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Milí čtenáři
Ministr Dienstbier přijel, vi-

děl a nic nevyřešil. Zhruba tak 
se dá shrnout návštěva minis-
tra pro lidská práva v Janově.  
Problémová lokalita tiká jak 
časovaná bomba a začí-
ná přerůstat přes hlavu  
nejen místním obyvate-
lům. Proč si starousedlíci 
vzali ministerskou ná-
vštěvu na paškál a proč 
se do Jiřího Dienstbiera 
obul správce objektů 
František Ryba, zjistíte 
v článku na sedmé stra-
ně. Co se stane, když se na Mostecku přestane těžit 
uhlí? Jedna otázka, na kterou existuje mnoho odpově-
dí a drtivá většina z nich není vůbec pozitivních. Jaký 
dopad by mělo neprolomení limitů pro tento region, 
a především pro lidi v něm, a kolik peněz by státní 
kasu ukončení těžby stálo, přinášíme v materiálu na-
zvaném „Konec těžby vyjde na miliardy a zaplatí to 
stát!“. Dračí lodě nebo Magistr Kelley? Dilema, které 
vloni v červnu řešila spousta Mostečanů i přespolních. 
Dvě oblíbené akce v jeden den – „úlet“, který by se le-
tos už neměl opakovat. Alespoň tak to slibuje mostec-
ká radnice, která se problematikou dublovaných akcí 
zabývala. Jak to letos vyřešila a co už zajistit nestihla, 
čtěte pod titulkem „Město slibuje kulturní překvape-
ní“. Po letech průtahů se konečně otevřel hraniční 
přechod v Brandově. Proč to trvalo tak dlouho a v ja-
kém režimu bude přechod fungovat, zjistíte v článku 
„Z  Brandova do Německa autem přes most“. Mos-
tecký autodrom aspiruje na společenské centrum 
Mostu. Jaké mají majitelé s autodromem plány a na 
jaké sportovní a kulturní akce se mohou těšit dospělí 
i děti, čtěte v článku „Autodrom se otevře veřejnosti 
v  novém“. Poslední stranu tentokrát věnujeme ne-
uvěřitelné atmosféře, která v posledních týdnech 
provázela žlutočerné šílenství. Jak jsme drželi palce 
litvínovským hokejistům „doma“ i za humny, přiná-
šíme v obrazové mozaice, která nepotřebuje zvláštní 
slovní komentáře.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

el, vi-
tak 
is-

vě.  
ak 

9 771212 397004 71

  Slavnostní přestřižení pásky u příležitosti dokončení renovace parního těžního stroje v Podkrušnohorském technickém muzeu. Pásku přestřihl také hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (vpravo) či generální ředitel Vršanské uhelné, a.s. Vladimír Rouček (uprostřed). 

Lidem v sedmistovkách 

vadí sakury

Vysazování několik stovek stromů 
v sídlišti sedmistovek narazilo na od-
por zdejších obyvatel.
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Z Brandova do Německa 

autem přes most

U hraničního mostu v Brandově se se-
šli starostové obcí z obou stran hranic, 
aby společně s  krajským radním pro 
dopravu Jiřím Komínkem odstranili 
zábrany a slavnostně tak uvedli do 
provozu poslední uzavřený hraniční 
přechod v Ústeckém kraji.
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Vláda si za Janov udělala 

čárku a jelo se domů

Kvůli problémům, na které ve své pe-
tici adresované předsedovi vlády Bo-
huslavu Sobotkovi upozorňují obyva-
telé Janova, přijel do Litvínova ministr 
pro lidská práva a rovné příležitosti 
Jiří Dienstbier.

7

Jak jsme fandili našim 

hokejistům

Střípky z  probíhajícího hokejového 
fi nále extraligové soutěže. 
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MOST – Na posledním jednání Hospodářské a so-
ciální rady Mostecka představila ředitelka VÚHU 
Marcela Šafářová studii dopadů ukončení těžby 
lomu ČSA. Podle této studie vyjde stát konec těž-
by na miliardy korun. Ovlivní to nezaměstnanost 
nejen v  regionu, ale nezaměstnaných přibude 
v  celé České republice. Uzavření lomu ČSA by 
mělo  vliv také na teplárenství v  celé ČR. Podle 
studie není v rámci ČR nejméně pro nejbližších 30 
let žádný jiný nový zdroj primární energie, než je 
hnědé uhlí v předpolí lomu ČSA.

Podle studie se ekonomické dopady ukončení 
těžby na lomu ČSA do státního a veřejných roz-
počtů budou pohybovat v částce 2,7 miliardy Kč. 
Studie přitom nijak nehodnotí situaci a náklady 
spojené s  případným znovuotevřením ložiska 
v budoucnosti. Nezaměstnaní, kterých by mělo 

po ukončení těžby přibýt, vyjdou stát na 1  033 
miliónů korun. 

Studii, kterou vypracoval Výzkumný ústav 
hnědého uhlí, označil poslanec Vlastimil Vozka 
za jasnou a čitelnou. „Jsem rád, že je takový ma-
teriál na světě. Jasně lidem vysvětluje dopad ukon-
čení těžby a všech souvisejících zásahů,“ prohlásil 
během jednání HSRM Vlastimil Vozka. „Pokud 
vláda rozhodne, že se nebude dál těžit, bude mu-
set přijmout odpovědnost za všechny s tím spoje-
né náklady. Také za to, že za limity zůstane 750 
miliónů tun toho nejkvalitnějšího hnědého uhlí. 
Lom se totiž nedá zamknout jako fabrika, posta-
vit jednoho hlídače, a když se to hodí, pokračovat 
v  těžbě,“ zdůraznila předsedkyně rady Helena 
Veverková. 

(Pokračování na straně 9)

Konec těžby vyjde na 
miliardy a zaplatí to stát!

Ilustrační foto.

MOSTECKO – V Podkrušnohorském technickém muzeu se slavnostně představil zrenovovaný evropský 
unikát. Těžní parní stroj z roku 1891. Jeho oprava trvala tři měsíce a vyžádala si tři sta čtyřicet tisíc 
korun. Hornické muzeum považuje technickou památku za natolik vzácnou, že chce usilovat o její po-
výšení na statut národní kulturní památky.  

Vzácní hosté a významní představitelé regionu, 
těžařských společností i města Mostu se sjeli tento 

týden do Podkrušnohorského technického muzea 
v bývalém dolu Julius III., nacházejícím se mezi 

Mostem a Litvínovem. Přijeli si prohlédnout zdej-
ší opravdový skvost, parní těžní stroj z 19. století, 
v novém lesku a kráse. Exponát, který je jediným 
svého druhu v celé Evropě, se totiž renovoval do 
původní podoby. Dostal zcela nové nátěry a „do-
plňky“, jimiž byly i originální štítky. 

(Pokračování na straně 8)

Muzeum představilo evropský unikát v novém lesku
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SOBOTA 2. KVĚTNA 2015 
AREÁL PŘESUNUTÉHO DĚKANSKÉHO KOSTELA 
V MOSTĚ (VE SMĚRU K MOSTECKÉMU JEZERU)

9:00 otevření areálu pro veřejnost

10:00 zahájení programu

10:30 přelet bojových letounů Jas-39 Gripen Vzdušných sil Armády ČR 

12:00 přesun techniky do nástupního prostoru

13:00 – 13:30 dynamická ukázka bojového střetu Wehrmachtu,  
SS a Rudé armády

15:30 řazení bojových vozidel a závěrečné defilé

Doprovodný program:
tábory sovětské a německé armády | dobová válečná technika | dobové 

ředmětů s vojenskou tema kou | 
airso ová střelnice | stánky s občerstvením | další doprovodný program  
(i pro dě
Nanebevze Panny Marie (př četně
výstupu na vě

Výstava v Oblastním muzeu v Mostě: 

„70 – II. světová válka na Mostecku“ 
– unikátní válečné artefakty, jedinečné fotografie a rukopisy (mnohé
vystavené poprvé), otevřeno od 29. dubna do 31. prosince 2015  
(včetně soboty 2. května s mimořádnou otevírací dobou 8:00 – 18:00)

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., statutární město Most, 
Oblastní muzeum v Mostě a Vojenský historický ústav pořádají:

Partneři a podporovatelé: ČR, Vzdušné síly Armády ČR, 
Severočeské doly, a. s., Unipetrol, a. s., AirSo EagleGuns, mediálním partnerem je Český rozhlas Sever
Akce se koná pod záš tou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

MOST – Mostecký magistrát bude mít konečně svého šéfa. Už kon-
cem tohoto týdne by mělo totiž padnout jméno nového tajemníka 
či tajemnice.

Téměř čtvrt roku hledala 
mostecká radnice nového ta-
jemníka. Teď už jeho jméno 
zná, jak potvrdilo vedení města 
novinářům na tiskové konfe-
renci. Prozrazovat ho ale zatím 
nechce. V předchozím týdnu 
podle sdělení náměstka primá-
tora Marka Hrvola naposledy 
zasedala výběrová komise. Její 
členové seznámili primátora 
Jana Paparegu - který jmenuje 
tajemníka po souhlasu ředite-
le Krajského úřadu Ústeckého 
kraje – se svými stanovisky 
a názory vyplývající z  výbě-
rového řízení. „Primátor tyto 

názory refl ektoval, vyhodnotí 
si je a zašle v těchto dnech svůj 
návrh řediteli krajského úřadu 
k  souhlasu. Nerad bych proto 
prozrazoval dopředu jméno, 
aniž by ho znal dříve ředitel 
krajského úřadu,“ řekl rezolut-
ně náměstek Hrvol. Podle jeho 
slov by se měla celá záležitost 
kolem posvěcení návrhu nové-
ho tajemníka ze strany vedení 
krajského úřadu vyřídit ještě 
během tohoto týdne. „V  závě-
ru tohoto týdne by už mělo být 
oznámeno konkrétní jméno no-
vého tajemníka,“ ujistil Marek 
Hrvol a ještě dodal: „Jsem rád, 

že už bude konec spekulacím 
a bezvládí magistrátu. Potvrzuji 
také, že výběrové řízení nebude 
zrušeno a nebude se vyhlašovat 
ani znovu.“ 

Mostecký magistrát byl bez 
hlavy úředníků již pěknou řád-
ku měsíců. Bývalá tajemnice 
Jaroslava Boudová podala vý-
pověď v  prosinci 2014. V  úno-
ru pak město vyhlásilo na post 
šéfa magistrátních úředníků 
výběrové řízení. Do něho se 
přihlásilo jedenáct kandidátů. 
Radní nechtěli prozradit ani to, 
zda se v případě nového tajem-
níka jedná o zástupce něžného 
nebo naopak silnějšího pohlaví. 
(Pozn. Jméno tajemníka aktuál-
ně uveřejníme na www.homer-
live.cz) (sol) 

MOST – Na nové společenské a kulturní akce se mohou těšit Moste-
čané už v příštím roce. Vedení města slibuje, že pro občany vymyslí 
novinky, a tradiční aktivity vylepší. Další dobrou zprávou  je, že by 
se nemělo více významnějších akcí konat v jeden den.        

Mostecká slavnost a Dočesná 
v Žatci, nebo také Den magistra 
Kelleyho na hradě Hněvín a Zá-
vody dračích lodí a jejich konání 
v  jeden den. Podobné přešlapy 
slibuje město odstranit. Městští 
úředníci a radní totiž dali hlavy 
dohromady a se zástupci měst-
ského divadla, archeologické-
ho ústavu, oblastního muzea, 
střediska volného času, městské 
knihovny i státní galerie jed-
nali o náplni akcí a také hlavně 
o termínech jejich uskutečnění. 
„Ze společné pracovní schůzky 
vyplynulo, že navážeme lepší ko-
munikaci s  organizacemi, které 
zabezpečují kulturu a společen-

ské vyžití a volnočasové aktivity 
ve městě. Cílem je, aby se tyto 
akce lépe organizovaly a nedo-
cházelo k tomu, že jednotlivé or-
ganizace budou pořádat nějakou 
akci, která se bude křížit s jinou,“ 
informovala náměstkyně pri-
mátora Markéta Stará. Setkání 
pracovní skupiny se bude ko-
nat ještě v květnu. Tehdy by už 
měl být jasný konkrétní seznam 
akcí, včetně termínů konání, na 
které se mohou lidé těšit v roce 
2016. Vedení města slibuje změ-
nu i u tradičních akcí. „Cíl je 
jasný. Spolu s  úpravou termínů 
tak, aby nekolidovaly, jít i jinou 
cestou zarytých akcí typu Veli-

konoční jarmark, Mostecká slav-
nost, Vánoční trhy, Den magistra 
Kelleyho apod. Nejsou to špatné 
akce, ale zaslouží si nějakou ino-
vaci, trochu obměněný program,“ 
domnívá se náměstek primá-
tora Marek Hrvol. Za absurdní 
náměstek označil a připomněl 
již zmíněné konání Mostecké 
slavnosti s  žateckou Dočesnou 
v jeden den. „Bohužel tomu bude 
i letos. Vyladit termíny u těchto 
akcí jsme již nedokázali. Když 
jsme nastupovali, většina akcí 
už byla v  běhu. Zásadní úpra-
vy podle našich představ jsme 
u nich proto nedělali. Troufnu si 
však říci, že příští rok už budou 
v  jednotlivých akcích nové prv-
ky a také nový program,“ slibu-
je Marek Hrvol s  tím, že město 
chce zapojit občany více do 
dění.  (sol)

MOST – Město Most rozhodlo o opravě mostu v Rudolicích, protože 
jeho stav je vážný. Radní zvolili levnější variantu rekonstrukce, a to 
jen na dobu určitou. Poté bude nutné most uzavřít a opravit celý. Na 
mostě dojde co nevidět k omezení dopravy. 

