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Milí čtenáři
Události posledních týdnů na 

Mostecku se točí hlavně kolem 
ledního hokeje. Konkrétně 
kolem žlutočerné Vervy, která 
už je pouhý krůček od absolut-
ního vítězství v hokejové 
extralize. Hokejem žijí 
i mostečtí politici, kteří 
vyslyšeli požadavky fa-
noušků a koupili vysílací 
práva. V praxi to zna-
mená, že důležité utká-
ní o vítězný titul mezi 
Litvínovem a Třincem, 
budeme sledovat na 1. 
mosteckém náměstí. A nejen to, neboť zájem o hokej 
se očekává i na mistrovství světa. Více čtěte v úvodním 
článku „Náměstí v Mostě bude žít hokejem“. 

Bezplatné parkování v Mostě na třídě Budovatelů 
bylo sice příjemné, ale bohužel jen dočasné. Radní už 
mají jasno, v jakém režimu budou parkomaty v cent-
ru fungovat. Odkdy a kolik budeme za parking platit 
a zda se dočkáme nějakého bonusu v podobě krátké 
doby zdrama, zjistíte pod titulkem „Parkování v centru 
– staré pořádky se vrací“.

Za dva roky by měl začít platit nový zákon o soci-
álním bydlení. Novinka z dílny pražských politiků je 
ale podle krajského radního Martina Kliky spíš velký 
průšvih. Proč se mu návrh nelíbí a jak by se  tato pro-
blematika měla řešit, přinášíme pod titulkem „Zajistit 
sociální bydlení bude na obcích“.

Už jste navštívili dílnu legendárního magistra 
Kelleyho na hradě Hněvín? Pokud ne, tak letos roz-
hodně neváhejte, neb se stává čím dál vyhledávanější 
atrakcí. Dílna se tradičně otevře 1. května a bude mít 
dokonce stálé průvodce. Proč návštěva stojí za to, zjistí-
te v článku „Dílna magistra Kelleyho dostane průvod-
ce“.

Zima se loučí, letní sezóna v Krušných horách 
a v podhůří začíná. Takový je název poslední strany, 
kterou tentokrát věnujeme zahájení turistické sezóny. 
Najdete zde nepřeberné množství tipů, kam si vyrazit 
a které akce byste rozhodně měli vidět.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Fandit Litvínovu budou moci fanoušci na promítání v Mostě na náměstí, a tento víkend i na litvínovském stadionu.

Školáci si budou muset za 

MHD zaplatit „dvacku“

Mostečtí školáci, kteří mají jízdné 
v  MHD zdarma, si budou muset za-
platit manipulační poplatek dvacet 
korun za polovinu školního roku.
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Dílna magistra Kelleyho 

dostane průvodce a otevře 

1. května

Už za necelý měsíc se na hradě Hně-
víně otevře alchymistická dílna mága 
Kelleyho.
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Zajímavosti Litvínova 

najdete na tabulích

Nejzajímavější místa v  Litvínově, je-
jich historie a pamětihodnosti se ob-
jevují na informačních tabulích.
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Letní sezóna v Krušných 

horách začíná

V Krušných horách a podhůří už mů-
žete navštěvovat akce v rámci zaháje-
ní letní turistické sezóny.
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MOST – Řidiči budou znova platit za parkování 
v  centru Mostu. Rada města rozhodla, že obnoví 
„staré pořádky“. Parkomaty začnou fungovat 1. 
května.

Úlevy řidičům, které měli po několik měsíců 
při parkování na třídě Budovatelů a v ulici Skupy, 
končí. Město totiž obnovuje parkovací automaty 
v obou částech města. „V částech ulic Budovatelů 
a Josefa Skupy, kde dříve fungovaly parkovací au-
tomaty, bude obnoven systém placeného parkování 
prostřednictvím parkovacích automatů,“ potvrdila 
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sed-
láčková. Automaty jsou majetkem Technických 
služeb města Mostu. Ty budou bezplatně pro měs-
to Most provádět správu těchto parkovišť. Smlou-
va s technickými službami bude uzavřena na 
dobu deseti let. „Automaty budou fungovat jako 
dříve. Cena zůstane stejná a parkovné bude mož-
né uhradit i prostřednictvím SMS zpráv,“ upřesnil 
primátor města Jan Paparega. Parkovat zdarma tu 
budou moci řidiči pouze o víkendech a svátcích. 
V  ostatní hodiny si budou muset připravit pat-
náct korun za jednu hodinu stání. V loňském roce 
vybraly technické služby na parkovném v  těchto 
lokalitách kolem tří set padesáti tisíc korun. „Pří-
jmy z parkovacích automatů byly jedním z důvodů, 
proč jsme se rozhodli obnovit placené parkování,“ 
nechal se slyšet náměstek primátora Marek Hrvol. 

V minulosti bylo parkování na Skupovce a Bu-
dovatelce vždy zpoplatněné. V  loňském roce tu 
ale bývalé vedení města nechalo zavést parkovací 
hodiny, a to kvůli podpoře místních živnostníků. 
Lidé si tu tak mohli zaparkovat na hodinu zdarma. 
Současné vedení města tuto variantu také zvažova-
lo a nevyloučilo, že v budoucnu by se mohla tato 
výhoda pro řidiče vrátit. „Chtěli jsme tento benefi t 
zohlednit, ale stávající technika nám to neumož-
ňuje,“ vysvětlil primátor a ještě dodal:  „V přípa-
dě, že parkomaty budeme obmněňovat, pak jsme 
ochotni diskutovat, zda by v  nějakých lokalitách 
byla například hodina zdarma, nebo možnost par-
kování za poplatek v místě třeba celý den. Variant je 
více.“ Znovuzavedení parkovného se bude týkat na 
bulváru Skupy jen ale části ulice. „Historicky bylo 
parkování na Skupovce zpoplatněné a lidé si na to 
zvykli. Domníváme se, že by to nemělo mít zásadní 
vliv na návštěvnost zdejších obchodů. Zpoplatněna 
bude zatím jen ale jedna strana. V budoucnu pak 
zpoplatníme i druhou, kde vznikla nová parkovací 
místa v  loňském roce,“ upozornil dále Marek Hr-
vol. Město v současné době navíc nechává zpraco-
vat studii komplexního parkování ve městě. „Chce-
me řešit parkování ve městě komplexně. Chystáme 
změny i v systému, který se týká vyhrazených par-
kovacích míst,“ prozradil ještě primátor Paparega.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOSTECKO –  Fanoušci sportovních přenosů v ledním hokeji se mohou těšit na promítání na velké obra-
zovce na 1. náměstí. A to už v příštím týdnu. 

Město tak plní slib, že oživí centrum města 
a především 1. náměstí. Aby radnice vyhověla 
Mostečanům co nejvíce, spustila anketu na Face-
booku, svých webových stránkách, ale i v tištěné 

podobě, kde se mohou lidé vyjádřit, co by si na 
1. náměstí přáli za akce. Nejvíce lidé hlasují pro 
promítání sportovních přenosů. „Spustili jsme an-
ketu, aby se lidé vyjádřili k tomu, zda mají zájem 

o promítání sportovních přenosů. Aktuálně nyní 
i o fi nálové zápasy v  extralize. Předpokládám, že 
odezva bude kladná. Jsme schopni proto reagovat 
a přenos zajistit,“ slíbil primátor Jan Paparega 
Mostečanům utkání mezi Litvínovem a Třincem 
ve fi nále o šampiona nejvyšší domácí soutěže 
v ledním hokeji.  (Pokračování na straně 3)

Parkování v centru 
Staré pořádky se vrací

Náměstí v Mostě bude žít hokejem

 Na Skupovce se bude platit jen na jedné straně ulice.
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MOST – Mostečtí školáci, kteří mají jízdné v MHD zdarma, si budou 
muset nyní hradit dvacetikorunový manipulační poplatek za polo-
vinu školního roku. Město tím chce získat statistické údaje o tom, 
kolik cestujících těchto služeb využívá a také vést školáky k odpo-
vědnosti.   

Se zvýhodněným jízdným 
mohou nadále počítat cestující 
s  trvalým bydlištěm v  Mostě - 
ve věku od 65 let, držitelé Zlaté 
plakety MUDr. Jana Janského, 
členové KPV nebo ČSBS nebo 
PTP - VTNP, děti od 6 do 15 let 
(včetně dětí v  uvedeném věku 
z  místního dětského domova) 
a cestující, kteří přepravují děti 
do tří let v kočárku. 

„Zrevidovali jsme smlouvu, 
která byla uzavřena s dopravním 
podnikem. Některé skupiny jsme 
upravili co do věku. Přišlo nám 

jednodušší je sloučit a pravidla 
zjednodušit,“ konstatoval pri-
mátor Jan Paparega s tím, že se-
nioři mají možnost, s  ohledem 
na věk, zažádat o senior pas. 

Nově radní zavedli manipulač-
ní poplatek u studentů a cestují-
cích do patnácti let. V praxi bude 
tato nová povinnost znamenat, že 
školáci a studenti, kteří doposud 
nemuseli hradit jízdné, zaplatí 
dvakrát ročně během školního 
roku dvacet korun a při nástupu 
do dopravního prostředku MHD 
si budou muset při každé jízdě 

takzvaně „odpípnout“.  Přihlásí 
se tak do elektronického systému. 
„Chceme mít přehled, kolik jízd se 
v  tomto režimu realizuje. Dosud 
tyto přehledy nebyly relevantní. 
Je to dobré i v  tom, že dítě tím, 
že se bude muset přihlašovat do 
systému, získá povědomí o povin-
nosti,“ zdůvodnil dále primátor 
Paparega.   

Manipulační poplatek ve výši 
čtyřiceti korun ročně v  MHD 
hradí dosud jen mostečtí senio-
ři, kteří rovněž patří mezi zvý-
hodněné skupiny cestujících. 
„Shodli jsme se, že by měli mít 
všichni podmínky stejné. Senio-
ři se musí často spoléhat jen na 
sebe a fi nanční situace u nich 
není nejlepší. Děti mají za sebou 
rodiče, takže dvacet korun pro ně 

za půl roku není výrazná fi nanč-
ní zátěž. Chceme tím nastolit 
řád a spravedlnost pro všechny 
skupiny obyvatelstva, které vý-
hody v  MHD využívají,“ dopl-
nil k  zavedení manipulačních 
poplatků náměstek primátora 
Marek Hrvol. Jak vedení měs-
ta také ujistilo, v  případě, že si 
školáci „odpípnout“ při jed-
notlivých jízdách zapomenou, 
pokut se prý obávat nemusejí. 
„Bude se to řešit spíše domluvou. 
Nebylo by namístě děti ihned po-
kutovat. Pokud bude mít dotyčný 
kartu a manipulační poplatek 
řádně vydané. Je to spíše o tom, 
abychom děti přivedli k odpověd-
nosti. Statistické údaje jsou navíc 
pro nás velmi důležité,“ doplnil 
ještě náměstek Hrvol.  (sol)

Psí škola přijde o 
pozemek

MOST – Radní vypovědě-
li smlouvu Mostecké psí škole 
Rastava. Ta se týká vypůjčení 
části pozemků v areálu Matyldy. 
Psí škola tak přijde o pozemek. 
„Nejedná se o organizaci města, 
ale soukromý spolek. Pokud by 
měli zájem o pronájem jiných 
ploch, jsme připraveni s  nimi 
diskutovat. Současný smluv-
ní bezplatný vztah o výpůjčce 
s právnickou osobou byl pro nás 
nepřípustný, a proto jsme jim 
smlouvu vypověděli,“ konstato-
val primátor Jan Paparega. Měs-
to nechalo provést revizi všech 
smluv o výpůjčkách s  právnic-
kými osobami. „Pokud by se vy-
skytly další smlouvy na stejném 
principu, vypovíme i ty,“ upo-
zornil primátor. 

Radní podpoří 
hokejisty a 
krasobruslaře

MOST – O poskytnutí nein-
vestiční dotace pro mládežnický 
hokej a krasobruslení budou 
rozhodovat zastupitelé. Rad-
ní jim doporučili, aby schválili 
dotaci ve výši 1,5 milionu Kč 
účelově vázanou na startovné, 
odměny rozhodčím, bruslař-
ské kotouče, nářadí, poháry, 
osobní náklady, dopravu, dresy, 
puky, hokejky, sportovní po-
můcky, broušení bruslí a pro-
nájem sportovišť. Dále radní 
doporučili zastupitelům schválit 
uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s  právnickou osobou Sport 
Most, z. s., týkající se právě této 
dotace. Nově založený spolek 
Sport Most přebírá činnost od 
Hokejového a krasobruslařské-
ho clubu Most. 

Na 3. ZŠ se začne s 
bazénem 

MOST – Od dubna do konce 
srpna se bude zateplovat tělo-
cvična a bazén při základní škole 
v ulici U Stadionu. Nyní město 
obdrželo rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace (z operačního pro-
gramu Životní prostředí) na 
tuto stavbu ve výši 5 860 958,28 
Kč. Podle zákona o obcích musí 
smlouvu o poskytnutí podpo-
ry projednat. Mostečtí konšelé 
proto smlouvu schválili. 

Školské rady bez 
listin

MOST – Radní zrušili od 1. 
května letošního roku zřizovací 
listiny školských rad při základ-
ních školách v  Mostě s  tím, že 

zřízení školských rad s účinností 
od 1. 9. 2005 a počet členů těchto 
rad zůstávají zrušením zřizovací 
listiny školské rady nedotčeny. 
Dále schválili volební řád školské 
rady platný také od 1. 5. 2015. 
„Dojde tím ke sjednocení voleb-
ního řádu se zřizovací listinou 
a k  aktualizaci řádu v  souladu 
s platným školským zákonem,“ 
informovala mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 

V mateřince nový 
ředitel 

MOST – Konkurzní komisi 
pro konkurzní řízení na obsazení 
vedoucí pracovní pozice ředitele 
nebo ředitelky mateřské školy 
v  ulici Antonína Sochora jme-
novali mostečtí konšelé. Dále 
také odvolali Markétu Jahnovou 
z funkce členky školské rady při 
základní škole v  Rozmarýnové 
ulici a jmenovali do této školské 
rady Vojtěcha Brzoně. 

