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Francouz dostal laso, Litvínov smutní

Z jednání mosteckých
zastupitelů
Zastupitelé v Mostě drželi minutu
ticha a noví skládali slib, schvalovali
dotace na mládežnický hokej a diskutovali o ukončení smluv a spolupráce
městského architekta a advokáta.

LITVÍNOV – „Přijdeme o základní kámen dnešních úspěchů“, komentuje generální manažer HC Vervy
Robert Kysela odchod Pavla Francouze z litvínovského „áčka“ do ruské KHL. Po ukončení skvělé Francouzovy sezóny počítá vedení klubu o jeho uvolnění a hledá nového gólmana.
Hned několik lákavých nabídek dostal brankář
litvínovské Vervy Pavel Francouz. „Dostal několik
nabídek do KHL. Je velmi pravděpodobné, že se

po ukončení sezony dohodneme a odjede do Ruska,“ potvrdil, pro fanoušky litvínovského hokeje
smutnou zprávu, Robert Kysela. Pavla Francouze

označil generální manažer za suverénně nejlepšího brankáře celé extraligy, a to již dvě sezóny po
sobě. Podle něj je pětadvacetiletý gólman, pocházející z Plzně, základní stavební článek dnešních
úspěchů litvínovské Vervy.
(Pokračování na straně 6)
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Proč porodnice? Začíná
tam život!
Vršanská uhelná věnovala v letošním
roce finanční dar na rekonstrukci
mostecké porodnice. Proč porodnice,
vysvětloval generální ředitel společnosti Vladimír Rouček.
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Meziboří plánuje postavit
nad sjezdovkou rozhlednu
Na svém posledním jednání se mezibořští zastupitelé seznámili s bezpečnostní situací ve městě, mimo jiné
schválili změnu jednacího řádu a nákup serveru pro kamerový systém.
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Mostecké kruháky
chloubou i ostudou
Mostecké kruháky se letos budou
upravovat a vylepšovat.
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 Litvínovská Verva bude mít těžký úkol - najít druhého Francouze.

Ministryně práce
Tominová: „Za problémy
v Janově může město“
LITVÍNOV – Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová přijela Litvínovským
poradit, jak zvládnout situaci v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Doporučila více asistentů prevence kriminality, intenzivnější sociální práci a
cílené projekty ve spolupráci s Vládní agenturou
pro začleňování národnostních menšin. Město
podle ní také nevyužívá všech možností, které nabízí Úřad práce ČR.
„Do Litvínova jsem nepřivezla žádné převratné
novinky. Univerzální recept na to, jak si poradit
s nepřizpůsobivými obyvateli, kteří odolávají sociální pomoci, neexistuje. Jsou tu ale možnosti, jak

v sociálně vyloučených lokalitách pracovat. Hlavní
je spolupráce s Úřadem práce ČR, možnosti dotací v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Litvínov
může čerpat více peněz na veřejně prospěšnou práci
nebo na společensky účelná pracovní místa, dotace
na asistenty prevence kriminality nebo například
na domovníky. V jiných městech se právě domovníci osvědčili. Například Most využívá dotovaná
místa mnohem více,“ zhodnotila situaci v Litvínově ministryně. Vinu za situaci v Janově nedává ministryně práce a sociálních věcí nepřizpůsobivým
obyvatelům sídliště, ale samotnému městu.
(Pokračování na straně 9)

Foto: E. Beneš

Milí čtenáři
Mostecko prožívá nepřetrpřetržitou hokejovou euforii. Fenomenální tažení litvínovské
ké
Vervy však poněkud hatí
atí
zaječí úmysly brankářské
ké
hvězdy Pavla Francouze. Proč úspěšný klub
o svého gólmana nejspíš
co nevidět přijde a jaké
další změny se mají po
skončení letošní sezóny v klubu odehrát,
přinášíme v úvodním
článku. Do Litvínova
a na Meziboří zavítala
sociálně demokratická ministryně práce a sociálních věcí. Proč „poctila“ návštěvou zrovna tato dvě
města a za co podle ní může město Litvínov čtěte
pod titulkem: „Ministryně Tominová: Za problémy
v Janově může město.“ Když před šesti lety přišli
těžaři s myšlenkou „Uhelného safari“, možná netušili, jak populární tato atrakce bude. Uhelné Safari se otvírá už pošesté a opět je o něj velký zájem.
Kdy se s expedicemi do útrob uhelných dolů začne
a jak funguje objednávkový systém, zjistíte v článku
„Uhelné safari opět frčí na vlně zájmu“. V Mostě se
minulý týden po dvou měsících opět sešli mostečtí
zastupitelé. Proč bylo na zasedání poněkud dusno
a co všechno za nás námi zvolení vyřešili? Jak zamíchal kartami zaniklý mandát po nedávno zemřelém
JUDr. Vojtěchu Krejčířovi a jeden složený mandát
z řad sociální demokracie? To a mnohem víc čtěte
uvnitř čísla. Milovníci „Švestkové dráhy“ se svojí
oblíbené turistické lokálky dočkají i letos. Zprávy
máme dvě: dobrá je, že vlak na svou cestu vyrazí
tentokrát o něco dříve. Ta méně radostnější, že kvůli
opravě trati pojede jen do Lovosic. Potěšující zato
ale je, že beze změn zůstává výše jízdného. Poslední stranu tentokrát věnujeme putování po mosteckých kruhových objezdech. Kterými se město
může chlubit a naopak? Pokud máte v této souvislosti jakýkoliv námět, ať již pozitivní nebo kritický,
rádi jej uvítáme.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Zastupitelé drželi minutu
ticha a noví skládali slib
MOST – Dubnové zasedání zahájili mostečtí zastupitelé minutou
ticha za zesnulého zastupitele Vojtěcha Krejčíře (SMM). Poté skládali slib noví dva členové Zastupitelstva města Mostu. Řady Sdružení Mostečané Mostu doplnila zastupitelka Lucie Libecajtová. Josef Tancoš zase nahradil Karla Giampaoliho z ČSSD, který se svého
mandátu vzdal.

Benedikt plný
milovníků vína
MOST – Letos už po páté se na
mosteckém Benediktu sešli
milovníci vína. Proběhly zde
již tradiční Dny vína. Třináct vinařství představilo to nejlepší
ze svých sklepů. Nechyběly ani
francouzské lahůdky, sýry a
cukrářské výrobky.
Dny vína se konaly v Mostě
už po páté a každoročně se těší
většímu zájmu vinařů i návštěvníků. V celém prostoru mosteckého Benediktu se představilo
třináct vinařství. Z Dolního Rakouska přivezli své nejlepší víno
z vinařství Humer Weingut.
K ochutnání byla vína z Moravy,
ale také vína téměř místní, z vinařství Třebívlice. Ochutnávka vín a možnost si ta nejlepší

koupit a odvézt domů, přilákala
na Benedikt stovky milovníků
vína. Návštěvníci akce mohli
v anketě zvolit nejlepší vinařství, ale také nejsympatičtějšího
prodejce. Nejlepší víno: 1. místo
Mikrosvín – Muškát Moravský
2. místo Sing Wine – Irsai Oliver
3. místo Lahofer – Rulandské
šedé. Nejsympatičtější vystavovatel: Lahofer. Hodnoceny byly
také kolekce vín, která testovala
porota degustátorů. Jako nejlepší tři vyhodnotili tato vinařství:
1. Šebesta 2. Zapletal 3. Lahofer
K ochutnání bylo připraveno
více než 80 vín z Čech i Moravy.
K poslechu a dobré náladě již
tradičně hrála cimbálová kapela
Jirkovák.
(pur)

Jednání trvalo přes dvě hodiny. Občané na čtvrté zasedání
diskutovat tentokrát nepřišli.
Zato zastupitelé nešetřili ostrými názorovými přestřelkami
a střety. Hlasováním neprošel
například protinávrh zastupitelky Hany Jeníčkové na snížení
dotace z patnácti na deset tisíc
korun občanskému sdružení
Permoníček. Deset tisíc korun,
které měly být určeny na pozvánky Permoníčku, se zdálo
zastupitelce příliš. Zastupitel
a předseda klubu SMM Jan Syrový zase připomínkoval dotace
v komisi sportovní. „Je škoda, že
když umíme podpořit občanské
družení, které má sídlo v Praze,
na akci pro dospělé na Matyldě
- že na druhé straně nevyhovíme
řadě žádostí občanských sdružení
a spolků, které mají sídlo v Mostě a chtěly by peníze použít pro

děti,“ podotkl zastupitel Syrový.
Hana Jeníčková vznesla i další
protinávrh, a to na schválení
příspěvku společnosti Sestřičky
s.r.o. Most ve výši 21 tisíc korun
na zajištění terénní pečovatel-

Jednání přerušila jedna
přestávka před hlasováním k
poskytnutí dotace a uzavření
smlouvy se Sport Most, z.s.
ské služby. „Tento materiál jsme
podrobně řešili. Komise došla
k názoru, že tento subjekt, který
spadá pod město Most, je podporován a kryt dostatečně. Nebude
tedy zapotřebí dávat mu peníze
ještě zvlášť,“ komentoval protinávrh, který ale nebyl přijat,
předkladatel návrhu a zastupitel
Alois Malý. Jeho vyjádření však
zvedlo ze židle Luboše Pitína.
„Sestřičky s.r.o. nejsou zřízeny
městem Most, proto argumentace, že jsou podporovány městem
Most, nejsou na místě. Nevzpomínám si, že by město mělo podíl v této společnosti. Prohlásit

Slib skládali dva noví
zastupitelé, Lucie
Libecajtová a Josef Tancoš.

Telegraficky
z jednání
- Zastupitelé dále vydali
nový jednací řád Zastupitelstva města Mostu, který
obsahuje změny týkající se
například ustavujícího zasedání zastupitelstva.
- Vzali na vědomí Zprávu
o činnosti Městské policie
Most a PČR v Mostě za rok
2014.
- Zvedli ruku pro roční monitorovací zprávu
IPRM Doprava za rok 2014
a smlouvy pro zvýhodněnou
přepravu vybraných skupin
obyvatel v systému MHD.
- Odhlasovali návrh na
změnu Zásad investičních
pobídek.
Vzali na vědomí informace o podání žaloby Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou na
určení vlastnického práva
k pozemkům ve Střimicích
a v Mostě, které jsou v současné době statutárního
města Mostu s tím, že se jedná pravděpodobně o historický církevní majetek.
- Politici také pověřili zastupitele Adolfa Sigmunda
k přijímání podnětů určených vedení města od občanů městských částí Čepirohy,
Rudolice, Souš a Vtelno.
- Zelenou nakonec dali
také poskytnutí finančního
příspěvku ve výši jednoho
a půl milionu korun a uzavření veřejnoprávní smlouvy
se spolkem Sport Most, z.s.
Mostečtí zastupitelé budou
zasedat až v červnu.
o společnosti s.r.o., že patří městu
a zdůvodnit tím nepřidělení dotace s tím, že dostává peníze odjinud z města - což není pravda,
je již hodně přes čáru,“ rozčílil se
zastupitel Pitín.
(sol)

Slovní přestřelky zastupitelů
MOST – Ostrá názorová přestřelka se na zastupitelstvu nesla mezi
opozicí a koalicí kvůli ukončení smluv a spolupráce městského architekta a advokáta, který zastupuje město Most.
Na způsob výběru nového
městského architekta a právnických služeb interpelovala Irena
Čapková náměstka primátora
Marka Hrvola. „Byla ukončena
dlouhodobá spolupráce s panem
architektem Harantem a nyní je
tato činnost doporučena panu
Petru Nesládkovi za cenu v roce
2015 ve výši přes 440 tisíc korun
bez DPH. Proběhlo výběrové řízení? Kde se mohli uchazeči dočíst, že je výběrové řízení, jak se

mohli přihlásit, kdo se jmenovitě
do tohoto řízení přihlásil a co
rozhodlo pro pana architekta Nesládka?“ spustila sprchu otázek
Irena Čapková a naznačovala,
že by se v případě těchto míst
mohlo jednat o tzv. „trafiky“.
„Jedná se o kolegu z vaší kandidátky a můžeme si představovat
pod tím cokoliv,“ poznamenala
zastupitelka. Náměstek Marek
Hrvol ale spekulaci vyvrátil.
„Výběrové řízení na tuto pozici

nebylo vyvěšené. Volba na architekta města probíhala ve stejném
režimu, jako probíhala v minulých letech. Panu Nesládkovi jsme
smlouvu schválili do konce roku.
Jeho předností je jeho dlouhodobá zkušenost v oblasti architektury. Předložil nám několik svých
prací, z nichž jsme byli nadšeni,“
vysvětlil náměstek Hrvol a ještě
dodal: „Bereme to jako zkoušku
do konce roku. Na další období
bychom následně vyhlásili otevřené výběrové řízení.“ Irena
Čapková chtěla dále vědět, za
jaké finanční prostředky bude
poskytovat právní pomoc městu

nová firma. Městské advokátce
Dagmar Koutecké totiž město
smlouvu vypovědělo. „Právní
služby nové firmy budou poskytovány za stejných podmínek, za
jakých byly poskytovány i kanceláří paní Koutecké,“ odvětil jí
primátor Jan Paparega. „Po volbách jste ujišťovali, že se nebudou vytvářet trafiky a místa pro
kamarády a rodinné příslušníky.
Právnická společnost, která bude
zastupovat město, je ale i advokátní firmou Severočechů.Most
a Severočechů.cz,“ neodpustila
si připomenout Irena Čapková.
(sol)

Dotace na hokej málem neprošly
Na víně si pochutnal i generální ředitel
Vršanské uhelné Vladimír Rouček.

