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Janovští řekli dost! Volají premiéra
LITVÍNOV – Na tíživou a neustále se zhoršující situaci v Janově upozorňují obyvatelé domů v majetku
či správě SBD Krušnohor v petici, jejímž prostřednictvím se obrací přímo na předsedu vlády Bohuslava
Sobotku. Žádají, aby jim vláda pomohla a Bohuslav Sobotka aby se situací v sociálně vyloučené lokalitě
osobně a rychle zabýval.
Lidé chtějí od vlády legislativní změny, které by

pomohly zmírnit nebo zcela odstranit negativní

jevy související s nárůstem počtu nepřizpůsobivých občanů. Žádají také rychlá a konkrétní opatření přímo v ulicích Janova. V petici občané Janova popsali, jak příjemné místo k bydlení janovské
sídliště původně bylo.
(Pokračování na straně 7)

Ubytovna v kasárnách
nebude
Obyvatelé lokality u kasáren v Mostě
si stěžovali na záměr soukromého investora. Ubytovna pro nepřizpůsobivé tu zatím nebude.
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Softbalové hřiště se do
mistrovství musí opravit
Jedním z důvodů, proč je obnova
sportoviště nutná, je mistrovství Evropy juniorů.
 Některé části Janova připomínají sídliště v původní kráse. Obyvatelé jiných ulic volají o pomoc peticí mířenou na předsedu vlády.
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Opozice grilovala koalici
v Litvínově několik hodin
Diskuze zastupitelstva se rozpoutala
kolem zakázky pro firmu Jaroslav Oršuliak a při schvalování nových pravidel pro podávání žádostí o dotaci.
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S Černými anděly
nejen o házené...
Do horkého křesla v mostecké městské knihovně tentokrát přijaly pozvání hráčky týmu Černí andělé.

7

9 771212 397004

10

Zabydlí se na 1. náměstí
farmářské trhy?
MOST – Mostecká radnice chce obnovit tradici
farmářských trhů. Mnozí lidé se ptají, proč do
okolních měst farmáři jezdí nabízet své výrobky a
Mostečané jsou o tuto atraktivní nabídku farmářských výpěstků a dobrot ochuzeni. Mohlo by se to
změnit.
Jaro už klepe na dveře a s ním i mezi lidmi stále
více oblíbené farmářské trhy. Už v březnu by se
měly konat například v Litvínově. Z Mostu farmářské trhy zmizely a to prý kvůli nízké kupní
síle a zájmu lidí. „Nejprve byly trhy na hipodromu,
ale to jim moc neprospělo, tady byly odříznuté od
obyvatel. Pak se přestěhovaly k Repre, ale ani to
nebylo pravé místo a hlavně pravý čas. Spousta
lidí ráno o víkendu nevstává,“ zamýšlí se nad nezájmem Mostečanů o farmářské výpěstky Adam
Weber z Českého umu - Artificium Bohemicum,
z.s., pořadatele farmářských trhů. Spousta Mostečanů se ale po farmářských výrobcích ptá a trhy by
naopak ve městě uvítala. Mohli by mít důvod k radosti, protože vedení
radnice je myšlence
znovuobnovení trhů
v Mostě nakloněno
a tradici tu chce obnovit. „Jednali jsme již
s novou radnicí o možnosti znovuobnovení
trhů a musím říci, že se
nám daří najít společnou řeč. Nová samospráva má zájem, aby
v Mostě takováto nabídka byla,“ potvrdil
Adam Weber. Radnice
se s provozovatelem
trhů shodla, že nejprve bude nutné nalézt vhodné místo i čas, kdy by
se Mostečanům trefili do „noty“. Náměstek primátora Marek Hrvol prozradil, že radnice vážně
zvažuje možnost, že by se farmářské trhy mohly

konat na 1. náměstí. „Rádi bychom nějakým způsobem opět oživili první náměstí. Domníváme se,
že je to vhodné místo,“ nechal se slyšet náměstek.
Město i organizátor trhů také připustili, že by se
farmářské trhy mohly v Mostě uskutečnit ještě
letos. „Pokud by se podařilo trhy dojednat, pak by
se mohly ještě v tomto roce uskutečnit jednorázové
tematické akce spojené s propagací kvalitních regionálních produktů. Zjistili bychom tak, zda je či není
o ně mezi Mostečany zájem a poté bychom se mohli bavit o pravidelném pořádání farmářských trhů
v našem městě,“ nastínil dále náměstek. Pořadatelé
farmářských trhů věří, že se zájem v Mostě o farmářské trhy podaří probudit.

V Litvínově se hledá pro
farmářské trhy nové místo
V Litvínově se farmářské trhy konají každoročně a ani letos se nebude v tomto ohledu nic
měnit. Začínají zde už
tradičně v březnu. Co
by se ale mělo změnit,
je místo konání. Trhy
by se měly posunout
z okolí Máje více do
centra. „V Litvínově se
pořádají trhy pravidelně. Hledáme ale s radnicí nové místo. Máme
zájem trhy přemístit
více do centra dění,“
potvrdil Adam Weber
a ještě doplnil: „V březnu se budou konat ještě na původním místě,
ale během sezóny by se
mohly posunout jinam, blíže k centru. Doba ale zůstane stejná, na tu si již obyvatelé Litvínova zvykli.
Trhy se budou konat opět každou třetí středu v měsíci.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Milí čtenáři
Jste milovníci domácích
ácích
produktů a výrobků a jste
smutní, že v Mostě je nekoupíte? Pak pro vás máme
me
dobrou zprávu: už brzy byychom se mohli dočkat
oblíbených
farmářských trhů. A to dokonce na 1. náměstí. Proč
farmáři s jejich dobrotami z Mostu zmizeli
a zda by se mohli opět
vrátit, čtěte pod titulkem „Zabydlí se na náměstí farmářské trhy?“.
Janovským usedlíkům došla trpělivost s nepřizpůsobivými spoluobčany. A to tak, že vyzvali samotného premiéra, aby zakročil a přijal okamžitá
opatření. Co se v Janově děje a jak zdejší situaci
vidí zástupci litvínovské vlády a její opozice? Zjistíte v úvodním článku „Janovští řekli dost! Volají
premiéra.“
Od chvíle, kdy mostecká radnice vyslala do
světa zprávu, že začne vydávat Senior pasy,
úředníci se nezastavili. Největší hit posledních
týdnů jde totiž doslova na dračku. Kolik seniorů si
už seniorpas vyzvedlo a co všechno tato „kouzelná“
kartička nabízí, čtěte pod titulkem „Senior pasy
jdou na dračku“.
Na litvínovském zastupitelstvu opět bylo pořádně rušno. Opozice grilovala koalici dlouhé
hodiny a to hodně bouřlivě. Co leželo opozičním
politikům nejvíc v žaludku a při jakých dalších bodech programu se rozpoutala bouřka, zjistíte uvnitř
tohoto vydání.
Poslední stranu tentokrát věnujeme Černým
andělům, respektive dvěma „černým andělkám“.
V pondělí tato dvojice hráček totiž usedla do křesla
pro hosta v mostecké knihovně a čelila palbě všetečných dotazů. Pokud jste na této vydařené akci
chyběli, užijte si ji prostřednictvím naší reportáže.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Bolí Vás záda? Chcete si zlepšit svoji fyzickou
a psychickou kondici? Přijďte si zacvičit

„PILATES“
Sabongui Pilates Academy

Ubytovna pro nepřizpůsobivé
v kasárnách nebude
MOST – Obavy, že v jedné z budov bývalých kasáren vznikne ubytovna pro nepřizpůsobivé, je na čas zažehnána. Obyvatelé lokality,
kteří si přišli stěžovat na záměr soukromého investora a požádat
město o pomoc, mohou zůstat klidní. Investor totiž objekt nakonec
zakonzervuje.

Fitness Centrum Flora, Litvínov
(za Komerční bankou)

PO 17.00 – 18.00
ÚT 10.00 – 11.00
ČT 10.00 – 11.00
19.00 – 20.00

Vedení města Mostu jednalo
v uplynulých dnech ve věci sociálních ubytoven nejen ohledně lokality 2B, ale také ohledně
jedné z budov v bývalých kasárnách. V objektu č.p. 1285
v ulici Čsl. armády se totiž rýsoval obdobný záměr sociálních
bytů, před kterým přišli město

varovat rovněž obyvatelé této
oblasti.
Jednání s investorem, kterým
je společnost PONTE 17, jsou
zdárně u konce. „Jednal jsem se
zástupcem společnosti PONTE.
Závěrem jednání s jednatelem
společnosti panem Lukášem
Uxou je, že objekt, kde je uděla-

ná střecha, nechá zakonzervovat
a hodlá jej prodat,“ sdělil mostecký primátor Jan Paparega.
Spousta okolních obyvatel, kteří
na podivný záměr vedení města
upozorňovali, si tak může oddychnout. Jednatel společnosti
a majitel kontroverzního objektu, který navíc nyní čelí pokutě
ze stavebního úřadu, prý město
přesvědčoval, že zde žádnou
ubytovnu pro sociálně slabé vybudovat nechtěl. „Jednatel mě
ujišťoval, že jeho záměrem nebylo rozhodně to, aby sem nastěho-

val nepřizpůsobivé. Stanovisko
města je v tomto ale jasné, že
tohle tady nechceme,“ ujišťoval
primátor a zároveň ještě připomněl: „Současně probíhá také
stavební řízení, kde byla majiteli
objektu uložena správní pokuta
ve výši 200 tisíc korun, proti které
se pan jednatel odvolal. U tohoto
objektu neměla společnost totiž
vyřešené například napojení na
sítě, stejně tak ani parkování,
neměla souhlasné stanovisko od
sousedních vlastníků, tedy samá
negativa.“
(sol)

Cena 80 Kč/hod. První cvičení zdarma!
NA CO JE PILATES DOBRÝ?

Zpevňuje zádové, břL ä Q t D Kë æ ďové svaly, rozvíjí sílu,
ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Zpevňuje
F H O N R Y p G U æ H Q t W ěla.
Těší se na Vás
Andrea Kubešová, instruktorka Pilates, tel.: 602 829 970

Pozor – chystá se
vlaková výluka
MOST – Mezi Mostem a Rakovníkem se příští týden vlaku nedočkáte. Kvůli výluce nahradí
osobní vlaky v obou směrech
autobusová doprava.
Trať
bude
neprůjezdná
v úterý 10. března a ve středu
11. března v kolejovém úseku
Břvany - Bečov u Mostu. Výluka bude trvat oba dny od 8 do
13 hodin. Úsek mezi stanicemi

Bečov u Mostu a Obrnice bude
neprůjezdný ve čtvrtek 12. března a v pátek 13. března vždy od
8.05 do 13 hodin. Pro pasažéry
cestující na trati Most – Rakovník ve dnech 6. a 9. března, je
připravena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi
Lenešice a Břvany od 7.50 do
13.10 hodin.
(red)

Objekt bývalých jezdeckých kasáren majitel zakonzervuje.

Senior pasy jdou „na dračku“
kostela formou jedna vstupenka
plus jedna zdarma. Pořídit levněji mohou ale i sýry a další po-

na Senior pasy využívat slevy
například i při turistice, slevy
poskytuje v Ústeckém kraji například zámek Krásný Dvůr,
Libochovice, Benešov nad Ploučnicí či Duchcov. Slevy mohou držitelé pasů využívat ale
v rámci svého kraje. Uplatnění

choutky z mosteckého Gurmán
obchodu, získat slevu na sportování v Tornádu a řadu dalších
slev. Mezi nimi i desetiprocentní
slevu v prodejně optiky Nátalie
Optik. Senioři mohou ale také

slevy na Senior pas musejí hlásit držitelé vždy před placením.
Poskytovatel má právo ověřit si
totožnost držitele Senior pasu
podle průkazu totožnosti.
(sol)

MOST – O Senior pasy je v Mostě obrovský zájem. Požádat o ně mohou zájemci v recepci mosteckého magistrátu již od začátku února.
Podle úředníků jen během prvních několika týdnů o Senior pas požádalo na 750 seniorů.

ve čtvrtek 12. března 2015 v 19,00 hodin
v Divadle pod koulí – REPRE Most
vstupné 300,- a 250,- Kč
objednávky vstupenek na tel. 476 703 250 , www.hotel-cascade.cz
nebo na tel. 777 000 933 a mailem na docelavelkedivadlo@seznam.cz

Kartičky, nabízející řadu slev,
jsou určeny zdarma pro všechny
občany starší 55 let. Jejich platnost je neomezená a slevy v rozmezí 5-50 % je možné uplatnit
v řadě soukromých subjektů
a organizací zřizovaných kraji
i obcemi v celé zemi. Ä . Då Gê
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informovala tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Pokud se zájemcům o Senior
pasy nechce docházet na kontaktní místo, mohou si o něj
zažádat i prostřednictvím internetu, stačí jen vyplnit formulář, který by měli lidé nalézt
na www.seniorpasy.cz. Už nyní
jsou přihlášeny do projektu
instituce, které nabízejí slevy
přímo na Mostecku. Například
o polovinu levnější mohou mít
držitelé Senior pasů návštěvu
hněvínské hvězdárny, nebo mohou využít vstup do děkanského

region
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Most a Litvínov frčí na LTE
Také Mostečtí a Litvínovští si
nyní mohou užívat superrychlého připojení na svých mobilních zařízeních. Díky LTE 2100
síti je možné surfovat na internetu prostřednictvím mobilu
či tabletu při rychlostech až 75
Mb/s. Například videa na YouTube dnes můžete pohodlně sledovat bez zdlouhavého načítání
a zasekávání.