Hřbitov se rozšíří 
MOST – Vítězem veřejné za-

kázky na rozšíření kapacit Měst-
ského hřbitova v ulici Pod Koň-
ským vrchem (vsypové loučky) 
se stala fi rma R-test, s. r. o., 
z Litvínova s nabídkovou cenou 
4 162 400 Kč. 

Úředníci v nových 
kárách

MOST - Radní schválili na-
bídku fi rmy Autoplus II na ná-
kup osobních vozidel (Škoda 
Fabia 1,2 TSI Active 66 kW) 
pro magistrát za 492 380 Kč 
a odprodej stávajících vozidel 
Škoda Fabia Combi a Škoda Fa-
bia Classic uvedené společnosti 
formou protiúčtu.

V divadle přečíslují
MOST - Městské divadlo 

v Mostě se připojí ke smlouvě 
uzavřené mezi městem a společ-
ností T-Mobile Czech Republic 
o službách elektronických ko-
munikací a o prodeji elektronic-
kých komunikačních zařízení 
a jejich příslušenství.  „Přecho-
dem k číslům od T-mobile výraz-
ně ušetříme,“ zdůvodnil změnu 
čísel v divadle mostecký primá-
tor Jan Paparega. 

Předzahrádky 
otevřeny déle

MOST - Radní schválili pro-
vozování předzahrádek před re-
staurací U Kojota od 2. 4. do 30. 
11. letošního roku až do 23 ho-
din a před restauracemi Tratto-
ria a Dublin od 2. 4. do 31. 10. 
2015 až do 23 hodin.   (sol)

MOST – Veřejné záchodky, které město provozovalo pod pasáží U 
Lva, jsou nyní zavřené. Hledá se totiž nový nájemce. Nabídky mo-
hou zájemci posílat na magistrát až do 13. dubna. Radnice ale slibu-
je, že záchodky v Mostě zachová.   

Už před měsícem radnice 
avizovala, že se hledá nový pro-
vozovatel veřejných toalet. Ty se 

nacházejí v prostorách pod bu-
dovou magistrátu naproti Repre 
a jsou v  současné době mimo 
provoz. „Poptávka probíhá obál-
kovou metodou, kdy není stano-
veno minimální nájemné. Čeká-
me na případné zájemce,“ sdělil 
náměstek primátora Marek Hr-
vol. V  případě se žádní provo-
zovatelé nepřihlásí, poradí si 
město prý samo. Záchodky ale 
slibuje zachovat. „Pokud by se 
nenašli žádní zájemci, tak jsme 
připraveni řešit variantu dalšího 
provozu například tak, že by-
chom tu mohli zaměstnat dva za-
městnance přes úřad práce a toa-
lety by se provozovaly přímo pod 
městem,“ nastínil jednu z  mož-
ností Marek Hrvol. Záchodky 
pod pasáží U Lva jsou zavřené 
již od konce března a než se na-
jde nový provozovatel a toalety 
se znova otevřou, může to trvat 
i několik měsíců. I když lidé vy-
užívají možnost veřejných toalet 
většinou v nákupních centrech, 
záchodky si své zákazníky přes-
to udržovaly. Nejvíc teď na je-
jich uzavření lamentují trhovci, 

kteří každé úterý mezi Priorem 
a magistrátem rozbalují své 
stánky. „Je pravda, že si stěžují 
na uzavření toalet pořadatelé 
úterních trhů, protože záchodky 
hojně využívají. Ve smlouvě ale 
mají, že si pořadatel sám zajistí 
mobilní WC. Byl to tedy jaký-
si benefi t, který rádi využívali. 
Město se ale nijak nezavázalo, že 
jim veřejné toalety budeme po-
skytovat,“ upozornil náměstek. 
Ten připustil, že o další provoz 
městských veřejných záchodků 

se zajímají i občané města. „Lidé 
se nás ptají, jestli budeme toalety 
i nadále provozovat. Určitě ano. 
Bohužel nyní nastalo zhruba 
dvouměsíční meziobdobí, kdy 
budou toalety zavřené. Smlouva 
byla technickým službám v  pro-
sinci 2014 vypovězena. Do kon-
ce března tak běžela tříměsíční 
výpovědní lhůta. Od dubna ještě 
není zařízení zasmluvněno, pro-
to je zavřeno,“ dodal ještě Marek 
Hrvol.

(sol)

Městské veřejné záchodky 
jsou zavřené! Hledá se nájemce

Školáci si budou muset za MHD 
zdarma zaplatit „dvacku“

Školáci budou muset při nástupu do MHD při každé jízdě „odpípnout“.

Veřejné záchodky by se mohly 
otevřít nejdříve za dva měsíce.
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MOST – Mostecké školy žádají město o zřízení přípravných tříd. 
V příštím školním roce by se mělo otevřít devět přípravných tříd pro 
více jak jedno sto žáků. 

Osm z  jedenácti mosteckých 
základních škol žádá o otevření 
přípravných tříd pro školní rok 
2015/2016. Jedná se o základní 
školy v  ulicích U Stadionu, V. 
Talicha, J. Arbesa, V. Nezvala, 
Z. Štěpánka, J. A. Komenské-
ho a Okružní. Tyto školy žádají 
o otevření jedné přípravné třídy. 
Základní škola ve Zlatnické ulici 
žádá o dvě přípravné třídy. „Uve-
denou třídu je možné zřídit, po-
kud se v ní bude vzdělávat nejmé-
ně sedm a nejvýše patnáct dětí,“ 

upozornila náměstkyně primá-
tora Markéta Stará. Školy, které 
chtějí přípravnou třídu nebo více 
tříd zřídit, musí požádat o sou-
hlas nejdříve zřizovatele, kterým 
je město Most. Poté musí žádost 
posvětit ještě krajský úřad. 

V  letošním školním roce je 
v  Mostě zřízeno devět příprav-
ných tříd, do kterých dochází 
107 dětí. Zřízeny nejsou při zá-
kladních školách v ulicích Sváž-
ná, Obránců míru a Rozmarý-
nová. „O přípravné třídy žádají 

školy každoročně. Na většině na-
šich mosteckých základních škol 
je otevřena jedna přípravná 
třída, s výjimkou základní školy 
v Chanově, kde žádají o dvě tyto 
třídy. Školy si podávají žádost po 
zápisech, protože již vědí, kolik 
dětí dostalo doporučení pro pří-
pravnou třídu a mohly si stav 
a potřebu přípravek vyhodnotit,“ 
poznamenala náměstkyně Stará. 

Přípravné třídy byly původ-
ně zřizovány pro děti ze soci-
álně znevýhodněného prostře-
dí. Tyto třídy mají vyrovnat 
rozdílnost dosavadní výchovy 
dětí, které neměly z  různých 
příčin dostatečné možnosti, 

které poskytují mateřské školy. 
Ministerstvo školství v  součas-
né době však připravuje změnu 
školského zákona, která by měla 
umožnit zařazovat do příprav-
ných tříd nejen děti sociálně 
znevýhodněné. Přípravné třídy 
by měly být povinné a určeny 
zejména dětem, které vůbec ne-
chodí do školek. Přípravná třída 
by tak měla zabránit situacím, 
kdy dítě má věk na chození do 
klasické základní školy, ale je 
předčasně vyloučeno jen z toho 
důvodu, že je na vstup do školy 
špatně připraveno. Novinka by 
mohla být zavedena už od září 
roku 2016. (sol)  

MOST – Už za necelý měsíc se na hradě Hněvívě otevře alchymistic-
ká dílna mága Kelleyho. Atrakce pro turisty se setkává se stále vět-
ším zájmem. V  loňském roce přilákal Kelley na hrad více než čtyři 
tisíce návštěvníků.  Radnice navíc zajistí od letošní sezóny i práci a 
plat dvěma průvodcům. 

Magistrát zaměstná dva prů-
vodce do Dílny magistra Kelley-
ho, a to v době od 27. 4. 2015 do 
6. 10. 2015. Samotná expozice 
se pak veřejnosti otevře 1. květ-
na a v provozu bude do 30. září. 
„Co se týče dvou pracovních míst, 
jde o záležitost sezónní a souvisí 
se zahájením sezóny na Hněví-
ně a otevřením Dílny magistra 

Kelleyho. Chtěli bychom zde mít 
stálé zaměstnance, kteří by zde 
byli po celou otevírací dobu,“ 
zdůvodnil dvě nové dohody 
o pracovní činnosti mostecký 
primátor Jan Paparega. 

O atraktivní expozici slavné-
ho mága jeví zájem ročně tisíce 
návštěvníků a její věhlas stoupá. 
Láká turisty i z  dalekého okolí. 

„Zájem je o tuto expozici veliký. 
Zveřejnili jsme informace o Díl-
ně Kelleyho i na stránkách Tou-
lavé kamery a díky tomu sem 
zavítají i lidé ze vzdálenějších 
míst,“ potvrdila tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Město se bude sna-
žit hněvínskou atrakci ještě více 
zviditelnit. Uvažuje se proto 
o zhotovení poutače, který by 
se mohl instalovat k  silničním 
tahům ve směru na Most. Zná-
mé hnědé plechové poutače na 
turistické zajímavosti jednot-
livých měst zatím Most žádné 

nemá. „Hnědé turistické cedule 
jsou krajskou záležitostí a v oko-
lí Mostu je těchto turistických 
informačních tabulí několik, 
lákají například na Kamencové 
jezero apod. Do Mostu ale zatím 
na nic. Chceme o této možnosti 
s  krajem jednat,“ připustil pri-
mátor Paparega s  tím, že právě 
Hněvín a Kelleyho dílna by byla 
vhodným kandidátem, který by 
se mohl do budoucna na cedu-
lích objevit. 

Dílnu magistra Kelleyho, 
která obsahuje několik zasta-
vení a výseky ze života slavné-
ho mága, který byl v minulosti 
na Hněvíně vězněn, navštívilo 
v  roce 2013 dva tisíce čtyři sta 
lidí. V loňském roce se tento po-
čet téměř zdvojnásobil a Kelley 
přilákal na hrad od května do 
září 4 200 lidí. Výstava je inter-
aktivní a návštěvníci zde mohou 
hýbat jednotlivými loutkami 
a kochat se prací kulisáře Josefa 
Korába. Obdržet tu mohou také 
pamětní lístky a razítka. „Jako 
vzpomínku na Kelleyho alchymi-
stickou dílnu si zájemci mohou za 
poplatek narazit i vlastní pamětní 
minci s motivem sedícího Kelley-
ho,“ doplnila tisková mluvčí.

Dílna je od 1. května až do 
30. září otevřena každý den od 
11 do 12:30 hodin a od 13 do 17 
hodin. Dospělí zaplatí za pro-
hlídku 20 Kč, děti mladší pat-
nácti let, senioři a osoby s prů-
kazem ZTP pak 10 Kč. Rodinné 
vstupné činí 40 Kč.  (sol)

Dílna magistra Kelleyho na Hněvíně 
dostane průvodce a otevře 1. května

(Dokončení ze strany 1)
Město předpokládá, že by 

z  play off  odvysílalo nejatrak-
tivnější přenosy. „Uvidíme, jak 
se bude fi nálová série vyvíjet, 
a odvysíláme atraktivní duely. 
Vnímáme postup Litvínova jako 
veliký úspěch za dlouhá léta, pro-
to jsme přesvědčeni, že si tento 
zápas zaslouží přenos na veřej-
nosti, i když se nejedená o levnou 
záležitost,“ komentoval vysílání 
na obrazovce náměstek primá-
tora a rovněž velký hokejový 
fanoušek Marek Hrvol. 

Stejně tak se mohou za nece-
lý měsíc těšit lidé i na promítání 
zápasů z mistrovství světa v led-
ním hokeji, které se letos bude 
konat v  Praze. „I z  MS odvysí-
láme několik duelů. První zápas, 
který se bude na náměstí promí-
tat, bude 1. května v  základní 
skupině Česká republika – Švéd-
sko,“ prozradil náměstek Hr-
vol. Následovat budou i zápasy 
základní skupiny s  Kanadou 
a v  případě postupu České re-
publiky uvidí Mostečané i me-
dailové boje. Za jeden přenos, 
v základní části, přijde promítá-

ní na megaobrazovce město na 
deset tisíc korun. Finálové zá-
pasy jsou pak ještě o něco dražší 
a přijdou městskou kasu zhruba 
na patnáct tisíc za jeden zápas. 

V Litvínově 
se promítá na 
stadionu 

O promítání fi nálových zá-
pasů nepřijdou ani v Litvínově. 
HC VERVA Litvínov bude totiž 
poprvé v historii klubu vysílat 
venkovní zápasy svého týmu pro 
své fanoušky přímo na stadionu. 
Finálová utkání z Třince v sobo-
tu 11. dubna (od 15:00 hodin) 
a v neděli 12. dubna (od 17:20 
hodin) poběží na velkoplošné ob-
razovce Zimního stadiónu Ivana 
Hlinky na jižní tribuně. „Vysílán 
bude kompletní signál České tele-
vize, v sobotu od 14:45, v neděli od 
17:00 hodin. Pořadatelská služba 
bude zajištěna a vstup bude zdar-
ma,“ pozval všechny fanoušky na 
zimní stadion Vladimír Novotný, 
z oddělení vnější komunikace, 
PR a tiskový referent HC VERVA 
Litvínov, a.s. (sol)

Náměstí v Mostě 
bude žít hokejem

Školy žádájí o přípravné třídy

Magistr Kelley bude ve své dílně na 
hradě vítat návštěvníky už 1. května.

V Mostě se v příštím školním roce otevře 
devět přípravných tříd (ilustrační foto).
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MOST - Policie odhalila skupi-
nu, která vyráběla a prodávala 
drogu z léku, který kupovala v 
Polsku.  

Třem obviněným hrozí za 
závažné zločiny až desetileté 
tresty. V  případu možná ale 
padnou i další obvinění. 