MOST – Nejvyhrocenější diskuse se na dubnovém jednání zastupitelů strhla kolem schvalování poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
jednoho a půl milionu korun a uzavření veřejnoprávní smlouvy se
společností Sport Most, z.s. na provoz mládežnického hokejového
a krasobruslařského sportu v roce 2015.
Hned na úvod rozpravy
k tomuto bodu vystoupil s argumenty zastupitel za SMM
Luboš Pitín. Upozornil na to, že
tak jak je materiál ke schválení
předkládán, porušuje pravidla
žádosti o dotace. „Jsem rád, že
město uvolnilo další jeden a půl
milionu korun, aby hokej mohl
fungovat tak, jak v minulých letech. V dokumentu ale nejsou
všechny věci v pořádku. Jsou tu
totiž porušena veškerá pravidla
pro podávání žádostí,“ upozornil Luboš Pitín a navrhoval proto materiál stáhnout. „V žádosti
chybí seznam členů občanského

sdružení, respektive sportovců.
Nedávno zapsaný spolek uvádí,
že má dvě stě členů, z toho 180
sportujících dětí do 19 let. Sdružení ale nemá jakýkoliv vztah
k Českému svazu ledního hokeje. Nemá jediné sportující dítě.
I když došlo mezi spolkem Sport
Most a Krasobruslařským a hokejovým klubem Most k návrhu
dohody o přechodu hráčů hokeje.
Požadovali jsme registrační číslo, protože není možné převádět
hráče nehokejovému subjektu.
V této části je žádost nepravdivá,“ vyjmenoval nedostatky
a především absenci registrace

spolku zastupitel Pitín. Před
hlasováním vyhlásil primátor
Jan Paparega přestávku k poradě předsedů klubů.
Během přestávky seznámilo
vedení města opoziční zastupitele s tím, že k registraci sdružení Sport Most by mělo dojít ještě týž den, kdy zasedal výkonný
výbor Českého svazu ledního

hokeje. Po přestávce byl proto
návrh na usnesení upraven. „Tři
neděle jsem neměl žádnou informaci, kam se jednání posunulo
a jsem rád, že to takto dopadlo.
Věřím, že Sport Most dostane
na výkonném výboru Českého
svazu ledního hokeje registraci,
aby se mohli přeregistrovat hráči,
a jsem tomu rád,“ uvedl zastupitel Luboš Pitín.
Zastupitelé nakonec schválili
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí peněz na startovné, odměny rozhodčím, nářadí, poháry,
dopravu, dresy a další vybavení
včetně pronájmu sportovišť až
poté, kdy bude ze strany spolku
Sport Most, z.s. předložen relevantní doklad o přeregistraci
členů hokejového a krasobruslařského klubu.
(sol)

zpravodajství
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 INTERPELACE ZASTUPITELŮ

Výběrová řízení na
ředitele
Kdy budou vypsána výběrová
řízení na ředitele společností,
v nichž má město Most majetkový podíl, se opakovaně dotazovala zastupitelka za SMM
Irena Čapková. „Ptala jsem
se už na zastupitelstvu 5. února a odpověď zněla, že budou.
Uběhly další dva měsíce a pořád
se nic neděje. Prosím tedy o sdělení, kdy budou vypsána výběrová řízení na ředitele dopravního
podniku, technických služeb,
sportovní haly a městské správy
sociálních služeb,“ naléhala zastupitelka. Primátor Jan Paparega ji ale ujistil, že nyní probíhají
jednání s předsedy představenstev jednotlivých společností
a do příštího zasedání zastupitelů by již mělo být toto známo.

Dopravní podnik
s více řediteli?
O zřízení nového místa ředitele pro strategii a řízení ve

společnosti Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, se
zajímal zastupitel za SMM Miroslav Fencl. „Zajímalo by mě,
proč byla tato funkce zřízena,
zda bylo na ni vyhlášeno výběrové řízení, kdo se do něj přihlásil
a jaké byly podmínky pro splnění pro uchazeče na tento post,“
interpeloval opoziční zastupitel
stávajícího pověřeného šéfa dopravního podniku Karla Beneše.
„Tato funkce na dopravním podniku nikdy nebyla, byl tu vždy
ředitel a čtyři náměstci. Pokud
by se vyhlásilo výběrové řízení
na ředitele, pak tam bude o jednoho ředitele navíc. Dopravní
podnik zajišťuje dopravní obsluhu obyvatel a k tomu nepotřebuje
žádného takového ředitele,“ poznamenal ještě Miroslav Fencl.
Karel Beneš mu ale vysvětlil, že
v současné době se v dopravním
podniku tvoří nová organizační
struktura. Její schvalování bude
na představenstvu společnosti.
„Tato pozice zatím není obsazená. Nepočítáme s tím, že by zde
mělo být tolik ředitelů jako dopo-

sud. Akcionáře s tím seznámíme,
až věc schválí představenstvo.
Zatím nechci přesně říkat, jak vše
bude,“ odpověděl Karel Beneš.

Pěstouni prý
na semináři jen
obědvají
Jak probíhají odborné vzdělávací programy a semináře pro
pěstouny a co je jejich náplní,
se ptala zastupitelka za SMM
Blanka Nešporová. „Na tyto
semináře dává město přes dvě
stě tisíc korun. Byl se tam někdo
podívat, o čem tyto semináře
jsou? Za takové peníze by mohlo
být ve městě i něco jiného. Podle
mne tam dostávají pěstouni akorát oběd...,“ vznesla domněnku
opoziční zastupitelka. Vedoucí sociálního odboru Naděžda
Krupczová zastupitelku ujistila,
že se jedná o účelovou dotaci
a příspěvek na pěstounskou péči
plyne ze zákona. „Naši kolegové
chodí sledovat, jak semináře
probíhají. Dostáváme i zprávu
o vyúčtování,“ odpověděla jí

vedoucí odboru. Zastupitelka
si ale trvala na svém: „Vím, že
je to zákonem dané. Slyšela jsem
ale od maminek, které tam chodí
dlouhá léta, že se tam v podstatě
nic nedozvědí.“ Šéfka sociálního
odboru k věci ještě poznamenala, že mezi pěstouny jsou často
prarodiče a příliš se jim nelíbí
povinnost, že se musí vzdělávat.
„Dávala bych tato tvrzení i na
vrub této skutečnosti. Programovou nabídku seminářů ale známe a kontroly provádíme,“ uzavřela Naděžda Krupczová.

Peníze za audit
by mohly zaplatit
sportovní akce
Na audit ohledně poskytnutí
dotace na podporu mládežnického hokeje v letech 2012 – 2014
se ptal zastupitel Milan Hrib ze
Sdružení Mostečané Mostu.
„Veškeré dotace, nejen tyto, jsou
kontrolovány odborem finančním.
Tuto dotaci navíc kontroloval
i kontrolní výbor zastupitelstva
a v únoru 2013 jsme vzali tuto
zprávu na vědomí. Cena za zpracování auditu by se měla pohybovat kolem 120 tisíc bez DPH. Za
takové peníze by se ale dalo podpořit mnoho menších sportovních
akcí. Myslím si, že je audit zbytečný,“ podotkl Milan Hrib a ptal se
na přesnou částku, kterou město
za audit zaplatí. Primátor mu slíbil odpovědět písemně.

Nové vozy pro
město

S dotazy na zastupitelstvu
vystoupil i Jan Syrový ze SMM.

Nákup nových vozidel pro
městské úředníky a zpětný odkup použitých zajímal zastupitele Luboše Pitína ze SMM.
Ptal se, jaký typ zakázky město
při nákupu a odprodeji firmě
AUTO PLUS II uplatnilo „Jednalo se o poptávkové řízení, kde
byly tři subjekty a byla vybrána
ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Odkupy byly řešené obdobně. Zpracovány byly odhady
a jsou k dispozici,“ reagoval na
dotaz primátor Jan Paparega.
Zastupitel Pitín chtěl ještě dodatečně předložit nabídky ostatních subjektů.
(sol)

Opozice kritizovala nábor
nových strážníků
MOST - Zřízení devíti nových míst na Městské policii v Mostě se stalo
předmětem debaty na zastupitelstvu.
Novou organizační strukturu mostecké městské policie
a zejména zřízení devíti nových
pracovních míst kritizovala
opoziční zastupitelka Irena
Čapková (SMM). „Bylo zrevokováno usnesení o počtu pracovníků na městské policii na
základě požadavku ředitele MP.
Čtyři místa, která jsme pro hlídání parkovišť nechali zřídit,

byla zase zrušena. Když jsem
se ptala, kdo tu bude hlídat,
dostala jsem odpověď, že místa se zrušila, protože stávající
organizační struktura je zcela
vyhovující a počet zaměstnanců
dostačující,“ připomněla zastupitelka Čapková. Roční náklady
na 1 bezpečnostního pracovníka u městské policie představují zhruba 270 tisíc korun. Re-

Na dotazy zastupitelů
reagoval ředitel
MP Most Jiří Hincák.

vokací a zrušením 4 míst mělo
nové vedení města ušetřit přes
jeden milion korun.
„V lednu ještě nebyla potřeba
navýšení počtu pracovníků a pár
měsíců na to už je, přičemž se
o novém parkovišti vědělo dlouho dopředu. Staré vedení bylo
kritizováno, že navýšením čtyř
zaměstnanců vyhodilo milion
korun. Za vašeho nového vedení
se ale rozšířením o devět zaměstnanců jedná o navýšení dokonce
o dva a půl milionu korun. Proč
se dějí takovéto šachy na městské
policii, nebo vedení městské policie neví, co se děje ve městě?“
žádala zastupitelka Čapková vysvětlení.
Ředitel
Městské
policie
v Mostě Jiří Hincák vysvětlil, že
navýšení o devět zaměstnanců
je náhradou za pět zaměstnankyň, které byly na rodičovské
dovolené. „Místo těchto zaměstnankyň byli na dobu určitou nabráni lidé, kteří sloužili na parkovištích. Teď se ale blíží doba,
kdy se tyto zaměstnankyně vrátí.
Je nesmysl, aby byl strážník jako
takový na parkovišti. Z toho důvodu bylo dohodnuto s vedením,
že na jejich místa se nabere pět
lidí na místa hlídačů na parkovi-

ště, plus čtyři, kteří budou na novém parkovišti v ulici Okružní.
Provádíme tyto změny najednou,
abychom nemuseli za půl roku
provádět další změny v našem
uspořádání,“ zdůvodnil ředitel
Hincák.
(sol)

SDRUŽENÍ pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci
u příležitosti Mezinárodního dne památek

VÁS ZVE
na již tradiční

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
do nejstarší historické stavby Mostecka
kostelíka sv. Jakuba v Bedřichově Světci
v pátek 17. dubna 2015 od 16 hod.
Program: 1. Zhodnocení činnosti Sdružení od podpisu Smlouvy o
výpůjčce v roce 2011 panem Ing. Manfrédem Hellmichem, výhled na další období
2. Poděkování jednotlivcům a ﬁrmám, které se podílely
od roku 2011 na opravě kostelíka
3. Jarní koncert žáků Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě
Přijďte se potěšit, poučit a pomoci v obnově kostela sv. Jakuba !!!