Na Zahražanech se budou
realizovat změny v dopravě.

V podhradí se zredukují značky
MOST – Obyvatelé Zahražan by se měli dočkat změn v dopravě.
V podhradí by mělo totiž dojít k redukci dopravního značení, zavedení přednosti zprava a řešit by se měla i problematická ulice a
chodník v ulici Maršála Žukova.
Znovu aktuální se stává dopravní řešení lokality na Zahražanech, včetně ulice Maršála
Žukova. Nyní byla již vyhlášena veřejná zakázka na Redukci
dopravního značení v Mostě.
„Jedná se o studii proveditelnosti
dopravního řešení a to konkrétně
v lokalitě Zahražan. Bude se řešit
dopravní řešení celé této lokality, případně redukce dopravního značení,“ potvrdil náměstek
primátora města Mostu Marek
Hrvol s tím, že na místě se byli
podívat již i členové dopravní
komise spolu s projektantem.
„Termín zhotovení projektu by
měl být v květnu 2015,“ doplnil
náměstek. Součástí studie budou
podle vedení města i výstupy pro
lokalitu Maršála Žukova. „I tato
oblast, kde občané mají požadav-

ky na komunikaci pro pěší, a ještě
další úpravy bude zohledňovat
tato projektová studie. Výstupy
z ní budou veřejně projednávány
během května s obyvateli. Nyní
ještě probíhají jednání o vyznačení přednosti zprava a o značení
parkovacích stání,“ doplnil primátor Jan Paparega.
Obyvatelé z ulice Maršála
Žukova totiž požadovali, aby
jim město nechalo v ulici znovu
vybudovat chodník, který byl
v roce 1995 zrušen. Část obyvatel si ale přeje chodník po obou
stranách a druzí jej chtějí jen na
jedné. Obě varianty jsou podle
odborníků v dopravě možné, ale
vyžadují komplexnější dopravní
úpravy v celé oblasti. Studie by
tak měla zahrnovat i obě varianty možného řešení. Varianta 1

Pro plné využití moderní sítě
je však nutné vlastnit zařízení,
které LTE podporuje, a mít také
novou LTE SIM kartu. Tu vám
například Vodafone vymění
zdarma za původní, na kterékoliv prodejně a na počkání.
Při výběru nového LTE zařízení nezapomeňte zkontrolovat,

které frekvence váš nový telefon
či tablet podporuje. Ne každé
z dostupných zařízení totiž umí
pracovat se všemi frekvencemi
používanými operátory na úze-

mí České republiky. Potřebné
informace lze získat v podrobných specifikacích zařízení anebo u obsluhy prodejen.
Vodafone se na pokrývání
menších měst a odlehlých oblas-

tí soustředí dlouhodobě. „Uvědomujeme si, že rychlý internet
v mobilu může usnadnit život
nejen lidem ve velkých městech,
ale i v odlehlejších oblastech, kde
mobilní internet je často jediným
způsobem, jak zůstat v obraze,“
říká Petr Dvořák, viceprezident
pro nefiremní zákazníky Vodafonu.
Dnes Vodafone pokrývá téměř 84 % českého území, a tak
je možné brouzdat internetem
při velmi vysokých rychlostech i na vesnicích a v přírodě.
To bylo ještě před pár lety, kdy
teprve nastupovala síť 3G a mobilní internet byl výsadou pouze
větších měst, zcela nepředstavitelné.

by měla počítat s vybudováním
jednostranného chodníku na
východní straně ulice a zřízením
parkovacího pruhu na protější
straně. Varianta 2 pak opět vybudování jednostranného chodníku na východní straně ulice,
zavedení jednosměrného provozu (s posouzením vhodného
směru) a zřízení dvou parkovacích pruhů, tedy vedle nově zbudovaného chodníku a na protější
straně ulice. „ V obou variantách
bude řešeno také vybudování samostatného kontejnerového stání
dle požadavku obyvatel a vhodným způsobem bude upraveno
dopravní značení tak, aby byla
snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/h,“ potvrdil před
časem šéf odboru správních
činností Jaroslav Mareš a ještě
dodal: „Prodiskutovat by se mělo,
která z možností bude pro většinu
přijatelnější a současně bude lépe
zapadat do dopravně technického
řešení celé lokality.“
(sol)

Úvěrových podvodů i
padělání bankovek přibývá
ÚSTECKÝ KRAJ – Hospodářská kriminalita v regionu narůstá. Ústecký kraj patří mezi čtyři kraje s nejvyšším počtem hospodářských
trestných činů. I když nárůst případů za poslední rok vzrostl o více
než dvě stě případů, policii se daří stále více případů objasnit.
V Ústeckém kraji bylo v roce
2013 evidováno 2 768 hospodářských trestných činů. V loňském roce už policie v kraji evidovala 2 973 těchto skutků, což
je nárůst o 205 případů, tedy
více než sedm procent. Náš region se tak tímto počtem zařadil
na 4. místo v rámci ČR (ze 13
krajů + hl. město Praha).
V porovnání let 2012 a 2013
byl nárůst o 367 trestných činů,
což bylo o 15,3 % více trestných
činů. Ačkoliv případů hospodářské kriminality narůstá, stoupá
zároveň i jejich objasněnost.
V roce 2013 bylo objasněno 1715
hospodářských trestných činů,
což je 62 %. V roce 2014 se pak
kriminalistům podařilo objasnit
1 994 hospodářských trestných
činů, tedy 67 %. „Přesto, že je
nárůst nápadu trestných činů,
policie dosáhla vyšší objasněnost
o 279 trestných činů, a to při stejném počtu policistů. Tyto ukazatele řadí náš kraj na 2. místo v objasněnosti v počtu hospodářských
trestných činů v rámci České
republiky,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.
V Ústeckém kraji se v loňském
roce událo 25 927 trestných činů,
z toho hospodářských 2 973. Jedná se o podíl z celkového nápadu
11,46 %. Celková objasněnost
v kraji je 14 534 trestných činů,
z toho hospodářských je 1 994
trestných činů, což je v rámci kraje podíl na objasněnosti
13,72 %. „Celkově bylo v roce

2014 zajištěno 158 mil. Kč výnosů z trestné činnosti. Z toho 90 %
u hospodářských trestných činů
těchto výnosů a majetku. Evidujeme nárůst některých trestných

činů, a to například o 201 případů na úseku úvěrových podvodů
či o 41 případů na úseku padělání a pozměnění veřejné listiny,“
uvedla dále policejní mluvčí
Poláčková s tím, že k poklesu naopak došlo na úseku dotačních
podvodů a to o 36 případů a o 14
na úseku porušení povinnosti
při správě cizího majetku. (sol)
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Strážníci odtahují
vozidla i zdarma
MOST – Na jedenáct tisíc pokut
uložili mostečtí strážníci v uplynulém roce za nejrůznější přestupky. Nejčastěji v dopravě,
veřejném pořádku či za rušení
nočního klidu. Téměř dva a půl
tisíce pokut ale hříšníci nezaplatili, a to i přesto, že mají několik
možností. Sankci můžou zaplatit
na místě, na strážnici, ale také na
magistrátu či převodem na účet.
V uplynulém roce uložili strážníci mostecké městské
policie na 11 tisíc blokových
pokut. I přesto, že mají lidé několik možností, jak sankci uhradit, našlo se 2 490 občanů, kteří
pokutu nezaplatili.
Nejčastěji se lidé dopouštějí
přestupků v dopravě, ale také
ve veřejném pořádku, například rušením nočního klidu,
přestupků občanského soužití
apod. Strážníci ale vždy pokutu
uložit nemusejí a mohou řešit
přestupek i domluvou, ale také
i pokutou do výše dvou tisíc korun. Strážníci ale také mnohdy
obyvatelům peníze „ušetří“, a to
zejména při odtazích poškoze-

ných vozidel, při dopravních
nehodách anebo když jednoduše majitel zapomene vůz zajistit a nechá například otevřené
okénko. V takových případech
strážníci vůz odtáhnou zdarma.
„Provádíme řadu bezpečnostních
odtahů, kdy si majitelé nezajistí
vozidlo, nechávají otevřené okno,
nebo klíče ve dveřích, nebo v případě úniku provozních kapalin.
Takový odtah je pro lidi bezplatný,“ uvedla mluvčí Městské policie Most Ilona Kozlová s tím, že
nejprve ale policisté dohledávají
majitele. Toho ale nemusejí vždy
zastihnout a tehdy mu vůz nechají odtáhnout na parkoviště do
ulice Pionýrů. „Na našem parkovišti v ulici Pionýrů si ho mohou
majitelé vyzvednout. Bezplatně
pomáháme také tehdy, jestliže například dojde k dopravní nehodě
a majitel vozidla má vůz rozbitý
a potřebuje pomoci. Pokud je nepojízdné, tak pomáháme auta odvézt do servisu, což také není všude samozřejmostí,“ vyjmenovala
ještě další případy bezplatných
odtahů tisková mluvčí.
(sol)
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Zavolejte nám a dozvíte se více

Softbalové hřiště na Ovčíně
by se mělo v červenci stát
dějištěm ME juniorů.

Softbalové hřiště se do
mistrovství musí opravit
MOST – Vedení města jednalo se zástupci mosteckého softbalového
klubu o možnosti rekonstrukce softbalového hřiště. Jedním z důvodů, proč je obnova sportoviště nutná, je mistrovství Evropy juniorů.
Mostecké softbalové hřiště,
které se nachází v Mostě na
Ovčíně, by se mohlo konečně
dočkat obnovy a vylepšení. Už
v minulosti se o případné rekonstrukci, či dokonce celém
obnovení hřiště a přestěhování
do jiných prostor mluvilo. Současný záměr města, které hřiště
pronajímá mosteckému softbalovému klubu Painbusters, je
hřiště zrevitalizovat a upravit,
aby odpovídalo požadovaným
parametrům a normám. Město
se k tomuto kroku nyní rozhodlo především z toho důvodu,
že by se sportoviště mělo stát
dějištěm mistrovství Evropy
juniorů v softbalu. „Se zástupci
softbalu jsme se dohodli na nějakých variantách řešení a na
tom, jaká by mohla být podpora ze strany statutárního města
Mostu, především s ohledem na
pořádání ME juniorů v softbalu,“ prozradil náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol.
Evropské mistrovství v softbalu
by se mělo v Mostě uskutečnit
už letos v červenci. „Žádáme
město o pomoc, protože akce,
kterou budeme pořádat v čer-

venci, je zařazena mezi TOP
sportovní podniky tohoto roku –
v rámci Evropského města sportu. Pořádáme ME juniorů, které
proběhne od 13. do 18. července
v Mostě na Ovčíně, a protože
bychom se rádi předvedli Evropě
v tom nejlepším světle, potřebovali bychom provést revitalizaci
hřiště,“ potvrdil předseda mosteckého softbalového klubu
Painbusters a jeho zakladatel
Pavel Kasal a doplnil: „Projekt
na opravu již máme a celá věc
je teď ve fázi před vydáním stavebního povolení.“ Mostecká
radnice s podporou a opravou
sportoviště počítá, v současné
době se řeší možné varianty
oprav a také jejich rozsah. Jak
ale připomněl primátor města, nepůjde o komplexní rekonstrukci hřiště. Provést by
se měly nejdůležitější opravy
a úpravy, které jsou pro pořádání evropského podniku
nezbytné. „Areál je potřeba
upravit v souvislosti s požadavky na pořádání tohoto mistrovství. Nepůjde tedy o kompletní
rekonstrukci. Pan Kasal nám
odprezentoval, jaké úpravy by

si zde představoval, a my se
k tomu určitě nějak postavíme.
Shodli jsme se na některých variantách, které budeme ještě na
místě prověřovat a konzultovat,“ uvedl mostecký primátor
Jan Paparega. Vedení města se
spolu se zástupci softbalového klubu shodli ale už na tom,
které části hřiště bude nutné
upravit. „V plánu je revitalizace
trávníku, nové střídačky a zázemí hřiště, protože to stávající
není ideální. Potřeba je udělat
nové oplocení hřiště a přístupovou cestu pro diváky. Součástí
by v budoucnu měla být i nová
klubovna,“ vyjmenoval některé
z oprav Pavel Kasal. „Hlavní gró
je úprava oplocení hřiště, střídaček mužstva a řešení mobilních
tribun pro diváky a přístupu pro
ně,“ shodl se s předsedou klubu
i náměstek Marek Hrvol.
Hotovo by mělo být nejpozději v prvním červnovém týdnu. „Byli bychom rádi, kdyby
hrubá stavba byla připravena
již do konce května. Pevně věřím
a doufám, že se vše podaří zvládnout a stihnout,“ říká předseda
klubu Kasal a dodává: „Zatím se
pohybujeme v časech, kdy by se
toto všechno stihnout mělo. Pakliže by se naše plány zrealizovaly,
mělo by být hřiště připravené pro