Na rozsáhlém případu výro-
by a distribuce pervitinu z  léků 
zakoupených v  Polsku praco-
vali mostečtí kriminalisté už 
od loňské zimy. Policejní akce 
proběhla pod názvem „JOKER“. 
„Minulý týden policisté ve spo-
lupráci se zásahovou jednotkou 
zadrželi pět osob podezřelých 
z  trestné činnosti na úseku vý-
roby a distribuce pervitinu. Kri-
minalisté zajistili šest laboratoří, 
přes 100 tisíc korun, zhruba 400 
gramů pervitinu a tři motorová 
vozidla,“ informovala policejní 
mluvčí severočeské policie Lud-
mila Světláková. 

Na základě výsledků šetření 
byli obviněni tři muži ve věku 
30, 37 a 43 let, a to ze zvlášť 
závažného zločinu nedovole-
né výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s  jedy. Vyšetřovatel 
podal podnět na jejich vazební 
stíhání a Okresní soud v Mostě 
vazbu uvalil. „Obviněným hrozí 
až desetiletý trest odnětí svobo-
dy. Dva mladší z  trojice obvině-

ných již byli za obdobný trestný 
čin odsouzeni k  nepodmíněným 
trestům,“ uvedla policejní mluv-
čí s tím, že další ze zadržených, 
muž ve věku 29 let, je stíhán na 
svobodě pro přečin nedovole-
né výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s  jedy. Tomu hrozí 
až pětiletý trest odnětí svobo-
dy.  Pátý zadržený byl nakonec 
propuštěn na svobodu, zatím 
bez sdělení obvinění. „V souvis-
losti s případem proběhly u osob 
domovní prohlídky. Zajištěné 
laboratoře a chemikálie budou 
podrobeny odborným experti-
zám,“ informovala dále Ludmila 
Světláková. 

Podle kriminalistů měli dva 
z  obviněných nakupovat v  Pol-
sku lék s obsahem pseudoefedri-
nu. Pomocí něho pak za použití 
chemikálií měli vyrábět metam-
fetamin v  rodinném domě na 
Mostecku a v  mosteckém bytě. 
Drogu nejen vyráběli, ale i pro-
dávali toxikomanům. Další dva 
obvinění vyrobený pervitin 
distribuovali mezi zájemce na 
různých místech okresu Most. 
Tři obvinění byli z Mostu, další 
je z Litvínova. Případ je nadále 
v  šetření mosteckých krimina-
listů. „Nevylučujeme v  tomto 
případu i další obvinění,“ dodala 
mluvčí.  (sol) 

MOST – Ve Vtelně vznikne nový park a oddychová zóna. Své mís-
to tu najdou i děti. Do nové odpočinkové oázy, která se vybuduje 
poblíž špejcharu, by se měly přestěhovat také sochařské artefakty 
z prostranství u vtelenského kostela.   

Dlouho připravovaný záměr 
o vybudování nového parku se  
stane realitou. Radnice slibuje 
Vtelenským novou odpočin-
kovou zónu u špejcharu. „Je 
to akce, která se plánovala už 

v minulém volebním období, ale 
nebyly na to fi nanční prostředky. 
Projekt je už z  roku 2012. Letos 
ho zrealizujeme. Lidé se tak mo-
hou těšit na novou odpočinkovou 
zónu,“ potvrdil záměr města 

primátor Jan Paparega. Na akci 
město již vyhlásilo veřejnou za-
kázku. Nabídky je možné podá-
vat do 14. dubna.  

Park jako takový bude rozdě-
len chodníčky z mlatu. V místě 
jejich křížení vznikne kruhový 
prostor s  kamennou dlažbou, 
na který bude po restaurování 
posazen fundament nacházející 
se nyní u vtelenského kostela. 

Nové místo v takto vytvořeném 
miniparku najdou také smír-
čí kříže. Prostor bude osvětlen 
a doplněn několika dětskými 
herními prvky. „Ještě než tyto 
artefakty přestěhujeme, projdou 
restaurováním,“ doplnil primá-
tor. Přemístění a restaurování 
fundamentu a tří smírčích kří-
žů zajistí restaurátor Radomil 
Šolc za nabídkovou cenu 368 
tisíc Kč. Souhlas s přemístěním 
uvedených kulturních památek 
vydal už i Krajský úřad Ústecké-
ho kraje. 

Park vznikne v  místech, kte-
ré se stalo v  minulosti terčem 
stížností od místních, a to kvůli 
ubytovně a nepřizpůsobivým. 
Nepokoje byly ale zažehnány 
a místo je již podle vedení měs-
ta i městské policie bezpečné. 
„Dříve zde byly problémy kolem 
zdejší ubytovny. Nyní je situace 
už zklidněná. Nemáme žádné 
signály od městské policie ani od 
obyvatel Vtelna, že by zde mělo 
být něco v  nepořádku. Domní-
vám se naopak, že park v těchto 
místech prospěje. Zejména dom-
kům, které zde stojí. Nemají tu 
totiž žádný parkový prostor. Jedi-
ný park je tu kousek od návsi…“ 
je přesvědčený Jan Paparega. 
Vedení města předpokládá, že 
park by měl ve Vtelně vzniknout 
ještě v druhé polovině letošního 
roku.  (sol)

MOST – V Mostě svítí nové pouliční osvětlení. Celkem ve městě při-
bylo přes půldruhé stovky lamp. Nově se rozsvítila například ulice 
Josefa Skupy, přednádraží a nově nasvětlena byla i oblast vznikají-
cích rodinných domků v lokalitě Benedikt – východ.     

 Některá světla byla zrušena, 
jiná naopak přibyla. Radní pro-
to museli aktualizovat smlouvy 
o zabezpečení služeb svícení, 
které jsou uzavřené mezi měs-
tem a akciovou společností 
Technické služby města Mos-
tu. V  Mostě je aktuálně 7  175 
světelných bodů spravovaných 
technickými službami. „Efekt 
pro koncového uživatele se nijak 

s  novými smlouvami nemění. 
Bude se stále svítit, nikde nebu-
de tma a také se nebude nikde 
svítit výrazně více. Došlo ke 
změně úpravě ceny, jako každo-
ročně, o míru infl ace a výši ceny 
za elektrickou energii, a pro-
to se upravily smluvní vztahy 
na jednotlivé světelné body. Po 
každoroční revizi se upravily 
i počty světelných bodů,“ uvedl 

k  veřejnému osvětlení ve měs-
tě náměstek primátora Marek 
Hrvol. 

V  Mostě přibylo osvětlení 
zejména na místech, která mají 
souvislost s dotacemi a udržitel-
ností projektů. Sto šedesát šest 
světelných bodů, které v  Mostě 
přibyly, vyjde zhruba na osm set 
tisíc korun, včetně DPH. Roční 
náklady na svícení pak předsta-
vují pro město zhruba 34 mili-
onů korun. „Změny v  osvětlení 
a jeho rozšíření se týkalo napří-
klad ulice Josefa Skupy, předná-
dražích prostor a také osvětlení 

přechodů, které nově vznikly 
v roce 2014. Smluvní vztahy jsou 
každoročně upravovány podle 
toho, kde je nové osvětlení,“ do-
plnil náměstek Hrvol. 

Technické služby se v  rámci 
veřejného osvětlení ve městě 
starají o preventivní údržbu 
a opravy veřejného osvětlení. 
Zajišťují revize elektrických za-
řízení, provádějí preventivní 
údržbu světelného signalizač-
ního zařízení a také jeho opra-
vy. Součástí jsou také technické 
prohlídky světelného signali-
začního zařízení. (sol)

V Mostě svítí přes sedm tisíc 
lamp, další přibývají

Vtelenští budou mít nový park
Vznikne u špejcharu

Akce Joker odhalila 
drogové dealery

Velikonoce bez 
„smrťáků“

ÚSTECKÝ KRAJ - Během ve-
likonočního víkendu, od pátku 
do pondělí, vyjížděli dopravní 
policisté v Ústeckém kraji k ře-
šení 86 dopravních nehod a ha-
várií. V pátek došlo k 30 neho-
dám, v sobotu k 26, v neděli k 17 
a v pondělí k 13 nehodám. Nikdo 
nebyl usmrcen ani těžce zraněn. 
Lehké zranění utrpělo 19 osob. 
Hmotná škoda byla vyčíslena 
na 3 264 000 korun. „Nejčastější 
příčinou dopravních nehod byl 
nesprávný způsob jízdy, a to ve 
22 případech. V 21 případě byla 
příčinou nepřiměřená rychlost, 
v 6 případech nedání přednosti 
v jízdě a ve 2 případech nesprávné 
předjíždění. Pod vlivem alkoholu 
byli 3 účastníci dopravních ne-
hod,“ vyjmenovala krajská po-
licejní mluvčí Šárka Poláčková.  
V celém uplynulém týdnu došlo 
v Ústeckém kraji ke 229 doprav-
ním nehodám a haváriím. Jeden 
člověk byl usmrcen na Litomě-
řicku. Těžce zraněn nebyl nikdo 
a lehké zranění utrpělo 45 osob. 
Hmotná škoda byla odhadnuta 
na 9 868 000 korun. 

Whisky schoval do 
rukávů 

MOST - Policista obvodní-
ho oddělení zadržel v minu-
lých dnech dopoledne 19leté-

ho mladíka, který utíkal před 
pracovníkem ostrahy poté, co 
v obchodním centru odcizil 
dvě láhve whisky v hodnotě 998 
korun. Lup si uložil do rukávů 
bundy a poté prošel poklad-
nou bez zaplacení. „Lupič se 
dal ihned na útěk a běžel ulicí J. 
Průchy směrem k dětskému cen-
tru. Pracovník ostrahy běžel za 
ním a volal o pomoc. V blízkosti 
budovy se ale nacházel policista 
obvodního oddělení, který tam 
vykonával obchůzkovou činnost 
a volání zaslechl. Viděl dva bě-
žící muže a prvního zadržel,“ 
popsala případ tisková mluvčí 
mostecké státní policie Ludmi-
la Světláková. Odcizené zboží 
se nepoškodilo a bylo vráceno 
zpět prodejně. Muž si s ohledem 
na kriminální minulost převzal 
na policejním oddělení záznam 
o sdělení podezření ze spáchání 
přečinu krádeže.

Z chatky zmizela 
vzduchovka

OBRNICE - Nevítaného ná-
vštěvníka zaznamenal majitel 
zahradní chatky v obci Braňa-
ny na Mostecku. Lapka vnikl 
v zatím přesně nezjištěnou dobu 
na pozemek zahrady a poté se 
dostal do chatky a z ní odcizil 
vzduchovou pušku v hodnotě 
jeden tisíc korun. Případ krá-
deže vloupáním šetří obrničtí 
policisté. (sol)

porušené paragrafy

V těchto místech by se měl 
ještě letos vyjímat nový park.
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Dvě ženy jeho 
života

Jana byla jediná dívka, kte-
rou mohl milovat. Když spolu 
začali chodit, byl nejšťastnějším 
klukem z  celé školy. Myslel si, 
že jsou pro sebe stvořeni. Mys-
leli stejně, cítili stejně. Veškerý 
čas trávili spolu. Ve škole platili 
za nerozlučný pár. Po maturitě 
začali oba studovat 
na vysoké škole 
ve stejném měs-
tě. Jana byla spíš 
na umění, on na 
techniku. Bydleli 
v  malém jednopo-
kojovém bytě, uží-
vali si studentské-
ho života. Šetřili 
peníze, oba dělali 
brigádu, aby mohli 
chodit do divadla 
a na koncerty. V  létě se toulali 
s batohem na zádech. Byli šťast-
ní. Plánovali, jak po škole sjezdí 
svět, pak se usadí a budou mít 
dům s  bílými okenicemi, za-
hrádkou a děti. Pak se ale Jana 
začala chovat jinak. Najednou si 
už nerozuměli beze slov, večery 
trávila někde, kam on neměl 
přístup. Vracela se domů a byla 
cítit alkoholem a kouřem. Há-
dali se. Po měsíci si sbalila své 
věci a odešla od něj. Nedalo se 
to vydržet. Jakoby přišel o část 
sebe sama. Snažil se jí dovolat, 
nechtěla s  ním mluvit. Šel za 
ní do školy, tam ji ale nenašel. 
Ani domů nejezdila. Její rodiče 
mu jen řekli, že je jim to líto, 
ale Jana s  ním nechce mluvit. 
Nakonec to vzdal. Smířil se 
s tím, že nebude mít malý dům 
se zahradou a s dětmi. Neuměl 
si představit, že by žil s někým 
jiným.  Potkal ji až více než po 
roce. Tlačila kočárek a po je-
jím boku šel cizí starší muž. 
Pozdravila ho, ale ani se neza-
stavila. Uvědomil si, že od něj 
musela odejít rovnou za tím 
starým chlápkem. Nedokázal 
to pochopit. Stále Janu miloval. 
Myslel na ni a na její dítě. Přál 
jí, aby byla šťastná. Sám dokon-
čil studia, dva roky strávil na 
cestách po světě. Pak se usadil. 
Jen místo malého domku, ženy 
a dětí si pořídil malý byt a prá-
ci, ve které byl úspěšný. Ubíhaly 
roky, on na Janu nezapomínal. 
Občas měl známost, nikdy 
nic vážného. Nechtěl žádnou 
ženu pustit do svého soukro-
mí. Kromě své práce, ve které 
byl velmi úspěšný, se věnoval 
fotografování. Ve volném čase 
jezdil po světě a fotil. S  Rózou 
se setkal na jedné ze svých foto-
grafi ckých výstav. Byla jiná, než 
ostatní ženy a dívky, se který-
mi se kdy setkal. Chvíli vážná, 
chvíli jako dítě. Byla o hodně 
mladší než on. Nebyla krásná, 
ale měla v  sobě něco, co ho 
přitahovalo. Pozval ji na kávu 
a víno. Šla. Povídali si dlouho 
do noci. Všechno ji zajímalo 
a on vyprávěl. Sešli se i druhý 
den a pak další. Nakonec se 
scházeli téměř denně. Poprvé 
se spolu vyspali až po několika 
týdnech. Vlastně to ani nebylo 
to nejdůležitější v jejich vztahu. 
Sex měli jen tak, mimochodem. 
Mnohem důležitější pro ně byly 
jejich společné debaty. Dokáza-
li spolu mluvit dlouhé hodiny, 
aniž by se nechali někým rušit. 
S  Rózou začal zase chodit do 
divadla a na koncerty. Připadal 
si mladší a rozhodně šťastnější 
než kdy dřív. Róza studovala, 
ale nebrala svá studia tak váž-
ně. Nikdy se jí neptal na rodiče, 
nechtěl o nich nic vědět. Naplá-
novali si spolu cestu do Brazí-
lie. On bude fotit, ona se bude 
od něj učit. Chtěla být stejně 
úspěšnou fotografk ou, jako byl 

on. Když byli sbaleni na cestu, 
řekla mu Róza, že ho chtějí její 
rodiče poznat. Chtějí vědět, 
s kým jejich holčička odjede na 
druhou stranu světa. Nechtělo 
se mu seznamovat se s  nimi, 
ale chápal je. A tak se domluvili 
na společné večeři. Pozval je do 

restaurace. Byl po-
drážděný, nervózní, 
snažil se ale, aby to 
Róza nepoznala. Ta 
ale dobře věděla, co 
se děje. A vysmívala 
se mu. Její cestova-
tel se bojí potkat 
s jejími rodiči. Sna-
žila se ho uklidnit. 
Maminka je milá 
a hodná, otec je 
mnohem starší. 