K  posouzení rekonstrukce 
mostu dostali mostečtí radní na 
stůl dvě varianty opravy, z nichž 
si měli vybrat. Nakonec zvolili 
méně náročnou a také levnější. 
Ta umožní, aby provoz na mos-
tě mohl fungovat dál, ale jen na 
dobu určitou. „První varianta 
by znamenala téměř celé znovu-
obnovení mostu, tedy i výměnu 
celé konstrukce. Detailně jsme 
projednávali obě varianty. Opra-

va komplexní by přišla zhruba 
na pětadvacet milionů korun. 
Druhá, částečná oprava, něco 
kolem pěti milionů korun. Roz-
hodli jsme pro levnější variantu, 
a to s ohledem na fi nanční situaci 
města,“ komentoval rozhodnu-
tí radních náměstek primátora 
Marek Hrvol. Částečná opra-
va by měla znamenat výměnu 
mostních závěrů, částečnou vý-
měnu konstrukce a izolací, kte-

ré by měly zakonzervovat a za-
chovat most na období zhruba 
deseti až patnácti let. Jak vedení 
města připustilo, velké opravě 
rudolického mostu se ale přesto 
město do budoucna nevyhne. 
„Považujeme dobu deseti až pat-
nácti let za dostatečnou pro to, 
abychom se stihli na velkou opra-
vu připravit. Je navíc možnost, 
že by mohly vzniknout i dotační 
projekty, které nyní nejsou. Pro-
to jsme vyhodnotili variantu č. 2 
jako momentálně nejefektivněj-
ší,“ zdůvodnil dále Marek Hrvol. 

V současné době zpracovává 
odbor investic a komunálního 

hospodářství cenovou nabídku 
pro zpracování projektové do-
kumentace na tuto opravu. Než 
se na mostě začne pracovat, bu-
dou tu platit dopravní opatření. 
Most se prostřednictvím beto-
nových svodidel zúží tak, aby 
zde nemohla projíždět najed-
nou například dvě těžkotonáž-
ní vozidla, jako autobusy, ná-
kladní vozidla a podobně. „Na 
příštích zasedání rady města by-
chom měli schválit projektovou 
dokumentaci s  tím, že oprava 
by se mohla realizovat již v roce 
2016,“ předpokládá náměstek 
Hrvol. (sol)

Magistrát se dočkal tajemníka

Město slibuje kulturní překvapení

Na mostě v Rudolicích se omezí doprava

Most do Rudolic se dočká částečné 
opravy. Měl by vydržet další desetiletí.



Soutěžní otázka:
Jakou přezdívku má Jimmy 

Conlon (Liam Neeson) ve fi l-
mu Noční běžec? 

(nápovědu hledejte na 
www.csfd.cz).

a) Hrobník
b) Řezník
c) Mlátička

Vylosovaný výherce získá 
balíček od společnosti Fre-
eman Entertainment s.r.o., 
který obsahuje tričko a držák 
na mobil pro sportovní aktivi-
ty z limitované edice k fi lmu 
Noční běžec, 2 vstupenky do 
kina sítě CineStar, DVD a Blu-
-Ray fi lmy. 

Odpovědi zasílejte na: 
inzerce@homerlive.cz nebo 

SMS na 737 261 941
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOST – Mostecký autodrom aspiruje na společenské centrum Mos-
tu. Chce se otevřít veřejnosti nejen v  době konání závodů. Podle 
nových majitelů by měl být autodrom místem zábavy pro rodiny 
s dětmi, mladé lidi, širokou veřejnost, ale také místem, kam se bu-
dou turisté rádi vracet.

Mostecký Autodrom od roku 
2014 vlastní společnost BA 
Group. S  novým majitelem při-
šly do areálu i zásadní změny. 
Autodrom se otevírá veřejnosti. 
Na posledním jednání Hospo-
dářské a sociální rady Mostecka 
prezentoval změny generální ře-
ditel Autodromu Most, a. s. Jiří 
Volovecký. „Firma se rozhodla 
do areálu investovat. Chceme, 
aby veřejnost brala autodrom ne-
jen jako závodiště, ale také místo 
společenského dění. Proto bude 
v  areálu hotel, čerpací stanice, 
medical centrum. Lidé k nám za-
míří i v  době, kdy se nepořádají 
závody,“ uvedl Jiří Volovecký 
s  tím, že společnost připravuje 
řadu akcí sportovního i spole-
čenského charakteru. Chybět 
nebude například příměstský tá-
bor nebo koncerty. Na 27. června 
připravuje Autodrom Most akci 
pro rodiny s  dětmi Bezpečně 
se Safetíkem. Areál polygonu 
nabídne rodinám s dětmi plno-
hodnotné prožití celého dne for-

mou zábavné výuky nebo Kurzy 
bezpečné jízdy za exkluzivní 
ceny. Po celý den bude otevřené 
dětské dopravní hřiště. Děti mo-
hou jezdit na svém kole nebo si 
ho i zapůjčit.  K dispozici budou 
motokáry, čtyřkolky a ukázkové 
vozy rodinné řady. V  červnu se 
v areálu rozjede v rámci akce Th e 
Most European DRIFT Festival 
koncert revivalových kapel. Ka-
bát revival, Rammstein revival, 
koncert HipHop a nakonec velká 
Drift  Party. „Připravujeme areál 
tak, aby u nás byli návštěvníci 
spokojení. Renovujeme restau-
raci, měníme polygon na místo 
nejen pro výcvik, ale také pro zá-
bavu. Chceme na polygon dostat 
například mladé řidiče, kteří by si 
tu zdokonalovali své čerstvě na-
byté dovednosti v řízení,“ doplnil 
ředitel Autodromu Most. Společ-
nost hodlá také více propagovat 
autodrom coby úspěšnou rekul-
tivaci. „Návštěvníci, kteří k  nám 
přijedou z jiných regionů nebo ze 
zahraničí, jsou často překvapeni, 

jak to na Mostecku vypadá. Bo-
jujeme proti špatnému mediál-
nímu obrazu,“ řekl dále během 
jednání HSRM Jiří Volovecký. 
Předsedkyně Hospodářské a so-

ciální rady  Mostecka Helena Ve-
verková pak řediteli autodromu 
navrhla, aby uspořádal v  areálu 
výstavu fotografi í zachycující vý-
voj rekultivačních prací.  (pur)

MOST – Vysazování několika stovek stromů v  sídlišti sedmistovek 
narazilo na odpor zdejších obyvatel. Záměrem města byly nové 
aleje krásně kvetoucích sakur u domů, vzrostlé stromy na volném 
prostranství, více zeleně a čerstvého vzduchu pro sedmistovky. Teď 
se ale stromy budou muset přesazovat. 

V těchto dnech se setkali oby-
vatelé sídliště na Liščím Vrchu 
se zástupci projektanta a města. 
„Obyvatelé měli námitky k umís-
tění některých stromů. Stěžovali 
si na to, že stromy jsou blízko 
domů, jsou zdrojem alergenů 
a podobně,“ informoval náměs-
tek primátora města Mostu 
Marek Hrvol. Trnem v oku byly 
zejména obyvatelům bloků č. 
701, 702 a 704 nové sakury. Stě-
žovali si, že sakury se nacházejí 
příliš blízko domů, zastíní ně-
která okna, budou významným 
zdrojem alergenů nebo usnad-
ní přístup zlodějům. Objevily 
se i názory obyvatel, že stromy 
poruší zdejší chodníky svými 
kořeny. „Některé stížnosti jsou 
oprávněné. Především týkající se 
umístění stromů blízko balkonů 
a bytů. Z  celkového počtu zhru-
ba 440 nově vysázených stromů 
jich deset  budeme přesazovat,“ 
připustil náměstek s  tím, že se 
město rozhodlo občanům vy-
hovět. Stromy se budou přesa-
zovat u bloků 701 a 704. Jejich 
vzdálenost od domů se posune 

dál. „Stížnosti byly i na alergeny. 
Na tyto stížnosti jsme ale nere-
fl ektovali. Domníváme se, že 
sedmistovky si zasloužily trochu 
vzduchu a zeleně. Přiznám se, že 
jsme reakcemi obyvatel překvape-
ni a zaskočeni,“ mrzí náměstka 
Hrvola. Obavy lidí z  pylových 
alergií jsou ke všemu podle od-
borníků plané. „Všechny druhy 
stromů, které se zde nechaly vy-
sázet, patří buď mezi nekvetoucí 

či plnokvěté kultivary, nebo mezi 
kultivary hmyzosnubné. Zna-

mená to, že část druhů vůbec 
nevytváří pyl, a pokud ano, není 
přenášen vzduchem, ale prostřed-
nictvím hmyzu. Obavy z  pylo-
vých alergií jsou tedy v  tomto 
případě bezpředmětné,“ potvrdil 
Petr Forejt ze společnosti Safe 
Trees, která je autorem projektu 
výsadby nových stromů. 

Se sázením stromů 
se pojede dál 

Projekt revitalizace sídlištní 
zeleně se začal v  mosteckých 
sídlištích realizovat již v  loň-
ském roce. „U šestistovek se rov-
něž vysazovaly sakury.  Lidé jsou 
s nimi v této lokalitě spokojeni,“ 
popsal Marek Hrvol. „V sídliš-
ti sedmistovek bydlím a mohu 
říci, že jsme rádi za každý nový 
strom. Je to jen dobře, že se zde 
zeleň oživila,“ dodala k  oživení 
sedmistovek stromy a keři ná-
městkyně primátora Vladimíra 
Ilievová.   

Město chce v trendu revitali-
zace zeleně v Mostě pokračovat 
i nadále. „Negativní reakce nás 
neodradily. Budeme v revitaliza-
ci pokračovat. Nyní se zpracová-
vá projekt na šestistovky a v červ-
nu se chceme přihlásit do nového 
dotačního titulu,“ ujistil ještě 
náměstek Hrvol.  (sol)

Vítání ptačího zpěvu
Cílem akce, organizované Českou společností orni-

tologickou a Oblastním muzeem v Mostě, je populari-
zace ptactva a jeho ochrany.

Jedná se o komentovanou ornitologickou vycház-
ku k  jezeru Most, při které bude možno pozorovat 
zejména vodní ptáky (husy, kachny, volavky, racky, 
potápky, lysky atd.). Zmíněn  bude vliv hydrických re-
kultivací na místní ptačí populaci, rozdíl mezi druhy 
vyskytujícími se v letním a zimním období roku a dal-
ší. Účastníci budou též seznámeni se zajímavým pro-
jektem Rorýsí školy.

Místo konání – jezero Most
Termín – 1. května 2015, sraz účastníků v 8 hodin 

u rybníka vedle přesunutého kostela.
Délka trasy bude uzpůsobena počasí, množství 

ptáků, elánu a silám účastníků (obvod jezera měří cca 
10 kilometrů).

Vítání ptačího zpěvu povede Ing. Jaroslav Bažant 
z Oblastního muzea v Mostě.

Případné dotazy směřujte na e – mail:  bazant@mu-
zeum-most.cz

Svačiny, dalekohledy a dobrou náladu s sebou!
Srdečně zve Jaroslav Bažant

Lidem v sedmistovkách vadí sakury

Autodrom se otevře veřejnosti v novém

Náklady na vypracování 
projektu pro sídliště Liščí 
Vrch vyšly na 116 600 Kč 
s  DPH. Samotnou revitali-
zací pak byla pověřena spo-
lečnost KHL-EKO, která 
se svou cenovou nabídkou 
ve výši 2 747 155,91 Kč bez 
DPH uspěla ve výběrovém 
řízení. Většina nákladů, 
konkrétně 75 %, bude uhra-
zena z  dotace poskytnuté 
Státním fondem životního 
prostředí České republiky.  

Jiří Volovecký, ředitel Autodromu Most.
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V divadle nové 
výtahy

MOST – V  městském diva-
dle se bude opět rekonstruovat. 
Tentokrát zázemí divadla, kte-
ré je už letité. „Je to i dlouhodo-
bý požadavek městského diva-
dla, proto jsme peníze vyčlenili 
v  letošním rozpočtu a vybrali 
i vítěznou fi rmu. Byla to jediná 
nabídka v rámci veřejné zakáz-
ky. Cena je ale v  čase a místě 
obvyklá,“ zdůvodnil náměstek 
primátora Marek Hrvol, proč 
hodnoticí komise a posléze 
i rada města vybrala toho-
to uchazeče na rekonstrukci 
motorových tahů. „Jde spíše 
o úpravu technického zázemí 
výtahů. Běžný návštěvník diva-
dla to nijak nepocítí,“ doplnil 
ještě náměstek. 

