile překvapeni, že i starší lidé
k nám začali docházet pravidelně, využívají seniorských slev
a zakoupili si již i celoroční permanentky. Okruh našich klientů
je ale široký. Navštěvují nás také
významní lidé, politici, podnikatelé a výjimkou nejsou ani profesionální sportovci.“ Součástí fitness centra STAR GYM je také
bohatý bar s nabídkou široké
škály doplňkových výrobků, výživy a nápojů, prostory kavárny
s wifi free. Samozřejmostí je pak
také útulné a moderní sociální zázemí zvlášť oddělené pro
muže a ženy.
(sol/ PI)

běžecké
pásy, vesla, kross stepry, statická
či klasická kola. „Technologicky
se jedná o naprostou novinku,
která je tady v regionu. Stroje
jsou nejmodernější, co současný
trh nabízí,“ uvedl dále Vedran
Suljanovič. Všechny posilovací
stroje jsou značky Grünsport,
patřící mezi naše přední a také
nejoblíbenější výrobce. „Máme
zde 38 stanovišť a dvě nová ještě
přibudou. Ta by měla být vybavena tricepsovými stroji a stroji
určenými na cvičení a posilování
zad,“ doplnil ještě spolumajitel.
Příjemným bonusem a skvělou příležitostí pro zákazníky je
možnost cvičit ve STAR GYMu
pod dohledem zkušených tre-

Fitness STAR GYM: Višňová 983, 434 01 Most, tel:+420 604 392 608, e-mail: info@stargymﬁtness.cz

www.stargymﬁtness.cz