Oba ji milují. Seděli v restauraci 
a čekali, když její rodiče přišli. 
Zíral na Janu neschopen slova. 
Nikdy by ho nenapadlo, že Róza 
je dcera jeho celoživotní lásky. 
Také Jana byla hodně překvape-
ná. Seděli u jednoho stolu, řeč 
vázla. Rozešli se, jak jen to šlo. 
Róza šla s  rodiči domů, vidět 
se měli až druhý den. Doma si 
otevřel lahev vína a naráz vypil 
celou skleničku. Pak si znovu 
nalil. Seděl po tmě a vzpomínal. 
Na život s  Janou. Nevěděl, co 
bude dělat. Nevěděl, jestli může 
dál Rózu milovat. Nakonec se 
rozhodl. Jana ho kdysi opustila, 
byla to její volba. Možná prá-
vě proto Rózu tak miluje, že je 
v ní kus z  její matky. Když ně-
kdo tiše zaklepal na dveře jeho 
malého bytu, bylo už hodně po 
půlnoci. Za dveřmi stála Jana. 
Jakoby noc odvála ty roky, stá-
la tam, stejně mladá a krásná, 
jakou ji kdysi miloval. Pozval 
ji dál. Všechno v něm se pralo. 
Miloval je obě. Matku i dceru. 
Nalil Janě skleničku vína. Usa-
dila se s nohama pod sebou tak, 
jako to dělala kdysi jako mladé 
děvče. Ptal se jí, proč přišla. Nic 
neříkala, jen se na něj dívala tím 
pohledem, který tak dobře znal. 
Pak mu řekla, že musí s Rózou 
skončit. Už se nemohou dál 
stýkat. Nedovolí to. Sentimen-
tální vzpomínky se rozplynu-
ly. Dostal vztek. To za ním po 
tolika letech přišla jen proto, 
aby říkala, co může a nemůže 
dělat? Vysmál se jí. On a Róza 
jsou pár. Róza je dospělá, nikdo 
jim nemůže diktovat, co mají 
dělat. Odjedou spolu do Brazí-
lie a pak k sobě Rózu nastěhuje. 
Jana se rozplakala. Prosila ho, 
aby její dceru nechal být. To ho 
jen zatvrdilo. Najednou už Janu 
nemiloval. Nezůstalo v něm ani 
kousek citu, který živil v  před-
stavách více než dvacet let. Řekl 
jí, ať odejde. Jana přestala pla-
kat. Nechtěla mu to říkat, ale on 
ji donutil. Róza je jeho dcera. 
Otěhotněla s  ním tenkrát těs-
ně před jejich rozchodem. Její 
manžel děti mít nemůže. Vzal 
si ji šťastný za ten dar, který mu 
dala. Toužil po dítěti a ona mu 
mohla dát Rózu. Za to jí dal ži-
vot v luxusu a všechno, na co si 
jen vzpomněla. Ledová ruka mu 
sevřela srdce. Celé ty roky byl 
sám a ona zatím s  jeho dcerou 
žila s tím starým bohatým chla-
pem. Sebrala mu štěstí, mládí 
i jeho dítě. A teď mu sebrala 
druhou šanci, kterou s  Rózou 
měl. Vztek a víno udělal své. 
Nedokázal se ovládnout. Vrhl 
se na Janu a stiskl jí hrdlo. Svíral 
tak dlouho, až přestala dýchat.  
Nechal ji mrtvou ležet ve svém 
pokoji, dopil v klidu víno a pak 
si lehl do prázdné vany. Neměl 
rád nepořádek. Zápěstí si pod-
řízl tak, aby krev z jeho těla vy-
tékala do vany.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST - Společnost Autodrom Most a profesionální jezdec Petr Fulín 
podpořili během akce The Most AUTOSHOW #1 Fond ohrožených dětí. 

V tomto roce vzniká v Ústec-
kém kraji unikátní kalendář na 
rok 2016 s  názvem „O snech“. 
Na kalendáři se podílejí zná-
mé osobnosti ze společenského 
života, které mají kořeny v Ús-
teckém kraji. „Projekt vznikl na 
podporu a zachování azylového 
zařízení Klokánek, které spra-
vuje Fond ohrožených dětí,“ 
vysvětlila jedna z organizátorek 
akce Renata Vítová z občanské-
ho spolku Kouzelná jiskra. „Jed-
notlivé osobnosti se na kalendář 
fotí s  dětmi, které v  současné 
době žijí v Klokánku v prostředí, 
které je pro ně blízké,“ doplnila 
Vítová. 

Na focení do kalendáře také 
kývl teplický rodák Kamil Stři-
havka, který je již několik let 
patronem Klokánku v  pražské 
Hostivaři. Jako kulisu si vybral 
Autodrom Most. „Kdysi jsem tu 
jezdil a právě závodní prostředí 
mi přišlo ideální. Tak jsem oprá-
šil svou kombinézu a helmu,“ 
uvedl Kamil Střihavka s  tím, že 

dobré věci by se měly co nejvíce 
podporovat. Zpěvák je také již 
několik let patronem Klokánku 
v Hostivaři.

Bez toho správného závod-
ního auta by ale fotografi e ne-

mohla vzniknout. Nebyl by to 
Petr Fulín, který má srdce na 
správném místě, a jeho nový 
SEAT Leon Cup Racer k focení 
zapůjčil. Tím se stal nedílnou 
součástí kalendáře, který se 
svého křtu dočká v  srpnu to-
hoto roku právě na Autodromu 
v Mostě. 

Autodrom Most fotografi i 
s  Kamilem Střihavkou a dětmi 
adoptuje a tím fi nančně podpo-
ří tato zařízení. Výtěžek z  pro-
deje charitativního kalendáře 
O snech se předá přímo zástup-
cům Fondu ohrožených dětí 
na podzim v  pražské Lucerně. 
 (red)

Střihavka a Fulín podpořili 
na autodromu týrané děti

MOST – Dětské multifunkční hřiště v lokalitě poblíž Stovky je mimo 
provoz. Město se rozhodlo herní plochu uzavřít z bezpečnostních 
důvodů. Hřiště totiž vandalové poškodili natolik, že zde hrozily váž-
né úrazy.    

Tento týden se uzavřelo cen-
trální dětské hřiště v ulici W. 
A. Mozarta. Stalo se tak na zá-
kladě revizní prohlídky, která 
proběhla v uplynulých dnech. 
Hřiště je bohužel pod dlou-
hodobým a neustálým atakem 
vandalů a je z velké části zde-
vastované. „V současné době je 
hřiště pro uživatele nebezpečné, 
proto jej dočasně uzavřeme,“ 
uvedl Petr Formánek, pověřený 
řízením Sportovní haly Most, 
která hřiště spravuje. Poškoze-
né jsou nejen dětské atrakce, 
ale i vnitřní oplocení multi-
funkčního asfaltového hřiště. 
„Poničené je oplocení hřiště, ale 
i dětské atrakce. V důsledku řá-
dění vandalů má řada atrakcí 
ostré hrany a ty jsou pro děti 
nebezpečné. Mohlo by zde dojít 
k vážným úrazům,“ upozornil 
Petr Formánek. Hřiště v „Mo-

zartovce“ patří mezi nejproble-
matičtější dětské hrací plochy 
ve městě. „Je to boj s větrnými 
mlýny. Jakmile se zde poškozené 
části opraví a vymění, za něko-
lik dnů či týdnů tu vandalové 
zdevastují další. Podobnou zku-
šenost s jinými hřišti ve městě 

nemáme, u většiny ostatních se 
jedná jen o běžné opravy,“ kon-
statoval dále úřadující ředitel 
Sportovní haly Most.  

Město Most připravilo an-
ketu pro obyvatele uvedené 
lokality, v níž zjišťuje, zda mají 
o další fungování hřiště zájem. 
Na základě průzkumu pak měs-
to rozhodne o další existenci 
tohoto hřiště. „Tuto plochu ne-
máme v úmyslu zcela zrušit. 
Asfaltové hřiště by mělo sloužit 

dál. Spíše nám jde o to, aby se 
obyvatelé vyjádřili k tomu, zda 
mají zájem, aby tu hřiště zůstalo 
v takové podobě, v jaké je dnes. 
Tedy i s plochou, kde jsou dětské 
atrakce. Zajímá nás, jak jsou vy-
užívané. Podle průzkumu mezi 
obyvateli budeme postupovat 
dál,“ uvedl dále Petr Formá-
nek. Hřiště, které bude nutné 
podrobit rozsáhlejší opravě, zů-
stane uzavřeno prý delší dobu 
a některé části by měly nahradit 
„vandaluvzdorné“ materiály. 
„Obvykle jsme prováděli výmě-
nu a opravu konkrétních dílů za 
provozu. Nyní je ale bezpečnost 
ohrožena natolik, že jsme hřiště 
museli uzavřít. Opravy budou 
navíc zevrubnější a k tomu po-
třebujeme větší prostor. Čekáme 
také na výsledky ankety. Předpo-
kládáme proto, že zůstane hřiště 
uzavřené déle,“ připustil ředitel 
Formánek. 

Dětské hřiště v ulici W. A. 
Mozarta, vzniklo jako druhé 
centrální, otevřelo se koncem 
roku 2009.  (sol)

Hřiště v Mozartovce se 
kvůli vandalům zavřelo   

Hřiště se nachází nedaleko problematické 
lokality Stovek. Podle toho také vypadá...
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LITVÍNOV – O své seniory se Litvínov v rámci prevence kriminality 
stará příkladně. A to i podle Ministerstva vnitra ČR. Litvínov totiž 
uspěl s projektem „Aktivní senior“ v celostátní soutěži o „Nejlepší 
preventivní projekt kraje, města a obce“ za rok 2014, ve kterém zís-
kal třetí místo. 

Projekt města Litvínova „Ak-
tivní senior“, který v soutěži ob-
sadil třetí místo, byl zaměřený 
na seniory v celém městě.  Pestrá 
paleta aktivit napomohla senio-
rům získat větší povědomí o ne-
bezpečích, která by jim mohla 
hrozit, a o tom, jak se v riziko-
vých situacích zachovat. „Pro-
jekt posílil aktivní zapojení seni-
orů do života okolo nich, přispěl 
k větší vnímavosti vůči jevům 
v jejich okolí a rozvinul jejich 
spolupráci s městskou policií či 
Policí ČR při objasňování trestné 
činnosti či přestupků. Svými no-
vými dovednostmi a zkušenostmi 
mohou také přispět ke snižování 
míry a závažnosti trestné činnos-
ti,“ popsala projekt preventistka 
Městské policie Litvínov Micha-
ela Hejčová. Na seniory se měs-
to v rámci prevence kriminality 
zaměřuje pravidelně. Kromě 
projektu „Aktivní senior“ to 

byl například také projekt „Co 
se děje za dveřmi seniorů(m), 
„Krok za krokem se seniorem“ a 

„Senior v bezpečí“.  „Jsem velmi 
rád, že prevence kriminality se 
u nás v Litvínově dělá na tako-
vé úrovni, že jsme schopni uspět 
v celostátní soutěži. Poděkování 
patří všem, kdo se na realizaci 
projektu podíleli, především naší 
preventistce Michaele Hejčové,“ 
uvedl Zdeněk Urban.  (pur)

LITVÍNOV – Tradiční Valdštejnské slavnosti v Litvínově budou letos 
jiné, než jsou Litvínovští zvyklí. Zámecký park je totiž vzhledem 
k probíhajícímu projektu nepřístupný pro veřejnost. Městští radní 
se proto rozhodli slavnosti přesměrovat na náměstí Míru, do Stu-
dentské ulice, Masarykovo náměstí a Voigtových sadů. 