Nová pravidla pro 
dotace

MOST – Město upravuje 
pravidla pro dotace. Noveli-
zovaný zákon o rozpočtových 
pravidlech územních roz-
počtů, který nabyl účinnosti 
v  únoru letošního roku, totiž 
nově upravuje i proces posky-
tování dotací. Rozděluje je na 
tři typy. Dotace programové, 
individuální a ze zvláštního 
zákona. Magistrátní úřední-
ci proto připravují pravidla 
pro poskytování dotací z  roz-
počtu města. První návrh byl 
radním na stůl předložen již 
nyní s tím, že projde ještě při-
pomínkovým řízením a poté 
bude předložen ke schválení 
zastupitelům. „Je potřeba řídit 
se novými pravidly, proto úřed-
níci zpracovávají nové směrni-
ci a nová pravidla. Počítáme, 
že do června budou propra-
cována,“ uvedla náměstkyně 
primátora Vladimíra Ilievová 
a dodala: „Bude zde přesně sta-
noveno zadání, abychom poté 
mohli lépe a jednoznačně kon-
trolovat vyúčtování poskytnutí 
jednotlivých dotací.“ 

V Nadaci Student 
změny fungování

MOST – Město přebralo 
administrativní agendu spoje-
nou s činností Nadace Student. 
Přijímání a evidenci žádostí 
o stipendijní příspěvky, jejich 

vyhodnocování, přípravu ma-
teriálů pro jednání správní 
rady a přípravu stipendijních 
smluv pro studenty budou za-
jišťovat pracovníci oddělení 
personálních činností odboru 
kanceláře primátora a tajem-
níka.   

Další Fairtradová 
škola v Mostě

MOST – Most bude mít dal-
ší Fairtradovou školu. O účast 
v  projektu projevila zájem zá-
kladní škola v ulici Václava Tali-
cha.  Fairtradové školy přidávají 
do výuky globální rozvojová 
témata, využívají fairtradové 
výrobky a aktivně pracují s ve-
řejností. Zapojení do kampaně 
školám přináší posílení dobrého 
jména, vzdělávání žáků praktic-
kým příkladem, zajímavé námě-
ty pro výuku a přidanou hodno-
tu ve srovnání s jinými školami. 
Status Fairtradová škola mohou 
získat školy na všech úrovních 
vzdělávacího systému. 

Tiskové oddělení se 
přejmenuje

MOST – Od 1. května dojde 
k  organizační změně na mos-
teckém magistrátu. Do stávají-
cího tiskového oddělení odboru 
kanceláře a tajemníka města se 
včlení oddělení cestovního ru-
chu a sportu. Organizační změ-
na by měla sjednotit propagační 
činnost magistrátu. Tiskové 
oddělení bude navíc i přejme-
nováno na oddělení vnějších 
vztahů.  

Kdo uklidí úřad?
MOST – Město chystá ve-

řejnou zakázku na úklid pro 
magistrát, včetně pasáže U Lva 
Klub seniorů, Klub národnost-
ních menšin a Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež.

Opravy 
úřednických vozů

MOST – Konšelé také zvedli 
ruku pro přímé zadání veřejné 
zakázky na servis a opravy vozi-
del magistrátu a městské policie 
fi rmě Autoplus II, od 1. 6. 2015 
do 31. 5. 2018 za maximální 
cenu 1 850 000 Kč bez DPH. 

(sol)

MOST – Mostečtí konšelé dali stopku záměru společnosti Le Cygne 
Sportif Groupe pořádat trhy v  okolí Prioru. Město totiž nechce 
v centru města další stánky s „pofi derním“ sortimentem.    

Radní nepovolili společnos-
ti Le Cygne Sportif  Groupe 
stánkový prodej. Záměr spo-
lečnosti se jim totiž nelíbí. 
„Trhy ve městě ano, ale předsta-
vujeme si je trochu jinak,“ ko-
mentoval rozhodnutí radních 
náměstek primátora Marek 
Hrvol. Proti dalšímu stánko-
vému prodeji v  centru města 
hlasovalo celkem devět rad-

ních. „Forma takového prodeje 
a sortimentu, jako je například 
dušičkové zboží a podobně, do 
těchto lokalit nepatří. Žádost 
společnosti blíže nespecifikova-
la, o jaké zboží se bude jednat 
a co vše by se tu mělo prodá-
vat. Zahrnovala i poskytování 
dalších neurčených služeb,“ po-
tvrdila náměstkyně primátora 
Vladimíra Ilievová.  

Žadatel měl v úmyslu pořádat 
trhy jak před nákupním středis-
kem Prior, tak i v  oblasti mezi 
Priorem a Repre. Jednat se mělo 
o nárazové akce v průběhu celé-
ho roku. 

V  okolí Prioru tak zůstanou 
pouze úterní trhy. I když jim sou-
časné vedení města není příliš 
nakloněno, Mostečané si na ně 
zvykli a oblíbili si je. „Úterní trhy 
zatím zůstanou a žádná změna se 
tu neplánuje, i když by podle na-
šeho názoru měly vypadat trochu 
jinak,“ řekl náměstek Hrvol. 

Změny kolem pořádání trhů 
by měly ale nastat na 1. náměstí. 
Tady totiž radnice plánuje pořá-
dat farmářské trhy. 

První se zde bude konat již 
30. května. Bude se jednat o Far-
mářskou slavnost. Trhy na 1. 
náměstí byly také jedním z nej-
častějších námětů občanů v an-
ketě na oživení náměstí. Nápady 
a návrhy sem mohli Mostečané 
posílat do 20. dubna, kdy byla 
anketa již ukončena.  (sol)

MOST – V současné době pokračuje rekonstrukce mostu u nemocni-
ce. Oprava měla skončit už v dubnu a ve stejném měsíci znovu obno-
vit doprava k nemocnici v obou směrech. Objevily se ale komplikace 
a otevření se posune.    

Stav mostu v ulici J. E. Purky-
ně byl natolik vážný, že jej město 
muselo nechat loni v lednu uza-
vřít. Na mostě se vyměňuje nová 
mostovka, která se nechávala už 
během zimy zhotovit na zakáz-
ku. Předpoklad otevření mostu 
byl ale již pro měsíc duben. Teď 
ale vedení města připustilo kom-

plikace při opravě a jeho otevře-
ní se tak zpozdí. „U rekonstrukce 
mostu u nemocnice vznikly drob-
né problémy a bylo nutné upravit 
projektovou dokumentaci. Nejde 
o nijak zásadní závady, takže po-
sunutí termínu bude jen malé,“ 
ujistil ale náměstek primáto-
ra města Mostu Marek Hrvol. 

Nový termín dokončení opravy 
odhaduje radnice až na měsíc 
květen. „Já jsem přesto trochu 
optimističtější a domnívám se, že 
by mohlo být hotovo už do polo-
viny května. Jakmile bude oprava 
dokončena, provoz na mostě se 
znovu obnoví,“ tvrdí dále náměs-
tek Hrvol. Zároveň ale dodává: 
„Most však bude zprovozněn jen 
na určité časové období. Bude 
totiž nutné, podobně jako most 
v Rudolicích, i tento opravit kom-
plexně – tedy vyměnit zde i druhý 

mostní závěr. V kratším časovém 
horizontu nás proto nemine most 
u nemocnice znovu uzavřít.“ Re-
konstrukci mostu provádí fi rma 
Herkul, která byla druhá v pořa-
dí ve výběrovém řízení na zhoto-
vitele. Vzhledem k tomu, že ale 
vítěz – fi rma INSKY, spol. s r.o. 
- od zakázky odstoupil, opravu 
radnice zadala dalšímu vítězi 
zakázky v  pořadí. Náklady na 
částečnou opravu mostu u ne-
mocnice si vyžádají zhruba dva 
miliony korun.  (sol)     

z Rady města Mostu

Otevření mostu u nemocnice 
bude mít zpoždění

Radní nechtějí dovolit trhy u Prioru 
Trhy mají velkou návštěvnost.  

V okolí Prioru se budou konat 
pouze pravidelné úterní trhy. 
Jiné tu radní nepovolili. 
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Středobod života

Šestiletý Marek byl ustra-
šené drobné dítě. Když se 
seznámila s  jeho otcem, byly 
Markovi čtyři roky a téměř ne-
mluvil. Celou svou bytostí se 
soustředila na ten uzlíček ner-
vů. Věděla od Jiřího, svého pří-
tele a Markova otce, že si chla-
peček v životě užil své. Matka 
se o něj nestarala, 
bila ho a zane-
dbávala. Mareček 
ji stejně miloval 
a visel na ní, jak 
už tak děti své 
matky milují. Pak 
ho jednou nechala 
ve školce a odešla 
a už nikdy se ne-
vrátila. Hned jak 
se k  Jiřímu nastě-
hovala, snažila se 
Marečkovi všechno vyna-
hradit. Pečovala o chlapečka 
s něžností umocněnou tím, že 
sama vlastní děti mít nemoh-
la. S  Jiřím měla hezký vztah, 
ale dobře si uvědomovala, že 
kdyby nebylo dítěte, asi by 
její láska už dávno vychladla. 
Mareček se ale během krátké 
doby stal středobodem jejího 
života. Jiřímu vyhovovalo, že 
pečuje o rodinu, a tak si žili 
v podstatě spokojeně. Její štěstí 
kalilo jen to, v  jaké nepoho-
dě Marek stále byl. V noci ho 
trápily zlé sny. Stranil se dětí, 
lekal se vlastního stínu. Do 
první třídy rozhodně nastou-
pit nemohl, psycholog navrhl 
odklad školní docházky a ona 
i Jiří s tím souhlasili. Neuměla 
si představit, jak jejich vyděše-
ný kluk začne chodit mezi cizí 
děti. Trápilo ji také, že na Ma-
rečkově těle objevovala mod-
řiny. Neuměla si vysvětlit, kde 
dítě může k  modřinám přijít. 
Když se ho ptala, jen krčil ra-
meny. Jiří říkal, že je kluk neši-
kovný, stále z něčeho padá a do 
něčeho naráží. S Jiřím se v péči 
o Marka střídali. Jiří dělal na 
směny, často nebýval doma. 
Ona pracovala z  domova, jen 
občas musela na několik dnů 
odjet do fi rmy na Slovensko. 
V poslední době se jí zdálo, že 
je Mareček vždy ještě zamlklej-
ší a vyděšenější, když se vrátí. 
A před jejím odjezdem Marek 
často plakal a prosil ji, aby ni-
kam nejezdila. Napadlo ji, že 
se Marek bojí Jiřího, ale hned 
tu myšlenku zahnala. Přes-
to se jí stále vracela do hlavy. 
Nemohla se jí zbavit. Když se 
setkala s kamarádkou z mládí 
a u kávy jí řekla, s  kým nyní 
žije, vyslechla si celou litanii 
na Jiřího a jeho strašné chová-
ní. Její kamarádka znala Jiřího 
první ženu. Vyprávěla, jak ji 
manžel terorizoval, ubližoval 
jí a nakonec utekla, jen aby to 
dál nemusela snášet. Nechá-
pala jen, jak mohla dítě ne-
chat u toho tyrana. Po tomhle 
rozhovoru už její podezření 
nabývalo konkrétních obrysů. 
Snažila se něco z Marečka vy-
táhnout, ale kluk jen vystra-
šeně mrkal a neřekl nic. A tak 
ohlásila Jiřímu služební cestu, 
sbalila se a odjela.  V dětském 
pokoji ale nechala mezi kni-
hami ukrytou kameru, kterou 
jí půjčil její kamarád od bez-
pečnostní služby. Seděla v bytě 
svého kamaráda a sledovala 
dění v Markově pokoji. Marek 
si nehrál, jen tak seděl a občas 
se vyděšeně podíval ke dveřím. 
Pak se z  ničeho nic rozbrečel. 
Byla nervózní, nevěděla, co 
přijde a nevěděla, co udělá. 
Měla strach o dítě. Když se 
objevil Jiří ve dveřích pokoje, 
Marek se celý schoulil. Nejdřív 
nepoznala, co drží v ruce. Pak 

s hrůzou pochopila. Jiří s roz-
myslem a naprosto chladně, 
bez emocí, začal dítě bít stoče-
ným mokrým ručníkem. Držel 
ho za vlasy, aby dítě neupadlo. 
Něco říkal, nevěděla co. Už se 
dál nedívala. Vyrazila jako ší-
lená. Běžela domů, v hlavě jen 

myšlenku na týra-
né bezbranné dítě. 
Vrazila do bytu, 
slyšela Markův 
křik. Jiří stále ještě 
dítě bil. Vrhla se 
na něj. Snažila se 
ho srazit na zem, 
tloukla do něj pěs-
tí, bojovala. Straš-
ný vztek jí dodával 
sílu. Na Jiřího ale 
nestačila. Podařilo 