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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Nezaměstnanost
klesá, důvod jsou
sezónní práce
ÚSTECKÝ KRAJ – Nezaměstnanost v celém Ústeckém kraji
v březnu klesla na 10,42 %. Není
to ale začátek žádné významné
změny, která by Ústecký kraj vyvedla z dlouhodobě špatné situcae na trhu práce. Jen se o slovo
přihlásily sezónní práce, které
každoročně nezaměstnanost
posouvají směrem dolů.
V březnu celkový počet uchazečů o zaměstnání v kraji klesl
o 2,79 % na 59 574 osob, počet
hlášených volných pracovních
míst vzrostl o 5,30 % na 4 248
a podíl nezaměstnaných osob
na obyvatelstvu ve věku 15 - 64
let klesl na stávajících 10,42 %.
„Nezaměstnanost v Ústeckém
kraji tak dle očekávání klesla
a lze předpokládat, že v průbě-

hu jarních měsíců bude tento
klesající trend pokračovat. Jedná se o každoročně opakující
se jev, kdy po skončení zimního
období dochází k poklesu počtu
evidovaných uchazečů i podílu
nezaměstnaných,“ uvedl Jaroslav
Kunc, vedoucí oddělení zaměstnanosti ÚP ČR krajské pobočky
v Ústí nad Labem. V průběhu
měsíce bylo v kraji nově zaevidováno 4 714 osob. Z evidence
během měsíce března odešlo
celkem 6 424 uchazečů. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
9 574 uchazečů o zaměstnání.
Na Mostecku bylo v březnu
v evidenci 9 863 nezaměstnaných, což je druhý největší počet v kraji.
(pur)

Uhelné safari absolvoval i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (vpravo) za
doprovodu předsedy dozorčí rady Severní energetické a.s. Jana Dienstla (uprostřed).

Uhelné safari opět frčí na vlně zájmu
MOSTECKO –Mezi významné turistické atraktivity Mostecka patří
také Uhelné safari, které v loňském roce přilákalo 3 600 návštěvníků
ze všech koutů České republiky, ale také ze zahraničí. Letos vstoupil
projekt do 6. ročníku. Během prvního dne spuštění rezervačního
systému byly exkurze až do června beze zbytku rozebrány. Uhelné
safari organizují Severní energetická a.s. a Vršanská uhelná a.s.

Ilustrační foto.

Městu se daří
vymáhat dluhy, lidé
dlužili i za volby
MOST – Zastupitelé vzali na vědomí přehled pohledávek k 31.
12. 2014. Dluhy se ke konci loňského roku vyšplhaly na 131
milionů Kč. Nejvíce městu dluží
lidé na nájemném z bytů a nebytových prostor, a to zhruba
71 milionů korun. Druhou nejvyšší pohledávkou města jsou
pokuty za dopravní přestupky,
kde dluhy dosáhly 29,5 milionu
korun.
Dlouhodobě se ukazuje, že
zhruba 85 procent plateb dlužníci zaplatí ještě před datem
splatnosti. Nejvíce pohledávek
zaplacených před splatností,
tedy bez výzvy, je u místních poplatků a smluvních pohledávek.
U dopravních pokut a pokut za
přestupky ve veřejném pořádku
se naopak pohybuje mezi 20
– 25 procenty. Město vymáhá
pohledávky buď převodem přeplatků vedených u finančních
úřadů nebo exekucemi na případný přeplatek z vyúčtování
služeb spojených s pronájmem
bytu za rok 2013.
U převodu přeplatků se převedlo na účet města 243 929
korun. Výše nedoplatků přitom
činila 387 484 u sto osmi dlužníků. Převodem přeplatků se
tak pokryl dluh u 81 dlužníků.
Nejvyšší dluh u jednoho dlužníka byl 44 000 korun a nejvýše
převedený přeplatek pak 23 312
korun u jednoho dlužníka.
„Při porovnání výsledků roku
2013 a 2014 jsme zaznamenali

74procentní nárůst úspěšnosti
u převodu přeplatků, proto bude
tento způsob vymáhání pohledávek využíván i v dalších letech,“
uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
U exekucí nejprve úředníci
zmapovali bytové domy na území města a vyhledali jejich vlastníky. „Prověřeno bylo 88 vlastníků. Zjištěno bylo 82 dlužníků,
kterým byla nařízena exekuce
na jinou peněžitou pohledávku,“
doplnila mluvčí. Celková částka,
kterou exekutoři vymáhali, se
vyšplhala na 217 419 korun, přičemž na účet města bylo uhrazeno 143 219 korun. Celkem se
městu podařilo prostřednictvím
exekutorů nebo dalších forem úhrad pohledávek vymoci
398 961 korun.

Exekuce za volby
Exekutoři vymáhali i odměny za volby. Prověřili 526 členů
komisí a zjistili deset dlužníků s celkovým dluhem 28 718
korun. „Dlužníci byli osloveni
a měli možnost uhradit nedoplatky dobrovolně, k určitému
termínu. Na tuto možnost zareagovalo pět dlužníků, čtyři z nich
nedoplatky uhradili v plné výši
a jeden částečně. Pěti ostatním
byla nařízena exekuce,“ píše se
ve zprávě přehledu pohledávek.
Na účet města bylo v této oblasti
uhrazeno 11 813 korun.
(sol)

Exkurze do lomů Severní
energetické a Vršanské uhelné
a na rekultivace je obrovským
lákadlem pro všechny, kdo se
chtějí seznámit s technologií
povrchového dobývání uhlí, získat možnost dostat se do těsné
blízkosti obřích dobývacích velkostrojů a postavit se na samé
dno povrchového lomu. Od
roku 2009, kdy byl projekt prvně
spuštěn, už tuto možnost využilo
16 500 lidí. Zájem byl ale mnohem větší. Exkurze jsou zpravidla zcela zaplněny jen krátce po
zahájení rezervací. V letošním
roce připravil organizátor Uhelného safari několik novinek.
„Návštěvníci si budou moci nově
prohlédnout lom také z nových
vyhlídek,“ prozradila mluvčí

společnosti Severní energetická
Gabriela Sáričková Benešová.
V letošním roce se Uhelné safari připojí také ke dvěma akcím,
které pořádá Destinační agentura Krušné hory. „V červenci
se zapojíme do projektu Krušné
hory free, kdy vyčleníme jeden
den pro návštěvníky Krušnohoří
a exkurze budou ten den zdarma.
Podpoříme také projekt Krušné
hory bez bariér, který je určen pro
turisty s rozličnými hendikepy.
Nabízíme totiž exkurze také pro
osoby se zdravotním postižením,
pro které máme připravené speciálně uzpůsobenou prohlídku,“
doplnila Gabriela Sáričková Benešová.
V loňském roce pořádalo
Uhelné safari několik exkurzí

pro učitele. Téměř osmdesát
pedagogů získalo podrobné informace o těžbě, rekultivacích
i úpravě důlních vod, které mohou ve výuce využít. Učitelé budou cílovou skupinou i v letošním ročníku projektu. Uhelné
safari v loňském roce navštívili
také turisté ze zahraničí. Přijeli
až z Ekvádoru, Indie, Mongol-

ska, USA a Austrálie. Nechyběli
ani návštěvníci z Evropy. Loni
za exkurze zaplatili návštěvníci
Uhelného safari téměř 160 tisíc korun. Výtěžek byl věnován
jako finanční dar opět Podkrušnohorskému technickému muzeu, které prostředky věnuje na
rekonstrukci střechy expozice.
(pur)
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„Proč porodnice? Začíná tam život!“
MOST – Vršanská uhelná věnovala v letošním roce finanční dar ve
výši 4,250 tisíc korun na rekonstrukci mostecké porodnice. Zdravotnictví se tak vedle školství, kultury a sportu stalo dalším dílem do
mozaiky podpory, kterou těžební společnost spojená s finančníkem
Tykačem poskytuje regionu. Právě na toto téma jsme si povídali
s generálním ředitelem Vršanské uhelné Vladimírem Roučkem.
Finanční dar pro mosteckou
porodnici není první pomocí
Vršanské uhelné zdravotnictví. Mosteckou nemocnici jste
podpořili několikrát v minulosti, naposledy v loňském
roce. Tentokrát přišla na řadu
porodnice. Proč?
Mostecká nemocnice v posledních letech nebyla v centru
pozornosti Krajské zdravotní.
Investovalo se do nemocnic jinde a Most měl přijít na řadu až
později. Proto jsme pomáhali
řešit jen akutní problémy. Mluvili jsme s lékaři, mluvili jsme
s lidmi, kteří do nemocnice
chodili. Bylo jasné, že mostecká
nemocnice potřebuje komplexní
řešení, zásadní změnu. Nechceme ale přispívat na nová okna,
na zásuvky a opravu střechy. To
je starost provozovatele. Chceme
vrátit mostecké nemocnici dobré jméno, a to není možné bez
kvalitního lékařského vybavení. Pokud bude mít nemocnice
k dispozici nejnovější technolo-

gie a lékařské přístroje, pak určitě kvalita péče poroste. Proč
jsme vybrali porodnici? Začíná
tam život. Mostecká porodnice
bývala vyhlášená, měla špičkovou úroveň. Chceme, aby v budoucnu maminky z Mostecka či
blízkého okolí nehledaly už jiné

místo, kde by chtěly přivést své
dítě na svět. A kromě toho souvisí výběr porodnice i s dalšími
aktivitami manželů Tykačových,
kteří se trvale věnují pomoci
nejmladší generaci, dětem.
Jaké další plány v oblasti
podpory zdravotnictví máte
do příštích let?
Finančním darem pro mosteckou porodnici naše podpora
zdravotnictví nekončí. Vnímáme podporu zdravotnictví také
jako benefit pro naše zaměstnance. Chceme docílit toho,

Vladimír Rouček.

aby nemuseli hledat odbornou
pomoc v jiných městech, aby se
mohli spolehnout na nemocnici
v Mostě.
Můžete ještě připomenout
stručně loňskou pomoc Vršanské uhelné mostecké nemocnici?
V loňském roce bylo v úzké
spolupráci s Ústeckým krajem
pořízeno vybavení za 1,5 miliónu korun. Oddělení rehabilitace díky tomu mohlo rozšířit
své možnosti péče o pacienty
v podobě vakuo-kompresní terapie. Pro chirurgické oddělení
byl pořízen retraktorový systém,
který je velkým přínosem zvláště pro delší a náročnější operace.
Laparoskopickou pumpu a další
drobné vybavení mají k dispozici na urologickém oddělení.
Obnoveno bylo také zastaralé
vybavení na oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Ale
k tomu, aby se podařilo dosáhnout výrazného zvýšení úrovně péče o pacienty, je třeba ujít
ještě velký kus cesty. Přispět
k tomu by měla alespoň malým
kouskem každá místní firma.
Chceme být příkladem. Protože
jedno latinské přísloví říká: slova hýbají, příklady táhnou. Budu
věřit, že tomu tak bude. (pur)

Na Mostecku se stará o děti
téměř stovka pěstounů
MOST – Pro pěstouny na Mostecku se budou konat odborné semináře. Ty by měly proběhnout již od letošního dubna až do března
příštího roku. Zúčastnit by se jich mělo 92 pěstounů. Zastupitelé
schválili i příspěvky na tyto semináře, které hradí stát.
Odborné vzdělávací semináře absolvují pěstouni, kteří
uzavřou dohodu o výkonu pěstounské péče. Semináře pro ně
zajistí Městská správa sociálních služeb. „Máme uzavřených
celkem 91 dohod s pěstouny. Ti
jsou nejen Mostu, ale i ze spádových obcí, Obrnic, Bečova,
Skršína, Vtelna, Braňan, Želenic
a Malého Března,“ informovala
náměstkyně primátora Markéta
Stará.
Pěstouni jsou většinou jednotlivci, v několika případech
i manželské dvojice. Většina
pěstounů jsou příbuzní. Cizí
péči tvoří jen 6 dohod z cel-

kových 91 uzavřených dohod.
Každá pěstounská rodina dostane v rámci jedné dohody od
státu příspěvek 48 000 korun
na rok. „Není rozhodující, o kolik dětí se pěstouni starají. Jestli
o jedno, dvě či více. Příspěvek na
jednu dohodu je pořád stejný,
tedy 48 tisíc korun,“ upřesnila
náměstkyně a doplnila: „V současné době máme uzavřené dohody s maximálním počtem tří
dětí v pěstounské péči. S větším
počtem dětí v pěstounské péči
v rámci jedné dohody jsme se zatím nesetkali.“
Díky dohodám, které mají
pěstouni s městem uzavřené,

mohou využívat různé druhy
pomoci. Například letní tábory, víkendové pobyty, ŠVP, lyžařské výcviky apod. Dále také
Pracovnice odboru sociálních věcí poskytují pěstounským rodinám cílenou
podporu. Ta spočívá v posilování kompetencí k výkonu náhradní rodinné péče
a ochraně zájmů dítěte. Za
tímto účelem jsou s osobou
pečující a dítětem v pravidelném osobním kontaktu,
navštěvují rodiny, rodiny
také docházejí do kanceláře, a to nejméně jednou až
dvakrát za měsíc.