Valdštejnské slavnosti se kaž-
doročně odehrávají v okolí zám-
ku Valdštejnů. V  letošním roce 
se ale musí přestěhovat na jiná 
místa ve městě. „Zámecký park 
v letošním roce prochází rozsáh-
lou revitalizací.  Cílem projektu 
je obnova a stabilizace nejcen-
nější a nejrozsáhlejší historické 
plochy zeleně v centru města. Již 
nyní po ošetření dřevin, odstra-
nění oplocení oddělující park od 
fi nančního úřadu a zdravotního 
střediska park dostává jinou tvář. 
Občané se mohou těšit na krásné 
trávníky i nové stromy. Stinnou 
stránkou je, že v letošním roce 
město muselo najít jiný prostor 
pro pořádání Valdštejnských 
slavností,“ vysvětlila starostka 
města Kamila Bláhová.  Rada 

města proto schválila náhrad-
ní místa pro slavnost, která se 
koná 1. května. Letos se slavnost 
přesune na náměstí Míru, část 
poblíž Kostelní ulice, kde bude 
pódium, budou se tu konat kon-
certy a část vítání knížecí rodi-
ny. Dále do ulice Studentské, 
která bude po dobu slavností 
uzavřena od gymnázia ke křižo-
vatce u lékárny. Stánky s občer-
stvením budou ve spodní části 
náměstí Míru. Dobové stánky 
najdou návštěvníci slavností 
na parkovišti na náměstí Míru 
před budovou městského úřa-
du a na postranních chodnících 
na náměstí, na chodníku od 
zámku k  lékárně a na Masary-
kově náměstí. Rytířské turnaje, 
bez kterých by slavnosti nebyly 

úplné, se budou letos odehrávat 
ve Voigtových sadech. Program 
bude tradiční. „V pátek 1. května 
v 9.00 hodin opět vychází slav-
nostní průvod od Citadely, v je-
hož středu bude kočár s rodinou 
Valdštejnů. Doprovázet ji budou 
například mažoretky, dechový 
orchestr ZUŠ Litvínov, SHŠ Bri-
ganti a koně z Jezdeckého klubu 
Krupka. Průvod nekončí jako 
obvykle v zámeckém parku, ale 
na náměstí Míru. Poté následuje 
bohatý program pro děti i do-
spělé, který bude včas zveřejněn 
na výlepových plochách města 
Litvínova i na jeho webových 
stránkách,“ říká Dáša Wohan-
ková z  propagace města. Přes 
komplikace v zámeckém parku 
zůstává veřejnosti otevřen také 
zámek Valdštejnů se třemi zají-
mavými expozicemi a otevřena 
je také městská Galerie Radnič-
ní sklípek, která nabídne obrazy 
Romana Franty. Za slavnosti 
město zaplatí 400 tis. Kč.  (pur)

Litvínovský projekt 
„Aktivní senior“ patří 

k nejlepším v zemi

Valdštejnské slavnosti 
letos tak trochu jinak

  Ocenění převzal velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban 
spolu s preventistkou Michaelou Hejčovou v budově Ministerstva 
vnitra ČR z rukou prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce 
vnitřní bezpečnosti Jiřího Nováčka. Kromě Litvínova uspěly Karlovy 
Vary a Havířov.

Ilustrační foto.
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MEZIBOŘÍ - Vládní zmocněnec Jiří Cienciala navštívil na pozvání 
starosty Petra Červenky město Meziboří v rámci seznámení se s mo-
steckým okresem. Nejprve se seznámil s historií města, které přirov-
nal k Havířovu ze svého rodného kraje. 

„I Havířov vznikl jako mla-
dé město pro horníky, stejně, 
jako Meziboří kdysi pro horní-
ky a zaměstnance v  chemickém 
průmyslu,“ konstatoval vlád-
ní zmocněnec. Ocenil, jak si 
město poradilo s  prázdnými 
objekty, které zůstaly po zruše-
ných učilištích, a se starostou 
diskutoval o problémech soci-
álně vyloučených lokalit, které 
se sice netýkají přímo Mezibo-
ří, ale objevují se  jinak v ce-
lém Ústeckém kraji. „Je nutné, 
abyste za náš region bojoval. 
Vláda by měla zasedat v Ústec-
kém kraji, aby vládní činitelé na 
vlastní oči viděli všechny problé-
my, které region sužují,“ vyzval 
starosta vládního zmocněnce. 
Ten starostu ujistil, že se zasadí 
o to, aby výjezdní zasedání vlá-
dy bylo směřováno do Ústec-
kého kraje. „Problém Ústeckého 
kraje je dlouhodobý. Sociálně 
vyloučené lokality nevznikly 
během jednoho roku a nelze je 

řešit jednorázovým rozhodnu-

tím.  Kraj potřebuje legislativní 
změny, podporu konkurence-
schopnosti, díky které mohou 
vznikat nová stálá pracovní mís-
ta, podporu technických oborů 
a vysokých škol. Je nutné udržet 

mladé vzdělané lidi v  regionu,“ 
připomněl vládní zmocněnec 
skutečnost, že řešení problémů 
Ústeckého kraje není záležitostí 
krátkodobou, ale vyžádá si roky 
intenzivní práce.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Nový zákon o sociálním bydlení, který by měl být 
platný od roku 2017, by měl ukládat obcím povinnost zajistit sociál-
ní bydlení pro ty, kteří nejsou schopni zajistit si ho vlastními silami. 
Obce, které nedisponují bytovým fondem, si pro tento účel mohou 
byty pronajmout od soukromých vlastníků. 

V Česku je podle sčítání 
lidí, domů a bytů v roce 2011 
celkem 651 937 neobydlených 
bytů. Prázdný je tedy zhruba 
každý sedmý. Část z  nich plá-
nují vládní odborníci využít 
pro sociální bydlení. Ubytovat 
by v nich měla města své obča-
ny neschopné zajistit si bydlení 
sami. A to nejen seniory, mladé 
lidi, kteří vyšli z  dětských do-
movů nebo samoživitele v  so-
ciální tísni. Stěhovat do sociál-
ních bytů plánují specialisté na 
sociální problematiku také lidi 
z ulice, ze sociálních ubytoven 
a sociálně vyloučených lokalit. 
„Je to velký průšvih, který vymy-
sleli politici v  Praze, aniž by se 
o tom poradili s politiky z regio-
nů, kteří nejlépe a přímo z pra-
xe svých měst vědí, jak vlastně 
sociální bydlení funguje. Není 
možné, aby sociálně nepřizpů-
sobiví, kteří vlastní vinou skon-
čili na ulici bez bydlení, dostali 

od města na stříbrném podnosu 
naservírované sociální bydlení 
se vším všudy. Je to jednak nevý-
chovné, jednak si tito lidé s  ta-
kovým bydlením ani nebudou 
umět poradit. Na ostatní lidi, 
kteří se snaží byt si udržet, chodí 
do práce, platí nájem, bude so-
ciální bydlení působit jako čer-
vený hadr. Já osobně prosazuji 
prostupné bydlení, se kterým 

jsme úspěšně před lety začínali 
v  Litvínově. Ten, kdo se dosta-
ne vlastním zaviněním až na 
dno, musí prokázat, že chce na 
sobě pracovat a musí si pomoc 
zasloužit. Začíná se s  bydlením 
nejnižšího typu na ubytovnách 
a postupně, pokud plní všechny 
podmínky, pracuje, platí nájem, 
posílá děti do školy, se může pro-
pracovat až ke klasické nájemní 
smlouvě v nájemním bytě,“ ko-
mentuje záměr sociálního byd-

lení krajský radní pro sociální 
problematiku  Martin Klika. 
K návrhu sociálního bydlení by 
se před jeho schvalováním měl 
ještě vyjádřit Svaz měst a obcí 
ČR. Už dnes je ale jasné, že to 
nebude nijak laciný sociální 
experiment. Jen v  Mostě na-
příklad v  loňském roce vypla-
til Úřad práce ČR doplatek na 
bydlení ve výši 68  600 tis. Kč, 
z toho více než 11 mil. Kč puto-
valo na ubytovny.  (pur)

Zajistit sociální bydlení bude na obcích
„Je to velký průšvih, který vymysleli politici v Praze“

Zmocněnec Cienciala: „Vláda by 
měla zasedat v Ústeckém kraji, 

aby problémy viděla na  vlastní oči“

Vládní odborníci za-
tím počítají prázdné byty 
a vymýšlejí koncepci, jak 
do těchto bytů dostat lidi 
z ubytoven a z ulice. Sociální 
bydlení se ale nesetkává jen 
s  pozitivními ohlasy. Zave-
dení povinného sociálního 
bydlení pro města považuje 
za nepromyšlené také kraj-
ský radní pro sociální pro-
blematiku Martin Klika. 

Jiří Cienciala navštívil na pozvání starosty 
Petra Červenky město Meziboří.

Ilustrační foto.



zpravodajství10. duben 20158

MEZIBOŘÍ - Kluci i chlapi všech věkových kategorií se v  Meziboří 
organizovaně honí za svou kulatou láskou, fotbalovým míčem, už 
od roku 1957. Po likvidaci Záluží přešel fotbal pod hlavičku Baník 
Meziboří, založeno bylo nejprve mužstvo dospělých, o rok později 
také mládežnické kategorie. 

Samostatný Sportovní fot-
balový klub Meziboří vznikl 
v roce 1991 odtržením od Baní-
ku Meziboří. V  současné době 
má SFK Meziboří čtyři oddíly, 
tři mládežnické a jeden oddíl 
dospělých. Na chodu fotbalo-
vého klubu se podílí také stará 
garda. Každý fotbalový oddíl 
má svého trenéra. Tři trenéři 
působí v  mládežnických kate-
goriích, jeden trénuje dospělé. 
Kromě stálých trenérů s tréno-
váním dětí pomáhají také ro-
diče. Všichni to dělají ve svém 
volném čase.  Na mládežnické 
kategorie soustředí fotbalový 
klub velkou pozornost. Fotbal 
v Meziboří hraje 75 dětí od 5 do 
18 let. Členské příspěvky patří 
k  nejnižším v  regionu. Spor-
tovní fotbalový klub Meziboří 
může fungovat díky aktivitě 
dobrovolníků, kteří se fotbalu 
věnují ve svém volném čase, 
Technickým službám Meziboří, 
které vychází potřebám klubu 
vstříc, partnerům a především 
díky vstřícnosti města, které 
každoročně klub podporuje. 
Letos částkou 350 tis. Kč. Fot-
bal je v Meziboří přístupným 
sportem pro všechny děti, které 
mají zájem. Jak si vedou mlad-
ší a starší žáci, jsme zjišťova-
li u jejich trenérů. V  jednom 
z příštích čísel budeme věnovat 
pozornost přípravce a mužstvu 
dospělých. 

Mladší žáci z SFK 
Meziboří dělají 
svému trenérovi 
radost

Mladší žáci patří v  okresním 
přeboru Teplicka ke zlatému 
středu. Jejich trenér Jiří Vokáč 
trénuje už třetí rok. Záleží mu 

nejen na výkonech mladých 
fotbalistů, ale také na tom, aby 
je sport bavil, odváděl je od 
neplech, ale aby zároveň kluci 
kvůli fotbalu nezapomínali na 
školu. V současné době trénuje 
Jiří Vokáč čtrnáct mladých fot-
balistů.

„Jsou to skvělí kluci, kteří hra-
jí s chutí, snaží se a hra je baví. 
To je velmi důležité. Fotbal musí 

chytit už na začátku, jinak by 
hra k  ničemu nebyla,“ říká Jiří 
Vokáč. V  okresním přeboru 
Teplicka se drží mladší žáci ve 
středu. Z patnácti družstev jsou 
sedmí. „S takovými výkony jsem 
spokojen. Hrajeme s kluky, kteří 
jsou ročník 2005, jejich soupeři 
jsou ale až o tři roky starší. To 
je samozřejmě na hřišti hodně 
znát. Oslabilo nás také, že dva 
naši kluci odešli hrát do Mostu. 
Kluci se ale snaží a je to vidět. 
V  halových turnajích jsme teď 
dvakrát po sobě slavili úspěch, 
dvakrát jsme získali první místo. 

To je skvělý výsledek,“ chválí své 
svěřence Jiří Vokáč. Fotbalový 
trenér je pro kluky vedle rodičů 
a učitelů další autoritou. „S rodi-
či jsem v kontaktu. Když některý 
bez omluvy nepřijde na trénink, 
zjišťuji, co se stalo, jestli nemá 
hráč problém, se kterým by mohl 
oddíl pomoci. Jsem také v  kon-
taktu s  učiteli. Když mají malér 
ve škole, nemůžou hrát. Nejdřív 

musí být škola, pak až trénink. 
Ale kluci jsou poměrně vzorní 
a ve škole maléry nemívají. Vět-
šina z  nich nemá jen fotbal, ale 
jsou také členy úspěšného fl orba-
lového týmu. I k tomu při trénin-
cích přihlížím,“ říká trenér. Jiří 
Vokáč dlouhé roky hrál fotbal za 
Meziboří, Duklu a Litvínov. Na-
konec skončil sám jako trenér. 
„Před třemi lety jsem se rozhodl, 
že se pokusím posunout fotbal 
v  Meziboří trochu jiným smě-
rem. Chtěl jsem trošku změnit 
styl trénování. Dát do toho kou-
sek ze sebe, jak si myslím, že by 
to mělo být. Tréninky si připra-
vuji sám. Hodně využívám své 
zkušenosti z mládí. Také hledám 
inspiraci na internetu. Hodně mě 
naučil můj bývalý trenér Anto-
nín Stehlík. On mě v  mnohém 
inspiroval. Fotbalu věnuji nejen 
úterky a čtvrtky, kdy je trénink. 
Domácí příprava mě stojí hodně 
času, a pak samozřejmě víkendo-
vé zápasy případně turnaje. Vel-
kým přínosem pro oddíl a velkou 
pomocí pro mě je pomocný trenér 
Jiří Puchmeltr. Spoléhám se na 
něj. Když se něco stane a sám ne-
mohu přijít na trénink, je tu vždy 
pomocný trenér, aby mě nahra-
dil,“ doplnil Jiří Vokáč. 

Starší žáky vede 
v Meziboří zkušený 
Jiří Jedlička

Do mezibořského fotbalu se 
Jiří Jedlička vrátil z  Lomu, kde 
už několik let žije. Také u sou-
sedů trénoval, srdce ho ale táhlo 
domů, do Meziboří. Dnes vede 
starší žáky k možnému vítězství 

v Okresním přeboru Mostecka, 
kde jeho svěřenci zatím drží 
druhé místo. 

Jste zkušený trenér, které-
ho hned tak něco nerozhází. 
V  současné době ale pracujete 
se šestnácti kluky ve věku dva-
náct až čtrnáct let. To asi není 
nic jednoduchého. Jak je zvlá-
dáte?

Je to parta puberťáků, a tak 
je také beru. Někomu z nich je 
už i patnáct let. Ti starší vystr-
kují růžky, to je ale k jejich věku 
normální. Neplatí na ně žádný 
křik. Neplatí na ně ani kama-
rádství. Trenér musí být auto-
rita, kterou kluci poslouchat 
chtějí. To se nedá vynutit. Když 
už zvýším hlas, pak to musí 
něco znamenat. Zatím se nám 
daří spolu vycházet. Kluci jsou 
šikovní a snaží se. Pro kluky 
je fotbal důležitý, a to je dobře 
zejména v  tomhle věku. Sport 
je tu jako prevence kriminality, 
nemají čas na lumpárny. Hlavně 
nemají čas na drogy, což pova-
žuji v současné době za zásadní. 