se mu chytit ji za ruce, držel si 
ji od těla. Konečně se uklidnila 
alespoň tolik, že mohla mlu-
vit. Jak to může dělat, udá ho 
na policii, nechá ho zavřít. Jiří 
se jen chladně usmíval. Nic na 
něj nemá. Sbalí si své věci a vy-
padne z  domu. Ve vzteku na 
něj vychrlila, že má vše nato-
čené. Má v pokoji kameru. To 
už Jiří vzal vážně. Strčil ji do 
komory a zamkl. Slyšela přes 
dveře, jak Marek tiše vzlyká 
a Jiří chodí po pokoji. Slyšela 
padat věci na zem. Pak ji Jiří 
pustil ven. Vrátil jí kameru 
bez záznamu. To jí nevadilo. 
Ještě měla záznam také v mo-
bilu. Bude o chlapečka bojovat. 
Nedovolí Jiřímu, aby ho dál 
týral. Neustoupí, jako ustoupi-
la Markova matka. Vyhodil ji 
z bytu jen s kabelkou. Ostatní 
věci jí sbalí a pošle za ní. Hned 
před domem sáhla po telefonu. 
Žádný záznam ale v  telefonu 
nenašla. I tak ale šla rovnu na 
policii. Všechno jim tam vylí-
čila. Poslouchali, dělali si po-
známky, sepsali s  ní výpověď. 
Pak ji poslali domů. Žádný dů-
kaz v ruce neměla. Nastěhova-
la se ke své kamarádce, alespoň 
přechodně, než si něco najde. 
Marka viděla jen z  dálky. Ne-
směla za ním. Jiří ve školce uči-
telky instruoval. Byla k  němu 
cizí žena. Neměla na něj žádná 
práva. Od policie se dozvěděla, 
že u Jiřího dělali šetření soci-
ální pracovníci. S  Marečkem 
mluvil psycholog. Nakonec se 
případ odložil. Týrání se ne-
prokázalo. Jiří jí zavolal. Řekl 
jí, že má u něj ještě nějaké věci, 
může si je vzít a pak už ji ne-
chce nikdy vidět. Celou noc 
probrečela. Stále jen myslela 
na strach a bolest bezbranného 
dítěte, kterému už nikdo nepo-
může. A tak se znovu vypravila 
za svým kamarádem z bezpeč-
nostní agentury. Vzala s sebou 
lahev vína. Věděla, že se mu 
líbí, nebylo to nijak těžké. Pili, 
laškovali, on na chvíli odešel 
do koupelny. Věděla, kde má 
uloženou zbraň. Sebrala ji 
a zmizela z bytu. Šla rovnou za 
Jiřím. Zazvonila, otevřel s  ví-
tězným arogantním úsměvem. 
Řekl jí, ať počká a vrátil se do 
bytu pro její věci. Nečekala, 
šla za ním. Připravila si zbraň. 
Z  blízkosti, aby měla jistotu, 
vystřelila. Kulka roztříštila Ji-
římu hlavu. Rána se rozlehla 
po celém domě. Uslyšela vy-
děšený Markův křik. Nechala 
Jiřího i zbraň na místě a šla 
do dětského pokoje. Marek se 
hned rozzářil, jakmile ji po-
znal. Lehla si k  němu, hladila 
ho, uklidňovala. Šeptala mu, 
že už mu nikdo neublíží. Ona 
bude muset odjet, ale Marek 
půjde ke své mamince. Ta se 
o něj bude starat a už ho nikdy 
nikdo nebude bít. (pur)

SOUDNIČKA

BRANDOV – U hraničního mostu v Brandově se sešli starostové obcí 
z obou stran hranic, aby společně s krajským radním pro dopravu 
Jaroslavem Komínkem odstranili zábrany a slavnostně  uvedli do 
provozu poslední uzavřený hraniční přechod v Ústeckém kraji.

O otevření hraničního mos-
tu pro automobilovou dopravu 
už léta střídavě usiloval jednou 
Brandov, podruhé Olbernhau. 
„Nedařilo se nám dohodnout. 
Vždy druhá strana neměla zá-
jem o zprovoznění. Jednou ne-
chtěli Češi, jednou jsme nechtěli 
my. Konečně se ale vše  podařilo. 
Můstek nyní bude fungovat ke 
spokojenosti všech. Češi budou 
jezdit k  nám do supermarketů, 
naši lidé na českou stranu na vý-
lety a do restaurací. Je také velmi 
pozitivní, že jsme se začali setká-
vat, starostové z české a německé 
strany hranic a o problémech 
pohraničí diskutujeme společ-
ně,“ prohlásil při slavnostním 

otevření hraničního mostu Ste-
ff en Laub, starosta Olbernhau. 
Slavnostní akce se zúčastnil také 
krajský radní pro dopravu Jiří 
Komínek. „V Brandově byl jeden 
z  posledních hraničních přecho-
dů, který ještě nebyl otevřen pro 
dopravu. Jednání s  německou 
stranou byla velmi dlouhá. Nako-
nec jsme se dohodli, že vybudu-
jeme obchvat s  novým mostem.  
Ústecký kraj připravil projekt, 
začali jsme připravovat stavbu. 
Pak jsme ale zjistili, že na němec-
ké straně nejsou ještě ani zdaleka 
připraveni. Stavbu jsme tedy od-
ložili. Otevření hraničního můst-
ku v  Brandově je provizorní ře-
šení do doby, než bude postaven 

most. Ale ani pak by se už neměl 
tento hraniční přechod uzavírat,“ 
vysvětlil krajský radní. Ústecký 
kraj se na zprovoznění hraniční-
ho přechodu podílel rozšířením 
komunikace k  Brandovu. „To 
byla podmínka otevření můst-
ku pro automobilovou dopravu. 

Rozšíření komunikace vyšlo kraj 
na tři milióny korun,“ doplnil 
Jaroslav Komínek. Zprovozně-
ní hraničního přechodu velmi 
vítá také starosta Brandova Jiří 
Mooz. „Pomohlo nám, že na ně-
mecké straně probíhá rekonstruk-
ce mostu a komunikací a náš 
můstek bude dočasně sloužit pro 
objízdnou trasu. Ale i pak zůsta-
ne otevřen pro osobní automobi-
ly. Před zprovozněním byly nutné 
nezbytné opravy, které provedla 
německá strana. Pro Brandov 
je zprovoznění přechodu velmi 
důležitou událostí. Nejbližší pře-
jezd je vzdálený deset kilometrů. 
Když naši obyvatelé jezdili do 
Olbernhau, znamenalo to pro ně 
zajížďku dvacet kilometrů, kte-
ré nyní ušetří. Vnímáme to také 
pozitivně pro rozvoj turistického 
ruchu. Velkou pomocí nám při 
přípravě celé akce a dohodách byl 
Euroregion Krušnohoří. Ředitel 
Euroregionu František Bína po-
sunul jednání k úspěchu,“ uvedl 
starosta Brandova.  (pur)

MOST – Mostecká radnice schválila zvýšení cen tepla a teplé vody 
pro objekty v  majetku města. Ceny narostly o tři procenta, což je 
zhruba o desetikorunu za jednotku. 

Radní schválili uzavření smluv 
se Severočeskou teplárenskou za 
jednotkovou cenu dodávek pri-
mární tepelné energie pro letoš-
ní rok ve výši 353,39 korun bez 
DPJ za GJ, jednotkovou cenu do-
dávek vody ve výši 46 korun bez 
DPH za metr krychlový. Schváli-
li také uzavření smluv se společ-

ností První Mostecká za jednot-
kovou cenu dodávek sekundární 
tepelné energie pro vytápění ve 
výši 493,53 korun bez DPH za 
GJ, jednotkovou cenu dodá-
vek sekundární tepelné energie 
v teplé vodě ve stejné výši, cenu 
dodávek studené vody v  teplé 
vodě ve výši 83,5 korun bez DPH 

za metr krychlový. Pro objekt 
Astra se jedná o částky 425,54 
bez DPH za GJ za vytápění 
i teplou vodu.  „Jsou to ceny tepla 
a vody pro objekty v majetku měs-
ta a jeho příspěvkových organiza-
cí. Nárůst je zhruba tříprocentní,“ 
vysvětlil náměstek primátora 
Marek Hrvol a zdůvodnil, proč 
ceny poskočily vzhůru. „Bylo 
to způsobeno snížením objemu 
– jelikož město snižovalo energe-
tickou náročnost budov. Je sem 

zahrnuta i infl ace a náklady spo-
lečností s  tím spojené.“ Vedení 
města považuje zdražení tepla 
a teplé vody za optimální. Most 
totiž patří i s navýšenými cenami 
mezi průměr. „Z osmi měst, jako 
je Tábor, Karlovy Vary, Budějo-
vice, Lovosice, Chomutov, Ostra-
va, Plzeň, Ústí nad Labem, jsme 
někde uprostřed, tedy na čtvrtém 
místě. Ceny jsou v Mostě průměr-
né,“ je přesvědčen náměstek Hr-
vol.  (sol)

Za vodu a za teplo zaplatí lidé více

Z Brandova do Německa 
autem přes most

Stříhání pásky se ujali (zleva) Jiří Mooz, 
Jaroslav Komínek a Steff en Laub.

Otevřený most začali 
hned používat turisté 

z české i německé 
strany.
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MOSTECKO – Novým předsedou Okresní organizace ČSSD Most je 
už od prosince Martin Klika, bývalý předseda místní organizace 
ČSSD v Litvínově a radní Ústeckého kraje. Okresní organizaci pře-
vzal v době, kdy zejména v místní organizaci v Mostě nepanovala 
mezi sociálními demokraty předpisová shoda. Okres také jako nový 
předseda vedl na sjezd ČSSD. 

Uplynulo sto dnů nepsané-
ho pravidla hájení. Je tedy čas, 
abyste prozradil, v jaké kondi-
ci je mostecký okres z  vašeho 
pohledu a co si dáváte za hlav-
ní cíl.

Hlavním cílem je stabilizo-
vat mosteckou organizaci. Není 
totiž nic horšího, než roztříště-
ný okres. Situace v Mostě se po 
třenicích z konce loňského roku 
hodně uklidnila a Most se mi 
nyní jeví velmi dobře. Vznikla 
nová místní organizace v Mostě, 
které také bylo přiděleno evi-
denční číslo. V Mostě jsou nyní 
dvě místní organizace a z mého 
pohledu je to tak správně. 

Dlouhé roky jste byl před-
sedou místní organizace v Lit-
vínově. Necítíte svůj posun na 
okres trochu tak, jako byste 
Litvínov opustil?

Tak to v žádném případě. Lit-
vínov je moje srdeční záležitost. 
Dál zůstávám předsedou zastu-
pitelského klubu ČSSD v  Litví-
nově, místní organizace v Litví-
nově a všichni její členové jsou 
pro mě hodně důležití.

V poslední době si politické 
strany stěžují na odliv členů. 
Lidé prostě už politiku dělat 
nechtějí. Jak je na tom ČSSD 
v rámci okresu Most?

Odchody členů ČSSD z míst-
ních organizací v  rámci okresu 
Most jsou přirozené. Nejedná 
se o žádný hromadný úprk ze 
strany. Naopak. Přichází mladí 
lidé, kterým není jedno, jakým 
směrem se politika ve státě ubí-
rá, mají zájem pracovat v  par-

lamentní straně a chtějí něco 
změnit. Je ale pravda, že je slo-
žitá doba a lidé politice přestá-
vají věřit. My chceme pohled 
na tradiční parlamentní stranu 
změnit.

Jaké dojmy jste si přivezl ze 
sjezdu?

Potěšilo mě, že byl kraj jed-
notný ve všech důležitých bo-
dech sjezdu. Bylo jasně vidět, 
že když se spolu otevřeně ba-
víme, řekneme si své názory, 
máme stejný pohled na hodně 
věcí. Deklarovali jsme jednot-
nou podporu předsedovi stra-
ny Bohuslavu Sobotkovi. Sjezd 
z  mého pohledu dopadl dobře, 
jsem spokojen.

Připravujete se už na krajské 
volby? V minulých dvou voleb-
ních obdobích měla sociální 
demokracie v  rámci Ústecké-
ho kraje významné postavení. 
Nestraší vás trochu možnost, 
že tentokrát tak úspěšní nebu-
dete?

Pokud bych se bál předem, že 
sociální demokracie ve volbách 
neuspěje, pak bych neuspěl. My-
slím si, že oproti jiným stranám 
je za námi vidět kus dobré práce, 
kterou pro kraj děláme. Máme 
témata, kterým se věnujeme po 
celé volební období a se kterými 
také půjdeme do voleb. Nejdů-
ležitější je pro všechny obyvatele 
Ústeckého kraje, aby měli práci 
a žili v bezpečném kraji. Řešíme 
sociálně vyloučené lokality, sna-
žíme se snížit nezaměstnanost. 
Nezaměstnanost jde totiž s bez-
pečností ruku v  ruce. Pokud 

mají lidé práci, jsou spokojení, 
pak je klid. Odráží se to na nižší 
kriminalitě. A samozřejmě na-
opak. Nezaměstnanost vyvolává 
sociální nepokoje a je startem 
pro zvyšující se kriminalitu. Je 
tu obrovské riziko, že pokud se 
nepodaří situaci změnit, pokud 
by měla nezaměstnanost dál 
vzrůstat, radikalizují se názory 
nespokojených obyvatel. Chce-
me jít cestou pragmatického 
přístupu, který jsme si před 
pěti lety úspěšně vyzkoušeli 
v  Litvínově a který aplikujeme 
v kraji všude tam, kde jsou měs-
ta a obce ochotné naslouchat 
a spolupracovat. 