odbornou psychologickou, terapeutickou či jinou odbornou
pomoc. Bezplatné vzdělávání
v oblasti výchovy a péče o dítě,
maximálně ale 24 hodin ročně.
„Nejčastěji pěstouni využívají
neúčelovou respitní péči – tedy
příspěvky na letní tábory a ŠVP,“
uvedla dále Markéta Stará.
V loňském zajistil odbor sociálních věcí například letní tábor
– Tornův mlýn, který organizovala Dětská organizace Zálesák,
víkendové pobyty pro pěstouny
a svěřené děti, které se konaly
ve Sklárně v Žihli. Pořádalo je
Rodinné centrum Sedmikráska
ze Žatce. Pěstounská péče může
být i krátkodobá, např. z důvodu úmrtí osoby blízké, kvůli dočasné neschopnosti či vyřízení
nezbytných osobních záležitostí.
(sol)
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Jablko padlo
daleko od stromu

SOUDNIČKA

Když se malý Kamil narodil,
byl šťastný chlap. Přál si syna,
svého pokračovatele. Se svou
partou pili dva dny v kuse, rozmlátili popelnice, auta, lavičky,
co jim přišlo do cesty. Z alkoholového opojení střízlivěl
na záchytce. Zaplatil tučnou
pokutu a náhradu
škody. Všechno
mu bylo jedno.
Hlavně, že má
syna. Na jeho paži
přibylo nové tetování se jménem
syna. Zařekl se, že
dokud kluk nevyroste, aby se o sebe
mohl
postarat
sám, bude sekat latinu. Bude pracovat a vyhýbat se kriminálu. Dokonce si slíbil, že nebude jeho
matku bít a bude jí i v mezích
možností věrný. Kamil rostl
a dělal mu radost. Silný kluk,
který své vrstevníky převyšoval. Ve školce byl samý problém, rval se a dělal lumpárnu
jednu za druhou. To ho těšilo.
Kamil byl celý on. Jako kluk
také neudělal nic dobrého. Na
základní škole se Kamil trochu
uklidnil. I tak ho ale občas zvali učitelé do školy. Chodil rád.
Nikdy si nenechal ujít příležitost, aby na učitelku vystrčil své
tetování, aby ji ostrým hlasem
upozornil, že se vším, co dělá,
jeho kluk, souhlasí a rozhodně
nechce mít doma ukňouraného vzorňáka, který má k chlapovi na míle daleko. Pak už ho
do školy nezvali. Kamil nosil
dvojky z chování, což mu nijak
nevadilo. Bral kluka s sebou na
pařby, ve dvanácti už Kamil pil
pivo jako ostřílený mazák. Co
si slíbil, když se kluk narodil,
dodržoval. Vyhýbal se policii,
sice střídal práce, ale nekradl.
Celé ty roky od narození syna
byl v podstatě čistý. Milenky
měl jen náhodné a Kamilovu
matku za celou tu dobu jen
párkrát profackoval. V klukovi
se viděl. Byl přesně jako on.
Potížista, který si od nikoho
nenechal nic líbit. Postavil se
i jemu, drze mu odmlouval.
V patnácti letech si už dělal, co
chtěl. Nechodil do školy a pořídil si první tetování. Musel ho
krotit, ve skutečnosti s ním byl
nadmíru spokojený. Jen jedna
věc mu dělala starost. Kamil jakoby nevnímal holky ve svém
okolí. Už dávno měl mít zářezy
na pažbě, ale holky ho vůbec
nezajímaly. V tom po něm nebyl. On sám poprvé souložil ve
třinácti letech se svou čtyřicetiletou sousedkou a podobnou
aktivitu čekal i od svého kluka.
Pak si ale pomyslel, že Kamil
se jen nechlubí svými úspěchy.
Při jedné pitce, když už měli
v sobě pěkných pár piv a frťanů, nazval jeden jeho kumpán
Kamila buznou. Zatmělo se mu
před očima. Homosexuály nesnášel ze všeho nejvíc. Nechtěl
o nich přemýšlet ani mluvit. Při
rvačce, která se vzápětí strhla, zbil chlapa do bezvědomí.
Červík pochybností v něm ale
zůstal. Přemýšlel o Kamilovi,
jestli ho kdy vůbec viděl s nějakou holkou. Klukovi táhlo
na šestnáct a s žádnou nechodil ani nespal. Rozhodl se, že
se ho na to přímo zeptá. Vzal
Kamila na pivo, aby se jim do
řeči jeho máma nepletla. Vypili
první, pak druhé. Konečně se
přiměl, aby se zeptal. Kamil jen
krčil rameny. S žádnou nechodí, nemá zájem. Jsou to všechno tlusté krávy, se kterými je
škoda utrácet čas. Když potká

nějakou, která by za to stála,
pak se může snažit. S takovým
vysvětlením se spokojil. Jeho
kluk není jen tak někdo, aby
skákal, jak holky pískaly. Večer
šel hrdě do hospody, aby chlapům tlumočil Kamilovo vysvětlení. Vysmáli se mu. Jeden
si dokonce dovolil
tvrdit, že Kamila
viděl s klukem. Prý
se k sobě měli. Ten
večer skončil zbitý
on sám. Doplazil se
domů samý šrám
a modřina. Druhý
den vyspával, nešel
do práce. Stejně ho
to tam už nebavilo.
Najde si něco jiného. Kamil přišel ze
školy brzy. Na učilišti, kam po
základní škole chodil, to s učením nijak nepřeháněli. Když
se učňům do školy nechtělo,
nikdo to příliš neřešil. Uhodil
na Kamila hned, jak se objevil
v bytě. Chlapi v hospodě se mu
vysmáli, že má kluka buznu.
Jak to tedy s Kamilem doopravdy je? Kluk chvíli stál, díval se
na svého zbitého tátu. Pak ale
pyšně zvedl hlavu. Byl si jistý
svou silou. V šestnácti už měl
postavu, do jaké většina mužů
nikdy nedoroste. Sílu jako mladý býk. Byl zvyklý říkat si, co
chtěl a netajit se se svými názory. Ano, chlapi mají pravdu.
Holky ho nepřitahují. Jsou
měkké, uječené, nepřemýšlí
a faldy jim lezou, kam se jen
podívá. On miluje muže. Filip
je tanečník. Má tělo jako ocelovou pružinu a mluví jako kniha. Kamil ho obdivuje. Co vše
Filip ví a čemu všemu rozumí.
Je dokonalý a Kamil je šťastný,
že takový muž stojí o někoho,
jako je on. Dokonce mu nabídl,
aby se od rodičů přestěhoval do
jeho bytu. Asi to udělá. Už má
dost toho primitivního bydlení, tátova chlastu a tupé matky,
která téměř nemluví, krčí se
před svým manželem a nemá
vlastní názor. Díval se na Kamila a nemohl uvěřit vlastním
uším. Jeho kluk. Rváč a ranař
s ocelovou pěstí. Kluk, který
mu od malička dělal jen a jen
radost. A najednou je z něj teplouš. Obyčejnej teplouš. Všem
pro smích. Celé tělo ho bolelo
po včerejší bitce, ale vztek mu
vliv do žil adrenalin, který ho
postavil okamžitě na nohy.
Vyrazil proti Kamilovi. Chytil
syna pod krkem. Vztekle mu
syčel přímo do tváře. Už není
jeho kluk. Už ho nechce znát.
Ať táhne do pelechu ke své
děvce a jemu ať už nikdy neleze
na oči. Jestli se ještě jen jednou
objeví, tak ho zabije. Zabije vlastníma rukama. A toho
jeho teplouše také. Kamil tátu
odstrčil. Nenechá se urážet od
opilce, který ani není schopný
udržet si práci. Strčil do něj
a otočil se, aby odešel. Rána,
která mu zasáhla zezadu hlavu, ho srazila na kolena. Další
rána ho uzemnila. Držel v ruce
tyč, kterou měl v pokoji vždy
pro případ potřeby. Díval se
na svého syna, který s rozraženu lebkou ležel na zemi u jeho
nohou. Vzteky se mu chvěl ret.
Vychoval teplouše, který si navíc dovolil vztáhnout na něj
ruku. Rozpřáhl se a strašnou
ranou do hlavy svého kluka
dorazil. Nechal ho ležet v krvi,
tyč pohodil vedle něj. Pak šel
do hospody. Musí jim říct, že
měli pravdu a že se toho parazita už zbavil. Policie si pro něj
přišla, když už byl namol opilý.
(pur)
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Švestková dráha pojede
z Mostu jen do Lovosic
MOST – Město Most finančně podpoří i letos provoz letního turistického vláčku známého jako Švestková dráha, která spojuje Litoměřice s Mostem. Malebná lokálka vyjede už koncem června. Letos
ale dojede pouze do Lovosic, a to kvůli opravám a modernizaci trati.
Mostečtí radní podpořili provoz Švestkové dráhy 20 tisíci
korunami. Ačkoliv je dráze více
než sto let, má svým uživatelům
stále co nabídnout: fascinující
krajinu Českého středohoří příznivou pro pěší i cyklistické výlety a v blízkém okolí tratě velké
množství památek, mezi nimi
například hrad Hazmburk, hrad
Košťálov, hrad Oltářík, zámek
Korozluky, Muzeum Českého
granátu v Třebenicích, Muzeum
Ulriky von Levetzow v Třebívlicích, Kamenná slunce u Hnojnic, vrchy Milešovka, Raná,
Milá a spoustu dalších zajímavostí.
Švestková dráha vyjíždí vždy
o víkendech během prázdnin.
Letos vyjedou vlaky ještě o něco
dříve. Provoz bude zahájen už
v sobotu 27. června a poslední jízdu budou moci zájemci
absolvovat v neděli 30. srpna.
„Rozsah během dne bude stále
stejný. Vypraveny budou 2 páry
vlaků Lovosice - Most, 1 pár
Lovosice – Třebívlice,“ podotkl
Karel Mikolášek z Konzultační
dopravní společnosti. „Změnou oproti předchozím sezonám
bude ale zastavení provozu vlaků Švestková dráha mezi Lovosicemi a Litoměřicemi, protože
Správa železnice dopravních cest
zahájí během prázdnin celkovou opravu a modernizaci trati
z Lovosic do Litoměřic. Jelikož se
nám nastavený koncept provozu
dlouhodobě osvědčuje, jiné změny nechystáme,“ ubezpečil Karel
Mikolášek.

Zájem o jízdu lokálkou je veliký. Ačkoliv byla sezona v loňském roce ukončena předčasně,
bylo přepraveno 2000 cestujících a 100 jízdních kol.
Švestkovou dráhou se mohou
turisté svézt i s jízdními koly.
„Jsme schopni přepravit najednou i více jak 10 jízdních kol. Je
dobré ale vědět o přepravě kol
včas, abychom mohli posílit kapacitu soupravy. Lidé proto mohou využít náš rezervační systém
na stránkách www.svestkovadraha.cz,“ poradil Karel Mikolášek.
Kromě přepravy jízdních kol
mohou cestující ve Švestkové
dráze využít i doplňkový prodej
občerstvení a upomínkových
předmětů a distribuci propagačních materiálů z regionu. V letošním roce plánuje provozovatel vlaků nasadit ve větší míře
mladší a hospodárnější vůz řady

810, jenž z provozu Švestkové
dráhy cestující již znají. „Ceník
jízdného zůstane letos nezměněn, takže například dospělá
osoba zaplatí z Mostu do Lovosic
50 Kč, dítě do 15 let polovinu,“
dodal ještě Karel Mikolášek.
(sol)

Švestková dráha odstartuje už 27. června.