Mostecký softbalový klub,
který v Mostě vznikl v roce
1989 a jehož zakladatelem
byl právě lékař a později i předseda klubu v jedné osobě Pavel Kasal, již za
dobu svého působení dosáhl
významných
sportovních
výsledků. Členská základna
klubu je tvořena z 80 procent
mládeží do 19 let. Hřiště mají
sportovci od města v pronájmu již od samého počátku.
V minulosti se objevily snahy tehdejší radnice hřiště
přesunout do jiné lokality,
a to kvůli zamýšlenému projektu výstavby rodinných
domků na Ovčíně. Záměr se
nakonec nerealizoval. „Dokážu si představit, že by bylo
hřiště v jiných prostorách, kde
by byla dvě regulérní hřiště
a zázemí, což teď nemáme.
Nyní disponujeme jedním
regulérním hřištěm a jedním
tréninkovým, protože tento prostor neumožňuje, aby
zde byla dvě regulérní hřiště.
Nové softbalové dvojhřiště ve
větších prostorách je zatím
hudbou budoucnosti, kterou
ale velmi rád poslouchám,“
reagoval Pavel Kasal na dotaz, zda si umí představit
přestěhování softbalového
hřiště do jiné lokality.
evropské turnaje a plně by splňovalo evropské parametry.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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I ledviny mají svůj den,
nechte si je zkontrolovat
MOST - Ve čtvrtek 12. března
2015 budou nefrologické ambulance v Mostě a Lounech
nabízet bezplatné konzultace.
Lidé se zde mohou poradit, jak
ještě lépe pečovat o své ledviny,
a ujistit se, že mají jejich stav
pod kontrolou. Ambulance se
nacházejí v pavilonu C Nemocnice Most – zde bude otevřena v
tento den pro všechny zájemce
od 8 do 15 hodin, a dále v areálu Nemocnice Louny, kde bude
akce probíhat od 7 do 14 hodin.
Každý rok v březnu upozorňují nefrologové z celého světa
u příležitosti Světového dne
ledvin (World Kidney Day) na
to, že počet ledvinných onemocnění prudce stoupá. Může
za to náš způsob života, který
civilizačním nemocem nahrává. Nedostatek pohybu, stres,
obezita, vysoký krevní tlak
a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění
ledvin. Preventivní prohlídka
u praktického lékaře všechny
tyto „zabijáky“ včas odhalí. Rizikové skupiny (osoby starší
60 let) navíc mohou 12. března
2015 navštívit při příležitosti
Světového dne ledvin přímo
nefrologické ambulance. Jejich
seznam a adresy jsou k dispozici na internetových stránkách
www.wkd2015.cz.
Na pacienty opomíjené preventivní prohlídky u praktických lékařů upozorňují nejen
nefrologové, ale i onkologové,
kardiologové i další specialisté.
Pacienti často přicházejí pozdě
a onemocnění je pak mnohem
hůře léčitelné. Proto stanovuje
vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR pravidelný dvouletý
interval preventivních prohlídek u praktického lékaře. „Lékař
v rámci této prohlídky nejprve
„doplní anamnézu“ - zjistí, co
se ve zdravotním stavu pacienta,
eventuálně jeho rodiny, od poslední prohlídky změnilo, včetně kontroly očkování a léčby. Pak provede klinické vyšetření pacienta
– fyzikální vyšetření jednotlivých
orgánů, kůže, změření krevního
tlaku, indexu tělesné hmotnosti,
orientační vyšetření zraku, sluchu

a moče. Dále zkontroluje a zhodnotí všechna dosavadní vyšetření
– pokud některá v určitých intervalech (vyhláškou předepsaná)
nebyla provedena, zajistí je. Patří
k nim stanovení cholesterolu a tukových látek v krvi (v 18, 30, 40,

Jedna duše,
jedno srdce

50 a 60 letech) a hladiny cukru
v krvi (v 18 letech a pak od 40.
roku věku ve dvouletých intervalech), vyšetření EKG (ve 40 letech
věku, dále pak ve čtyřletých intervalech). Pokud z anamnézy nebo
klinického vyšetření pacienta vy-

plyne podezření na onemocnění
vyžadující nějaká další vyšetření,
lékař je buď provede sám, nebo
pacienta pošle ke specialistovi,“
vysvětluje MUDr. Jana Uhrová, místopředsedkyně Sdružení
praktických lékařů ČR.
(nov)

United Energy rozděluje

300 000 Kč

pro vaše děti.

Koho máme podpořit?

Vy rozhodnete!

Hlasujte pro neziskové organizace,
přihlášené do grantu „Kdo si hraje, nezlobí“
United Energy rozděluje až 300 000 Kč pro neziskové organizace, které se na Mostecku a Litvínovsku věnují volnému času
a mimoškolním aktivitám dětí a mládeže. O úspěchu v grantu rozhodují hlasy veřejnosti a zaměstnanců. Hlasovat můžete na
webu www.tepelnapohoda.cz do 30. dubna 2015.

Hlasujte a vyhrajte tablet!
Více na www.tepelnapohoda.cz

TepelnáPohoda PODPORUJE

Někdy, když Anička spala a ona seděla unavená po
dlouhém a náročném dnu
sama v tichém pokoji, vzpomínala na své manželství
před tím. Na to, jak moc se
s Jiřím milovali. Jejich dny
byly plné slunce, plánovali
si báječnou budoucnost. Jezdili
spolu na dlouhé
cesty, objevovali
pro někoho úplně
obyčejná, pro ně
výjimečná místa. Snili o štěstí,
o domově a dítěti. Vzali se, když
si byl Jiří jistý,
že dokáže pro ni
a jejich děti, které
plánovali mít, zajistit pohodlný život. Když zjistila, že je těhotná, byl to ten nejkrásnější
den v jejím životě. S Jiřím se
těšili jako blázni na své první dítě. Po narození Aničky
se její svět změnil. Holčička
byla maličká, křehká, plakala
tenounkým hláskem. Na svět
přišla téměř o tři měsíce dřív,
než měla. Ležela tak malinká
v obrovském lékařském zařízení, které mělo její děťátko
udržet při životě. Uvnitř se
třásla strachy o ten křehký život, navenek se tvářila statečně a optimisticky. Jiří nic neříkal. Jen se díval na Aničku,
odmítal se děťátka dotknout,
v jeho pohledu četla výčitku.
To ona zklamala a neudržela v bezpečí svého těla jejich
první dítě. Domů si z nemocnice Aničku odnesli až
po několika měsících. Předčasný příchod na svět nechal
na holčičce následky, které
se lékařům při největší snaze
nepodařilo zmírnit. Nebude
nikdy mluvit, chodit a snad
ani sedět. Neviděla a její život
se dal počítat na roky. Snad
čtyři nebo pět. Lékaři navrhli, aby dítě dožilo v ústavu,
to ale ostře odmítla. Chtěla
mít ten uzlíček lásky doma.
Jiří neříkal nic. Mluvili spolu už jen velmi málo, téměř
se sebe nedotýkali. Ani si to
neuvědomovala. Anička byla
celý její svět, všechen svůj čas
věnovala jen holčičce. Ani si
nevšimla, že Jiří chodí domů
stále později, občas nepřišel
vůbec. Usínala brzy, psychicky vyčerpaná péčí o postižené dítě. Nevnímala změnu
v chování svého muže. Když
ji požádal, aby s ním večer
zůstala v pokoji a nešla si
lehnout s Aničkou, netušila, co bude následovat. Jiří
jí řekl, že s ní už dál být nemůže. Nemiluje ji a nemůže
žít vedle své postižené dcery
a čekat na její smrt. Nechce.
Má jinou lásku, chce se rozvést. Nechá jí byt a bude jí
platit výživné na dítě. Ale
navštěvovat je nebude. Nemohla tomu uvěřit. Byla si
jistá, že jsou s Jiřím jedna
duše, jedno srdce. Jiří se sbalil ještě ten večer. V noci už
byla s Aničkou sama. První rok plnil přesně vše, co jí
slíbil. Rozvedli se a on platil
štědré výživné, takže se mohla věnovat svému dítěti. Po
roce se ale Jiří znovu oženil.
Jeho nová žena čekala dítě.
To ji ranilo víc než manželův odchod. Anička pro něj
nic neznamenala, bude mít
nové, zdravé dítě. Najednou
bylo výživné pro Jiřího přítěží. Řekl jí, že už jí dál nemůže platit tak vysokou částku.
Měla by jít do práce a Aničku
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svěřit odborníkům v sociálním zařízení. Dítěti tam bude
lépe. Od toho dne Jiřího
skutečně nenáviděla. Už nebylo nic, co by našla na jeho
omluvu. Opustil ji i Aničku
a teď ji nutí, aby se holčičky
vzdala. Rozhodla se, že se
nedá. O výživné
se s Jiřím soudila a spor vyhrála. Odcházel od
soudu a měl pro
ni tak zlý pohled,
až ji zamrazilo
v zádech. Když se
potkali ve dveřích,
naklonil se a jen
jí do ucha řekl,
že doufá, že ten
zmetek, kterého
přivedla na svět, brzy umře.
Stejně si dítě drží jen proto,
aby si pohodlně žila z jeho
peněz a nemusela do práce.
Ta slova, která si stále přehrávala v hlavě, jí bránila v noci
usnout. Budila se s pláčem.
Jak se tak mohl změnit člověk, kterého milovala a on
ji. Vždy, když si vzpomněla
na to, co jí řekl, běžela k postýlce, aby se přesvědčila, že
Anička stále dýchá. Ten večer konečně po dlouhé době
usínala v klidu. Už na Jiřího
zlobu nemyslela, vzpomínala
jen na to hezké. Spala klidně
celou noc. Ráno byla Anička
mrtvá. Dlouho se bránila přivolat lékaře, jen tak seděla,
mrtvé dítě v náruči. Nechtěla
to nikomu říct, nechtěla se
Aničky vzdát. Nejméně to
chtěla říct Jiřímu. Nakonec
přivolala lékaře, nechala si
vzít tělíčko a píchnout injekci na uklidnění. Myslela
jen na to, že Anička měla
ještě několik let žít. Říkal to
doktor, ke kterému s holčičkou pravidelně chodila. Nic
nenasvědčovalo tomu, že
bude konec tak rychlý. To
Jiří smrt Aničce přivolal. Přál
si ji, kvůli penězům, kvůli
své ženě a dítěti, které spolu
čekali. Všechny je nenáviděla. Jejich štěstí a spokojenost. Představila si ulehčený
úsměv na tváři svého bývalého muže, až se dozví, že už
dál platit nemusí. Rozhodla
se, že mu ten úsměv z tváře setře. Čekala na něj ráno
před domem v autě, které
kupovali ještě spolu. Dívala
se, jak se na chodníku otočil
a zamával své ženě do okna.
Zatroubila, aby na sebe upozornila. Přišel blíž. Požádala
ho, aby nastoupil k ní, musí
s ním probrat otázky kolem
pohřbu. Sedl si na sedadlo
spolujezdce. Řekl pár slov,
která ji měla utěšit. Zněla tak
falešně. Požádala ho, aby s ní
zajel na ranní kávu. Udělají tečku za jejich společným
životem, už je nic nespojuje. Víckrát už ho obtěžovat
nebude. Souhlasil a ona se
rozjela. Přesně věděla, kam
pojede. Plánovala to od chvíle, kdy doktor z její náruče
vzal mrtvé tělo jejího dítěte.
Přidala plyn. Neposlouchala
ho. Usmívala se a myslela na
krásné chvíle, které s Jiřím
prožila. Myslela na den, kdy
zjistila, že čeká dítě. Největší
rychlostí, jaké v té chvíli byla
schopná, se rozjela po silnici. Mířila k mostu. Jiří něco
křičel, snažil se jí strhnout
ruce z volantu. Nedokázal to.
Náraz do mostního pilíře byl
strašný. Jejich životy vyhasly
téměř současně. Jedna duše,
jedno srdce.
(pur)
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Zastupitelstvo: Opozice grilovala
koalici několik hodin
LITVÍNOV – Ještě dlouho po sedmé hodině večer v poloprázdném
sále rokovali litvínovští zastupitelé. Diskutovalo se dlouho a bouřlivě. Nejvíce opozičním zastupitelům „leželo v žaludku“ zadání zakázky za 13 mil. Kč pro firmu Jaroslav Oršuliak, která v loňském roce
dělala pro město rekonstrukci ulic kolem jazykové základní školy.
Bouřka se také rozpoutala při schvalování nových pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města.
Hned v úvodu při projednávání zpráv z činnosti rady města
se opozice pustila do grilování
vedení města. Zajímali se mimo
jiné o využití prostor zámku
Valdštejnů, úklidovou firmu,
která uklízí úřad a místním lidem dává práci jen jako brigádu, nové dopravní značení ve
městě, on-line přenosy z jednání zastupitelstva a o dohodu
s Unipetrolem RPA o etylenovovodu.