Jak hodnotíte svůj manšaft ? 
V  Okresním přeboru Mos-

tecka jsme zimovali na druhém 
místě. To je výborný výsledek. 
Před námi je jen tým, který ješ-

tě nebyl poražen. Během zimy 
jsme se zúčastnili zimních ha-
lových turnajů. Jednou jsme byli 
první, jednou třetí. Také dobrý 
výsledek. Kluci jsou úspěšní. 
Přál bych si, abych v  příštím 
roce mohl v  Meziboří trénovat 
dorost. Ti kluci, které trénuji 
dnes, na to mají.

Kolik času fotbalem týdně 
strávíte a co na to vaše přítel-
kyně?

Většinou tak čtyři dny v týd-
nu, někdy i víc. Moje přítelkyně 
nic nenamítá. Je lepší trénovat 
děti fotbal, než třeba vysedávat 
v hospodě.

Co vám dělá radost?
Kromě výsledků, které kluci 

mají, je to aktivní práce na tré-
ninku. Když vidím, že se kluci 
snaží a nechtějí fotbal ošidit. 
Velkou radost mám, když se po-
daří vychovat dobrého fotbalis-
tu. Dva kluci, kteří prošli mýma 
rukama, skončili v nejvyšší fot-
balové lize. A to mě opravdu 
těší.

Nevadí vám, když máte na-
dějného kluka v  oddílu a on 
přejde jinam?

Nevadí. Je úplně normální, že 
kluci, kteří jsou dobří, tak se po-
souvají. Tak to má být. 

Eva MAŘÍKOVÁ

Když se kulatý nesmysl
 stane kulatou láskou

Starší žáci.

Mladší žáci.
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LITVÍNOV – Nejzajímavější místa v Litvínově, jejich historie a pamě-
tihodnosti se od roku 2013 objevují na informačních tabulích roz-
místěných po městě. Vznikají v rámci projektu GENIUS LOCI. Zatím 
jich ve městě najdete sedmnáct z celkem plánovaných osmnácti.

Projekt „GENIUS LOCI“ roz-
šiřuje současný informační sys-
tém města - mapuje a přibližuje 
široké veřejnosti „ducha místa“ 
konkrétních památek a zajíma-
vých míst na území města Lit-
vínova.“ Formou informačních 
tabulí na jednotlivých objektech 
budou prezentována místa, ob-
jekty a památky, které přibližují 

historii našeho města. Partner-
ský spolek o.p.s. ve spolupráci 
s městem Litvínov pracuje na 
vytvoření tematicky zaměřených 
turistických okruhů. Například 
střed města, továrny a tovární 
vily ve městě, technické památky, 
sochařská díla. Informační sys-
tém bude průběžně aktualizován 
a doplňován,“ uvedla Jana Břeč-

ková z úseku strategického roz-
voje města. V posledním měsíci 
přibyly v Litvínově v rámci pro-
jektu další místa, kde obyvatelé 
města i turisté najdou zajímavé 
informace. Dřevěné tabule vy-
robili studenti Střední odbor-
né školy v Hamru. Na tabule 
jsou oboustranně připevněny 
plastové cedule s vybranými 
tématy. Nově byly umístěny ta-
bule ve Voigtových sadech s té-
matem Mikuláš Adaukt Voigt 
a Voigtovy sady, na náměstí 
TGM s  tématem historie města 

v souvislostech s kostelem sv. 
Michaela archanděla a infor-
mace o samotném kostele, na 
zastávce u Citadely s  tématem 
historie Osady a historie ob-
jektu Citadela, na zastávce Kol-
dům  informacemi o Koldomu 
a na zastávce u kruháku v  Ja-
nově s  informacemi o historii 
Hamru a Janova. V minulosti už 
město v  rámci projektu infor-
movalo například o městských 
hřbitovech, Studničním vrchu, 
Pilařském rybníku a dalších za-
jímavostech.  (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ - V  Ústeckém kraji chybí peníze na sociální služby. 
Krajský radní pro sociální problematiku Martin Klika proto tlačí na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby navýšilo prostředky, které 
kraj v letošním roce na sociální služby rozděluje. 

„V letošním roce jsme ze stát-
ního rozpočtu dostali na sociální 
služby zhruba stejnou částku, 
jakou vláda rozdělovala v  letech 
minulých. Vzhledem k  tomu, 
že bylo nutné navýšit rozpočet 
na platy sociálních pracovníků 
a musíme také dál fi nancovat 
sociální služby, které byly ještě 
v  loňském roce hrazeny z  fondů 
ESF, nám ale 723 mil. Kč na so-
ciální služby nestačí. Prakticky 

máme na sociální služby mno-
hem méně než v  loňském roce. 
Na navýšení na platy sociálních 
pracovníků jsme dostali 72 mil. 
Kč, což je ale nedostatečné, soci-
ální služby dříve hrazené z fondů 
ESF budou stát 180 mil. Kč. Na 
ty ministerstvo nepamatovalo. 
Jedná se o 109 sociálních služeb, 
které Ústecký kraj dál potřebuje.  
Aby byla udržena potřebná síť 
sociálních služeb, musí se tento výpadek dotací bezpodmínečně 

dofi nancovat. Jedná se napří-
klad o provoz azylových domů,“ 
vysvětlil Martin Klika. Ten dále 
upozornil na to, že v Ústeckém 
kraji přibývá sociálně vylou-
čených lokalit a síť sociálních 
služeb je proto nutné posilovat. 
„Ministerstvo na Ústecký kraj 
nemůže pohlížet stejnou opti-
kou jako na ostatní kraje. Pro 
nás a pro Moravskoslezský kraj 
musí vzhledem k obtížné situaci 
v obou krajích, vysoké nezaměst-
nanosti a kumulaci sociálně sla-
bých obyvatel platit jiná pravidla 
pro přidělování peněz na sociální 
služby. Oba kraje by měly být 
oproti ostatním krajům v  této 

oblasti zvýhodněny,“ doplnil 
Martin Klika. Ústecký kraj má 
do roku 2017 schválený Střed-
nědobý plán rozvoje sociálních 
služeb. Každoročně bude vytvá-
řen akční plán sociálních služeb, 
který bude informace střed-
nědobého plánu aktualizovat. 
„V  praxi to znamená, že pokud 
zjistíme potřebu některých soci-
álních služeb, které v kraji chybí 
nebo jsou kapacitně nedostaču-
jící, pak navýšíme v  této oblasti 
fi nancování a naopak. Můžeme 
aktuálně podporovat konkrétní 
sociální služby v  kraji dle oka-
mžité potřeby. Můžeme být pruž-
nější. Potřebujeme ale podporu 
státu a navýšení fi nancování so-
ciálních služeb pro kraj,“ doplnil 
Martin Klika. V rámci Středně-
dobého plánu sociálních služeb 
bylo nově ustoupeno od členě-
ní podle cílových skupin. Plán 
je rozdělen do 8 regionů podle 
okresů s tím, že okres Děčín je 
rozdělen vzhledem ke své veli-
kosti a specifi cké charakteristice 
na ORP Děčín a Šluknovský vý-
běžek.  Přestože byl plán struk-
turován po regionech, obsahuje 
ve společné části služby s celo-
krajskou působností a základní 
linie rozvoje služeb v kraji, ze-
jména síťování služeb.  (pur)

Všechno, co chcete vědět 
o Litvínovu, najdete na tabulích

Ústecký kraj: Státe, potřebujeme 
víc peněz na sociální služby

Infotabuli najdete i u Citadely.

LITVÍNOV - Ve středu 15. dubna 
vystoupí v litvínovské Citadele 
známý český písničkář Jaroslav 
Hutka. Koncert se uskuteční v 
rámci akce Hudební sklepy 2014 
/2015 pod záštitou fi rmy Tulla-
more DEW. 

Jaroslav Hutka je známý také 
jako spisovatel, básník a fejeto-
nista. Studoval na SUPŠ v Praze. 
Od roku 1966 působí jako pís-
ničkář. Je spoluzakladatel sdru-

žení Šafrán. V letech 1978–1989 
žil v Nizozemí a Německu. Spo-
lu s Vladimírem Mertou patří 
k prvním a předním folkovým 
zpěvákům a kytaristům. Je au-
torem adaptací moravských li-
dových písní, původní písňové 
tvorby a sbírek prózy. Od roku 
2000 vydává ve vlastním na-
kladatelství Samopal. Koncert 
Jaroslava Hutky začíná v 19:30 
hodin, vstupné 150 Kč. (red)

Jaroslav Hutka 
v Litvínově
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Knihkupectví u Knihomila
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

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 14: „PŘÍLIŠ POZDĚ“ Výherci: Jan Dragon (Most), Jana Farská (Most), Kateřina Koutníková (Most)

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

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto 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
 ■ Po dvojčátkách miminkách 

nabízím pěknou výbavičku od 
nejmenších velikostí do 6 měsíců, 
dvojmo, levně, možná dobírka. Te-
lefon: 776 134 971

 ■ Prodám zánovní lednici, záru-
ka ½ roku. Cena 1 500 Kč. Telefon: 
737 652 705

 ■ Prodám pokojovou dekorativ-
ní květinu zamiokulkas, 36 výho-
nů, je zdravá, lesklá, rovnoměrně 
rostlá, průměr 1,8 m, vhodná do 
hotelů, hal, zimních zahrad, úřadů, 
cena 1 400 Kč. Telefon: 607 157 
469

 ■ Prodám zvětšovák na foto – 
Optimus 6x6 – 800 Kč, leštičku 
na foto – 500 Kč, rámeček na foto 

 NOVINKY

Vzpomínky na jednu vesnickou tanco-
vačku – Hájíček J. 
Modré z nebe – Roberts N.  
Bílá žena – Woodová B.  
Neznámý soupeř – Patterson J.  
Jako můry za světlem – Veselá V. 

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vášnivý svůdník – Laurenová Ch.  
Na co Alice zapomněla – Moriarty l. 
Skleněný vrch – Niedl F.   
Láska nehezká – Sobota R.   
Deníček moderního fotra – Landsman 
D. 

 ROZPIS NOVINEK

Vzpomínky na jednu 

vesnickou tancovačku 

Dějištěm sedmnácti povídek, které 
autor napsal v průběhu let 1995—
2014, je jihočeský venkov. Většina 
příběhů z tohoto povídkového výboru 
jsou všednodenní lidská mikrodrama-
ta, někdy jde více o zachycení nálady 
a atmosféry, jindy o odvyprávění pří-
běhu nebo o záznam životního pocitu 
či zkušenosti. Čtenář tak v textech 
objeví podzim v krajině, jaro a kvetou-
cí trávy, žhavé léto, vánoční příběhy 
i povídky o vesnickém fotbale. V ně-
kolika povídkách se Hájíček dotýká 
témat, ke kterým se později vrátil ve 
svých románech.
 
Modré z nebe  

Avery vlastní pizzerii přímo naproti 
rekonstruovanému hotelu, takže 
může jeho proměnu sledovat takřka v 
přímém přenosu a obdivovat i kvality 
puntičkářského Owena, který má na 
dodržení termínu otevření lví zásluhu. 
Je pravda, že spolu kdysi chodili a že 
na něj Avery občas – no dobře, tak 
často – myslí, ale aby si ji Owen zno-
vu získal, musel by se hodně snažit. 

– 200 Kč, spínací hodiny, lampa, 
vývojnice – vše za 400 Kč. Telefon: 
604 740 186

 ■ Prodám zvětšovák Optimus 
6x6, taštičku na foto, rámeček na 
foto, spínací hodiny, vývojnice, 
lampu – vše za 1 600 Kč. Telefon: 
604 817 513

 ■ Hledám Kristýnu Tokárovou, 
ať se mi ozve nebo přijede do 
Mariánských Radčic. Telefon: 721 
033 089. Kristýnko, chtěla bys 
u mě žít? Pokud to budeš číst? 
Budeš se mít moc dobře. A moc 
dobře mě znáš. Žila jsi u mě i s 
tvou maminkou Hankou. Já tě 
mám moc rád. Furt! Udělal bych 
pro tebe vše. Přijeď! Jaroslav G. 
(ale jen SMS). PS: Kristýnka je z 
Litvínova

 ■ Funkční elektrický šicí stroj 
Veritas dám za odvoz. Volejte: 725 
918 778 – Most

 ■ Prodám malou elektrickou 
pračku na 2 kg prádla, výborná do 
malého bytu – chatu, málo použí-
vaná. Telefon: 605 842 564. Cena 
900 Kč

 ■ Prodám rybařinu, pruty, navi-
jáky, sak na pruty, rybářské křeslo, 
brašnu a jiné rybářské potřeby. 
Levně. Telefon: 605 842 564

 ■ Koupím lednici s mrazákem. 
Telefon: 720 618 359

 ■ Nabízím velmi hezké oblečení 
pro miminko, včetně výbavičky do 
porodnice, neutrální, cena doho-
dou. Telefon: 739 816 462

 ■ Prodám myčku nádobí, roz-
dělovač cukroví, chlebník, džbán, 
prošívané deky, barevný televizor 
+ ovladač, dámské boty – zimní 
a letní číslo 5, rybářské vybavení, 
videokameru Sony, vysílačky – do-
sah 10 km, dámské horské kolo, 
2x repro, klec pro drobné ptactvo, 
lednici s mrazákem, nákladní vo-
zík za osobní automobil, 6x břitva 
pro holiče, megafon a jiné věci dle 
dotazu. Telefon: 607 656 863. Ceny 
dohodou

 ■ Budoucí mamince nabízím na 
jaro a léto pro miminko oblečení, 
velikost 0-6 měsíců, moderní, vše 
jako nové, domluva. Telefon: 737 
843 626

 ■ Prodám zvětšovák na fotogra-
fi e Openus 6x6, 1 000 Kč, leštička 
na foto – 600 Kč, rámeček na veli-
kost foto – 200 Kč, spínací hodiny 
+ lampa + vývojnice. Info: redakce

 ■ Prodám Listy ČR 1993-2000, 

známky Slovenska 1993-2000 no-
minál. Trubky průměr 43 x 1 500 
mm – 8 ks, dvířka kovová s rámem 
k udírně 350 x 700 mm, ladicí klíč 
na piano. Telefon: 723 467 644

 ■ V Mostě prodám 2 velké poko-
jové 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