Francouz dostal laso,
Litvínov smutní
(Pokračování ze strany 1)
„Na druhou stranu, každý je
nahraditelný. My musíme teď
pracovat na tom, abychom našli
co nejlepší náhradu. Myslím si,
že tak jak vyrostl Pavel Francouz,
může vyrůst i nový Francouz,“
dodává zároveň.
Vedení klubu se už poohlíží
po adekvátní náhradě. Podle
Kysely připadá v úvahu zkušenější gólman. „Náhradu za
Francouze musíme řešit rychle,
protože kvalitních brankářů není
tolik. V současné době již v této
věci jednáme. Máme v hledáčku
čtyři nebo pět brankářů, u nichž
je předpoklad, že by mohli chytat jedničku v extralize. Vzhledem k tomu, že máme tři vlastní
mladší gólmany, budeme se poohlížet po zkušenějším brankáři,“
prozradil manažer Kysela.

liže bude pokračovat, nerozhodne
se dřív, a vědět to nebude nikdo
dřív, než den před startem příštího
ročníku.“ Vedení klubu by však
o Martina Ručinského v další
sezóně rozhodně stálo. „Martin
má hokej hrozně rád. Je to jeho
život. Je potřeba ale brát v potaz,
že je mu 44 let a s tím souvisejí
i jeho různé zdravotní chronické
problémy, které se ozývají čím dál
častěji. Nepotřebuje popularitu,
peníze ani nic jiného. Je to jedno-

duše o tom, že má hokej strašně
rád a chce ho hrát. Jestli najde
motivaci a sílu pokračovat dál,
budeme já i vedení klubu velmi
rádi. Je to jeden z mála skutečných
a stoprocentních profesionálů, které v mužstvu máme,“ uzavřel Robert Kysela.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ
(Pozn. V některém z příštích
vydání se můžete těšit na rozhovor s Pavlem Francouzem.)

Nad novou
soupiskou další
otazníky
Otazníky visí nejen nad brankářem, který by měl nahradit
Francouze, ale i nad soupiskou
nových hráčů pro příští sezónu.
Například nad pokračováním
ikony litvínovského hokeje Martina Ručinského. „Několika našim
hráčům budou končit smlouvy.
Se všemi ale jednáme a budeme
se je snažit udržet,“ říká Robert
Kysela a dodává: „Martin Ručinský je trochu jiný případ. Musí se
rozhodnout sám, jestli chce ještě
pokračovat v kariéře nebo ne. Pak-

Pokračování Martina
Ručinského v nové sezóně je
zatím neznámou.
Foto: E. Beneš
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Jarní novinky v sociálním systému
ÚSTECKÝ KRAJ – Dvě zásadní novinky, které usnadní lidem orientaci v sociálním systému a osobám se zdravotním postižením komunikaci s úřady, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na
jarní měsíce. V oběhu jsou nové průkazy pro osoby se zdravotním
postižením. Širšího okruhu se dotýká další změna. Každý občan,
bez ohledu na věk, má od letošního března možnost kdykoliv, snadno, bezpečně a zdarma vidět aktuální stav svého konta evidovaných
dob důchodového pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání
výpisu svých dob pojištění.
Od 1. dubna zahájil Úřad
práce ČR vydávání nových
průkazů osoby se zdravotním
postižením. Nový průkaz OZP
má podobu plastové kartičky
obdobně jako občanský nebo
řidičský průkaz. Je odolný pro-

ti poškození a chráněný vůči
jeho padělání. Další změnu
ocení zejména ti, kteří se připravují na odchod do důchodu. Aktuální stav svého konta
evidovaných dob důchodového
pojištění, zjistí online na ePor-

tál ČSSZ. Díky němu mají zejména zaměstnaní lidé nástroj,
jak si zkontrolovat, že zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení potvrdil dobu
jejich důchodového pojištění
a hrubé příjmy ve správné výši.
„Každý jeden člověk, který kdy
byl naším pojištěncem, protože
ze své výdělečné činnosti v ČR
odváděl pojistné na důchodové pojištění, dostal od České
správy sociálního zabezpečení možnost mít své údaje, jež
jsou podkladem především pro
jeho budoucí důchod, průběžně
pod kontrolou,“ uvedl ústřední

ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.
Aby lidé mohli nahlédnout do
přehledu dob důchodového
pojištění, přihlásí se do ePortálu ČSSZ. K jeho používání
nepotřebují nic jiného než mít
přístupové údaje ke své datové schránce. Aby mohl občan
ČR využít tuto online službu,
musí tedy mít zřízenou datovou schránku a přihlásit se do
ePortálu ČSSZ. Kromě náhledu na „konto“ mají občané stále možnost požádat jednou za
kalendářní rok ČSSZ o zaslání
informativního osobního listu
důchodového pojištění. (pur)

Meziboří plánuje postavit
nad sjezdovkou rozhlednu
MEZIBOŘÍ – Meziboří je klidné a bezpečné město. O tom na posledním jednání ujistila mezibořské zastupitele velitelka policejní služebny v Meziboří Miluše Mojžíšová. Zastupitelé jednali také o přijetí
daru pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Meziboří a nákupu
serveru pro dohledový kamerový systém v Meziboří. Debatovalo
se také o plánované stavbě rozhledny nad sjezdovkou a plánech na
bobovou dráhu.
Na úvod jednání přednesla
Miluše Mojžíšová zprávu o bezpečnostní situaci v Meziboří.
„V současné době má policejní
služebna v Meziboří jedenáct
tabulkových míst, skutečný stav
je ale deset policistů. V loňském
roce došlo ke stabilizaci trestné
činnosti, celková kriminalita zaznamenala pokles o 31 skutků,
což je zhruba o 30% a vracíme se
tak statisticky do roku 2012. Můžeme konstatovat, že kriminalita
v Meziboří je minimální. V roce
2014 bylo spácháno pouze 67

trestných činů. Pro porovnání ve
stejném období v Litvínově 1 315
a v Mostě 3 727,“ uvedla Miluše
Mojžíšová. Ta dále dodala, že
se policisté zúčastňují různých
preventivních akcí v souvislosti s pořádáním sportovních či
kulturních akcí města. Policisté
dopravního inspektorátu zajíždí do Meziboří třikrát měsíčně.
V loňském roce zaznamenali
130 přestupků. Miluše Mojžíšová také pochválila spolupráci s Městskou policií Litvínov
a s představiteli města.

Mezibořští zastupitelé diskutovali
také o nové rozhledně. Na snímku
Petr Červenka, starosta města.

Zastupitelé dále schválili přijetí od HSZ Ústeckého kraje
jako dar FORD TRANZIT 130
Minibus pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Meziboří. „Při kontrole připravenosti
JSDH Meziboří nám územní
odbor HZS v Mostě doporučil
pořízení rychlejšího a menšího
vozidla uzpůsobeného k zásahům v městské zástavbě. Jednali jsme s HSZ Ústeckého kraje
územním pracovištěm Most
a ředitelka Eva Benáková nám
slíbila pomoc. Svůj slib dodržela. Jedná se o starší automobil,
ale ve velmi dobrém stavu,“
vysvětlil zastupitelům starosta města Petr Červenka. Dále
zastupitelé schválili obecně
závaznou vyhlášku o zákazu
používání alkoholických nápojů na vybraných veřejných

prostranstvích, ve které město
změnilo na základě upozornění
orgánů dozoru MV ČR výjimky z vyhlášky. Nově se zákaz
požívání alkoholických nápojů
nevztahuje na oslavy Silvestra
a Nového roku. Městský úřad
Meziboří může udělit další výjimky. Zastupitelé také schvalovali rozpočtové změny, které
souvisí s nákupem nahrávacího serveru pro kamerový systém a digitálního monokuláru
pro noční vidění, který město
zapůjčí Policii ČR. „Jedná se
zejména o snížení kriminality
v zahrádkářské kolonii,“ vysvětlil místostarosta Oldřich Malý.
Bez výhrad zastupitelé schválili
nový jednací řád zastupitelstva
města.
Diskuze se rozpoutala při
projednávání realizovaných investic a výhledu do roku 2020.
Zastupitelé se zastavili u plánu
postavit rozhlednu v prostoru
nad sjezdovkou. „O rozhledně
se mluví už 10 let. Měla by stát
na skalnatém výběžku hřebenu
nad sjezdovkou. Výhled bude
270 stupňů od obory, na Šumenské údolí, Klíny, Mostecko a České středohoří. Přiláká to do Meziboří turisty,“ uvedl radní Ján
Vojtek. „Nebude to jednoduché,
ale slíbili jsme to ve volebním
programu a ten plníme. Musíme celou věc projednat s Lesy
ČR. Uvažujeme také o tom, že
by ve stejném místě mohla být
i bobová dráha. Chceme využít
dotace z Evropské unie, požádal
jsem v této věci o pomoc také
vládního zmocněnce,“ doplnil
starosta Petr Červenka. Záměr
vybudovat rozhlednu je zatím
jen v plenkách. Není ani jasné,
zda se bude stavět rozhledna
dřevěná či z kovu.
(pur)

Jezdecká stáj Bela o.s. Vás tímto zve na

VÍTÁNÍ JARA
Akce se koná dne 18. 4. 2015 na loukách u výběhů
(hned za hlavní bránou mosteckého hipodromu).

Program:
začátek akce v 11:00 hod
11:00 -12:30 hod. a 15:00 - 17:00 hod.
jízdy na koních
stanoviště se soutěæ H P L S R G R E X DN FH
povídání o koních a o vztahu člověka k nim
opékání vuřtů (z vlastních zásob, nebo bude
PR æ Q R VW ] DNR X S L W Q DPË VW ě v průběhu akce)
pro soutěæ Ë FË S řipraveny ceny
konec akce v 17:00 hod
Vstupné:
50,-/osobu, dítě. Děti do tří let vstup zdarma.
= DS DU N R YD W M H P R æ Q Ç Q D K R U Q Ë P S DU N R YL x W L
nebo u krajnice příjezdové cesty.

Další info na tel. 603 142 189 - p. Pletichová

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

( 773 030 030

8

zpravodajství

17. duben 2015

Citadela se po desítkách
let dočká rekonstrukce
LITVÍNOV – Citadelu v Litvínově čeká během divadelní přestávky
několik zásadních změn. Návštěvníci kulturního zařízení se mohou
těšit na divadelní kavárnu. Nejen pro vzhled Citadely, ale hlavně pro
úsporu nákladů je důležité zateplení objektu, které se chystá už na
květen.
Zateplování Citadely připravuje odbor investic města
a jednatel společnosti Miroslav
Otcovský už od loňského roku.
Akce v řádech desítek miliónů
korun bude spuštěna v květnu. Objekt by měl být zateplen,
zmenšeny budou skleněné výplně, zateplení se dočká také stará
a opotřebovaná střecha Citadely. „Od objektu Základní umělecké školy Litvínov se Citadela
opticky oddělí jiným barevným
řešením,“ uvedl jednatel společnosti. Hotovo by mohlo být
už na podzim letošního roku.
Pro Citadelu se jedná o zásadní
rekonstrukci, která by se měla
především odrazit na úsporách
energií. S rekonstrukcemi interiéru už v Citadele začali. Nejprve to bylo sociální zařízení vedle
společenského sálu. Loni se podařilo dokončit sociální zařízení
u kinosálu a část vestibulu včetně pokladny. „Kromě této rozsáhlé rekonstrukce zde proběhne

díky dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj i částečná proměna
vestibulu. V prostorách bývalé
herny „Měďák“ bude vybudována divadelní kavárna, která bude
od vestibulu oddělena mobilní
stěnou a do části prostoru šaten
se přesune bar. Zde bude probíhat mimo jiné i promítání Fil-

mového klubu Citadela. Do budoucna také plánujeme odstranit
z vestibulu přístavby a odkrýt tak
fresky Zdeňka Sýkory. Ve vestibulu by mohla vzniknout i malá
výstavní galerie,“ prozradil dále
Miroslav Otcovský. V červenci
a srpnu se Citadela vzhledem
k rekonstrukci uzavře, ale před
svým dočasným uzavřením ještě nabízí několik lákavých akcí,
mezi nimi například 11. května
koncert Věry Špinarové nebo
20. května koncert Dáši Vokaté
s Oldřichem Kaiserem. (pur)