Stará kauza na
pranýři
V dalším bodě jednání schválili zastupitelé zaplacení pohledávky firmě M.A.E., které už
v minulosti litvínovské zastupitelstvo několikrát projednávalo
a tento bod odložilo. Kauza se
táhne od roku 2004 a týká se
sporu o úhradu za náklady spojené s demolicí bývalého areálu
Technických služeb města Litvínova v ul. Žižkova. Za účelem výstavby min. 8 rodinných
domů a příjezdové komunikace,
včetně inženýrských sítí, byla
v roce 2004 uzavřena mezi městem a firmou M.A.E. smlouva.
Firma provedla na pozemku
přípravné práce, protože byl ale
pozemek zavodněný, vzhledem
k havarijnímu stavu vodoteče,
není vhodný pro výstavbu domků. Problematiku odtokových
vod se nepodařilo městu vyřešit, smlouva mezi firmou a městem byla zrušena a už několik
let se město s firmou dohaduje
o zaplacení nákladů za demolici areálu Technických služeb
Litvínov. Tentokrát se zastupitelé shodli na uzavření smíru

a odsouhlasili zaplacení více než
5 200 tis. Kč.

Žadatelé „do naha“!
Dlouhá a bouřlivá diskuze se
rozpoutala také při schvalování
nových pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města.
Opozice nesouhlasila s tím, aby
žadatelé museli městu předkládat přehledy o příjmech
a výdajích. „My tady prakticky svlíkáme žadatele do naha.
Požadujeme téměř majetkové
přiznání. Podrobujeme žadatele
takovému náročnému řízení,“
apeloval na zastupitele Robert
Kysela (SNK – ED). Také Daniel Volák (Otevřená radnice)
navrhoval přehledy o příjmech
z textu vypustit. Martin Klika
(ČSSD) pak označil takto upra-

vená pravidla za paskvil. Podle
koalice je ale pro město důležité
vědět o žadatelích o dotaci nejen
to, zda nejsou dlužníci. Pravidla
proto schválili zastupitelé v navržené podobě.

Oršuliak ne!
...nebo ano?
Celým zastupitelstvem od
začátku až téměř do konce se
nesla diskuze o tom, zda zadat
veřejnou zakázku firmě Jaroslav Oršuliak. Firma v loňském
roce prováděla pro město rekonstrukci ulic v okolí jazykové
školy. Tehdy nedodržela termín,
město za zakázku zaplatilo více
peněz a nespokojení byli také
občané s průběhem samotné rekonstrukce. Penále firmě zatím
nebylo vyměřeno. Opozice navrhovala bod stáhnout a počkat do
vyřešení původní zakázky z loňska. Opoziční zastupitelé poukazovali na to, že je nemorální
zadávat další zakázku za 13 mil.
Kč firmě, se kterou má město negativní zkušenosti. Navíc firmu

vzhledem k tomu, že stále není
vyřešena penalizace za předchozí zakázku, označila opozice
za dlužníka města. „Neumím si
představit, že bych ve firmě, kde
pracuji, dala další zakázku dlužníkovi. To bych přišla o práci. Je to
nemyslitelné a nemorální. Město
bude lidem pro smích,“ snažila se
přesvědčit koalici Hana Žihlová
(Sdružení Litvínováci). „Dobře
jsem se seznámil se situací kolem
jazykové školy a byla to katastrofa. Jediný nedodržený termín, lidé
naštvaní, nepořádek na stavbě. Ta
firma by už nikdy žádnou zakázku od města dostat neměla,“ zdůraznil Robert Kysela a v diskuzi
dále dodal, že důvody pro zpoždění stavby nelze označovat za
objektivní, ale za nedostatečnou
projektovou přípravu. Firma ale
na zakázku Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti
Janov podala nejnižší nabídku
a žádné penále z předchozí zakázky jí ještě nebylo vyměřeno,
proto koaliční zastupitelé nenašli
důvod, proč firmě zakázku nezadat.
(pur)

Opozice se v Litvínově tentokrát vyřádila.
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Posílení rozpočtu
na opravy
komunikací a
budov
Posílení rozpočtu odboru
nakládání s majetkem o 439
tis. Kč zkritizoval Martin Klika
(ČSSD). Peníze jsou určeny na
opravy místních komunikací,
odvodňovací systém a opravu střechy objektu Čtyřlístku.
„Nemám nic proti těmto pracím.
Nelíbí se mi ale, že se už v únoru
posiluje schválený rozpočet, když
na položce ještě nejsou vyčerpané peníze. Proč odbor nejprve
neutratí peníze, které v rozpočtu
má. Rozpočet jsme schvalovali
v prosinci a už teď ho posilujeme,
aby to odboru vyšlo,“ uvedl Martin Klika. „Jedná se o akce, které
jsme měli plánované v loňském
roce, ale nestihli jsme je udělat,“
vysvětloval vedoucí odboru
Petr Řeháček. Tento argument
ale Martin Klika nepřijal s tím,
že náklady mohly být zařazeny
v prosinci do rozpočtu města.
Změnu zastupitelé schválili.

Změny v orgánech
společností
s majetkovou účastí
města
Zastupitelé
představenstva

schválili
do
společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a. s. Miloše
Žihlu (STAN), Rostislava Šímu
(KSČM), Romana Zieglera
(ANO), Martina Lišku (ANO).
Do dozorčí rady společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu
a Litvínova, a. s. Vlastimila Doležala (STAN). Do dozorčí rady
společnosti HC VERVA Litvínov
Jaroslava Kropáčka (ANO).

Rekonstrukce
Alešovy ulice
Zastupitelé schválili zadávací
dokumentaci na rekonstrukci
ulice Alešova. Konkrétně se jedná o stavební úpravy a opravy
komunikace, parkovacích stání
a chodník včetně schodišť v lokalitě. Souběžně s touto stavbou
dojde k rekonstrukci stání pro
nádoby na komunální odpad.
Plocha úprav je 3 500 m2. Součástí stavby je i rekonstrukce
veřejného osvětlení a rekonstrukce vpustí v celé trase rekonstrukce.

Neinvestiční dotace
pro rok 2015
Zastupitelé schválili neinvestiční dotace ve výši celkem
7 563 tis. Kč. Peníze od města
získaly: Most k naději 200 tis.
Kč, Občanské sdružení „Porozumění“ 100 tis. Kč, Diakonie
ČCE – Středisko sociální pomo-

ci v Mostě 50 tis. Kč, Oblastní
charita Most 50 tis. Kč, Svaz
důchodců ČR 20 tis. Kč, Regionální organizace Most Litvínov
20 tis. Kč, Český svaz bojovníků
za svobodu, o.s. 15 tis. Kč, Dětský domov a Školní jídelna 15
tis. Kč, Most, K. H. Borovského
1146, příspěvková organizace,
Sportovní soukromá základní
škola, s.r.o. 1 900 tis. Kč, Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov
200 tis. Kč, Sdružení sportovních klubů Litvínov, o.s. 3 200
tis. Kč, FK Litvínov, a.s. 850 tis.
Kč, Tělovýchovná jednota KOPISTY 100 tis. Kč, HC Litvínov,
občanské sdružení, oddíl krasobruslení 28 tis. Kč, Docela velké
divadlo, o.p.s. 475 tis. Kč., Fotbalovoá škola, o.p.s. 360 tis. Kč.

Garáže dostaly
červenou
Zastupitelé neschválili prodej
pozemku v ulici K Loučkám, na
které žadatelka plánovala vystavět nové garáže. Rozhodnutí
zastupitelů ocenil občan Michal
Vostárek. „Bydlím v blízkosti tohoto pozemku. Když jsem
zjistil, že tu mají stát garáže,
obešel jsem sousedy. Třicet lidí
se podepsalo pod to, že s prodejem nesouhlasí. To se ale stalo
jen proto, že čtu úřední desku.
Město by mělo s lidmi více mluvit a před prodeji dělat místní
šetření mezi obyvateli,“ apeloval

na zastupitele Michal Vostárek.
Ten dále vyjmenoval zastupitelům příklady prodeje pozemků z okolí místa, kam se před
časem nastěhoval, se kterými
občané také nesouhlasí. Mimo
jiné například prodej pozemku,
kde se místní lidé scházeli a dělali si táboráky a kde nyní stojí
rodinný dům, či stavba zdi, která zúžila ulici natolik, že zaparkovaná auta neotevřou dveře.
Vedení města přislíbilo s lidmi
více při prodejích pozemků komunikovat.

Termín dostavby
prodloužen už
popáté
Zastupitelé schválili prodloužení termínu dostavby objektu
rychlého občerstvení „na východě“. Pozemek město prodalo
v roce 2006. Od té doby zastupitelstvo už popáté schválilo
termín dostavby. S tím nesouhlasila Kateřina Holzknechtová
(ČSSD). „Prakticky tím znehodnocujeme naše rozhodnutí. Ve
smlouvě si stanovíme, dokdy má
na pozemku dům stát, ale pak
donekonečna tento termín posouváme,“ kritizovala návrh zastupitelka. Podle Daniela Voláka
(Otevřená radnice) ale v tomto
případě město volí menší zlo,
protože pokud by termín neprodloužilo, stavba by nebyla
dokončena nikdy.
(pur)
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Janovští řekli dost!
Volají premiéra
(Dokončení ze strany 1)
Petenti informují předsedu
vlády o opakovaných problémech s nově přistěhovalými
obyvateli sídliště, o množství
opakujících se požárů, vykradených prázdných bytech,
o neplatičích nájmu, prázdných
vybydlených domech, o poklesu ceny bytu na pouhých 30
tis. Kč za 1+4. „Nechceme, aby
se opakovala ‚malá občanská
válka‘, jaká zde proběhla v roce
2008. Ale po pravdě nálada je
mezi slušnými lidmi tak napjatá,
že se obáváme, že se k podobné
‚válce‘ opět schyluje,“ upozorňují v petici občané předsedu
vlády. V petici je také návrh
řešení celé situace. Žádají proto
do ulic Janova několik desítek
preventistů kriminality hrazených státním rozpočtem, žádají
posílení Policie ČR a zřídit její

stanice přímo v prázdných domech, žádají legislativní změny,
zejména možnost ovlivnit, kdo
bude v domě bydlet ještě před
jeho nastěhováním.
Problém Janova vnímá jako
velmi vážný také starostka města Kamila Bláhová. „Nejedná se
ale pouze o Janov. Je to problém
všech sociálně vyloučených lokalit i ve větších městech, než je
Litvínov. My se můžeme snažit
a dělat maximum, co je v našich
silách a v silách rozpočtu města,
zásadní pomoc by ale měla přijít
od státu. Situace nejen v Janově
se zhoršuje, sociálně vyloučených
lokalit přibývá. Je to vláda, kdo
musí rozhodnout o legislativních
změnách a opatřeních, která by
pomohla nejen v Janově. My zatím můžeme do ulic Janova vysílat asistenty prevence kriminality,
můžeme spolupracovat s nezis-

Janov

kovými organizacemi a posilovat
sociální službu v Janově. Význam
má také Integrovaný plán rozvoje
sídliště Janov, díky němuž se v Janově investovaly do rekonstrukcí
veřejných prostor desítky miliónů
korun z Evropské unie. Spolupracujeme s vládní Agenturou pro
sociální začleňování národnostních menšin na Koordinovaném
přístupu v sociálním začleňování. Bez zásadního zásahu ze
strany vlády ale sociálně vyloučenou lokalitu město samo nevyřeší,“ uvedla starostka města.
Zapravdu janovským občanům
dal také krajský radní pro bezpečnost a sociální problematiku
a zároveň litvínovský zastupitel
Martin Klika. „Nemohu souhlasit s tím, že město dělá pro Janov
maximum. Stát i kraj vyvíjí iniciativu a dává možnosti, které
město zcela nevyužívá. Jsou to
například dotace na tak zvané
domovníky, které jiná města čerpají a osvědčují se, nebo dotace
na pracovní místa od Úřadu práce ČR, kde jsou nyní možnosti
daleko širší, než byly dřív. V Janově je to čím dál horší. Musím
konstatovat, že už minulé vedení
města situaci v Janově zanedbalo
a v roli manažera nulové tolerance naprosto selhalo,“ komentoval petici janovských občanů
Martin Klika.
(pur)
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Zastupitelstvo
on-line
V materiálech z jednání rady
města se objevila zpráva o odložení nákupu hlasovacího zařízení pro zastupitele a zároveň
pořizování záznamů a on-line
přenosů z jednání. „Jsem rád, že
si vedení města vzalo za své naši
žádost o on-line přenosech z jednání. Proč ale byl v radě města
tento bod odložen,“ dotazoval se
Daniel Volák (Otevřená radnice). Tajemník města Valdemar
Havela zastupitele ujistil, že se
nákupem hlasovacího zařízení
a zařízení pro on-line přenosy bude rada města zabývat na
svém dalším jednání. „Nejprve
se pojedeme podívat do Lovosic, kde toto zařízení používají
a budeme se informovat na jejich
zkušenosti,“ doplnil tajemník.