BYTY, DOMY
 ■ Koupím 1+1 s balkonem v 

Mostě. Volejte: 775 279 229
 ■ V Mostě ve vile pronajmu sluš-

ným pracujicím lidem byt 100 m2, 
s balkónem a zahrádkou – dlouho-
době. Nájem 7 500 Kč, 1 x kauce + 
energie, elektrické topení, kachlo-
vá kamna. Telefon: 607 277 880, 
725 832 585

 ■ Prodám byt 1+1 v OV, cena do-
hodou, nutno vidět. Telefon: 602 
704 829, 606 657 629

 ■ Prodám byt 0+1, pro jednu 
osobu, 4x4 m, s balkonem. Cena 
dohodou. Nízký nájem. Litvínov 
– centrum města, vedle Elka. Tele-
fon: 728 178 902

 ■ Prodám pozemek na stavbu 
chaty/RD v Nové Vsi v Horách, 700 
m2, inženýrské sítě na hraně, elek-
tro, 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. ho-
dině 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. Te-
lefon: 602 199 000

SEZNÁMENÍ
 ■ 39/150 cm, baculka, hledá pří-

tele, kamaráda pro společně strá-
vené volné chvíle. Z okolí Mostu, 
nekuřáka, jen vážně, ne fl irt. Tele-
fon: 721 464 015

 ■ Důchodce 81/170, hledá ženu, 
nekuřačku, která je sama a chce 
dožít život ve dvou, z Mostu ŘP 
vítán, není podmínkou. Setkání 
napoví. Telefon: 732 561 282

 ■ Vdova z Mostu hledá partnera 
do 70 let, nekuřáka, najdu? Tele-
fon: 733 733 924

 ■ Pro přítele, nekuřák, 68 let, 
s vlastním bytem, bez závazků. 
Ostatní ústně. Telefon: 607 552 
529

 ■ Chceš si užít život a chybí ti pří-
telkyně? Zavolej na telefon: 737 
734 456, blondýnka 56/160/65, 
Meziboří, Litvínov a okolí

 ■ Parťáka na dovolenou a při 
vzájemných sympatiích možný i 
vztah, hledá žena 61/165/55, ne-
kuřačka. Více při osobním setkání. 
Telefon: 732 558 618

 ■ Hledám touto cestou paní do 
50 let, milou, nehádavou, mně je 

50 let, vyšší postavy, pracuji, ne-
kouřím, nepiji. Setkání napoví. Te-
lefon: 731 181 847

 ■ Po přestěhování do Mostu 
bych se rád seznámil s hodnou 
dívkou, je mi 24 let, 185 cm vyso-
ký, obchodní akademie, pohodo-
vé 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

AUTO, MOTO
 ■ Máte-li nevyužité osobní auto 

a jste-li ochoten ho občas půjčit, 
dohoda a seriozní jednání Litví-
nov. Telefon: 724 772 392

VZPOMÍNKA
 ■ Dnes 10. dubna 

tomu jsou tři roky, 
kdy nás navždy 
opustil pan Bohu-
mil Ott. S láskou a 
úctou vzpomínají 
manželka, dcery s rodinami, vnuci 
a vnučky s rodinami a také sestry a 
bratři s rodinami a ostatní příbuz-
ní. Moc nám scházíš. Prosíme, kdo 
jste ho znali, vzpoměňte s námi. 
Děkujeme

 ■ Již jsou tomu 3 roky, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná 
Marie Karochová. Opustila nás po 
těžké nemoci, při nedožitých 73 
let. Pracovala v pekárně v Mostě 
– Velebudicích. Toho, kdo ji znal, 
prosím o vzpomínku. Vzpomíná 
manžel a syn Jiří s rodinou

Poklona je jako mince. 
(TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
10. 4 od 19 hodin TŘI V TOM (derniéra)
Autor: JAROSLAV VOSTRÝ. Režie: Kateřina Dušková. Jsme tři, jsme v tom! Co teď? Hra, 
která pro svou ztřeštěnost a vtipnost stále patří k nejoblíbenějším comediím dell´arte u 
nás. Starý Ubaldo chce výhodně provdat dcery. Ty ale ještě před svatbami otěhotněly a 
aby toho nebylo málo, otěhotněla i jejich služka - tři v tom. Podaří se dívkám uchovat celou 
záležitost v tajnosti i ve chvíli, kdy se kolem potulují jejich milenci? Zvláště pak, jsou- li 
nuceny předstírat nemoc, z níž se je nic netušící otec snaží vyléčit? Vstupné 150 a 170 
Kč. Délka představení je 150 minut. 

12. 4. od 18 hodin KLEVETĚNÍ II (scéna pod točnou)
Návrat oblíbeného pořadu herečky Reginy Razovové a jejích přísně utajených hostů. 
Vstupné: 70 Kč, pro členy KPD: 50 Kč.

16. 4. od 19 hodin TÁTA - ONE MAN SHOW
Autor: B. H. THORSSON. Světově úspěšná divadelní komedie o mužích a ženách, ve které 
se každý najde aneb Humorná zpověď novopečeného otce. Večer plný dobré nálady a 
humoru zaručený! V hlavní roli se na vás těší herec a táta v jednom: Roman Pomajbo. 
Nevhodné pro diváky do 15 let. Vstupné: 250 Kč. Délka představení: 80 minut bez pře-
stávky. 

28. 4. od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Autor: B. COMDEN- A. GREEN- N. H. BROWN- A. FREED. Režie: Pavel Ondruch. Nejúspěš-
nější představení loňské sezóny, které zvítězilo v Ceně diváka. Slavný swingový muzikál, 
v němž nechybí tanec, zpěv ani láska. Vstupné 180 a 200 Kč. Délka představení180 
minut.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
11. 4. od 10 hodin AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ (volné)
Představení Divadla rozmanitostí Ať žijí duchové je inscenováno volně podle všem známé-
ho fi lmu. Divadlo ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém 
kabátě. Divák, a nejen dětský, uvidí na vlastní oči neuvěřitelná kouzla, uslyší živě hranou 
hudbu a zpívající i tancující loutky a herce. Vznikne podívaná pro děti, táty, mámy a vůbec 
všechny, kteří se budou chtít zasmát, pobavit a ti starší třeba i trochu zavzpomínat.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
16. 4. od 17.30 hodin MRAZÍK
Charitativní představení pro oběti konfl iktu na Ukrajině, především děti. Výpravná čino-
herní pohádka na motivy Erdmanova scénáře k proslulému fi lmu o Nastěnce a Ivánkovi, 
hloupé Marfuše a zlé maceše, o dědu Mrazíkovi a dědečku Hříbečkovi a zlé Ježibabě, ale 
také o tom, že láska a dobrota vždycky zvítězí nad zlobou a nenávistí. Vstupné 80 Kč.

CITADELA LITVÍNOV
12. 4. od 16 hodin POHÁDKY NA DOBRÝ DEN
Pohádková skládanka výpravných pohádek čerpajících z klasických motivů – O veverce 
a červíku Napucánkovi, Mlsná princezna… Pro děti od tří let, délka představení 55 minut. 
Vstupné 70 Kč.

15. 4. od 19.30 hodin JAROSLAV HUTKA
Koncert. Narozen roku 1947. Český písničkář, spisovatel, básník a fejetonista. Studoval 
na SUPŠ v Praze. Od roku 1966 působí jako písničkář. Spoluzakladatel sdružení Šafrán. 
1978–1989 žil v Nizozemí a Německu. Spolu s Vladimírem Mertou patří k prvním a před-
ním folkovým zpěvákům a kytaristům. Autor adaptací moravských lidových písní, původní 
písňové tvorby a sbírek prózy. Od roku 2000 vydává ve vlastním nakladatelství Samopal. 
Vstupné 150 Kč. 

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A 
PROŘEZÁVKY STROMŮ, 

LEVNĚ! 
Tel: 774 931 796 

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548
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Fotbalisté nastoupí 
proti Olomouci

Sigma Olomouc bude dal-
ším domácím soupeřem fot-
balistů FK Baník Most 1909. 
Ti se představí na trávníku 
Fotbalového stadionu Josefa 
Masopusta proti svému pro-
tivníkovi z  čela druholigové 
tabulky v  neděli 12. dubna 
od 16.00 hodin. 

Házenkářky jasně 
vyhrály domácí duel

Tým DHK Baník Most, 
populární Černí andělé, vy-
hrál další domácí zápas na 
palubovce mostecké spor-
tovní haly. V  utkání s  Vese-
lím zvítězil 31:20, po poloča-
se 16:10. V  tabulce interligy 
nadále Baník zůstává na dru-
hém místě. 

Litvínov jede, Macko 
dal všechny góly

V dalším kole krajského 
přeboru porazil FK Litvínov 
svého soupeře z  Neštěmic 
4:1, po poločase 3:0. Všech-
ny čtyři branky vítězů vstřelil 
Macko. Nadále přesvědčivě 
drží vedoucí příčku v  tabul-
ce. Před druhým FK Louny 
má náskok šesti bodů. 

Hokejistky jsou třetí 
v republice

Ženské družstvo Litvínova 
zvládlo svůj poslední zápas 
sezony, když v něm dokáza-
lo rozdrtit tým Brna vysoko 
13:3 a sezonu tak zakončí 
bronzem. Nejlepší hráčkou 
tohoto zápasu se stala Klá-
ra Chmelová, která v utkání 
zaznamenala pět gólů a tři 
asistence! 

Fotbalistky Souše 
porazily Pavlíkov

V dalším utkání Divize 
A žen, porazil celek fotba-
listek Baníku Souš hostující 
SK Pavlíkov. Vítězství bylo 
těsné 3:2, když v  poločase 
Souš vedla 2:0. Všechny tři 
branky domácích vstřelila 
Polívková. Dvě ze hry a jed-
nu z nařízené penalty. 

Malá kopaná 
pokračovala pátým 

kolem
Mostecká liga malé ko-

pané má za sebou 5. kolo. 
Výsledky: FC Boe United - 
Hospoda ULITA 1:14 (0:8), 
FC Kanec - Bridge City 6:2 
(4:1), FC Levels - Old Bridge 
2:5 (0:3), proOFFICE - Gam-
blers Most 3:8 (2:2), Inse-
minátors FC - FC Gunners 
Most 13:3 (7:2).

Baník Most U19 
porazil Benešov po 

penaltách
Až po penaltovém rozstře-

lu si mohli nejstarší doros-
tenci FK Baník Most 1909 
připsat vítězství v  dalším 
kole České ligy. Na domácím 
hřišti hostili Benešov a po 
výsledku 1:1 v  normálním 
čase vyhráli na penalty 3:2. 
Další utkání hrají na Slávii 
Praha.     (jak)

LITVÍNOV – Město z pod úpatí Krušných hor je na nohou! Hokejisté 
zdejšího extraligového HC Verva si totiž po dlouhých 19 letech za-
hrají fi nále nejvyšší hokejové soutěže.

Stane se tak poté, co Litvínov 
v semifi nále po pětizápasové sé-
rii vyřadil Kometu Brno a jme-
noval se tak do role prvního fi -
nalisty. Na svého soupeře, který 
vzešel z  duelu Oceláři Třinec – 
Sparta Praha, čekal do pondělí, 
kdy o svém postupu do fi nále 
rozhodl tým ze severní Moravy. 

„Bylo to infarktové utkání. 
Chtěli jsme do zápasu vstoupit 
lépe, ale Brno bylo dobře nachys-
tané. Není jednoduché udělat 
poslední krok. Nemáme mužstvo 
celkově až tak zkušené a dnes to 
bylo trochu znát, řada kluků ta-
kový zápas nikdy nehrála. Máme 
samozřejmě zkušené hráče, ale 
i ty, kteří to zažívají poprvé v ži-
votě. Pro nikoho to nebylo jedno-
duché a ze začátku mi připadalo, 

že nás to svazovalo. Posledních 
pět minut první třetiny už jsme 
se ale zvedli a začali mít lepší 
pohyb. Bylo to vyrovnané utkání, 
mohly ho rozhodnout přesilovky, 
ale nerozhodly. Přežili jsme dva-
krát klinickou smrt! Jednou v zá-
kladní hrací době Petr Ton dal 
v přesilovce snad břevno a pak 

v prodloužení, kdy to tam Martin 
Ručinský dvakrát chytil. On má 
talent na všechny sporty a dnes 
ukázal, že by byl i dobrý brankář. 
Bylo neuvěřitelné, co jsme pře-
stáli. Říká se v hokeji: nedáš- do-
staneš, a my byli šťastnější,“ řekl 
k poslednímu duelu s Kometou 
litvínovský trenér Radim Rulík.

Finálové série začíná o víken-
du na ledě Třince. Do Litvínova 
se přesune ve středu 15. dubna. 

(jak)

PRAHA - Během svátečního 
víkendu uspořádal plavecký 
klub Olymp Praha již 47. roč-
ník Velikonočních závodů na 
pětadvacítce v  Radlicích. Lit-
vínovští plavci vyrazili v počtu 
sedmi plavců bojovat o cenné 
kovy za účasti dvaadvaceti 
plaveckých oddílů napříč re-
publikou.

Svými výkony opět nezkla-
mala a potvrdila tak vynikající 
formu dvě děvčata, a to Anna 
Haselbergerová (2002) a Ka-
mila Javorková (2004), které již 
tradičně přivezly do Litvínova 

medaile ze svých závodů. Hasel-
bergerová byla třikrát stříbrná 
na tratích 100 m motýl, 100 m 
znak a 200 m znak a bronzová 
dohmátla v závodě 200 m polo-
hový závod. 

Javorková si stejně jako její 
starší kolegyně doplavala tři-
krát pro stříbro v  závodech na 
100 m znak, 100 m polohový 
závod a 200 m polohový závod 
a bronzová skončila na znako-
vé dvoustovce. Pro bronz si ve 
své kategorii doplaval i Ond-
řej Wohl (2001) na trati 100 m 
prsa.  (has, jak)

LITVÍNOV - Díky úspěšně zvládnuté oblastní části Zimního halové-
ho poháru se kvalifi kovaly národní házenkářky Baníku Most NH do 
celorepublikového fi nále, které uspořádal KNH Litvínov ve sportov-
ní hale u Koldomu. 