Mluvíte o bezpečnosti a ne-
zaměstnanosti. Jsou vám blíz-
ká i jiná sociální témata?

Sociální problematika je 
mým denním chlebem. A to 
nejen na krajské úrovni. Úzce 
spolupracuji s  ministryní prá-
ce a sociálních věcí Michaelou 
Marksovou Tominovou. Mé 
zkušenosti s  nulovou tolerancí 
v Litvínově i s řešením sociální 
problematiky v  Ústeckém kraji 
jsou pro pohled ministryně na 
situaci v  kraji, který si zaslouží 
její mimořádnou pozornost, 
velmi přínosné. 

(pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecká Masarykova nemocnice se stane nejpres-
tižnějším karidovasculárním centrem v  republice. Lékaři zde totiž 
začnou aplikovat na pacientech novou léčebnou metodu, která řeší 
nedomykavost chlopní. 

Kardiologická klinika Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem zavedla do klinické praxe 
novou unikátní metodu léčby 
nedomykavosti chlopně. Léčba 
spočívá v zavedení speciálního 
zařízení – tzv. kolíčku přes pravou 
stehenní žílu až do levé srdeční 
síně a spojením obou cípů ch-
lopně k sobě. 21. dubna proběhla 
na Kardiologické klinice Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z., prezentace nové metody 

katetrizační léčby nedomykavos-
ti mitrální chlopně zavedením 
pomocí tzv. MitraClipu. „Výkon 
spočívá v zavedení speciálního 
zařízení – clipu (kolíčku) přes 
pravou stehenní žílu až do levé 
srdeční síně a spojení obou cípů 
chlopně k sobě. Tímto způsobem 
dochází ke zmenšení nedomyka-
vosti a zlepšení obtíží nemocných. 
Výsledky MitraClipu jsou srovna-
telné s chirurgickou léčbou, oproti 
které je však výkon nemocnými 
mnohem lépe tolerován a nevyža-

duje dlouhodobou hospitalizaci,” 
uvedl k nové metodě léčby pro-
fesor Pavel Červinka, přednosta 
ústecké kardiologické kliniky. 

Ústecká kardiologická klini-
ka, vedená profesorem Pavlem 
Červinkou, byla vybrána samot-
ným výrobcem tohoto zařízení, 
jako jedno z několika pracovišť 
(v České republice jsou pouze 
3) k provádění těchto výkonů, 
a to vzhledem k úspěchům, 
kterých na poli léčby kardiovas-
kulárních onemocnění ústecká 
kardiologie dosáhla. Zavede-
ním tohoto výkonu do klinické 
praxe posouvá pracoviště mezi 
nejprestižnější kardiovaskulární 
centra v ČR.  (sol)

MOST – Velkolepé oslavy významného, padesátiletého, výročí vy-
pukly uplynulý víkend v Mostě u Repre. Jubileum slavila Střední pe-
dagogická škola a Střední ekonomická škola/Obchodní akademie v 
Mostě. Škola vznikla v roce 1965. 

Na akci vzpomínali současní 
i bývalí studenti mostecké školy 
na padesát let od jejího založení. 
Oslavám byli přítomni i hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček a jeho náměstkyně 
Jana Vaňhová, která má v gesci 
školství.

V současné době jsou škol-
ská zařízení součástí páteřní 
školy Ústeckého kraje s názvem 
Vyšší odborná škola ekono-
mická, sociální a zdravotnická, 
Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střed-
ní zdravotnická škola, Most. 
V rámci oslav si zájemci mohli 
prohlédnout obě školní budo-
vy v ulicích Zdeňka Fibicha 

a Zdeňka Štěpánka. Připravena 
byla také prezentace a setkává-

ní žáků a přátel školy s peda-
gogy. Nechyběl pochopitelně 
ani slavnostní proslov ředitelky 
školy Jany Adamcové a obou 
představitelů kraje, hejtmana 
Bubeníčka a jeho náměstky-
ně, se zdravicemi k jubileu. Ti 

mimo jiné připomněli, že mos-
tecká škola vychovává téměř 
dva tisíce mladých lidí a patří 
k největším školským zaříze-
ním v kraji.  V patnácti studij-
ních oborech se v současnosti 
o vzdělávání a podmínky stu-
dia stará sto padesát pedagogů 
a zaměstnanců školy. 

Sobotní odpoledne pokra-
čovalo v kulturním domě Re-
pre. V komponovaném pořadu 
o škole, se školou a pro školu 
vystoupili další hosté i zpěváci 
umělci a hudební skupiny. Slavi-
lo se až do noci. (nov)

Mostecká střední 
škola slavila půlstoletí 

ve velkém stylu!

Martin Klika: Chceme vrátit 
mladé lidi do politiky

Při léčbě srdce využijí ústečtí 
lékaři unikátní novou metodu

MOST - Na Místním sněmu MS ODS Most-město byl v uplynulém 
týdnu, na následující dva roky, zvolen předsedou Místního sdruže-
ní ODS Most-město Bc. Jakub Ozaňák, místopředsedou byl zvolen 
PhDr. Václav Hofmann. 

Za členy místní rady byli zvo-
leni: Ing. Aleš Havlůj, MUDr. 
Daniel Drtík a Tomáš Kubal.

Jakub Ozaňák je členem ODS 
od svých 18 let. Působil jako 
místopředseda mosteckého klu-
bu ODS. V minulosti byl také 
členem komise sociální a ko-

mise národnostních menšin při 
Radě města Mostu.

Jakub Ozaňák působí v sou-
časné době jako učitel na zá-
kladní škole v Lomu. Václav 
Hofmann je v současné době 
jednatelem Městského divadla 
v Mostě.   (sol)

Do čela mostecké ODS 
zvolili mladého učitele

Oslavám byli přítomni i hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a 

jeho náměstkyně Jana Vaňhová

Střední škola vychovává 
na 2000 mladých lidí.

Jakub Ozaňák

Martin Klika
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LITVÍNOV – Kvůli problémům, na které ve své petici adresované 
předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi upozorňují obyvatelé Jano-
va, přijel do Litvínova ministr pro lidská práva a rovné příležitosti 
Jiří Dienstbier (ČSSD). Příliš nadějí ale v  obyvatelích sociálně vy-
loučené lokality a petičním výboru nevzbudil. Kolem vybydlených 
domů jen prošel a s petičním výborem se ofi ciálně vůbec nesetkal. 
Na Janovu ho zajímala fungující základní škola, stejně dobře fun-
gující nízkoprahové centrum Jaklík  a činnost terénních sociálních 
pracovníků.

Ministra Jiřího Dienstbiera 
vyslal do Litvínova Bohuslav 
Sobotka, aby  zjednal nápravu 
neutěšeného stavu sociálně vy-
loučené lokality. Předseda vlády 
tak reagoval na petici obyvatel 
Janova. Návštěvu ministra avi-
zoval Bohuslav Sobotka petič-
nímu výboru ve své písemné 
odpovědi na jejich petici. Tím 
ale komunikace vládních činite-
lů s petičním výborem skončila. 
K ofi ciálnímu jednání s minist-
rem nebyl petiční výbor vůbec 
přizván, o programu návštěvy 
je kancelář ministra zapomněla 
informovat. „Na setkání s  mi-
nistrem Dienstbierem, který do 
Litvínova přijel řešit naši petici, 
jsem byla za petiční výbor po-
zvána pouze já, telefonicky bez 
písemné pozvánky. O programu 
ministra v  Litvínově jsme neby-
li předem informováni vůbec. 
Pozvání jsme dostali pouze na 
půlhodinové setkání ministra 
s veřejností. Z takového postupu 
jsem zklamána,“ konstatovala 
zastupitelka Litvínova a členka 
petičního výboru Hana Žihlo-
vá. V  ofi ciálním programu se 
měl ministr s  občany Janova 
setkat v  nízkoprahovém centru 
Jaklík. Ještě dvacet minut po 
ohlášeném termínu vyčleně-
ného veřejnosti byl ale Jaklík 
úplně prázdný bez jediného 
Janováka. Nabízí se tak otázka, 
zda veřejnost vůbec o možnosti 
debaty s ministrem věděla. „Za 
osadní výbor jsem byl pozván 
jen já. Pokud bych věděl, že má 
přijít veřejnost, bylo by tu plno,“ 
konstatoval předseda janovské-
ho osadního výboru Zdeněk 
Kvapil. „Vyzvala jsem narychlo 
některé aktivní občany Janova, 
aby do Jaklíku přišli. Jinak by tu 
pan ministr mluvil pouze s  no-
vináři,“ upřesnila Hana Žihlo-
vá. Nakonec několik občanů za 

ministrem dorazilo, ale netajili 
se svou nespokojeností s  jeho 
návštěvou. Ptali se, proč mini-
str navštívil školu a Jaklík, ale 
kolem vybydlených domů jen 
prošel. Zajímalo je, proč se musí 
starousedlíci z  Janova stěhovat 
a ustupovat tak sociálně nepři-
způsobivým sousedům. Ptali se 
také, jak je možné, že oni musí 
opouštět své byty, kde žili de-
sítky let a na které si vydělali, 
zatímco nepřizpůsobiví jen na-
táhnou ruku, dostanou peníze 

na bydlení a devastují jeden byt 
za druhým. Jejich nespokoje-
nost shrnul jeden z přítomných 
občanů, když prohlásil, že vláda 
má splněno, udělala si zase jen 
čárku a jede se domů. Ministr 
Jiří Dienstbier na kritiku oby-
vatel Janova reagoval výčtem 
legislativních změn, které vláda 
už prosadila nebo na kterých 
aktuálně pracuje. Jmenoval no-

velu zákona o pomoci v hmotné 
nouzi, legislativní změny v  ob-
lasti zaměstnanosti, schválenou 
školskou normu, zavedení so-
ciálního bydlení, registr pře-
stupků, který je ve schvalovacím 
procesu a občanský zákoník, ve 
kterém jsou zakotvena pravidla 
o počtu lidí žijících v  jednom 
bytě. „Litvínov může v rámci ko-
ordinovaného přístupu v  sociál-

ně vyloučených lokalitách čerpat 
fi nanční prostředky ze tří pro-
gramů. Záleží jen na tom, jaké 
projekty město připraví a do jaké 
míry bude úspěšné,“ konstatoval 
na závěr své návštěvy v Litvíno-
vě Jiří Dienstbier. 

Janovští volají 
po legislativních 
změnách

Na setkání ministra s  veřej-
ností vystoupil předseda SBD 

Krušnohor František Ryba. 
„První návrh legislativních 
změn jsme dávali už v  roce 
2008. Za sedm let se nic nesta-
lo. Žádáme větší odpovědnost 
rodičů za chování dětí. Zejména 
o prázdninách tu vznikají dětské 
gangy, které ničí a demolují, na 
co přijdou. Žádáme strop v po-
čtu lidí žijících v  jednom bytě.  
Ale hlavně chceme, aby se bydlí-
cí v jednom domě mohli vyjádřit 
k tomu, kdo s nimi bude bydlet. 
Chtěli jsme vám ukázat, jak se 
tady žije. Vy jste ale viděl jen to, 
co se v Janově daří. Naše petice 
byla o bydlení a žití v  Janově. 
Zničené byty a prázdné domy 
jste ale neviděl, kolem nich jste 
jen prošel,“ obrátil se na minist-
ra také František Ryba, člen pe-

tičního výboru a předseda SBD 
Krušnohor. Ten také vyzval 
ministra, aby chránil většinu 
v domě, ne jednotlivce. K  jeho 
kritice se přidal také Zdeněk 
Kvapil z  janovského osadního 
výboru. „Už tolikrát jsem se se-
šel s různými ministry, poslanci 
a senátory. Zazněly návrhy na 
legislativní změny, ale stále se 
nic neděje. Všechno vyznělo do 
prázdna,“ shrnul pomoc vlády 
za poslední roky Zdeněk Kva-
pil. 

„Cigána“ tady 
nechceme

Občané Janova také upozor-
ňovali ministra na to, že Romo-
vé doplácí na situaci v sociálně 
vyloučených lokalitách. „Není 
to jen o cigánech. Nepřizpůsobi-
ví a problémoví jsou i bílí. My, 
slušní cigáni, na to ale doplá-
címe. Platím nájem, moje děti 
chodí do školy, pracuji. Z  Jano-
va ale nemám šanci se dostat. 
Do Litvínova mě nepustí. Stále 
slýchám jen, cigány tady nechce-
me,“ stěžovala si Renata Poláko-
vá, obyvatelka Janova. Problém 
jsou i majitelé bytů - cizinci. 
„Bydlím v Janově 35 let a v na-
šem domě nikdy nebyl problém. 
Pak ale koupil tři byty Ukrajinec 
a byl konec. Dům je zadlužený, 
jeho nájemníci dům devastují,“ 
upozornil na další problém sta-
rousedlík z Janova. 