Etylenovod jako
zrada na občanech
Jako zradu na občanech
označil Daniel Volák dohodu
mezi Litvínovem a Unipetrolem
RPA, kterou město umožňuje
firmě vstup na pozemek města
při opravě etylenovodu. „Dlouhodobě jsme řešili, že město postupuje nekoncepčně. Ochranné
pásmo etylenovodu je u nás na
každé straně 150 metrů, v Německu u stejného etylenovodu
jen 25 metrů. Historicky byla
pošlapána práva občanů. Dohoda, kterou nyní město s Unipetrolem RPA uzavřelo, změnu
ochranného pásma neřeší, přestože mělo město šanci. Teď, když
už má Unipetrol povolený vstup
na pozemky města, o ochranném
pásmu nemá důvod jednat. Tyto
dvě věci se měly spojit a vyjednat
dohoda. Vedení města špatně odhadlo situaci,“ prohlásil Daniel
Volák. Starostka města Kamila
Bláhová ale nesouhlasí. „Se zástupci Unipetrolu jsem se sešla
a nenašla důvod, proč jim ve
vstupu na pozemky města bránit.

Ochranné pásmo tato dohoda
neřeší. Nelze tyto dvě věci směšovat. O ochranném pásmu ještě
budeme jednat,“ odmítla kritiku starostka, která dohodu naopak považuje za důležitou pro
opravu etylenovodu, a tím i pro
ochranu obyvatel města.

Hlavní obřadní síň
má být na zámku
O možnosti, zda neudělat z obřadní síně na zámku
Valdštějnů hlavní obřadní síň
města navrhla jednat Helena
Zemánková Týřová (Otevřená
radnice). Snoubenci by tak za
svatební obřad nemuseli platit
správní poplatek ve výši 1000
Kč a pronájem zámku 1 500 Kč.
Opozice také kritizovala zvýhodněné nájemné pro INTUS,
který v zrekonstruovaném zámku platí nájemné ve stejné výši,
jako spolky a neziskové organizace. „Nevidím důvod, proč by
měla mít právnická osoba výhody oproti jiným právnickým osobám ve městě,“ prohlásila Hana
Žihlová (Sdružení Litvínováci). Ta také poukázala na to, že
dvouletá výstava nepřitáhne
návštěvníky. „Na zámku budou
dlouhodobé výstavy. Krátkodobé
s pravidelnou obměnou zůstanou v Městské galerii Radniční
sklípek. Po dvou letech můžeme
tuto koncepci změnit, pokud se
neosvědčí,“ uvedl radní Vlastimil Doležal (STAN). Zastupitel
Jiří Fedoriška (ANO) ještě navrhl, že by mělo město zvážit, zda
zámek provozovat celoročně.

Práci pro místní
občany žádá Martin
Klika
Na to, že zakázku na úklid
budov městského úřadu získala firma z Kroměříže, poukázal
Martin Klika (ČSSD). „Je to velmi podhodnocená zakázka. Lidé
z Litvínova uklízí pro firmu jen
jako brigádníci. Při tak vysoké
nezaměstnanosti, jaká v Litvíno-

vě je, by mělo být v zájmu města,
aby měli občané práci na plný
úvazek,“ uvedl Martin Klika. To
si ale nemyslí Milan Šťovíček,
místostarosta s kompetencí nakládání s majetkem. „Musíme
brát zřetel na finanční záležitosti
jako řádní hospodáři. Tato firma
podává nejvýhodnější nabídku a stejnou kvalitu,“ vysvětlil
Milan Šťovíček. „Je lepší mít
zaměstnance a dát lidem práci,
než šetřit za každou cenu,“ oponoval ještě Martin Klika. Toho
podpořila i Hana Žihlová. „Nelíbí se mi, že vyvádíme peníze do
jiných regionů a šetříme na úkor
vlastních lidí,“ dodala zastupitelka.

Město zákazů
Na to, že se Litvínov proměňuje v město zákazových
dopravních značek, upozornil
Daniel Volák. „V každé radě
města schvalujete další a další
nové zákazy. V Litvínově je už les
značek a pomalu se mění v město zákazů,“ uvedl Daniel Volák.
Druhý místostarosta Milan Šťovíček ale zastupitele upozornil
na to, že o změně dopravních
předpisů jedná rada města na
základě doporučení komise,
odborníků a na žádost občanů
města. „Minimálně desetkrát
žádali obyvatelé Rooseveltovy
ulice, aby mohli vjíždět ke svým
domům a mohly sem zajíždět
i zásobovací vozy. Dlouhodobě
se mluví o oživení centra města,
ale když můžeme reálně něco pro
drobné podnikatele v centru udělat, tak neděláme. Strážníci tu
v poslední době rozdávají jednu
pokutu za druhou,“ zdůraznil
Daniel Volák. „Tuto záležitost je
potřeba posoudit nejen z pohledu
podnikatelů a lidí, kteří tu bydlí,
ale také z pohledu uživatelů pěší
zóny, která tudy vede,“ uvedla
starostka města Kamila Bláhová a připomněla chystanou investiční akci v této části města,
během které dojde k výměně
inženýrských sítí a rekonstrukci
povrchů komunikace.
(pur)
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Uhelné miliony znovu
pomohou Chytrým hlavám

Sportovci založili novou
tradici, sportovní
ples v Litvínově
LITVÍNOV – V Litvínově vzniká
nová tradice, sportovci se spojili
a uspořádali svůj ples. Organizátoři plesu jsou SSK Litvínov,
Sportovní soukromá základní
škola Litvínov, HC Litvínov, o.s.
a společnost SPORTaS. Ples se
koná v pátek 6. března a nebude se jen plesat. O programu
plesu prozradil bližší informace
předseda SSK Litvínov Marek
Tomčík.
Na plesu jsou vítáni nejen
sportovci. „Sport je podle mne
nedílnou a významnou součástí
společenského dění v Litvínově
a kulturní akcí ho chceme jednou ročně připomenout. Zároveň se nám líbila myšlenka,
že se na plese mohou potkat
rodiče s trenéry nebo příznivci
napříč všemi sporty v Litvínově.
V dnešní ekonomické situaci je
však pro řadu menších sportů
obtížné uspořádat svou vlastní zábavu, proto jsem podpořil
myšlenku společné akce,“ říká
dále Marek Tomčík. Součástí
plesu bude také vyhlašování
osobností
litvínovského
sportu. „Chceme ocenit, respektive poděkovat lidem, kteří

značnou část svého života zasvětili a někdy i obětovali sportu, jeho rozvoji, práci s dětmi
a také osobnostem, bez jejichž
nadšení či peněz by sport a jednotlivé kluby v Litvínově nefungovaly. Takže trochu netradičně
nebudeme oceňovat úspěch, ale
oddanost vybraných osobností,
která je leckdy přehlížena, ale
nezbytná pro fungování sportovních klubů,“ prozradil Marek Tomčík. Osobnosti vybírala komise, ve které měli své
zástupce všichni organizátoři
plesu z nominací, které posílaly sportovní kluby. „Některá
jména budou možná pro veřejnost překvapením, ale pro sportovce nikoliv. Všichni nominovaní splňují kritéria, která jsme
si nastavili. To znamená práce
s dětmi, celoživotní oddanost
sportu nebo významný přínos
pro sport či jednotlivé sportovní
kluby,“ doplnil Marek Tomčík.
Pár desítek vstupenek je stále
k dispozici. Vstupenky si může
každý zakoupit v sekretariátu
Sportovní soukromé základní
školy nebo přímo v pokladně
Citadely.
(pur)

Registrace projektu je
letos spojena s účastí
v soutěži, kterou připravily
společně Vršanská uhelná
s Ekologickým centrem pro
Krušnohoří.

MOST – Šestý ročník grantového programu Chytré hlavy
pro Sever 2015 vyhlásila v
pondělí 2. března společnost
Vršanská uhelná. Základním,
středním a vysokým školám
na Mostecku nabízí opět šanci
přihlásit projekty na vylepšení podmínek pro vzdělávání
studentů.
Škola, která bude mít zájem
o grant, se musí zapojit do
kvízové části soutěže a zaslat
nejméně sto vyluštěných kvízů, čímž splní podmínku pro
zaregistrování svého projektu.
Podrobné zadání soutěže bude
uveřejněno na stránkách www.
chytrehlavy.cz a také na www.
ecmost.cz. „Během uplynulých
pěti let se díky grantovému
programu Chytré hlavy pro Sever podařilo pomoci řadě škol
s vybudováním nebo vybavením specializovaných učeben.
Zlepšení kvality vzdělávání na
Mostecku jsme doposud podpořili osmi miliony korun,“
konstatoval generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír
Rouček. Projekty na vybudování učeben nebo na vybavení
stávajících moderními učebními pomůckami mohou školy
zasílat do 14. května. Podrobné
informace o zaměření programu, o podmínkách pro získání
grantu i registrační formulář
na webových stránkách www.
chytrehlavy.cz a na stránkách
www.vuas.cz.
(nov)

O podpořených
projektech v každé
kategorii letos
rozhodne vedení
společnosti. Výsledky
budou vyhlášeny
1. června 2015.

porušené paragrafy
Nebezpečný zloděj
dopaden
MOST – Mostečtí policisté
dopadli pachatele, který se během pěti dnů dopustil šesti loupeží. Okradl nezletilou dívku
o mobil, dvěma seniorkám strhl
z uší náušnice, další dvě ženy
připravil o kabelky a poslední jeho akce byla v trafice, kde
hodlal odcizit peníze. Na prodavačku vytáhl nůž a ženu přitom
zranil. „Policie v únoru zaznamenala v Mostě zvýšený počet
loupeží. Z tohoto důvodu přijala
vlastní preventivní opatření, které probíhalo ve vybraných částech

města. Kriminalisté, kteří na objasnění případů usilovně pracovali, vytipovali možné pachatele
a již na druhý den po spáchání
poslední loupeže omezili na svobodě dva muže, u kterých prověřovali podíl na násilné trestné
činnosti,“ informovala policejní
mluvčí mostecké státní policie
Ludmila Světláková s tím, že
jeden z mladíků byl propuštěn
a druhý, 19letý mladík z Teplicka, byl zadržen. Skončil ve vazbě pro teplický soud pro jinou
věc. Policisté následně prováděli
úkony trestního řízení, probíhaly výslechy osob a další procesní úkony včetně rekognice.

„Na základě provedeného šetření
vyšetřovatel obvinil ve čtvrtek
19letého mladíka ze zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. Obviněný, kterému
hrozí až desetiletý trest odnětí
svobody, je v současné době již
ve výkonu trestu kvůli majetkové trestné činnosti, kterou páchal
na Teplicku,“ doplnila policejní
mluvčí.

hrůžek. Nakonec skončil na policejní služebně. „Tam byl mladík již podruhé. Poprvé, když si
odtud převzal záznam o sdělení
podezření ze spáchání přečinu
krádeže. Ten den totiž odcizil
v litvínovském supermarketu
šest čokolád, které si ukryl do kapes oděvu a byl zadržen detektivem prodejny,“ doplnila ještě
policejní mluvčí. Přestupek
proti veřejnému pořádku bude
řešit přestupková komise obce.