Turnaj bez ztráty bodu vyhrá-
la mostecká děvčata, která svůj 
úspěch podpořila také v rámci 
individuálního ocenění, kde 
byla vyhlášena coby nejlepší 
obránkyně kapitánka Baníku, 
Tereza Svobodová. 

O vítězství Baníku Most NH, 
před stříbrným celkem TJ Přeš-
tice, se zasloužila sestava: 

Tereza Svobodová, Anežka 
Horáková (20 gólů), Eliška Vo-
lenová (9), Tereza Kempfová 
(17), Natálie Minárová (2), Nela 
Příbrská, Veronika Kristlová 
(6), Adéla Borlová (7), Natálie 
Arandělovičová, Nikola Fílová, 
Cecílie Michalská, Barbora Lin-
hartová, Lenka Rezková, Anna 
Jitka Dvořáková, Veronika Leš-
ťanová. Trenéři: Lenka Waltero-
vá, Jiří Walter, Vít Jezbera.

Tímto úspěchem nejen pro 
mosteckou, ale celou severo-
českou národní házenou, bylo 
ukončeno defi nitivně zimní ob-
dobí národní házené. Následně 
vypuknou jarní bitvy v rámci 
oblastního přeboru, starší žačky 
budou v akci v sobotu 11. dubna 
v Žatci, na mosteckém hřišti se 
ve stejný den představí v turnaji 
starší žáci. 

„Byla jsem až překvapená, jak 
to šlo vcelku lehce. Tedy až na 
ty Přeštice, kde to bylo naprosto 
vyrovnané, ale ani jednou jsme 
je nepustili do vedení a udržova-
li si minimálně jednobrankový 
náskok,“ začala ohlédnutí za 
turnajem trenérka Lenka Wal-
terová s tím, že ještě s Krčínem 
hrály její svěřenkyně v počátku 
náročnější utkání. „Protože nám 

hořela jedna strana obrany, ale 
potom jsme přesunuli Anežku 
Horákovou z útoku dozadu, do 
útoku místo ní šla Adéla Borlová 
a během pěti minut tam vypáli-
la čtyři veledůležité góly. Prostě 
zápas, ve kterém se ukázalo, jak 
důležité je míti Adélu. Jeli jsme 

se 14 hráčkami do pole a jed-
nou brankářkou. Holky hrály 
opravdu výborně, musím říct, 
že to zlato je zasloužené. Chví-
lemi jsem si říkala, jestli nejsem 
ve snu, když si holky na 15 až 
20 metrů ve sprintu přesně při-
hrávají, mají o sobě absolutní 

přehled na brankovišti. Prostě 
masakr. A zadek? Tereze Svobo-
dové na bekovi není co vytknout, 
o tom svědčí i ocenění nejlepší 
obránkyně. Dva roky po sobě, 
což je naprostá bomba! Natálka 
Arandělovičová, taky výborná 
a díkybohu, že nám ještě rok ve 
starších zůstane. Nikola Fílová 
měla hodně výpadků až pro-
padáků, ale zároveň i výborné 
momenty. Snad se ten poměr 
v průběhu jara navýší na straně 
výborných zákroků. Nela Příbr-
ská v bráně také super, na to že 
chodí jak Joff rey, z jedné nohy 
se nemůže vůbec odrazit a 3/4 
zápasu probrečela v bolestech. 
U ní jen musíme zapracovat na 
výhozech do dálky, abychom 
maximálně využili naši největší 
devízu, a to jsou bleskové pře-
chody v podání Terezy Kempfo-
vé, Anežky Horákové a Elišky 
Volenové,“ řekla dále k  turnaji 
a výkonům jednotlivých hráček 
trenérka.  (kne, jak)

Starší žačky Baníku Most NH vyhrály halové MČR v národní házené

j

v

Haselbergerová 
s Javorkovou a Wohlem 

přivezli medaile 
z pražského Olympu

LITVÍNOV – Florbalisté SK Bivoj Litvínov rozehráli fi nále I. fl orbalo-
vé ligy. Sérii o účast v extralize s FBC Start98 Praha rozehráli dvěma 
domácími zápasy. 

První vyhráli 8:5, zatímco 
v  druhém už byli neúspěšní, 
a tak se fi nále stěhuje do hlavní-
ho města za stavu 1:1 na zápasy. 

1. utkání: SK Bivoj Litvínov - 
FBC Start 98 Praha 8:5. Branky 

a asistence SK Bivoj: 6. Krejčí 
(Chládek), 20. Skalitz (Plomer), 
25. Hertl (Hulič), 44. Hocelík 
(Plomer), 52. Hertl (Hulič), 56. 
Skuhrovec (Hulič), 57. Hocelík 
(Hulič), 60. Hocelík (Kropáček).

2. utkání: SK Bivoj Litvínov – 
FBC Start 98 Praha 6:8. Branky 
SK Bivoj: 10. Černý, 20. Ska litz, 
22. Kropáček, 45. Kašpárek, 
50. Skalitz, 54. Hulič – 6. Stej-
skal, 14. Šišma, 14. Pražák, 17. 
Haspeklo, 32. Kropáček, 34. Ki-
prov, 49. Štyler, 58. Vavro.

(jak)

Bivojové jedou bojovat do 
Prahy za stavu 1:1 na zápasy

Litvínov si to ve fi nále 
extraligy rozdá s Třincem

Rozpis jednotlivých zápasů fi nále Tipsport extraligy 2014/2015:
11. dubna: Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov  (od 15.00)
12. dubna: Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov  (17.20)
15. dubna: HC Verva Litvínov – Oceláři Třinec  (17.20) 
16. dubna: HC Verva Litvínov – Oceláři Třinec  (17.20)
19. dubna: Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov  (18.20)
21. dubna: HC Verva Litvínov – Oceláři Třinec  (18.20)
23. dubna: Oceláři Třinec – HC Verva Litvínov  (17.20) 

LITVÍNOV – Již druhý ročník přá-
telského utkání v ledním hokeji 
mezi bývalými mistryněmi ČR v 
ledním hokeji žen a současnými 
bronzovými hráčkami naší nej-
vyšší hokejové ligy z Litvínova 
se uskutečnil na Zimním sta-
dionu Ivana Hlinky v Litvínově 
uplynulou sobotu. 

Zápas černožlutých skončil 
remízou za stavu 7:7. V sesta-
vě exmistryň byli také rodinní 
příslušníci, trenéři, přátelé a fa-
noušci. Na konci se rozdávaly 
symbolické medaile. Utkání 
přihlížel i současný generální 
manažer HC Verva Litvínov 
Robert Kysela, který absolvoval 
i závěrečné focení. Góly žlu-
tých: Duben, Krejčová, Raucho-
vá, Smetanová, Kornalíková, Fe-
dorišková, Fidrmucová. Sestava 

žlutých (ex mistryně): Gabriela 
Konopková, Dagmar Raucho-
vá, Michaela Krejčová, Simona 
Fedorišková, Edita Smetanová, 
Daniela Kornalíková, Hana Va-
lešová, Petra Zíbarová, Magda-
léna Müllerová, Hana Fidrmu-
cová, Zuzana Vitochová, Petra 
Sabolová, Alena Tydlitátová, Jan 
Duben, Lukáš a Jan Valešovi. 
Góly černých: Chmelová 2, Be-
ránková 2, Horáková 2, Němec, 
Lukáš 1. Sestava černých: Petra 
Beránková, Klára Chmelová, 
Natálie Bublová, Nikola Nová-
ková, Michaela Jurčová, Vero-
nika Prátová, Nela Punčochářo-
vá, Markéta Vlachová, Debora 
Bartošová, Denis Fosek, Jan Se-
merád, Bronislav Kornalík, Jiří 
Smetana, Lukáš Němec, Štěpán 
Ruml, Zdeněk Němec.  (sol)

Stará garda se utkala 
s mladou generací 

už podruhé
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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 ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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KRUŠNÉ HORY – Přestože v horách ještě leží sníh, zimní sezóna už 
defi nitivně skončila. V  Krušných horách i podhůří už můžete na-
vštěvovat akce, které nemají se zimou nic společného. Sezóna kol a 
pěší turistiky, městských slavností a víkendových výletů je u v plné 
parádě.

Destinační agentura Krušné 
hory letos zahájila letní turi-
stickou sezónu napříč 
destinací. Stěžejní 
akci pro zahájení 
turistické se-
zóny je oslava 
130. výročí 
zprovoznění 
M o l d a v s k é 
horské dráhy 
(také Krušno-
horská železni-
ce), která je připra-
vena na 16. května. 
Dráha představuje mistrov-
ství technického stavitelství 19. 
století, překonává hřebeny Kruš-
ných hor při významném pře-
výšení pomocí řady mostů a tu-
nelů.  Toto výročí si připomíná 
nejen Česká pošta vydáním pří-
ležitostné poštovní známky, ale 

i místní spolky - Českojiřetínský 
spolek, Klub přátel krušno-

horské železnice, Přá-
telé historie Litví-

novska a HGV 
R e c h e n b e r g -
-Biene-

n m ü h l e , 
spolu s Des-
tinační agen-
turou Krušné 
hory, za partner-
ství měst a obcí po-
dél trasy dráhy. Na 16. 

května se připravuje řada akcí 
v rámci „Roku moldavské drá-
hy“, spojená se slavnostní jízdou 
historického vlaku. S akcí souvisí 
také, výstava v Domě porcelánu 
s modrou krví v Dubí s témati-
kou 130 let Moldavské horské 
dráhy, která se zahajuje vernisáží 
13. května.

Letní turistickou sezónu v de-
stinaci Krušné hory jako první 

zahájili na Lesné Krušno-
horským velikonoč-

ním jarmarkem 
„Pojďte s námi 

na koledu“. 
Postupně se 
pak v měs-
tech Pod-
krušnoho-
ří konají 
celoměst-

ské akce. 
26. 4. Most 

c y k l o j í z d a , 
start z 1. náměs-

tí v 11:00. Účastníci 
mají na výběr dvě trasy  - 

kratší (20 km) a delší (35 km). 
Cíl obou tras je u kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v Mostě, 
kde je pro cyklisty připraven 
doprovodný program a mož-
nost občerstvení.

25. - 26. 4. Chomutovské slav-
nosti a 40. let ZOO parku, Pod-
krušnohorský Zoopark Stará 
Ves. Koncert Sto zvířat, rytířský 
turnaj, historie hrou pro děti, 
ohnivá show, divadélko pro malé 
i velké, kejklíři, komedianti.

1. 5. Chomutovský dragon 
Cup, již 7. ročník závodů dra-
čích lodí o pohár primátora 
města Chomutova

1. 5. Valdštejnské slavnos-
ti v  Litvínově, příjezd pánů 
z  Valdštejna, dobový jarmark,  
rytířské turnaje, doprovodný 
program

2. 5. Most na konci války, při-
pomínková akce k 70 letům od 
ukončení druhé světové války 
v prostoru mezi přesunutým dě-
kanským kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie a Mosteckým je-
zerem. Na návštěvníky čeká vel-
kolepá podívaná, v níž nebude 
scházet ani dynamická ukázka 
bojiště s útočící spojeneckou ar-
mádou. Diváci tak budou svěd-
ky ústupu německého oddílu, 
a to vše s použitím autentické 
válečné techniky. (pur)

130. výročí Moldavské horské dráhy
Program 16. května:

Výjezd historického vlaku z
Mostu – 10.25 hodin / Teplice – 10.25 hodin
Litvínov zastávka 10.45 hodin
Louka u Litvínova 10.50 – 11. 10 hodin spojení obou vlaků 

z Mostu a Teplic
Lom – 11.15 hodin
Osek město – 11.20 – 12. 10 hodin– Křest poštovní známky 

s tématikou Moldavské horské dráhy
Horní Háj – 12.15 hodin
Hrob – 12.20  hodin – Doboví prodejci
Střelná v Krušných horách – 12.25 hodin
Dubí - 12.40 – 12.55 hodin – doprovodný program výstava 

k historii moldavské horské dráhy
Mikulov -  13.10 hodin
Moldava – 13. 20 hodin – doprovodný program prezen-

tace Destinační agentury Krušné hory plus ostatních des-
tinačních agentur, regionálních potravin, představení Kozí 
a Švestkové dráhy.

Kyvadlová doprava autobusy dvěma směry 
První směr - Den otevřených dveří Flájské přehrady – sou-

vislost s moldavskou dráhou je v tom, že při stavbě přehra-
dy byl stavební materiál dopravován moldavskou dráhou na 
Moldavu, odtud lanovkou na Fláje.

Druhý směr – Muzeum Hermsdorf-Rehefeld

K letní sezóně patří 
cykloturistika 

Největší pozornost v oblas-
ti cykloturistiky v Krušných 
horách budí bezesporu Kruš-
nohorská magistrála vedoucí 
po celém hřebeni Krušných 
hor od děčínského Sněžníku 
přes Klínovec podél česko-ně-
mecké hranice, která nabízí 
obrovský potenciál pro rozvoj 
cestovního ruchu. V turistické 
sezóně 2015 nabídne Ústecký 
kraj jedinečný cykloturistický 
produkt a to projekt „Cyk-
loregion Krušné hory – pro-
pojení nadregionálních cy-
klotras v česko – německém 
Krušnohoří“, který propojuje 
„Krušnohorskou cykloma-
gistrálu“ se sousledně běžící 
dálkovou cyklotrasou na ně-
mecké straně hranice „Saská 

středohoří“. Hlavním cílem 
projektu byla dostavba dálko-
vých cyklotras na české a ně-
mecké straně, které sousledně 
kopírují hranici v Krušnohoří 
a dále vybudování přeshra-
ničních propojek. Nový cyk-
loregion tak nabízí téměř 600 
kilometrů okružních cyklotras 
s pestrou škálou výletů pro 
náročné sportovce i „sváteč-
ní“ milovníky cykloturistiky, 
neboť u Děčína se napojuje na 
další páteřní cyklotrasu, a sice 
Labskou stezku. Projekt Cyk-
loregion Krušné hory je fi nan-
covaný z prostředků Evropské 
unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Programu 
Cíle 3.

Zima se loučí, letní 
sezóna v Krušných horách 

a v podhůří začíná