Lidé rezignovali ze 
zoufalství

Už patnáct let působí v Jano-
vě nezisková organizace Spo-
lečný život se svým terénním 
sociálním programem. „Sleduji 

patnáct let vývoj v Janově a situ-
ace je čím dál horší. Lidé už ze 
zoufalství rezignovali. Nechtějí, 
aby sem jezdili ministři. Chtějí, 
aby se se sídlištěm něco změnilo. 
Vnímám situaci v  Janově jako 
velmi vážnou. Velmi špatné je, 
že mladá generace jsou lidé, kteří 
už neviděli své rodiče pracovat. 
Mladí lidé nežijí v  podnětném 
prostředí. Velmi důležitá je proto 
kvalitní sociální práce. Jsem také 
pro obnovení veřejné služby,“ 
zhodnotil situaci v  Janově On-
dřej Kocúr, ze společnosti Spo-
lečný život. 

Janovem to nekončí
Návštěvou ministra Dienst-

biera ale nemá vláda splněno. 
Předseda vlády bude zno-

vu osloven, tentokrát peti-
cí vzniklou v  Mostě. Bydlící 
v mosteckých domech, jež jsou 
v majetku Stavebního bytové-
ho družstva Krušnohor či pod 
jeho správou, podepisují petici, 
jejímž prostřednictvím se ob-
racejí na předsedu vlády Bohu-
slava Sobotku. Petice v úvodu 
připomíná dvě velké rány, kte-
ré Most zažil – likvidaci staré-
ho města v 70. letech minulého 
století a útlum těžby uhlí od 90. 
let a s ním spojenou nezaměst-
nanost a rostoucí sociální bídu. 
„Rekonstrukce domu stojí v pře-
počtu na bytovou jednotku přes 
300 tisíc korun. Splácet úvěr na 
takovou rekonstrukci je pro lidi 
potácející se na hraně opravdo-
vou výzvou. Jaké je ale rozčaro-
vání těchto lidí, když denně sle-
dují, jak cikáni demolují krásně 
opravené domy a vchody,“ píše 
se v petici. Tento negativní vý-
voj snižuje zároveň cenu bytů, 
některé se stávají i neprodej-
nými. Text upozorňuje také na 
skutečnost, že se slušní občané 
bojí večer vycházet ven, jejich 
obavy o bezpečnost vzbuzuje 
existence band nepřizpůsobi-
vých, toulajících se městem. 
„Staří lidé jsou častováni na-
dávkami tak hrubými, že je 
doslova traumatizují. Mluvíme 
za slušnou majoritu, která je 
cikánskou menšinou terorizo-
vána. Nejsme rasisti, a tak se 
předem omlouváme slušným 
Romům, kteří tady žijí s námi 
již dlouhá léta – nechceme je 
házet do jednoho pytle s popi-
sovanými cikány. I oni chtějí žít 
v klidném, čistém a bezpečném 
městě,“ popisuje petice.  Míč 
je tedy opět na straně vlády. 
 (pur)

Vláda si za Janov udělala 
čárku a jelo se domů

František Ryba (vlevo), ředitel SBD Krušnohor, vylíčil 
janovské problémy ministru Jiřímu Dienstbierovi.

Ministra po Janově provázela 
starostka města Kamila Bláhová.
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STRUPČICE – Vesnická škola ve Strupčicích, kterou navštěvuje 162 
dětí ze samotných Strupčic i okolních obcí, se letos hlásí do Chytrých 
hlav pro Sever s projektem pro první třídy. Zatím nechce ředitelka 
školy Jana Mišková prozradit nic bližšího, s  grantovým projektem 
Vršanské uhelné, a.s. má ale dobré zkušenosti, a tak věří, že škola 
opět uspěje.

Z grantu Vršanské uhelné, a.s. 
Chytré hlavy pro Sever uspě-
la strupčická základní škola 
s  projektem Interaktivní učeb-
na přírodopisu. Díky fi nanční 
podpoře těžařů se podařilo ve 
škole, kterou navštěvují děti 
ze šesti obcí, posunout výuku 
přírodopisu do sféry zábavy 
a dobrodružství. Součástí in-
teraktivní učebny je interak-
tivní tabule, vizualizér, digitál-
ní mikroskop a pomůcky pro 
přírodopisné pokusy. „Třída je 
určena pro druhý stupeň. Žáci 
si během hodiny přírodopisu 
vyjdou do přírody, nasbírají po-
kusný materiál a v učebně je pak 
zkoumají a pracují s  nimi. Děti 
takový styl výuky ohromně baví. 

Navíc máme volitelný předmět 
pro žáky 7. a 9. tříd přírodopisná 
praktika, kde učebnu také velmi 
využíváme,“ chválí si učebnu 
ředitelka školy Jana Mišková. 
Interaktivní učebna přírodopisu 
vyšla na téměř 130 tis. Kč, kte-
ré škola získala z grantu Chytré 
hlavy. Její skutečná hodnota je 
ale v tom, že děti zábavnou for-
mou přivede k poznávání a zá-
kladům přírodních věd. Není to 
ale jediná podpora, kterou škola 
od těžařů v  minulosti získala. 
Uhelné peníze už Strupčickým 
v  minulosti zaplatily digitální 
jazykovou učebnu anglického 
jazyka. Tentokrát by měly Chyt-
ré hlavy pomoci k lepšímu vzdě-
lávání prvním třídám. 

Chytré hlavy pro Sever 
2015 Vršanské uhelné, a.s. 
vstoupily letos už do šestého 
ročníku. Zúčastnit se mohou 
základní, střední a vysoké 
školy. Přihlásit mohou pro-
jekty na vylepšení podmínek 
pro vzdělávání studentů. Re-
gistrace projektu je letos spo-
jena s účastí v soutěži, kterou 
připravily společně Vršanská 
uhelná s Ekologickým cent-
rem pro Krušnohoří. Škola, 
která bude mít zájem o grant, 
se musí zapojit do kvízové čás-
ti soutěže, kterou letos spolu 
s  Vršanskou uhelnou připra-
vilo Ekologické centrum pro 
Krušnohoří. Podrobné zadání 
soutěže bude uveřejněno na 
stránkách www.chytrehlavy.cz 
a také na www.ecmost.cz. Pro-
jekty na vybudování učeben 
nebo na vybavení stávajících 
moderními učebními pomůc-
kami mohou školy zasílat do 
14. května.  (pur)

Strupčice se znovu hlásí 
do Chytrých hlav

(Dokončení ze strany 1)
Celá oprava přišla na 340 tisíc 

korun a na opravu významně 
přispěly kromě Ústeckého kraje 
také těžařské společnosti Vršan-
ská uhelná, a.s. a Severní ener-
getická, a.s. Peníze od uhelných 
společností putovaly z výtěžku 
Uhelného safari. Svým dílem 
přispělo také město Most. „Re-
novace historického těžního stro-
je je dalším krokem k uctění tra-
dice těžby uhlí, které se zde těžilo, 
a já věřím, že se bude i nadále 
těžit. Je hezké, že se stroj podařilo 
zachovat, aby návštěvníci takový 
unikát mohli vidět na vlastní oči. 
Těší mě, že se o expozice muzea 
zajímají školy a mladá generace. 
Ústecký kraj se bude dál snažit 
podpořit rozšiřování expozice,“ 
řekl hejtman Oldřich Bubení-
ček.

Parní těžní stroj je chloubou 
a jádrem výstavních expozic 
Podkrušnohorského technic-
kého muzea. „Jde o druhý nej-
starší parní stroj v České repub-
lice a svého druhu jde i o unikát 
v Evropě. Je pro nás velmi vzácný 
a drahocenný. Dlouhou dobu 
jsme usilovali o to jej zrekonstru-
ovat do původní podoby. Jsme 
rádi, že se to povedlo,“ řekl ředi-
tel muzea Zbyněk Jakš.   

Parní těžní stroj byl vyro-
bený v roce 1891 a zakoupený 
na Zemské výstavě v Praze. (Je 
stejně starý i jako Petřínská roz-

hledna, která zemskou výstavu 
v tomtéž roce otevírala). Stroj 
nejdříve sloužil na státním dole 
Julius IV. V roce 1911 byl pak 
převezen na důl Julius III. V roce 
1992, kdy došlo k ukončení těž-
by, vykonával jen drobné práce, 
než byl v roce 1995 odstaven zce-
la. „Naší snahou bylo vrátit mu 
jeho originální podobu, kdy byl 
krásný, černý a blýskal se. Stroj 
se totiž během normalizace mu-
sel přetřít na zeleno – podle teh-
dejších norem. Museli jsme tedy 
nyní nechat nejprve odstranit 
staré nátěry a poté udělat nové. 
Náročné bylo přitom i odstraňo-
vání několik desítek let starých 
vrstev oleje. Než se vše podařilo, 
trvalo to tři měsíce,“ popsal práce 

na opravě ředitel muzea. Kuri-
ózní na celé akci bylo také to, že 
stroj má své původní – originál-
ní štítky, které byly po ukončení 
těžby odcizeny. „Tyto štítky jsou 
něco jako rodný list. Když konči-
la šachta, brávali si horníci něco 
na památku. Jeden z nich si vzal 
tyto štítky, které ležely přes dvacet 
let na půdě. Pán se ale dozvěděl 
o našem muzeu a štítky nám při-
šel vrátit. My jsme je ošetřili a na 
stroj je pak slavnostně přimonto-
vali hejtman, představitelé šachet 
a primátor Mostu,“ prozradil 
Zbyněk Jakš zajímavou historii 
štítků, které měří na délku zhru-
ba půl metru, na výšku patnáct 
centimetrů a váží kolem pěti ki-
logramů.  (sol)

Muzeum představilo evropský 
unikát v novém lesku

Oldřich Bubeníček, Vlastimil Vozka a mostecký 
primátor  Jan Paparega představili originální štítky.  

Parní stroj je v muzeu unikát, což potvrdil 
nejen ředitel muzea Zbyněk Jakš (vlevo), ale 
i mostecký radní a poslanec Vlastimil Vozka. 
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LITVÍNOV – S  jarními měsíci změnila preventistka Městské policie 
Litvínov Michaela Hejčová  plán prevence kriminality. Děti v mateř-
ských školách učí zvládnout osobní bezpečí při hrách venku. Hlav-
ním tématem zůstávají cizí lidé, kterým by děti neměly důvěřovat.

Stále aktuální zůstává v  pre-
venci kriminality hlavně u ma-
lých dětí v  mateřských školách 
osobní bezpečí, hlavně pak oslo-
vení cizími lidmi. „Je velký pro-
blém, že děti nevnímají nebezpe-
čí, které pro ně mohou cizí lidé 
představovat. Daleko více se bojí 
fantastických hororových postav, 
se kterými se reálně potkat ne-
mohou. Těžko se jim vysvětluje, 
že i na první pohled hodný člověk 
pro ně může být mnohem nebez-
pečnější než vybájená příšera. Na 
skutečné nebezpečí děti reagují 
špatně,“ říká Michaela Hejčová. 
S teplým počasím se preventist-

ka přesunula z  tříd na zahrady 
škol a učí děti osobnímu bezpečí 
venku. „Není to jen oslovení cizí 
osobou, ale také třeba co dělat, 
pokud se na výletě ztratí, nebo 
jak si ohlídat své věci,“ doplnila 
Michaela Hejčová. V posledních 
týdnech preventistka s  dětmi 
také pracuje v  oblasti emocí. 
„Učíme se zvládat vztek, strach, 
smutek. Je až s  podivem, jak 
vzteklé malé děti dokážou být. Na 
příběhu malé zlobivé holčičky si 
ukazujeme, jak si s emocemi po-
radit, jak se třeba nenaštvat, když 
není vše podle jejich přání,“ líčí 
nové hodiny prevence Michaela 

Hejčová. Na jarní měsíce také 
naplánovala preventivní akci za-
měřenou na cyklisty. „Tentokrát 
chci s  dětmi projet celou cyklo-
stezku napříč Litvínovem. Bude-
me si říkat nejen  to, jak je důle-

žité povinné vybavení kola včetně 
cyklistické helmy, ale také to, jak 
o kolo nepřijít. Jak ho zajistit, po-
kud ho na chvíli odloží, například 
když jdou do obchodu,“ prozra-
dila prevetistka.  (pur)

„Byla jedna malá zlobivá holčička“...

(Pokračování ze strany 1)
Předseda Okresní hospodář-

ské komory Rudolf Jung vidí 
studii jako velmi optimistickou. 
„Pokud se vzdáme uhlí, nahra-
dí ho plyn. To znamená ztrátu 
dvou ze tří pracovních míst tam, 
kde se uhlí využívalo. Propouštět 
budou samozřejmě také teplár-
ny,“ připomněl Rudolf Jung. 
Další obrovské náklady spojené 
s  přerušením těžby připomněl 

Stanislav Štýs. „Konzervace 
lomu bude stát odhadem 1,5 
mld. korun, každoroční údržba 
vyjde na dalších 500 mil. korun. 
Podle horního zákona se musí 
území začít rekultivovat. Lom se 
zaplaví. Později se bude opět od-
vodňovat, aby se mohlo v  těžbě 
pokračovat. Horní Jiřetín zůsta-
ne ještě nějakou dobu stát, pak se 
obec stejně zbourá, ale náklady 
na obnovení těžby budou obrov-
ské,“ uvedl Stanislav Štýs. Studie 

ještě není konečná a doplňovat 
se má o další náklady.