Dělal nepořádek na
ulici

Zloděj „trafikář“

LITVÍNOV – Zásady slušného chování zřejmě nic neříkají jednomu mladému muži
z Litvínova. Jinak by si nemohl
splést chodník s odpadkovým
košem. V polovině týdne odpoledne odhodil plastový kelímek, na což ho ale upozornili
policisté, kteří jej viděli. „Místo aby kelímek sebral, začal na
policisty sprostě nadávat a jeho
slovník měl do slušnosti daleko.
Pokračoval v chůzi, a když byl
opakovaně vyzván, aby odpadky z chodníku vyhodil do koše,
jeho agresivita se vystupňovala
do takové míry, že policisté proti
němu museli použít donucovací
prostředky. Muž se aktivně bránil a snažil se mařit služební
zákrok,“ sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková s tím,
že dotyčný mladík na hlídku
vychrlil spršku vulgarit a vý-

HAMR - Policisté v Hamru
vypátrali muže, který chodil
nakupovat do trafik, nechal si
ukázat zboží, které ukradl a poté
utekl. „V únoru policie zaznamenala dva případy. V jedné
janovské prodejně 21letý muž
z Litvínova požádal o tři krabičky cigaret. Prodavačka je držela
v ruce, mladík jí je vytrhl a poté
z prodejny utíkal. Žena se ho
snažila zadržet, ale podnikavec
se jí vytrhl a ztratil se na sídlišti mezi domy,“ popsala případ
policejní mluvčí Ludmila Světláková. O týden později přišel
do jiné prodejny s kuřivem. Nechal si ukázat sáček se sypaným
tabákem, který ženě opět vytrhl
z ruky a pak se dal na útěk. Celkem způsobil škodu vyšší jak
660 korun. Policisté muži sdělili v obou případech podezření
ze spáchání přečinu krádeže ve
zkráceném přípravném řízení.
(sol)
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Účastníkům olympiády musíme
předvést to nejlepší
LITVÍNOV – Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016, které
organizuje v příštím roce Ústecký kraj, se budou konat také v Litvínově. Město Litvínov schválilo uzavření memoranda o spolupráci
při jejich pořádání. Největší díl aktivit v rámci her připadá na HC Litvínov, o.s. které uspořádá hokejový turnaj.
Výkonný výbor Českého
olympijského výboru přidělil Ústeckému kraji pořadatelství VII. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR v roce 2016.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček požádal vedení města Litvínova o podporu
projektu a zároveň o součinnost
města při zajištění souvisejících
aktivit, které budou probíhat

skupinách. Jedna se odehraje
v Chomutově, druhá v Litvínově. Obě střediska mají pro zimní
olympiádu odpovídající úroveň
a statut Akademie ČSLH. Vnímáme to jako odměnu za naši
práci a zviditelnění HC Litvínov, o.s. v rámci celé republiky.
S přípravami začínáme už nyní,
protože organizace turnaje na
takové úrovni není jednoduchá

náměstkyně Jana Vaňhová na
zimním stadiónu, aby odměnili
trofejí mládežnický hokejový
výběr, přislíbili pro Litvínov
i ostatní spolupracující města
účelově vázanou dotaci na rekonstrukci sportovišť ve výši
jeden milión korun. Dotaci
bude čerpat vlastník sportoviště, tedy město Litvínov. Určeny
jsou na modernizaci zázemí
zimního stadiónu. Za vstřícný
postoj Ústeckého kraje jsme samozřejmě strašně rádi. Jednají
s námi o pořádání hokejového turnaje a zapojení do zimní
olympiády. Mládežnický hokej

Ilustrační foto.
na jeho území. Finanční krytí olympiády zajišťuje krajský
úřad, u města Litvínova se předpokládá součinnost městské policie, hasičské záchranné služby,
propagace a poskytnutí zimního
stadionu. O přípravách na hry
zimní olympiády dětí a mládeže jsme si povídali s předsedou
HC Litvínov, o.s. Kamilem Havelkou.
Jak se připravujete na hry
zimní olympiády dětí a mládeže? Není na přípravy brzo?
Pro nás je čest, že jsme se
mohli do příprav na Hry VII.
zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 zapojit. Jsme velmi
rádi, že Ústecký kraj získal pořadatelství. Město Litvínov schválilo memorandum o spolupráci,
na nás tak fakticky zůstává uspořádání samotného hokejového
turnaje, který proběhne ve dvou

záležitost. Všem klubům, které
se olympiády zúčastní, musíme
zajistit důstojné podmínky. Turnaj bude trvat týden, to znamená nejen šatny pro mužstva, ale
také organizaci volného času. To
znamená předvést účastníkům
turnaje to nejlepší, co Litvínov
a okolí nabízí.
Zajištění důstojných podmínek, zejména šaten, nebude pro vás asi žádný problém.
Zimní stadióny jsou po rekonstrukci. Nebo jsou nutné ještě
nějaké zásahy?
Za poslední roky se nám podařilo získat státní dotace na
rekonstrukci pěti šaten. Chybí
nám jen dokončit rekonstrukci
malé části zázemí.
Jak budou přípravy na olympiádu finančně náročné a kde
potřebné finance získáte?
Když byli naposledy hejtman Oldřich Bubeníček a jeho

v Litvínově má od kraje velkou
podporu také ve financování
celoroční činnosti. Tady máme
trochu mezery s vedením města
Litvínov, které nás zatím ještě
neoslovilo a neprojevilo zájem
seznámit se s činností klubu,
který má v Litvínově pětapadesátiletou tradici.
Město Litvínov mládežnický hokej podporuje finančně,
značná část peněz určených na
podporu mládežnického sportu plyne právě do hokeje. To
přece není nezájem…
To je velký omyl a nepravda,
která se Litvínovem šíří snad
záměrně. Na provoz HC Litvínov, o.s. nepřispívá město fakticky ani korunu. Dostáváme
od města účelově vázanou dotaci ve výši přibližně 4 mil. Kč,
kterou okamžitě odevzdáváme
zpět městu ve formě nájmu za
zimní stadión, jehož vlastníkem

je město. Rozhodně se nejedná
o milióny, kterými město podporuje mladé hokejisty. Pokud
bych měl situaci vysvětlit na
příměru, pak je to stejné jako
v případě plaveckého oddílu.
Plavci plavou v litvínovském
bazénu, jehož provoz stojí město rovněž milióny korun. Neznamená to ale, že těmito milióny podporuje město plavce. Jen
udržuje v chodu své sportoviště. Se zimním stadiónem je to
stejné. Město jen udržuje v chodu své sportoviště a podpora
pro mládežnický hokej spočívá
v tom, že nám město přispívá
na nájem, který nám samo vyměřilo. Na samotný provoz nedostáváme od města nic a jsme
tak jediný mládežnický hokejový klub široko daleko, který
musí finance na provoz zajistit
zcela sám.
Kde tedy peníze na provoz
získáváte?
Hlavně od dárců a sponzorů. Mezi nejvýznamnější patří Ústecký kraj. Jsme schopni
peníze na provoz klubu, který
má v současnosti 380 aktivních
dětí, zajistit vlastními silami.
Zatím. Do budoucna nevíme,
jak se nám bude dál dařit. Chceme ale udržet členské příspěvky
na takové úrovni, aby si mohly
dovolit i sociálně slabší rodiny
posílat své děti hrát hokej. Vnímáme mládežnický sport jako
jeden z nejvýznamnějších prvků
prevence kriminality, ale hlavně
zdravého fyzického i duševního
vývoje dítěte. Naši mladí hokejisté mají dlouhodobě velmi
dobré úspěchy na celorepublikové úrovni. O to více nás mrzí,
že se setkáváme s názorem, že
město mládežnický hokej přeplácí. Věřím, že tyto informace
plynou pouze z neznalosti stavu
věcí. Poslední dobou také slýchám, že se lidé z Litvínova budou muset smířit s tím, že si na
volnočasové aktivity dětí budou
muset připlatit, protože město
nemá peníze. S tím se jen těžko smiřuji. Jsem přesvědčen, že
pokud chce někdo stát ve vedení
města, měl by se také umět postarat o to, aby na důležité věci
v rozpočtu peníze byly. A volnočasové aktivity dětí za důležité
považuji.
(pur)

WomenNet podpoří malého Filipa.

Litvínovské ženy se
rozhodly pomáhat
malému Filipovi
LITVÍNOV – Nelehký osud desetiletého Filipa z Lomu nenechal
lhostejné ženy sdružené do
spolku WomenNet v Litvínově.
Filipa a jeho maminku Petru
přivítaly ženy ze spolku na svém
posledním shromáždění. Vyslechly si vyprávění o osudu Filipa a hned měly jasno. Ten kluk
si zaslouží jejich pomoc. „Filipova maminka Petra dělá, co může.
Není to rodina na sociálním dně,
nebojují o přežití. Má velkou pomoc ve svých přátelích a příbuzných. Přesto si zaslouží naši pozornost. Filip kvůli vrozené vadě
přišel o část obou dolních končetin. Se svým hendikepem ale statečně bojuje, během krátké doby
se naučil chodit s protézami. Je to
statečný kluk. V lednu začal hrát
hokej, na tréninky ale musí jezdit až do vzdáleného města. Jeho
život díky sportu dostal novou,
pestřejší a zajímavější dimenzi.
Filip je totiž aktivní kluk jako každý jiný a sport v jeho životě hodně znamená,“ představila ostatním ženám mladého hokejistu
Květuše Hellmichová ze spolku

WomenNet. „K hokeji mě přivedl Tomáš Zelenka, trenér sledge
hokejového týmu SHARK Ostrov nad Ohří. Náhodou jsme se
potkali v obchodě, on mě oslovil
a pozval mě na trénink. Bylo to
ohromný. Hned mě to chytilo.
Strašně mě to baví a chtěl bych
pokračovat. Jsem útočník,“ říká
hrdě desetiletý Filip, který se během krátké doby naučil používat protézy i speciální vozík pro
hokejisty. „Filipovi sport hodně
pomáhá. Narodil se s vadou,
prodělal patnáct operací, ale nakonec o nohy stejně přišel. Když
dostal protézy a začal chodit, byl
šťastný. Dřív mohl ve volném
čase chodit maximálně na kroužek keramiky. To ale desetiletému
aktivnímu klukovi nestačí. Teď
může sporovat, což si vždycky
přál. A je ještě šťastnější,“ říká
Filipova maminka Petra. O vozíček se Filipovi postaral sponzor. Petra ale svého syna musí
na tréninky vozit až do Ostrova, což pro ni znamená nemalé
náklady. Spolek WomenNet se
rozhodl rodině pomoci. (pur)

10

inzerce | servis

6. březen 2015

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

Knihkupectví u Knihomila

6. 3. 2015 od 19 hodin OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Tři díly možná nejslavnějšího českého románu inscenované v kabaretní podobě. Malá
scéna.
7. 3. 2015 od 20 hodin XXII. DIVADELNÍ PLES
Účinkují: členové činohry MDM a Divadla rozmanitostí, skupina Flash Back, latinsko americká formace Burlesque, TK 1976 Most, hlavní host plesu - Legendy rock and rollu
„Skupina MEFISTO s Viktorem Sodomou“. Velká scéna.
9. 3. 2015 od 19 hodin KOMEDIE OMYLŮ
Komedie omylů je jedna z nejznámějších Shakespearových komedií a podobně jako Zkrocení zlé ženy / kterou napsal týž čas / i Komedie omylů je rámována vnějším příběhem a
vytváří tak jakýsi „příběh v příběhu“ či „hru ve hře“.
10. 3. 2015 od 19 hodin IRSKÁ TANEČNÍ SHOW - LOVES IN FLAMES
Taneční soubor Merlin / Slovensko / se svým zaměřením řadí k nejlepším tanečním souborům v Evropě. U nás je potřetí a představí se s novým programem LOVE IN FLAMES.
Vstupné: 280 Kč. Velká scéna.
11. 3. 2015 od 19 hodin TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
Přijde hrabě Telek na kloub záhadě tajuplného kouře? Objeví se skřítci, víly, draci a upíři?
Nová adaptace dobrodružného přípěhu o velké lásce, tajemném hradě a divokých Karpatech. Velká scéna

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

NOVINKY
Zpověď – Kašáková V.
Život vzhůru nohama – Plattová J.
Bez matky ne – Al –Mer M.
Vévodův talisman – Benzoni J.
Nejsem namalovaná – Kopřivová A.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Malý pražský erotikon – Hartl P.
Dívka, která se dotkla nebe – Di Fulvio L.
Sexznam – Bolouriová J.
Stříbrná zátoka – Moyesová J.
Vaříme s Láďou Hruškou
ROZPIS NOVINEK
Bez matky ne
V zemi, odkud pochází Meralina
rodina, vládnou muži: hrdí a někdy
i moudří. Ale často také brutální,
bez úcty a respektu k ženám. Ani v
nejmenším si nepřipouštějí, že by se
žena mohla bránit. Meral se však z
vlivu svého otce, který ji unesl matce,
když jí byl rok, vymanila tím, že na něj
v dospělosti podala trestní oznámení
kvůli násilnostem, které na ní páchal.
A tak znovu našla, co dlouhá léta tolik postrádala – svou matku, kterou
téměř třicet let nesměla vídat...

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
7. 3. 2015 od 10 hodin POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselé příhody známých zvířecích postaviček, tak jak je vylíčil ve své knize slavný český
spisovatel.
7. 3. 2015 od 10 hodin DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU
Slavný a nesmrtelný příběh dívky s kouzelným oříškem a mluvícími holoubky. Představení
jiskřící jemným humorem mezi herci, kteří všemožně vstupují do příběhu.
12. 3. 2015 od 18 hodin GRAFOMÁNIE aneb VEČER ROZMANITOSTÍ
Grafománie slaví 10. jubileum. Věřme, že tentokrát se poštěstí a na světlo uměleckého
světa přivedeme další talenty, kteří nejen rádi píšou, ale zároveň mají touhu seznámit se
svým psaním mosteckou veřejnost. Tvůrčí rynk je opět volný a nadání se meze nekladou!