Citadela

Chytré hlavy najdete
i v horských školách
HORA SVATÉ KATEŘINY – Vršanská uhelná už šestý rok pomáhá
školám v regionu posunout vzdělávání kupředu svým grantovým
programem Chytré hlavy pro Sever. Díky Chytrým hlavám si i děti
v horské spádové škole v Hoře Svaté Kateřiny mohou zpříjemnit
učení v moderně vybavených učebnách. Vršanská uhelná podporuje školu dlouhodobě, v loňském roce z grantu zaplatila tři interaktivní tabule a také pomohla zmodernizovat školní družinu. Také
v letošním ročníku se bude horská škola ucházet o podporu se svým
projektem.
V grantovém programu
„Chytré hlavy pro Sever“ uspěla
horská škola vloni poprvé. Za
210 tis. Kč pořídila tři interaktivní tabule, dvě na první stupeň,
jednu na druhý stupeň. Děti se
s interaktivními tabulemi naučily pracovat velmi rychle. Při
vyučování jsou pro ně vítaným
zpestřením výuky. Další úspěšný
projekt bylo vybavení družiny
interaktivním plochým panelem
a nábytkem. Dary od Vršanské
uhelné ocenily nejen děti, ale
také Věra Sehnalová, statutární
zástupce školy. „Velmi si vážíme
podpory Vršanské uhelné, a.s.
Jsme malá škola, máme více jak
devadesát žáků. Část jsou děti
z dětského domova, část děti ze
sociálně slabých rodin. Díky Vršanské uhelné, a.s. máme od loňského roku moderní vybavení do

tří tříd,“ prohlásila Věra Sehnalová. Podpora Vršanské uhelné
je pro horskou školu velmi důležitá. „O bydlení v horách mají
mladé rodiny v posledních letech
stále větší zájem. Kde ale není
škola, tam mladé rodiny s dětmi
nepůjdou. Proto je pro nás, horské
obce, škola zásadní. Partnerům,
jako je Vršanská uhelná, patří
poděkování,“ uvedl David Kádner starosta Nové Vsi v Horách,
odkud děti také do horské školy
dojíždí. Těžaři nepomohli v loňském roce škole v Hoře Svaté
Kateřiny poprvé. Už v minulosti sem směřovaly finanční dary
z uhelných peněz. Škola si tak
například díky těžařům pořídila
sociální zařízení pro mateřskou
školu, bez kterého by neudržela
potřebnou kapacitu školky, okna
do tělocvičny, šatny či vybavení

některých tříd. „V letošním roce
se rozhodně opět zúčastníme.
Díky grantu Chytré hlavy máme
šanci zlepšit podmínky pro studium žákům naší školy,“ doplnila
Věra Sehnalová.
Letošní šestý ročník grantového programu Chytré hlavy
pro Sever 2015 vyhlasila Vršanská uhelná, a.s. od 2. března.
Základním, středním a vysokým školám na Mostecku nabízí opět šanci přihlásit projekty
na vylepšení podmínek pro
vzdělávání studentů. Registrace
projektu je letos spojena s účastí
v soutěži, kterou připravily společně Vršanská uhelná s Ekologickým centrem pro Krušnohoří. 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. Projekty na vybudování učeben nebo na vybavení
stávajících moderními učebními pomůckami mohou školy
zasílat do 14. května
(pur)

Vršanská uhelná pomáhá spádové horské
obci v Hoře Svaté Kateřiny už několik let.

region
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Most by mohl získat dotace na
opravu trati do Litvínova
MOST – Nové možnosti pro čerpání dotací z nových operačních
programů v rámci Ústecko – chomutovské aglomerace představili
na zasedání mosteckých zastupitelů zástupci tří firem. Ti mimo jiné
také vysvětlili, jaké uplatnění bude mít nová strategie (ITI) pro město Most.
Konsorcium firem v rámci
nové strategie (ITI) spolupracuje při přípravě projektů se
statutárními městy z Ústecko –
chomutovské aglomerace, kam
patří i Most. Město tak může
na základě integrované územní investice (ITI) čerpat dotace z rezervovaných finančních
prostředků
prostřednictvím
operačních programů v novém
programovacím období 2014 –
2020. „Výhodou této nové strategie je, že by měla městu Most, ale
i ostatním městům v aglomeraci,
přinést jistotu při plánování projektů. Ty, které budou součástí
této strategie, se nebudou muset
již soutěžit s ostatními, ale bu-

dou realizovány z alokovaných
finančních prostředků prostřednictvím nových operačních programů,“ nastínil hlavní výhodu
nové strategie Karel Bořecký,
zástupce konsorcia jedné z firem. V rámci ITI by se mohl
na Mostecku realizovat projekt
rekonstrukce drážní dopravy
mezi Mostem a Litvínovem.
„V Mostě počítáme v oblasti
drážní infrastruktury s projektem rekonstrukce rychlodráhy
Most – Litvínov. Máme dostačující alokaci z operačního programu Doprava. V naší aglomeraci je rezervována přibližně
půlmiliarda korun. Bohužel ale
zatím ještě nevíme, jaká bude

Ve hře je dotace na
opravu tramvajové trati
Most - Litvínov.

vyhlašuje
soutČå o nejkrásnČjší pĜedzahrádku
ve veĜejné zeleni na území mČsta MeziboĜí
SoutČå E X G H SU R E tKD W Y W H U P tQ X R G
Q D W L V N R SL V X SĜL KO i ã N \
který bude zveĜejnČQ Q D Z Z Z P H] L E R U L F ] Q HE R M
HP R å Q p
V L M
HMY \ ] Y HG Q R X W Q D SR G D W HOQ Č MČV W V N pKR ~ Ĝadu MeziboĜí.
PĜL KO i ã N \ G R V R X W Čå HM
HP R å Q p ] D V tO D W Q HM
SR ] G Čji
G R N R Q F HP Čsíce dubna.

konkrétní výše dotace. Jestli to
bude slíbených 85 procent a patnáct procent spolufinancování
ze strany dopravního podniku,
nebo jestli to bude částka nižší,“
řekl dále Karel Bořecký. Mezi
další projekty ITI patří také mo-

Ministryni Tominovou přivítal
na Meziboří Petr Červenka.
Janova pošleme více asistentů
prevence kriminality. Pomůže
nám také vládní agentura s měkkými i tvrdými projekty v Janově,
které souvisí se strategickým plá-

G R

Jednotlivci i kolektivy se do soutČå HP R KR X SĜL KO i V L W

dernizace vozového parku, ale
i projekty zaměřené na životní
prostředí, ekonomiku či sociální
soudržnost. Ty by se měly týkat
zvýšení dostupnosti sociálních
služeb, včetně sociálního bydlení či prevence kriminality. (sol)

Ministryně práce Tominová:
„Za problémy v Janově může město“
(Dokončení ze strany 1)
„Bez ohledu na to, kdo byl
v čele radnice, za to, co se děje
v Janově, může město. V celé
republice se města zbavila svého
bytového fondu, prodala byty
spekulantům a realitním agenturám. Nepřizpůsobiví a sociálně
slabí se soustředili do jedné lokality. To je ten problém. Vidím
chyby v tom, jak se v posledních
letech se sociálně vyloučenou lokalitou nepracovalo, město s tím
nedělalo nic nebo jen málo. Byli
lidé, kteří varovali, že to může
špatně dopadnout a ono to také
špatně dopadlo. Věřím v intenzivní sociální práci i represi, je to
ale práce na několik let,“ pustila
se do současného i bývalých vedení města ministryně. Spolupráce města a Úřadu práce ČR
by měla být po schůzce vedení Litvínova, Úřadu práce ČR
a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v souvislosti s peticí janovských občanů intenzivnější. Řešení problémů sociálně
vyloučených lokalit by mohly
pomoci také legislativní změny,
které se chystají. „Od září se znovu zavádí veřejná služba. Chceme tím doslova zvednout dlouhodobě nezaměstnané z postelí.
Pokud odmítnou, budou citelně
sankciováni. Místo životního minima by měli pobírat pouze existenční minimum, což je takový
rozdíl, že by se měli dlouhodobě
nezaměstnaní do veřejné služby
zapojit. Další změny se budou
týkat zamezení zneužívání sociálních dávek souvisejících s bydlením. Podle mých informací
také ministerstvo vnitra pracuje
na centrálním registru přestupků. Legislativní změnou také
omezíme počet lidí žijících v jednom bytě. Zatím se to týká pouze ubytoven, ale pracujeme i na
podobné změně pro byty. Řešíme
také problematiku přechodného
a trvalého bydliště, financování
práce pro matky s malými dětmi
a nastavení dávkového systému,“
doplnila Michaela Marksová
Tominová. Doporučeními ministryně se hodlá Litvínov nadále řídit. „Město dostalo několik
tipů, jak problém s Janovem řešit. Městská policie Litvínov bude
využívat všech svých nástrojů,
aby se situace v Janově zklidnila.
Ve spolupráci s Úřadem práce
ČR začneme čerpat peníze na
dotovaná pracovní místa. Do

MČsto MeziboĜí

Meziboří. Se starostou Petrem
Červenkou diskutovala o sociální situaci a možnostech, které
městům nabízí Úřad práce ČR.
„Spolupráce s Úřadem práce ČR

+ R G Q R F HQ t SĜHG ] D KU i G HN E X G HSU R E tKD W SU ĤbČå Q Č.
SoutČå E X G HY \ KR G Q R F HQ D Y P Čsíci Ĝíjnu.
Prvních pČt výhercĤ R E G U å t F H Q R Y p SR X N i ] N \ Q D Q i N X S ] D KU D G Q L F N pKR
] E R å t Y KR G Q R W Č
. þ
. R Q WD N W\

. þ

. þ

. þD

. þ

-D U R V O D Y D . X G U Q R Y i W HO
H P D L O N X G U Q R Y D # P H] L E R U L F ]

krajskou pobočkou v Ústí nad Labem je velmi dobrá. Využíváme
všech možností, které nám úřad
nabízí. Především pak veřejně
prospěšnou práci. V Meziboří se
nám velmi osvědčila. Polovina
zaměstnanců Technických služeb
Meziboří byla původně pouze
na veřejně prospěšné práci, ale
osvědčili se, prokázali, že mají
zájem pracovat, a tak se postupně zařadili do trvalého pracovního poměru,“ pochválil úřad
práce starosta města. V obou
městech ministryně diskutovala
se starosty také o prolomení či
neprolomení těžebních limitů
a důsledcích, které by pro region obě varanty měly. „Zatím se
seznamuji se všemi fakty, které
se této záležitosti týkají,“ konstatovala ministryně.
(pur)

Lahůdky v Citadele

Ministryně Michaela Marksová Tominová (uprostřed) navštívila Litvínov v doprovodu krajského
radního Martina Kliky. Se starostkou města Kamilou Bláhovou diskutovala o pomoci pro Janov.
nem města,“ uvedla po pracovní schůzce s ministryní práce
a sociálních věcí starostka města
Kamila Bláhová. Podle krajského radního pro sociální problematiku Martina Kliky, který
se schůzky zúčastnil, je nyní
míč na straně města. „Z jednání
jasně vyplynulo, že město nevyužívá všech možností, které se
mu nabízí. Má málo asistentů
prevence kriminality, nevyužívá
společensky účelná pracovní místa, má málo lidí ve veřejně prospěšné práci. V jiných městech se
sociálně vyloučenými lokalitami
funguje spolupráce s Úřadem
práce ČR na zcela jiné úrovni,“
komentoval setkání v Litvínově
krajský radní.
Po jednání v Litvínově přejela ministryně do sousedního

LITVÍNOV - Na novou sezónu
připravuje Citadela opět zajímavá a lákavá představení s osobnostmi, jako je Ivan Trojan,
Ondřej Vetchý, Richard Krajčo,
Simona Stašová. V letošní divadelní sezóně jsou připravena ještě tři představení, a to 27. dubna
Divadlo v Rytířské – Úhlavní

přátelé - Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Radek Holub
a Nela Boudová, 28. května - Divadlo na Vinohradech – Vstupte
– Tomáš Töpfer a Viktor Preiss
v hlavní roli a 8. června – Divadlo Palace - Jo, není to jednoduché – v hlavní roli Jiří Langmajer
a Adéla Gondíková.
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MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

Knihkupectví u Knihomila

20. 4. od 19 hodin MMMM - GÉNIOVÉ OPERNÍ MÚZY
Finální koncert 24. sezony Festivalového orchestru Petra Macka. Skladby W. A. Mozarta,
G. Verdiho, G. Donizetiho a dalších přednese Jana Šrejma- Kačírková, držitelka Ceny Thálie za rok 2013, Josef Moravec a Michal Křístek. Doprovází a spoluúčinkuje Festiovalový
orchestr Petra Macka, diriguje Jiří Štrunc. Pořádá umělecká agentura MMMM. Vstupné:
300 Kč
23. 4. od 19 hodin CYRANO Z BERGERACU
Autor: EDMOND ROSTAND. Režie: Pavel Khek. Kdo by neznal romantický příběh o velké
nenaplněné lásce Cyrana de Bergerac k jeho sestřenici zvané Roxana? V režii Pavla
Kheka uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav. Vstupné: 220 a 240 Kč
28. 4. od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Autor: B. COMDEN- A. GREEN- N. H. BROWN- A. FREED. Režie: Pavel Ondruch. Nejúspěšnější 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.