Stát bude tratit na 
daních

Za každého propuštěného 
horníka ztratí stát na daních 
a SZP více než 202 tisíc korun 
ročně. Spolu s  dalšími neza-
městnanými, které studie spo-
juje s  ukončením těžby v  lomu 

ČSA, tak bude ztráta na daních 
a ostatních příjmech do státního 
rozpočtu 1 562 mil. korun. 

Nezaměstnaní se 
prodraží

Jeden nezaměstnaný vyjde na 
podpoře podle studie stát ročně 
na bezmála osmdesát tisíc ko-
run. Další peníze stát zaplatí za 
aktivní politiku zaměstnanosti. 
Ta na Mostecku na jednoho ne-

zaměstnaného ročně stojí téměř 
55 tis. korun. Celkem nezaměst-
naní, kterých má přibýt 5  805, 
vyjdou státní rozpočet na 1 033 
mil. korun. 

Nezaměstnanost 
poroste skokem

Za nejvýraznější sociální do-
pad ukončení těžby na lomu 
ČSA považuje studie dopad na 
nezaměstnanost v regionu. Pá-
nevní okresy severozápadních 
Čech patří mezi nejpostiženější 
oblasti s vysokou mírou neza-
městnanosti. Při odhadovaném 
vývoji zvýšení nezaměstnanos-
ti dojde k  výrazným změnám 
v okrese Most - zvýšení míry 
nezaměstnanosti z 13,2 % na 
16,6  % a v  okrese Chomutov 
z 11,2 % na 12,7 %. Méně výraz-
ně by se ukončení těžby proje-
vilo v okrese Teplice - zvýšení 
míry nezaměstnanosti z 9,5  % 
na 9,7 % a v okrese Louny 
z 10,1  % na 10,5 %. Výrazně 
by se míra nezaměstnanosti 
změnila také v Ústeckém kraji 
– z 10,8 % na 11,6 %. Na Mos-
tecku podle studie najde práci 
jen pět procent horníků, deset 
procent propuštěných z  návaz-
ných profesí a jen 40 procent 
lidí, kteří přijdou o práci kvůli 
uzavření lomu ČSA v celé České 
republice. 

Z regionu zmizí 
mladí a vzdělaní

Při hodnocení dopadu ukon-
čení těžby na lomu ČSA je nut-
no podle studie vzít do úvahy 
také skutečnost, že nárůst neza-
městnanosti bude mít nepřízni-
vý dopad do pilíře soudržnosti 

obyvatelstva. Bude docházet 
k odlivu lidí z regionu, přede-
vším mladé generace, která již 
nyní hledá uplatnění v praxi po-
měrně obtížně. Při zachování li-
mitů těžby a ukončení těžebních 
aktivit lomu zdůrazňuje studie, 
že setrvačnost řady negativních 
sociálně ekonomických procesů 
je tak značná, že například zlep-
šení zdravotního stavu obyvatel, 
atraktivity bydlení, ale i cen ne-
movitostí v území po ukonče-
ní těžby je možné očekávat až 
v  dlouhodobém výhledu. Za-
tímco negativní dopady, zejmé-
na do hospodářských podmínek 
území, zaměstnanosti, ale i soci-
ální soudržnosti obyvatel budou 
mnohem rychlejší.

Pokračování těžby 
= nárůst pracovních 
míst

Studie VÚHU se zabývá také 
možností, že těžba na lomu ČSA 
bude pokračovat. A zdůrazňuje 
pozitiva takové alternativy. Při 
variantě pokračování těžby za 
limity předpokládá těžební spo-
lečnost nárůst pracovních pozic 
v těžbě. Důvodem je skuteč-
nost, že již nyní se lom nachází 
v útlumové variantě a objemy 
těžených hmot výrazně klesají. 
Pokud by těžba pokračovala, 
předpokládá společnost vytvo-
ření zhruba 600 nových pracov-
ních příležitostí přímo v těžbě 
a dalších 744 pracovních míst 
v podpůrných organizacích. 
Předběžné vyčíslení dopadu 
této varianty pro ekonomiku ČR 
ukazuje na celkový přínos přes 
3 miliardy Kč oproti očekávané 
ztrátě 2,7 miliardy při ukončení 
těžby.  (pur)

Konec těžby vyjde na miliardy 
a zaplatí to stát!

Studii předložila ředitelka VÚHU 
Most Marcela Šafářová.

Ilustrační foto.
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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 16: „CHATRČ ZE SLÁMY“ Výherci: Jan Bursík (Most), Martin Astaloš (Most), Roman Škuthan (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
 ■ Sbírám a koupím starý porce-

lán a sklo. Nabídněte, rád přijedu. 
Tel. 725552967, e-mail: sp.111@
seznam.cz

 ■ 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 pro-
sklenými skleníky, konferenční 
stolek, TV stolek. Při kompletním 
odběru možná sleva. Vše je velmi 
zachovalé. Cena dohodou. Tele-
fon: 774 409 202

 ■ V Mostě prodám silniční kolo 
Favorit s berany, 400 Kč, kláveso-

 NOVINKY

Lazarovy ženy – Stěpnova M. 
Neboj se – Gardnerová L. 
Kouzlo všednosti – Keleová-Vasilková 
T. 
Démonův kód – Blake A.  
Věž – Toyne S.  

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Příliš mnoho Kateřin – Green J.  
Kavky – Follett K. 
Vášnivý svůdník – Laurenová Ch.  
Americký Sniper – Kyle Ch.  
Bílá žena – Woodová B.  

 ROZPIS NOVINEK

Lazarovy ženy  

Lazar Lindt je člověk bez minulosti. 
Po skončení první světové války se 
zjevuje na prahu moskevské státní 
univerzity s touhou studovat, mate-
matik Sergej Alexandrovič Čaldonov 
v něm však rozpozná geniální talent, 
nabídne mu místo přednášejícího a 
mladíka se ujímá. Tak začíná kariéra 
mimořádně úspěšného a prominentní-
ho vědce, který může mít všechno, na 
co si vzpomene... a zároveň je sám, 
neboť miluje manželku svého ochrán-
ce Čaldonova.
Marusja je Lazarova první a životní 
láska, pro ni je ovšem onen mladík 
synem, který se jí nikdy nenarodil. 
Teprve mnoho let po její smrti po-
znává mladičkou Galinu, jejímuž 
kouzlu propadne, protože mu Marjusu 
připomíná. Mladá dívka si mocného 
muže vezme ze strachu a po zby-
tek společného života ho nenávidí. 
Třetí Lazarovou ženou je vnučka Lido-
čka, talentovaná baletka, které se po 
smrti obou rodičů ujímá její babička 
Galina, přestože ji připomíná Lindta, 
jenž jí zkazil život...

vou střední starší harmoniku – 4 
klávesy popraskané – 500 Kč – v 
brašně. Telefon: 607 277 880 – ve-
čer

 ■ 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 – ve-
čer

 ■ Prodám černý pánský kožený 
kabát (párkr a), velikost XXL na 
vyšší postavu, 2 x použitý. Původní 
cena 6 800 Kč, nyní 3 000 Kč. Tele-
fon: 607 277 880 – večer – Most

 ■ Koupím co největší zahradní 
deštník i restaurační. Barva neroz-
hoduje. Telefon: 723 249 562

 ■ 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 
– 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

BYTY, DOMY
 ■ Prodám 2+1, zvýšené přízemí, 

po rekonstrukci, poblíž nákupního 
střediska Máj. Možno volat kdy-
koliv. Cena 480 000 Kč. Dohoda 
možná. Telefon: 774 914 142. RK 
nevolat

 ■ Prodám byt 1+1 na Meziboří 
po celkové rekonstrukci. Cena 160 
000 Kč. Telefon: 602 837 788

 ■ V Mostě ve vile pronajmu 
pracujicím lidem velký byt 3+1 s 
velkou zahradou, terasou, 2 x per-
gola, gril – dlouhodobě. Nájem 
9000 Kč. Elektrické topení, kach-
lová kamna. Telefon: 607 277 880 
– večer

 ■ Koupím 1+1 s balkonem v 
Mostě. Volejte 775 279 229

 ■ 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

AUTO, MOTO
 ■ Prodám Peugeot 206 SW, rok 

výroby 2005, STK do 2016, barva 
černá, klimatizace, mlhovky, letní 
a zimní pneu. Cena 50 000 Kč. Te-
lefon: 723 559 090

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

Mládí nekoupíš, (TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
26. 4. od 19 hodin ABBA STARS 2015
Nový program skupiny ABBA STARS sestavený z nadčasových písní legendární kapely 
ABBA. Dvouhodinové představení s kapelou, které bude plné velkých hitů.
Vstupné: 280, 300 a 340 Kč
28. 4. od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Autor: B. COMDEN- A. GREEN- N. H. BROWN- A. FREED. 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.
30. 4. od 19 hodin HABAĎÚRA
Autor: MICHAEL COONEY. Režie: Milan Schejbal. Co se všechno vyvine z jednoho malého 
podfuku - habaďúra, která hlavnímu hrdinovi přinese spoustu problémů a divákům příleži-
tost pořádně se zasmát. Vstupné: 150 a 170 Kč. 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
25. 4.  od 10 hodin DRAKOPOHÁDKY (volné)
Dračírna pro malé i velké draky aneb na světě by špatně nebylo, kdyby se více tančilo. Hu-
debně divadelní revui o dracích a malém kosmonautovi, který přistane na jejich planetě. 
Tam se problémy neřeší jinak, než tancem. Ojedinělé zážitkové představení pro nejmenší 
až největší diváky spojené s koncertem opravdové dračí kapely, při kterém nevydržíte 
sedět na svých místech.
27. 4. od 9 a 10.30 hodin TINŮV NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH 
Autor: Jakub Folvarčný a Jiří Ondra. Výpravná loutková inscenace plná kouzel a triků. 
Malý chlapec Tino jde jednoho dne se školní třídou do kina. S koncem fi lmu 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 prostřed-
ky. Inscenace bez jazykové bariéry!!! Představení je určeno pro děti od 3 let.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
DVD děkuje všem divákům, kteří se zúčastnili charitativního představení MRAZÍK, které jsme 
uvedli 16. dubna 2015. Někteří diváci, kteří se nemohli představení zúčastnit, měli zájem 
zakoupit dárkovou vstupenku. Tu je možné ještě dodatečně zakoupit, a to až do 30. dubna 
2015 v termínech: úterý 28. dubna od 13 do 16 hodin a čtvrtek 30. dubna od 13 do 17 hodin. 
Kontakt: +420 777 000 933.

30. 4. od 9.30 hodin ČERT A KÁČA 
Činoherní pohádka o hubaté Káče, která by se ráda vdávala. U muziky si zatančí s ta-
jemným 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 zpí-
vají: Kristýna Lišková, Petr Kozák, Robert Stodůlka, Zuzana Bartošová, Petr Erlitz, Lukáš 
Masár a další. (Pro školy a maminky na mateřské dovolené.) Vstupné 50 korun. 

CITADELA LITVÍNOV
27. 4. od 19 hodin ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Autor: Carole Greep. Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté 
přátelství… aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu 
nejlepších přátel. Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Radek Holub. 
Délka představení: 125 minut včetně přestávky. Vstupné 350/390 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
25. 4. od 21 hodin HARDOX - Cover Band - Most 
„Mostecká rocková formace hrající pro vás i pro sebe, samý nesmrtelný rockový fl áky, od 
Sweet Home.... až po Jahody mražený. Vstup zdarma!!!“

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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Házenkářky hrají 
fi nále Českého 

poháru

V neděli 26. dubna se 
v  mostecké sportovní hale 
hraje fi nále Českého poháru 
v házené žen. Domácí DHK 
Baník Most v něm hostí tým 
DHC Slavia Praha. Zápas za-
číná v 15.30 hodin.

V Litvínově se rodí 
sledge hockeyový 

tým
Litvínov je tradiční ho-

kejová bašta, která hokejem 
žije, ale tomuto hokejovému 
městu chyběl sledge hokejo-
vý tým. Hendikepovaní spor-
tovci neměli na Litvínovsku 
možnost hrát hokej, ale to 
by se mohlo brzy změnit. 
Tomáš Zelenka ve spolupráci 
s občanským sdružením se 
snaží vytvořit hokejový tým, 
který by reprezentoval Litví-
nov ve sledge hokejové lize. 

Další domácí 
vystoupení fotbalistů

V neděli 26. dubna se na 
domácím hřišti opět před-
staví druholigový tým fotba-
listů FK Baník Most 1909. Ti 
se na Fotbalovém stadionu 
Josefa Masopusta střetnou 
s  týmem Pardubic. Utkání 
začíná v 16.00 hodin.