V + V ROCK BAR MOST
6. 3. 2015 od 21 hodin TRAKTOR - Hranice na Moravě / SANDRA A JEJÍ VEMBLOUDI - Most
TRRRRAKTOR se dere do strmého svahu popularity po celých Čechách i Moravě a vyprodává jeden koncert za druhým. Stejně jako koncert v našem rockbaru.
13. 3. 2015 od 21 hodin BLUE ROCKET - Jižanský rock (TP) // A SAKRA - Rock (TP)

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
6. 3. 2015 od 19 hodin HOŘÍ, MÁ PANENKO!
Komedie na motivy známého ﬁlmu. V režii Jurije Galina učinkují v hlavních rolích Pavel
Nový, David Suchařípa, Josef Náhlovský, Jana Galinová a celé Docela velké divadlo.
7. 3.2015 od 16 hodin LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Slavnou pohádku Václava Čtvrtka o jičínském ševci a jeho přátelích upravila a zdramatizovala Jana Galinová. Výprava Sylva Prchlíková.

CITADELA LITVÍNOV
8. 3. 2015 od 16 hodin POHÁDKY Z KLUBÍČKA
Hrají: Dana Mládová a Petr Mlád. Co se děje v lese mezi zvířátky? A jsme vůbec v lese
nebo spíš v košíku plném klubíček vlny? Anebo je pravda obojí?

Pomsta je sladká, ale snadno ti
(TAJENKA).

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík,
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 9: „STARÉ BOTY“
Výherci: Jan Perlík (Most), Jana Tuhá (Most), Petr Hrubec (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 Listy ČR 1993-2000,
známky Slovenska 1993-2000 nominál. Trubky průměr 43 x 1 500
mm – 8 ks, dvířka kovová s rámem
k údírně 350 x 700 mm, ladicí klíč
na piano. Telefon: 723 467 644
■ V Mostě prodám 2 velké pokojové palmy z důvodu stěhování,
15 listů – 1 600 Kč, 22 listů – 2 000
Kč. Nádherné, do haly, restaurace,
nemocnice a jiné. Telefon: 607 277
880 – večer
■ V Mostě prodám střední klávesovou harmoniku Delicia 700 Kč,
silniční kolo Favorit s berany 300
Kč. Vše použité. Telefon: 607 277
880 – večer
■ Prodám zařízení ze zrušené

hospůdky – stolky, židle, 2x sporák
na PB, 2x lednice s mrazákem, vše
použité, i venkovní sezení, lavice,
stoly – spojené – dohoda. Telefon:
607 277 880 – večer
■ Daruji křečka. Telefon: 728 913
605
■ 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, nepoužívaný 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

BYTY, DOMY

■ Prodám byt 1+1 v OV, cena dohodou, nutno vidět. Telefon: 602
704 829, 606 657 629
■ V Mostě ve vile dlouhodobě
pronajmu byt 3+1 – 100 m2 s balkonem a zahrádkou, slušným pra-

Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru

Život vzhůru nohama
Když třicetiletou Rosalind zanechá její
snoubenec zvaný Potkan bez vysvětlení před oltářem, zdá se jí, že život
pro ni skončil. Zanedbávání práce
se u Ros brzy zvrhne v nonstop sólo
alkoholový večírek. Ani sprchovat se
jí už nechce tak pravidelně, jak by si
představovala její matka. A taky Rosiny oblíbené tepláky jí přijdou už dost
okoukané. Ros se zkrátka do smutku
umí položit se vším všudy. Teprve
nové prostředí St. Albans, kam se
Ros přestěhuje z Londýna, by pro ni
mohlo být místem pro nový život.

vztah, hledá žena 61/165/55, nekuřačka. Více při osobním setkání.
Telefon: 732 558 618

Dům po celkové rekonstrukci,

■ Hledám touto cestou paní do

cena dohodou.

50 let, milou, nehádavou, mně je

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
cujicím lidem, nájem 7 500 Kč +
kauce + energie. Elektrické topení,
kachlová kamna. Telefon: 607 277
880, 725 832 585 – večer
■ Prodám byt 0+1, pro jednu
osobu, 4x4 m, s balkonem. Cena
dohodou. Nízký nájem. Litvínov
– 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 byt 1+2 v Ukrajinské
ulici Litvínov. Dlouhodobě. Telefon: 725 384 191
■ Pronajmu byt 1+1 mansarda Osada Litvínov. Dlouhodobě. Telefon: 725 384 191

SEZNÁMENÍ

■ Parťáka

na dovolenou a při
vzájemných sympatiích možný i

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!

AUTO, MOTO

■ V Mostě prodám na Škoda Favorit 4 x elektronová kola, zimní
pneu, 2 autobaterie, pneu na Ford
Mondeo – použité, levně. Telefon:
607 277 880 – večer

sport

6. březen 2015

Černí andělé sestřelili
neporazitelnou
Iuventu Michalovce
MOST - Šlágr kola, jara, nebo celé sezony. Tak by se dal nazvat zápas
interligy žen, mezi domácí DHK Baník Most a hostující Iuventou Michalovce. Východoslovenský tým přijel do Mostu k přímému souboji
o první místo v tabulce. Navíc v interlize neprohrál 24 zápasů v řadě.

zleva: Radim Kopal, Marcel
Murárik, trenér Dušan Švarcbach,
Petr Zamazal a Nelinka Kopalová

Kompletní sada medailí
putuje do Litvínova
ZBYŠOV - 14. února se ve Zbyšově konala další soutěž v bench
pressu. Bylo jím 11. mistrovství
ČR dorostu, juniorů a masters.
Oddíl SKST Litvínov zastupoval
v juniorech Marcel Murárik a
v masters Radim Kopal s Petrem
Zamazalem. Na všechny opět
dohlížel trenér Dušan Švarcbach. Závod zahájila mladší generace závodníků, tedy i Marcel
Murarik.
Marcel zahájil své pokusy
na snadných 180 kg, které byly
úspěšné. Druhý pokus si nahlásil 190 kg (což by byl os. rekord)a také je úspěšně zvládl.
Na třetí pokus nahlásil 200 kg,
což byla hmotnost, na kterou
se téměř nikdo z juniorů neodvážil. Bohužel pokus nebyl
silově zvládnut, ale i přes tento
nezdar získává Marcel Murárik
titul mistra ČR a mistrovskou
výkonnostní třídu v kat. do 93.
Marcel uspěl i celkově mezi juniory, když v absolutním pořadí
taktéž obsazuje 1. místo.
Medailově chtěl napodobit
svého mladšího kolegu v mužích M2 (nad 50 let) ve sloučené váhové kategorii nad 105 kg

i Petr Zamazal. A měl k tomu
nakročeno, když prvním pokusem zdolal 140 kg, druhým
pokusem 152,5 kg, třetím pokusem 160 kg. Tento úspěšný pokus mu zajistí 3. místo a vylepšení osobního rekordu o 5 kg.
Medailové žně litvínovského oddílu zakončil Radim Kopal v mužích M1(nad 40 let)
ve váhové kategorii do 93 kg.
Ani Radim při svých pokusech
nezaváhal, když postupně zdolal prvním pokusem 185 kg.
Zdárně zvládl i druhý pokus na
192,5 kg a třetím pokusem, na
rozdíl od Marcela, Radim zvládá poprvé v této disciplíně 200
kg. Tímto výkonem překonává
svůj os. rekord o 5 kg a získává
2. místo v kategorii. Přesto, že
Radim byl se svým výkonem
spokojen, poněvadž konečně
pokořil magickou hranici 200
kg, mohlo být slávy ještě více,
neboť k titulu chybělo opravdu
málo. Vítěz totiž zvedl stejně
jako Radim, ale byl o 0,3 kg lehčí, tak titul získal on. Radimova
motivace je jasná, už chybí jen
ten titul.
Petra Steinerová

Krasobruslařky přivezly
pět medailí z Děčína
DĚČÍN – Na ledě v Děčíně se
uskutečnil celorepublikový závod v krasobruslení a dařilo se
při něm reprezentantkám mosteckého klubu.
Mezi prvními závodnicemi
se na ledě představily krasobruslařky z kategorie Přípravek.
Saša Vitmayerová si vybruslila
nejlepší umístění a získala zlatou medaili. Hned po ní se na
stupně vítězů, za své předvedení
prvků, postavila Eva Blahoutová, která si odvezla stříbrnou
medaili. Po Přípravkách na ledě

Mostecká sportovní hala byla
doslova narvaná k prasknutí a čekala na to, zda to budou
právě Černí andělé, kdo pokoří
slovenského mistra.
Nakonec se tak stalo a soupeř
odjel ze severu Čech s nepoříze-

nou. Most si připsal cenné body
za své vítězství.
„Na hřišti jsme ukázali, že
chceme jít více za vítězstvím, více
touhy po výhře,“ řekl po utkání domácí kouč Luboš Hudák
s tím, že Černí andělé hráli přes-

ně to, co si řekli před zápasem
v kabině.
DHK Baník Most – Iuventa
Michalovce 27:19 (13:7). Sestava a branky Mostu: Müllnerová,
Bezpalcová, Smolová – Weisenbilderová 7/1, Súkenníková 6,
Szarková 4, Janoušková 4, Ryšánková 3, Vítková 2, Matoušková 1, Dvořáková, Borovská,
Jeřábková, Šplechtová, Růčková,
Zachová.
(jak)

MČR žactva, které proběhne
v Jablonci nad Nisou. Těmi
měli být zejména běžkyně
Hana Pavelková a Lucie Trilčová a výškaři Tereza Smitková
a Patrik Suchopárek.
Všichni tito elitní mostečtí
žáci očekávání do nich vkládané
více než jasně potvrdili! Zajistili
výpravě šest z celkového počtu 8
cenných kovů. Ty tvořily v mosteckém podání 2 zlaté, 4 stříbrné
a 2 bronzové medaile. Výsledky
starších žáků AK Most na Krajském přeboru v hale 2015:
60 m – 8. Fröhlich 8,13; 13.
Suchopárek 8,48; 17. Petrovskiy 8,70; 18. Slavík 8,76; 21.

Do
vyřazovací
části
Tipsport extraligy vstoupí
hráči HC Verva Litvínov
dvěma domácími duely. Ty
se odehají na Zimním stadionu Ivana Hlinky v pátek
13. a v sobotu 14. března.
Soupeře tým zatím nezná,
Ten vzejde z předkola play
off.

Závěrečný duel
sezony Most nehrál
Hokejisté
prvoligového
HC Most měli odjet v sobotu
k úplně poslednímu zápasu
sezony do Havlíčkova Brodu. Nakonec ale necestovali
nikam, protože domácí poté,
co měli definitivu sestupu,
utkání zkrátka odvolali. Zápas ak skončil kontumací 5:0
pro Most.

První utkání jarní části
fotbalové divize skupiny B
odehraje Baník Souš venku.
V neděli 8. března cestuje
do Úval, kde od 14.30 hodin
nastoupí proti domácímu
týmu.

Baník Most NH má ve ﬁnále zimních
soutěží národní házené dvojí zastoupení
MOST - V severočeské oblasti byly ukončeny oblastní části Zimního
halového poháru žactva národní házené, ve kterém zakončila své
působení mostecká družstva mladších žáků a žaček, jakož i starších
žáků na druhém místě.
Před branami finále zůstaly
také dorostenky, které v Zimní lize skončily své působení

v semifinálovém turnaji v Plzni.
Kromě starších žaček Baníku,
které si finále, jež se hraje v Lit-

vínově 2. dubna, zajistily již na
konci ledna, nebudou chybět
dorostenci Mostu. Rozhodla
jejich suverénní výhra v semifinálovém turnaji, jenž se uskutečnil ve sportovní hale Plzeň
Bolevec.
Baníkovci zvítězili postupně
s týmy TJ Avia Čakovice 10:8,
TJ Přeštice 12:5, TJ Šroubárna
Žatec 13:7 a Sokol Dobruška
12:6 a mohou se zaslouženě těšit
na finálový turnaj, který je plánován na víkend 14. - 15. 3. do
Žatce.
Sestava Baníku Most NH: trenéři Rudolf Ibl, Zdeněk Bíma
st., Rostislav Pátek, brankáři Radoslav Skála, Jakub Rybáček,
obrana - Tomáš Holec, Pavel
Wolf, Ondřej Pátek, Petr Mikeš,
Slavomír Činoveský, útok - Jan
Mertl (19 gólů), Martin Šalanský (7), Pavel Benda (5), Zdeněk
Bíma ml. (12), David Pham (1),
Marek Fojtík (3).
(jak)

Starší žáci AK Most vybojovali osm medailí
Právě úspěchy v žákovských
kategoriích odstartovaly na
sklonku osmdesátých let minulého století a zároveň i tisíciletí
současné velice slavné období
v historii atletiky v Mostě.
V obou věkových kategoriích vyjely vstříc hlavnímu
městu velice početné výpravy
Atletického klubu Most. Mezi
staršími žáky se představilo na
startu svých disciplín v dresu
mostecké atletiky celkem 21
adeptů královny sportů, z tohoto počtu bylo 11 dívek a 10
chlapců. Největší pozornost
poutali atleti usilující o zajištění své účasti na blížícím se