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
Příliš mnoho Kateřin – Green J.
Kavky – Follett K.
Očarovaná – Hindráková H.
Chytrá a sexy – Shalvisová J.
Od zítřka budu sexy třicítka – Satranová P.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
18. 4. od 17 hodin TINŮV NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH (premiéra)
Autor: Jakub Folvarčný a Jiří Ondra. Režie: Jakub Folvarčný. Výpravná loutková inscenace plná kouzel a triků. Malý chlapec Tino jde jednoho dne se školní třídou do kina. S
koncem ﬁlmu však jeho dobrodružství začíná. Filmové ,,stříbrné „plátno je totiž kouzelné
a umožní Tinovi vstoupit do světa fantazie, která nezná mezí. Tinův příběh je vyprávěn
hlavně vizuálními prostředky. Inscenace bez jazykové bariéry!!! Představení je určeno pro
děti od 3 let.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vášnivý svůdník – Laurenová Ch.
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku – Hájíček J.
Modré z nebe – Roberts N.
Bílá žena – Woodová B.
Deníček moderního fotra – Landsman
D.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
30. 4. od 9.30 hodin ČERT A KÁČA
Činoherní pohádka o hubaté Káče, která by se ráda vdávala. U muziky si zatančí s tajemným cizincem - čertem, který ji odnese do pekla. Káča má však pro strach uděláno, a
tak čertům v pekle pěkně zatápí. Naštěstí je tu ještě ovčák Jíra. Napsala Jana Galinová,
hudba a texty písní Jan Turek, výprava Milena Dubšíková. V režii Jurije Galina hrají a zpívají: Kristýna Lišková, Petr Kozák, Robert Stodůlka, Zuzana Bartošová, Petr Erlitz, Lukáš
Masár a další. (Pro školy a maminky na mateřské dovolené.) Vstupné 50 korun.

ROZPIS NOVINEK

CITADELA LITVÍNOV
24. 4. od 19 hodin 4TET
Koncert. Tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár. 4TET byl založen z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002. Poprvé se tito “muži v černém”
představili skladbou „How Deep Is Your Love“ v provedení „a capella“. Úžasné vokální
výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě
originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a
“taneční” výkony všech aktérů na jevišti… , to vše rozhodně nenechá nikoho chladným
a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s nenapodobitelnou atmosférou. Vstupné
460 – 480 korun.
19. 4. od 16 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA – SÓLISTÉ MOSTEČANKY
Taneční neděle na společenském sále. Vstupné 50 korun.

V+V ROCK BAR MOST
17. 4. od 21 hodin CUMBAL rock - Most // AMORES PERROS rockpop - Plzeň
„Cumbal je jasnej hard rock kam se podíváš, nějakej cover a dohromady bezva zábava.
Jako host vystoupí u nás zatím ještě neznámá kapela z Plzně - Amores Peros. Mají hezký
stránky a super muziku: www.amoresperros.eu“

(TAJENKA), v níž se lidé smějí, má
větší cenu než palác, ve kterém
lidé pláčí.

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 15: „MÁ DVĚ STRANY“
Výherci: Daniel Petrášek (Most), Jaroslav Havelka (Most), Ladislav Procházka (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

■ Nabízím

tašku oblečení na
dítě kolem 6 měsíců od velikosti
68 výše. Body, kalhotky, mikinky,
trička, kombinézky, čepičky. 450
Kč. Po dohodě lze zaslat. Telefon:
737 586 243
■ Prodám obývací stěnu s prosklenými skleníky, konferenční
stolek, TV stolek. Při kompletním
odběru možná sleva. Vše je velmi
zachovalé. Cena dohodou. Telefon: 774 409 202
■ V Mostě prodám silniční kolo
Favorit s berany, 400 Kč, klávesovou střední starší harmoniku – 4
klávesy popraskané – 500 Kč – v
brašně. Telefon: 607 277 880 – večer

■ V Mostě prodám zařízení z
hospůdky, stoly, židle, 2 x plynový
sporák, 2 x lednice s mrazákem,
venkovní stoly a lavice – spojené.
Levně. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám černý pánský kožený
kabát (párkr a), velikost XXL na
vyšší postavu, 2 x použitý. Původní
cena 6 800 Kč, nyní 3 000 Kč. Telefon: 607 277 880 – večer – Most
■ Koupím co největší zahradní
deštník i restaurační. Barva nerozhoduje. Telefon: 723 249 562
■ Po dvojčátkách miminkách
nabízím pěknou výbavičku od
nejmenších velikostí do 6 měsíců,
dvojmo, levně, možná dobírka. Telefon: 776 134 971
■ Prodám zánovní lednici, záruka ½ roku. Cena 1 500 Kč. Telefon:
737 652 705
■ Prodám pokojovou dekorativní květinu zamiokulkas, 36 výhonů, 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
– 200 Kč, spínací hodiny, lampa,
vývojnice – vše za 400 Kč. Telefon:

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A
PROŘEZÁVKY STROMŮ,
LEVNĚ!
Tel: 774 931 796
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 používaná. Telefon: 605 842 564. Cena
900 Kč
■ Prodám rybařinu, pruty, navijáky, 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 dohodou. Telefon: 739 816 462
■ Prodám myčku nádobí, rozdělovač cukroví, chlebník, džbán,
prošívané deky, barevný televizor
+ ovladač, dámské boty – zimní
a letní číslo 5, rybářské vybavení,
videokameru Sony, vysílačky – dosah 10 km, dámské horské kolo,
2x repro, klec pro drobné ptactvo,
lednici s mrazákem, nákladní vozík za osobní automobil, 6x břitva
pro holiče, megafon a jiné věci dle
dotazu. Telefon: 607 656 863. Ceny
dohodou
■ Prodám zvětšovák na fotografie Openus 6x6, 1 000 Kč, leštička
na foto – 600 Kč, rámeček na velikost foto – 200 Kč, spínací hodiny
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

+ lampa + vývojnice. Info: redakce

BYTY, DOMY

■ V Mostě ve vile pronajmu
pracujicím lidem velký byt 3+1 s
velkou zahradou, terasou, 2 x pergola, gril – dlouhodobě. Nájem
9000 Kč. Elektrické topení, kachlová kamna. Telefon: 607 277 880
– večer
■ Koupím 1+1 s balkonem v
Mostě. Volejte 775 279 229
■ Prodám byt 1+1 v OV, cena dohodou, 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. 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
SEZNÁMENÍ

■ 39/150 cm, baculka, hledá přítele, kamaráda pro společně strávené volné chvíle. Z okolí Mostu,
nekuřáka, jen vážně, ne flirt. Telefon: 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? Telefon: 733 733 924
■ Pro přítele, nekuřák, 68 let,

Příliš mnoho Kateřin
Když jste zázračné dítě, otvírá se před
vámi zázračná budoucnost. Nebo ne?
Colin Singleton právě maturoval,
dostal kopačky od své devatenácté
Kateřiny a má pocit, že jeho život
skončil. Ještě že je tu jeho kamarád
Hassan, který prostě žádné utápění v
sebelítosti nepřipouští. Než se Colin
stačí vzpamatovat, ocitne se na cestě
bez cíle – a ta skončí v ospalé venkovské díře, vyznačující se jen dvěma
pozoruhodnostmi: hrobem rakousko-uherského arcivévody a dívkou Lindsey. Její zásluhou Colin začne pomalu
chápat, že není nutné být mladistvým
géniem, abyste změnili svět...
John Green, brilantní, vtipný a palčivě
upřímný autor bestsellerů, inspiroval
svými díly novou generaci čtenářů.

s vlastním bytem, bez závazků.
Ostatní ústně. Telefon: 607 552
529
■ Chceš si užít život a chybí ti přítelkyně? 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, nekuřačka. Více při osobním setkání.
Telefon: 732 558 618
■ Hledám touto cestou paní do
50 let, milou, nehádavou, mně je
50 let, vyšší postavy, pracuji, nekouřím, nepiji. Setkání napoví. Telefon: 731 181 847
■ Po přestěhování do Mostu
bych se rád seznámil s hodnou
dívkou, je mi 24 let, 185 cm vysoký, obchodní akademie, pohodové a upřímné jednání. Těším se.
Telefon: 702 910 188
■ Rozvedený nekuřák 70/164/68,
hledá hodnou přítelkyni nekuřačku
z Mostu a okolí, mající kladný vztah
k zahrádce a ráda řídí auto. Není ale
podmínkou. Telefon: 704 446 569

AUTO, MOTO

■ Prodám Peugeot 206 SW, rok
výroby 2005, STK do 2016, barva
černá, klimatizace, mlhovky, letní
a zimní pneu. Cena 50 000 Kč. Telefon: 723 559 090
■ Máte-li nevyužité osobní auto
a jste-li ochoten ho občas půjčit,
dohoda a seriozní jednání Litvínov. Telefon: 724 772 392

Arco tr uhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
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O víkendu startovaly soutěže
národních házenkářů
MOST - O víkendu byla rozehrána v Mostě jarní část Oblastního přeboru národní házené. Nejprve se v pátek proti sobě utkala družstva
dorostenců Baníku Most NH, kdy Áčko porazilo přesvědčivě B tým
složený ze starších žáků 33:9.

Souš doma prohrála, hosté
rozhodli hned v úvodu
MOST – V utkání 21. kola divizní skupiny B sehráli fotbalisté
Baníku Souš opět v exilu na hřišti v Braňanech. Vše důležité se
odehrálo hned v úvodu utkání.
Domácí nastoupili bez potrestaného středopolaře Christofa, ale již s novou posilou,
s Janem Hynkem, který přišel
na hostování ze Žatce.
V 7. minutě utkání měl šanci
domácí Kopta, ale nedal. Při následném protiútoku udělal domácí brankař Unger fatální chybu, když díky nerovnosti terénu
špatným odkopem nahrál hostujícímu útočníkovi a soupeř
šel lehce do vedení 0:1. Domácí
se nestačili vzpamatovat z šoku
a minutu nato opět chybovali
v pokutovém území, kde se nejlépe zorientoval střelec úvodního gólu utkání, který prudkou
střelou k levé tyči zvýšil na 0:2.
Domácí tým to rozladilo,
a dlouho nemohl najít recept na
soupeřovu obranu. Nakonec se
mu to podařilo po změně stran.

Ve 47. minutě, po závaru před
hostující brankou, se nejlépe po
přihrávce Zápotockého zorientoval záložník Pátek a nechytatelnou bombou pod břevno snížil na 1:2. V závěru se sice Souš
snažila alespoň o vyrovnání, ale
nepovedlo se jí to.
„Hosté zaslouženě vyhráli, byli
lepším týmem. Já jsem z našeho špatného výkonu zklamán,
rozhodly dvě hrubé chyby našich nejzkušenějších hráčů hned
v úvodu utkání. Hráči neplnili
úkoly, hodně chybovali a náš
herní projev mi připomínal dorostenecký fotbal,“ zhodnotil
průběh zápasu soušský kouč Pavel Koutenský.
Baník Souš – SK Horní Měcholupy 1:2 (0:2). Branky: Pátek
– Čech 2. Rozhodčí: Štefan, ŽK
0:2. 110 diváků. Sestava Souše:
Unger – Popelka (70. Hynek),
Johana, Zápotocký, Fiřt, – Kolev
(68. Bartoš) - Kukačka, M. Hlaváček, Pátek - Kopta, Štípek.
(jak)

Sestava Mostu A: Tomáš Holec, Slavomír Činoveský, Petr
Mikeš, Pavel Wolf, Zdeněk
Bíma, Jan Mertl, Pavel Benda,
Martin Šalanský. Trenéři: Rudolf Ibl, Zdeněk Bíma st.
V sobotu nastoupili starší žáci Baníku Most NH již ve
své hlavní kategorii opět na
domovském hřišti při spodní
budově gymnázia v ul. V. Majakovského, v rámci prvního
z pěti turnajů jarní části Oblastního přeboru. Mostečtí trenéři
do turnaje nominovali hráče
tradičně ve dvou týmech A a B.
Áčku se vydařila výborně první
část turnaje, když si bez problémů Baníkovci poradili s Raspenavou 16:1 a Litvínovem 11:6,
v duelu s vedoucím celkem
OP ze Žatce však ve vyrovnaném utkání nakonec podlehli

těsným výsledkem 11:9. Baník
Most NH B postupoval turnajem výsledkově opačně, nejprve
si připsal prohru 7:11 s KNH
Litvínov, 4:8 s Jiskrou Raspenava a v závěrečném duelu s KNH
Chomutov si připsali dva body
za výhru 9:5.
Sestava Baníku Most NH A:
Jakub Rybáček, Jaroslav Svoboda - Ondřej Pátek, Roman Kastl, Jáchym Pomahač, Josef Fobl
- Marek Fojtík (13 gólů), David
Pham (9), Vojtěch Marinič (6),
Patrik Dinstpír (5), Petr Polanský (1), Dominic Raika (2),
Sestava Baníku Most NH B:
Jaroslav Svoboda, Jakub Rybáček - Jan Hlaváček, Martin Šanda, Jáchym Pomahač, Josef Fobl
(1 gól) - Denis Grásl (1), Lukáš
Horský (4), Jakub Jeništa, Vojtěch Marinič (1), Patrik Dinst-