Play oﬀ se hraje
v pátek a sobotu

Souš cestuje
k prvnímu utkání ven

své jízdy předvedli Nováčci.
Štěpánka Maříková předvedla
krásnou jízdu, za kterou byla
odměněna bronzem a Dominice
Loucké unikla medaile o kousíček. V kategorii Žačky mladší B
reprezentovaly Marie Marková,
která si vyjezdila nádherné druhé místo a Aneta Cidrychová
skončila pátá. Dominika Kolmanová, která v kategorii Žačky
mladší A předvedla mimo jiné
také velice povedené kombinace dvojitých skoků, odjížděla
domů se zlatou medailí. (jak)

PRAHA - Ve vrcholící halové zimní termínové listině atletů má nezastupitelné místo Přebor Ústeckého kraje v obou žákovských věkových kategoriích. Jak soutěž žactva mladšího, tak i staršího probíhá
shodně v přetlakové hale USK Praha na Strahově.
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Hrstka + Rostáš 9,01; 25. Houška 9,44. 150 m – 14. Fröhlich
20,51; 21. Petrovskiy 21,80;
24. Rostáš 23,05. 1 500 m – 3.
Slavík 5:41,14. 60 m přek. - 2.
Suchopárek 9,73; 7. Petr/01/
11,72. Dálka – 8. Slavík 449; 10.
Petr 429; 11. Petrovskiy 420; 12.
Fröhlich 413; 13. Duffek 412.
Výška – 1. Suchopárek 168; 8.
Petr 125. Koule /4/ - 3. Houška
8,12; 5. Rostáš 7,30.
60 m – 10. Trilčová 8,93; 16.
Štréblová 9,15; 22. Šárová 9,31;
28. Pavelková 9,48; 30. Prandi
9,50; 31. Helšusová 9,60; 36. Jupová 9,73; 41. Trefná 10,22; 42.
Marinčáková 10,28. 150 m – 15.
Trilčová 22,19; 20. Štréblová
22,64; 26. Šárová 23,37; 27. Pavelková 23,45; 38. Trefná 25,61;
39. Marinčáková 25,77. 800 m –
1. Trilčová 2:35,83; 5. Štréblová

2:55,64; 9. Prandi 3:27,60. 1 500
m – 2. Pavelková 5:16,20. 60 m
přek. – 6. Smitková 10,22. Dálka – 2. Smitková 468; 12. Prandi
381. Výška – 2. Smitková 163; 4.

Helšusová 135; 6. Jupová 120.
Koule /3/ - 8. Šárová 7,95; 12.
Marinčáková 6,38; 13. Jupová
6,32; 17. Černá - 5,20.
(pe, jak)

Hokejistky porazily
výběr Austrálie
Litvínovské
hokejistky
změřily v pondělí večer síly
s hokejovým výběrem žen
Austrálie. Ten nakonec porazily 5:2, po třetinách 2:0,
0:1, 3:1. Střelecky se prosadila Jančová, která dala 4 góly,
pátý přidala Bartošová.

Dva turnaje v národní
házené v Mostě
V mostecké sportovní hale
budou ještě před zahájením
venkovní jarní části sezony
národní házené k vidění dva
turnaje. V neděli 8. března přivítají ženy prvoligové
soupeřky a týden nato 15.
března bude na řadě turnaj
starších žáků.

Starší dorost HC
Litvínov v osmiﬁnále
Tým starších dorostenců
HC Litvínov postoupil do
osmifinále RAKO extraligy.
Jejich soupeřem jsou Oceláři
z Třince. První dvě utkání se
hrají na Moravě. Třetí osmifinále pak v neděli 8. března
v Litvínově. Zápas začíná
v 16.00 hodin.

Naši zástupci začínají
u soupeřů
Krajský přebor v kopané
dospělých odstartuje jarní
část už o tomto víkendu.
Naši dva zástupci hrají první
zápasy venku. Sokol Horní
Jiřetín se představí v Proboštově, vedoucí FK Litvínov
pak ve Spořicích.
(jak)
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Brankářka Dominika Müllnerová
při autogramiádě.

L: Mně ano, jde mi třeba
fotbal. Jsem na míčové sporty
obecně.
D: Mě baví hokej, fotbal, basket…
Lucia má číslo 22 a Dominika 31, je to číslo, které si přenášíte z týmu, nebo je to jedno?
L: Mně už to není jedno, věkem si ho mohu vyžádat. Kdysi
jsem měla 14, když jsem začínala. Pak mi přirostlo k srdci číslo
22, jednak je to i mé datum narození, a od té doby mám stále 22.
D: Když jsem si už číslo mohla vybrat, tak jsem šla do 31. Respektive bych si vzala 13, ale ta
už byla obsazená, …ale 31 se mi
začala líbit mnohem víc.
Do kolika let chcete hrát a co
po sportovní kariéře?
L: Mám vizi hrát tak do 35
let, pak bych se chtěla věnovat
trénování dětí. Mám ambice být
trenérka házené. Kdyby se toto
nepodařilo, mám vystudova-

s házenou…ten sport mě uchvátil a už jsem u něj zůstala. Navíc
jsem hledala sport, kde bych
mohla být brankářkou…
Co raději nosíte, podpatky
nebo tenisky (otázku položil
primátor)?
L: Já nosím podpatky ráda,
ale většinou nosím tenisky
v týdnu a boty na nízkém podpatku, a v neděli se ráda vyparádím do podpatků…
D: Já raději tenisky. Nosím
je častěji a také se v nich cítím
jistější. Nevadí mi ale jednou za
čas, když je nějaká příležitost,
vzít si i podpatky. Tolik se jim
nebráním…
Jaký by byl vysněný tým, kde
byste chtěla hrát?
L: V Česku Most, a kdybych
měla nabídku jinde, tak by to
byl ten, který by hrál ligu mistrů
a chtěla bych si v něm zahrát finále, to je můj sen.
Máte nějaké rituály?

O házené, rituálech i podpatcích s Černými anděly

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588
Registrace – MK ČR E 11598,
ISSN 1212-3978
Šéfredaktorka:
tel.: 476 103 978
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
Redakce:
tel.: 476 108 411
Mgr. Vlasta Šoltysová,
zástupce šéfredaktora
(soltysova@homerlive.cz)
Bc. Eva Maříková
(marikova@homerlive.cz)
Spolupracovníci redakce:
Mgr. Jan Foukal
Předseda redakční rady:
Petr Petrik

MOST – Do horkého křesla v mostecké městské knihovně tentokrát přijaly pozvání hráčky veleúspěšného domácího házenkářského týmu Černí andělé, levokřídelnice Lucia Súkenníková
a brankářka Dominika Müllnerová, a to u příležitosti jmenování
města Mostu Evropským městem sportu pro rok 2015. Obě mostecké hráčky zpovídal nejdříve ředitel knihovny Tomáš Ondrášek
a po krátké pauze, kterou vyplnily hráčky autogramiádou a také
ukázkou hry, se mohlo ptát také publikum. Besedy s Černými anděly se účastnil také primátor města Mostu Jan Paparega, který
nejprve hráčkám předal drobné dary a pozornosti a v rámci večera se také aktivně zapojil do rozhovoru a oběma hráčkám položil
několik zvídavých dotazů. Primátora doprovázela jeho náměstkyně Markéta Stará.

trenéra Poloze vystřídal klidnější Luboš Hudák. Co vám
více vyhovuje?
L: Když jsem na hřišti, tak si
to moc neuvědomuji, protože já
sama jsem hodně emoční a dokážu se vyburcovat a na trenéra
tolik nekoukám…takže mně je
to asi jedno.
D: Já si taky trenéra moc nevšímám.
Co se stane, když se trenér
zakouká do nějaké hráčky?

nou školu, jsem masérka a také
kondiční trenérka, takže bych
zůstala při sportu.
D: Já to takto nemám nalajnované…do kolika budu hrát, je
těžké říci. Uvidíme, jak se bude
dařit, jak se mi budou vyhýbat
zranění. Co potom? Nevím, mě
trenérství moc neláká, takže
bych ráda něco okolo házené,
ale nebyl by to trenér.
Kdo vás přivedl k házené?
L: Maminka, protože mě ne-

Ředitelka společnosti:
tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová
(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha

Obě házenkářky na sebe prozradily během příjemného večera spoustu zajímavostí a bavily
publikum, za což sklidily bouřlivý potlesk. Posluchači se mohli
dozvědět nejen o házené a trénování, ale i to, jak na Anděly působí fanoušci, prozradily věci ze
soukromého života, jejich rituály… Pro naše čtenáře jsme níže
vybrali nejzajímavější otázky.
Vnímáte město Most jako
Evropské město sportu, nebo
je to město jako každé jiné?
Dominika: Myslím, že není
jako každé jiné město, snaží do
sportu dávat hodně peněz, ale
i další prostředky. Bydlím v Ústí
a tam žádný sport není na takové
úrovni jako tady házená, takže si
myslím, že se Most snaží sport
rozšiřovat. Je tu hodně sportovišť, hodně možností sportu.
Most dělá pro sport hodně.
Je rozdíl mezi publikem
v Michalovcích, v Mostě,
v Šale?
Lucia: No určitě je, velký.
Tady jsou diváci, kteří vás ženou
dopředu. I když se třeba něco
nepodaří, stále vás podporují
a drží nad vodou…jinde by vás
dokázali zakopat pod černou
zem, kdybyste prohráli zápas.
Tři slova, jaké by mělo být
mužstvo, v němž hrajete…optimální tým.
D: Bojovné, kolektiv je hodně důležitý, když stojí jedna za
druhou.

L: Mám jich několik. Před
zápasem musím všechno sníst,
tatarák s palačinkami… ráno se
musím probudit před devátou,
jít na procházku se psem a přítelem, musím se stavět na oběd…
(a když se psu nebude chtít?) Tak mám problém.
D: Já mám rituály v šatně, při
rozcvičce, před zápasem…Třeba běhám na hřišti přes středovou čáru tam a zpátky…
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Krásné ženy, ale především
skvělé hráčky DHK Baník Most
Dominika Müllnerová a Lucia
Súkenníková, besedovaly v
mostecké knihovně.
L: Mít cíl a nasazení, držet
pospolu.
Může existovat špatný trenér?
L: Pokud jsou hráčky na nějaké úrovni a něco od něj očekávají, tak může být i špatný trenér, ale každý trenér vám může
něco dát, ať už pozitivního nebo
negativního…
Energického a bouřlivého

Lucia Súkenníková předvedla
své trenérské schopnosti.

L: To se může stát, vždyť jsme
pěkné ženy…
D: Je to jejich věc, a když se
něco takového stane, tak se to
stane a nedá se nic dělat.
Bolí házená?
L: Na začátku možná, ale pak
už ne, už jsem si zvykla. Není to
až takové.
Jdou vám i jiné míčové hry
než jen házená?

mohla vidět, jak sedím a stále
vymýšlím, co by... Ona také hrála házenou. Navíc já mám ráda
kolektivní sporty.
D: Já jsem hrála lední hokej
a podmínky tu nebyly úplně
ideální. Musela jsem dojíždět
do Děčína, tréninky byly pozdě večer, takže jsme přemýšleli
s rodiči o jiném sportu a mamka přišla shodou okolností také

Velký sportovní fanda je i mostecký
primátor Jan Paparega, který se přišel s
házenkářkami osobně pozdravit.

Nejmilejší místo v Mostě…
Dominika: Hrad Hněvín.
Lucia: Sportovní hala
v Mostě.
Co nesnášíte?
D: Nesnáším lež.
L: Podrazy.
Váš ideální odpočinek…
L: Squash, běhání a jiné
aktivity než je házená.
D: Odpočinek, sport –
tenis, ping pong, šipky,
kulečník.
Oblíbený spisovatel,
film, hudba:
L: Pretty Women, populární hudba jakákoliv.
D: Všechno, co se hraje
v rádiu, raději čtu – oblíbený je Rémarque.
Slavíte raději Valentýna
nebo Svátek práce?
L: Raději Valentýna.
D: Neslavím ani Svátek
práce, ani Valentýna.
Jste zadané a kolik času
trávíte s rodinou?
L: Jsem zadaná a veškerý
svůj volný čas trávím s přítelem, s rodinou se vidím
jednou za měsíc.
D: Zadaná jsem také
a snažím se trávit veškerý
možný volný čas s přítelem. Bydlím s rodiči, takže
rodiče vídám docela často.
Máte raději pečenou
krkovičku nebo zeleninový salát?
L: Raději salát.
D: Určitě salát, mám ráda
zeleninu.
Kolik týdně vypijete
alkoholu a vykouříte
cigaret?
D: Cigaretu žádnou a co
se týče alkoholu, záleží na
tom, co se slaví, nebo jestli
se něco vyhraje…
L: Myslím, že oslavujeme
rozumně…
Je pro obyvatele Mostu
lepší získávat energii
z atomu nebo z uhlí?
D i L: Z uhlí.
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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