Baník opět prohrál,
již pošesté v řadě
MOST - Další jarní kolo Fotbalové národní ligy přineslo týmu FK
Baník Most 1909 další porážku.
Již šestou v řadě.
Baník přivítal na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta
vedoucí celek soutěže, Sigmu
Olomouc. V zápase Mostečtí
padli 0:2, přestože ani tentokrát
je soupeř herně vyloženě nepřehrál.
Baník ještě v první půli přišel
o dva hráče, když hřiště postupně opustili zranění Kotlan a Běloušek.
V první půli domácí inkasovali v 16. minutě, kdy se prosadil Zahradníček. V samotném

závěru pak přidal pojistku ze
samostatného úniku Javůrek.
Baník tak zůstává přišpendlen
u dna druholigové tabulky. Bodová propast na Třinec, který se
nachází na 14. místě, je desetibodová.
FK Baník Most 1909 - SK Sigma Olomouc 0:2 (0:1). Branky:
16. Zahradníček, 90+1. Javůrek.
Rozhodčí: Příhoda – Kotlík,
Dobrovolný. Sestava Mostu:
Divkovič – Řehák, Avdič, Šural,
Běloušek (66. Wermke) – Jan
Procházka – Hanzlík, Koukal,
Kotlan (12. Schut) – Kurtaj, Danoski (46. Jiří Procházka). Trenér: P. Medynský.
(jak)
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pír (6), Petr Polanský (5), Dominic Raika (2), trenéři - Jan Kneř,
Rostislav Pátek, Pavel Wolf.
Kompletní výsledky turnaje:
Žatec - Litvínov 17:7, Raspenava
- Most A 1:16, Litvínov - Most
B 11:7, Žatec - Chomutov 17:8,
Litvínov - Most A 6:11, Most B
- Raspenava 4:8, Žatec - Most
A 11:9, Raspenava - Chomutov
7:9, Litvínov - Raspenava 14:7,
Chomutov - Most B 5:9, Žatec
- Raspenava 13:4, Chomutov Litvínov 4:14. Svůj první jarní
turnaj odehrály v sobotu také
starší žačky, a to v Žatci.
V Mostě byla utkání národní
házené k vidění také v neděli.
Jako první se představily dorostenky Baníku Most NH, které
porazily KNH Litvínov 19:10.
Sestava Baníku Most NH:
Eliška Blahová, Nela Příbrská,
Kristýna Simanová (9 gólů), Iveta Pelčíková, Dominika Kočendová, Lucie Gálová (2), Monika
Vlková (1), Tereza Svobodová,
Tereza Kempfová (3), Eliška
Volenová (4), Natálie Minárová.
Trenérka: Lenka Walterová.
V dalším duelu hostily ženy
Baníku na svém hřišti rezervní
tým KNH Chomutov, nad kterým zvítězily 10:8.
Sestava Baníku Most NH:
Eliška Trebulová, Tereza Lisová,
Nikola Tykalová, Kateřina Krajňáková, Gabriela Kortánová,
Iveta Pelčíková, Ludmila Rejnková (3 góly), Jindra Nováková
(1), Monika Vlková (6), Petra
Ašenbrýlová, Nikola Bímová,
dále Jitka Köhlerová, trenéři - Radek Müller, Jiří Oravec.
Závěr hracího víkendu obstaral
premiérový zápas přípravky Baníku Most NH proti výběru TJ
Šroubárna Žatec.
(kne, jak)

Gambleři kousek od ztráty
prvních letošních bodů
MOST - Zápasy 6. kola Mostecké ligy malé kopané odstartovalo
střetnutí dvou aktuálně nejlepších týmů sezony. Doposud stoprocentním Gamblers Most se z pozice druhého týmu soutěže postavili
Inseminátors FC.
A byli to právě Inseminátors,
kteří byli letos zatím nejblíže
k tomu, aby pokazili Gamblerům jejich dosud čistý štít. Poločas pro sebe získali v poměru
2:1 a ještě v průběhu druhé půle
dokázali nad favoritem vést 4:2.
Gambleři však znovu osvědčili svou schopnost zvrátit pro
sebe i nepříznivě se vyvíjející
zápas a nakonec urvali vítězství
v poměru 5:4. Nejvíce se kanadskými body na tom podílel Robert Dvořák (1+2), doplňovaný
dvoubodovými Davidem Mackem (2+0) a brankářem Ondřejem Bírem (0+2). V týmu neúspěšných vyzyvatelů se dvěma
body prezentovali Pavel Jarolím
a Dominik Onuščák (oba 1+1).
Ve druhém utkání dne se proti sobě postavila mužstva Old
Bridge a proOFFICE. Skóre tohoto zápasu se po nerozhodném
poločase 3:3 zastavilo na konečném stavu 5:4 pro proOFFICE.
To, jak moc mají rádi fotbal,
v poledne opět ukázali hráči FC
Gunners Most, kteří jdou sice
od porážky k porážce, ale přesto se každý týden sejdou a vždy
znovu se postaví svému soupeři bez bázně a hany. Tentokrát podlehli týmu Bridge City
v poměru 1:10, přičemž na této
demolici se nejvíce body podílel
Ladislav Kobylák (5+2).

V dalším střetnutí se Hospodě ULITA postavili hráči FC Levels. I Levels se mohli přesvědčit
o stoupající formě ULITY, když
pro sebe sice dokázali získat první poločas v poměru 3:2, aby nakonec přesto odešli smeteni 3:9.
Kolo uzavřel střet mezi FC
Kanec a FC Boe United. Boe šlo
od počátku za výhrou a skóre se
nakonec zastavilo na stavu 7:3
právě pro Boe.
Gambleři tak i po šestém kole
vedou tabulku bez ztráty bodu
před Inseminátors FC. Od třetího do sedmého místa je pak
hned pět týmů se stejným bodovým ziskem.

Kanadské bodování ligy vede
již o osm bodů Vít Popelka
(10+15) z Hospody ULITA před
Kamilem Tůmou (10+7) z FC
Kanec a dvěma šestnáctibodovými hráči Inseminátors FC
Dominikem Onuščákem (8+8)
a Pavlem Jarolímem (7+9). Pozice nejlepšího střelce má momentálně hned čtyři jména,
když ji shodně s deseti vstřelenými góly okupují Vít Popelka,
Kamil Tůma, Damir Zečevič
(FC Boe United) a Ladislav Kobylák (Bridge City).
Třemi nejlepšími brankáři
jsou aktuálně Ondřej Bíro (průměr 2,50 obdrženého gólu na
zápas) z Gamblers Most, před
Janem Musilem (2,80) z Inseminátors FC a Ondřejem Murckem (3,50) z Hospody ULITA.
(jak)

11
Posledním vítězem se
stal PN Hockey
Poslední, pátý turnaj, zakončil mezinárodní hokejovou sérii mládeže Easter
Cup, která probíhala dva
týdny na zimním stadionu
v Mostě. Vítězem závěrečného turnaje se stal tým PN
Hockey, který ve finále porazil maďarský Ferencváros
Budapešť.

Souš zvítězila na
hřišti Chyše
Fotbalistky Baníku Souš
uspěly v dalším mistrovském
utkání své soutěže. Představily se na hřišti Sokola Chyše, kde nakonec přesvědčivě
zvítězily 0:4 (0:2). Branky
vítězného týmu střílely: Svobodníková 2, Tóthová a Budilová.

Weissenbilderová
zamíří do Švédska
Házenkářka DHK Baník
Most Martina Weissenbilderová po sezoně odejde do
švédského
Kristianstadu,
který hraje zdejší první ligu.
V týmu již působí česká reprezentantka Martina Crhová, která v minulosti působila také v Mostě.

Cenné body Litvínova
ze hřiště v Lounech
V bitvě krajského přeboru
v kopané dospělých o divizi
nakonec vydoloval vedoucí
FK Litvínov body ze hřiště
v Lounech, kde porazil domácí FK až díky penaltovému rozstřelu. V normálním
čase totiž zápas skončil 0:0.
Litvínov vyhrál na penalty
4:5.

Horní Jiřetín si zajel
do výběžku pro
debakl
Do Šluknovského výběžku
si v dalším kole krajského
přeboru dospělých v kopané
zajeli pro debakl 6:0 fotbalisté Sokola Horní Jiřetín. V tabulce mu patří osmá příčka.

Dva mladíci Baníku si
zahrají Westend Cup
V termínu 8. – 10. května
proběhne v Berlíně velmi
prestižní žákovský turnaj
kategorie U12 Westend Cup
2015. Na tomto turnaji bude
mít zastoupení také FK Baník Most 1909. Pozvánku na
turnaj totiž obdrželi Michal
Patka a Aleš Smožanyk. Oba
se tak mohou těšit na věhlasné soupeře, jako například
FC Chelsea, Hertha Berlin
BSC, Hamburger SV, Hannover 96, FC Augsburg, AC
Sparta Praha nebo München
1860.

Těsná porážka
házenkářek v Porubě
Do hornické Ostravy –
Poruby zavítali Černí andělé, tým DHK Baník Most,
v posledním kole základní
části WHIL. Očekávalo se
vyrovnané utkání u soupeře,
který v domácím prostředí
doposud ztratil pouze 1 bod
s Michalovcemi. Očekáváný
průběh utkání se naplnil. Baník těsně prohrál 24:23, po
poločasu 15:10.
(jak)

12

17. duben 2015

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

Takto kulaťák ve Vtelně „reprezentuje“ město při příjezdu ze směru od Prahy.

Okružní křižovatka u nádraží by si zasloužila větší péči.

Mostecké
kruháky
chlouba
i ostuda

MOST – Kruhové objezdy v Mostě, kterých napočítáme celkem
19, se letos budou upravovat a
vylepšovat. Město Most se každoročně chlubí přibývajícími
okrasami na okružních křižovatkách, ať už jde o květiny nebo
například sochy.
Mezi nejhezčí kulaťáky teď
na jaře patří křižovatky u Luny,
poseté žluto fialovými krokusy, maceškový kruhák u Stovky nebo na křížení ulic J. Suka,
Pod Lajsníkem a J. Palacha.
Tento kruhový objezd upravily
Technické služby města Mostu již v loňském roce. Opravily
se zdejší palisády a silnice zde
dostala nový povrch. Jako bonus nechalo město křižovatku
osázet maceškami a dalšími
okrasnými druhy rostlin. „Poslední zima byla mírná a květiny
nevymrzly. Nasadily do květu
a okružní křižovatky proto vypa-

dají pěkně a bohatě,“ zhodnotil
úřadující ředitel Technických
služeb v Mostě Karel Mutínský.

Růžový kruhák
u nádraží nebude
Na druhé straně jsou ale ve
městě okružní křižovatky, které
by si zasloužily co nejdříve potřebnou péči. Kruhový objezd
u nádraží, kde vznikly nové
a reprezentativní přednádražní
prostory, slibovalo minulé vedení města upravit a vysadit zde
růže. To se letos realizovat prý
nebude. „Kruhový objezd u nádraží nemáme v letošním roce
v plánu nijak upravovat,“ potvrdil šéf technických služeb.

Rezavé želvy
Neotřelou výzdobou se mohl
pyšnit v posledních letech také
kruhový objezd u Tesca. Nejen netradičními želvami, ale
také levandulemi. Želvy, které jsou osázené skalničkami,
reziví a netřeskům se tu příliš
nedaří. „Želvy opravíme. Jejich
konstrukce neumožňuje přezimování. Jsou na nich kapsy, které jsou vyplněny zeminou a v ní
vysazené skalničky. Zeminu tu
vyměníme a doplníme,“ slibuje
Karel Mutínský.

Kruhák „paní
Columbová“
Letos se zkrášlí a změní
vzhled dalšího kruhového objezdu. Který to ale bude, nechce
zatím nikdo z vedení města
prozradit. „V plánu jsou úpravy
jednoho či dvou nových kruháků.
Zatím ale nebudeme říkat které.
Občané se musí nechat překvapit,“ sdělil primátor města Jana
Paparega. Úpravy chce město
realizovat někdy na přelomu
dubna a května. „Mohu potvrdit,
že máme v plánu provést viditelnější změnu jednoho kruhového
objezdu. Ještě ale není definitivně
rozhodnuto, který to bude,“ nechtěl konkretizovat ani ředitel
technických služeb.
(sol)

Želvy u Tesca dostanou novou fazónu.
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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

Maceškový kruhák u Stovky je chloubou města.

Kruhový objezd u Lajsníku „prokoukl“.

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