Dorostenci HK Baník 
Most postoupili

Dorostenci HK Baník 
Most slaví postup do nej-
vyšší soutěže. Po dlouhých 
sedmnácti letech. Mosteča-
né o svém postupu rozhodli 
v  domácím prostředí, kde 
smetli 30:14 (15:5) hráče vr-
šovického Sokola.

Fotbalistky tentokrát 
neuspěly, prohrály se 

Saharou
V dalším kole divize A se 

nedařilo fotbalistkám Baní-
ku Souš. Ty na domácím hři-
šti nestačily na favorizova-
nou Saharu Vědomice a tak 
nakonec odešly ze hřiště po-
raženy 0:3, po poločasu 0:1. 

Nejstarší dorostenci 
Baníku válí

V jarní části se nejstar-
ším dorostencům FK Baník 
Most 1909 U19 v české lize, 
svěřencům trenérů Raszy-
ka, Laibla a Brouma, daří. 
V dalším utkání vyprovodili 
z  Mostu pražskou Admiru 
2:1, když branky vítězů stří-
leli Vild a Kasal. 

Piráti si zase zahrají 
extraligu

Prvoligový tým hokejistů 
Piráti Chomutov si v  příš-
tí sezoně opět zahraje ex-
traligu. Rozhodlo se o tom 
v  barážových bojích, kde 
Chomutov sestřelil pražskou 
Slávii, která tak sestupuje. Pi-
ráty do extraligy doprovodí 
Olomouc.   (jak)

  

I N T E R N AT I O N A L

www.icehockeyschool-panci.com

SLANY 2015
Skating - Stickhandling - Game & Fun

Woche 1 / Week 1 / týden 1 / неделю 1:

18. 07. 2015 – 24. 07. 2015
Geburtsjahr / year of  birth / Rok narození / год рождения

2001 – 2009 

Woche 2 / Week 2 / týden 2 / неделю 2:

25. 07. 2015 – 31. 07. 2015
Geburtsjahr / year of  birth / Rok narození / год рождения

2001 – 2009

MOST - V dlouhodobé části nej-
vyšší soutěže házenkářek, Čes-
koslovenské interlize, vybojoval 
DHK Baník Most stříbrné medai-
le a polepšil si o jednu příčku 
oproti loňsku. 

Na místě prvém se umístil 
obhájce titulu, tým Michalovce. 
Bronzové medaile si zavěsily na 
krk hráčky Sokolu Poruba. Há-
zenkářská sezóna ale zdaleka 
nekončí. Již tuto neděli 26. 4. 
hrají Černí andělé ve sportovní 
hale Most fi nále Českého pohá-
ru. Soupeřem Mostu bude DHC 
Slavia Praha. Začátek zápasu je 

stanoven na 15,30 hodin. Dále 
jsou házenkářky Mostu ve hře 
o mistrovský titul České repub-
liky. V semifi nále je soupeřem 
Mostu tým Zora Olomouc. 
Hraje se na dvě vítězná utkání. 
První zápas se hraje v Olomouci 
(1.5). Odvety pak 8. 5., popřípa-
dě 9. 5. v Mostě, vždy od 18,00 
hodin. Předprodej vstupenek na 
recepci sportovní haly. Druhou 
semifi nálovou dvojici tvoří So-
kol Poruba a DHC Slavia Praha. 
Vítězové semifi nále se střetnou 
o titul mistra ČR, poražení o 3. 
– 4. místo.    (red)

k

y
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LITVÍNOV – Florbalisté litvínovského SK Bivoj budou v příští sezoně 
hrát extraligu. Tuto skutečnost potvrdili v rozhodujícím utkání fi ná-
le play off  I. ligy, když na své domácí palubovce doslova vymazali 
hostující Start Praha 13:1. 

Bivoj se v  domácím prostře-
dí rozehrál ve velkém stylu, 
pokračoval ve vysokém tempu, 
a výsledkem bylo drtivé vítěz-
ství nad týmem, jenž i v litví-
novské hale u Koldomu vedl 
trenér českého národní týmu. 
Poražený Start Praha bude mít 
ještě druhou šanci na postup 
v následné baráži s předposled-
ním týmem letošního extraligo-
vého ročníku, tedy s Královský-
mi Vinohrady.

„Konečně si všechno sedlo, 
a na závěr jsme předvedli přesně 

ten výkon, na který jsme se celou 
sezonu připravovali. Děkujeme 
všem, co nás podporovali,“ řekl 
jen ve stručnosti po skončení 
famózního utkání trenér domá-
cího celku Daniel Hulič. 

Litvínovská sportovní hala 
pak zažila mohutné oslavy žluto 
– černých. 

Bivoj Litvínov - Start Praha 
13:1 (5:0, 4:1, 4:0). Branky (asi-
stence): 5. Daniel Hulič (Vik-
tor Hocelík), 9. Ondřej Hertl 
(Jan Werner), 11. Ondřej Hertl 
(Daniel Hulič), 12. Daniel Hu-

lič (Ondřej Hertl), 15. Ondřej 
Kašpárek (Daniel Hulič), 26. 
Ondřej Kašpárek (Daniel Hulič), 
33. Ondřej Kašpárek (Michal 
Skuhrovec), 34. David Procház-
ka (Michal Plomer), 39. Viktor 
Hocelík (Ondřej Kašpárek), 44. 
Lukáš Černý (Viktor Hocelík), 
53. Jaroslav Kropáček (Daniel 
Hulič), 54. Michal Skuhrovec 
(Ondřej Krejčí), 55. Michal Plo-
mer (David Procházka).

Sestava SK Bivoj Litvínov: 
Hruška, Kohout, Hejkal, Čubík - 
Werner, Černý, Chládek, Khek, 
Skuhrovec, Pecháček - Kropá-
ček, Hulič, Hocelík, Řeháček, 
Krejčí, Skořepa, Procházka, 
Kašpárek, Plomer, Skalitz, Hertl, 
Rybář a Vadim Všetula.  (jak)

VESELÍ  NAD  LUŽNICÍ - Sedm 
děvčat z Klubu sportovní gym-
nastiky Litvínov společně s tre-
néry Sergejem Kargalcevem a 
Terezou Šturmovou reprezento-
valo město Litvínov ve vzdále-
ném Veselí nad Lužnicí na Vesel-
ském poháru 2015. 

Všechna děvčata závodila 
v kategorii starších žákyň ve 
čtyřboji - přeskok, bradla, kla-
dina, prostná - a obsadila první 
příčky v bodování. Do úvodního 
závodu letošní sezony naskoči-

la s dobrou náladou a absolutní 
převahou nad svými spoluzá-
vodnicemi z ostatních klubů ČR. 
Za KSG Litvínov závodily: Deni-
sa Chaloupková - 1. místo, Agáta 
Strýhalová - 2. místo, Patricie 
Makovičková - 3. místo, Uršula 
Hocelíková - 4. místo, Barbora 
Nováková - 7. místo, Iveta Rejl-
ková - 8. místo a Michaela Miko-
lášková - 11. místo. Zanedlouho 
čekají litvínovské závodnice 
důležité kvalifi kační závody pro 
mistrovství ČR. (jak)  

Černí andělé ve fi nále 
Českého poháru

Litvínovské gymnastky 
zazářily ve Veselí

Florbalisté Bivoje Litvínov 
postoupili do extraligy!

PLZEŇ - O uplynulém víkendu se v Plzni uskutečnil XI. ročník Zápa-
dočeského poháru v plavání. Mezinárodních závodů v padesátimet-
rovém bazénu se zúčastnilo také osm litvínovských plavců.

Nejlepších výsledků dosáhla 
třináctiletá Anna Haselberge-
rová, která vybojovala na trati 
200 m znak časem 2:37,13 stří-
brnou medaili a v závodě na 400 
m polohový závod dohmátla 
v čase 5:44,47 jako bronzová. 
Disciplína 200 m polohový zá-
vod byla vyhlášena jako hlav-
ní a z  dopoledních rozplaveb 
postoupila Haselbergerová ze 
šestého místa do odpoledního 
fi nále, kde v  osobním rekordu 
obsadila pěkné, i když smolné 
čtvrté místo. Na medailových 
tratích 200 m znak i 400 m po-

lohový závod zároveň splnila 
limity vypsané Českým svazem 
plaveckých sportů do SCM 
(sportovní centrum mládeže) 
na sezonu 2015/2016. 

I dalším litvínovským plav-
cům, Adamovi Novákovi, Adéle 
Dvořákové, Janě Seilerové, Jo-
sefu Seilerovi, Ondřeji Wohlovi 
a Lence Danihelkové, se dařilo 
a někteří přivezli z dlouhého 
bazénu osobní maxima, což 
dokazuje, že před jarními ob-
lastními přebory, které budou 
kvalifi kačním závodem na let-
ním mistrovství ČR, je forma 

litvínovských plavců správně 
načasovaná.  (sou, jak)

Litvínovská Haselbergerová si 
v Plzni doplavala pro dvě medaile

KRUPKA – V  dalším kole fotbalové divizní skupiny B zajížděli fot-
balisté Baníku Souš do nedaleké Krupky, odkud si přivezli tři body. 

Divizní nováček měl sice Sou-
ši co vracet, neboť v podzimním 
utkání prohrál vysoko 5:0, nic-
méně i tentokrát dostal řádný 
pětibrankový příděl. „V  utkání 
jsme zaslouženě zvítězili, byli jsme 
lepší, poprvé na jaře jsem plně spo-

kojen,“ řekl po skončení zápasu 
soušský trenér Pavel Koutenský 
s  tím, že vesměs všichni hráči si 
zaslouží pochvalu. „Jsem rád, že se 
rozstřílel náš kanonýr Štípek a svo-
je kvality konečně naplno ukázal 
záložník Kukačka,“ dodal trenér. 

TJ Krupka - Baník Souš 1:5 
(0:4). Branky: 85. Chládek – 10. 
a 27. Kukačka, 20. a 37. Štípek, 
80. Kopta. Rozhodčí : Baum, ŽK 
3:1. 200 diváků. Sestava Souše: 
Švarc – Popelka (79. Bartoš), Jo-
hana, Horák, Fiřt – Kolev, Zápo-
tocký – Pátek, Hynek, Kukačka 
(58. Hlaváček Martin ) – Štípek 
( 58. Kopta).  (jak)

Souš si dojela pro tři body 
do nedaleké Krupky

MOST – Středisko volného času v Mostě žilo o víkendu stolním ho-
kejem. V  disciplínách táhlový hokej Chemoplast a billiard-hockey 
šprtec se zde hrálo O pohár SVČ Most. 

V  chemoplastovém turnaji 
se i přes některé nečekané vý-
sledky na čelní pozice prosadili 
favorité. Bez ztráty bodu zvítězil 
Lukáš Doležal z družstva Black 
Sharks Most před svým oddí-
lovým spoluhráčem Martinem 
Laštůvkou. Vyrovnaný byl ten-
tokrát souboj o třetí místo, které 
nakonec ukořistil zkušený Ond-
řej Černý. V kategorii žen a dí-
vek vyhrála Karolína Sládková 
(Lejdýs Most).

V  konkurenci šesti desítek 
hráčů a hráček se na nejvyšší 
příčku billiard-hockeyové-
ho turnaje prosadil ostřílený 
Martin Kučera z  Brna. Druhé 
místo patří Petru Henychovi 
(Sokol Stochov-Pečky) a třetí 
pak Ondřeji Müllerovi z mos-
teckého prvoligového týmu 
BHC StarColor Most. Trofej 
pro nejlepšího staršího žáka si 

do Meziboří odvezl Jan Chlá-
dek, další dvě dílčí vítězství 
už zůstala v  Mostě. Nejlepším 
mladším žákem byl Jan Matuš-
čín (BHC 4.ZŠ Most) a v kate-
gorii žen a dívek zvítězila Pav-
la Mišíková (Real Draci 18.ZŠ 
Most).

V  tomto týdnu vyráží BHC 
StarColor Most do Brna na 
šprtcový Českomoravský 
pohár družstev. Na začátku 

května se pak opět stolního 
hokejisté představí v  Mostě. 
Ve dnech 8.-10.května proběh-
ne na mostecké 15.ZŠ United 
Energy Víkend stolního ho-
keje, jehož součástí jsou čtyři 
mezinárodní turnaje v  billi-
ard-hockeyi šprtci, v  táhlo-
vém hokeji Chemoplast a také 
v air-hockeyi. Výsledky turnaje 
O pohár SVČ Most:

Táhlový hokej Chemoplast 
– Český pohár, kat. B: 1. Lu-
káš Doležal, 2. Martin Laštův-
ka (oba Black Sharks Most), 3. 
Ondřej Černý (Černí Zlobři), 
4. Karel Racek (Prague NHL), 
5. Jaromír Foltýn Sen. (Fighting 
Saints Pečky), ...

Billiard-hockey šprtec – Čes-
ký pohár, kat. ČP12: 1. Mar-
tin Kučera (SHL SDS Exmost 
Brno), 2. Petr Henych (Sokol 
Stochov-Pečky), 3. Ondřej 
Müller, 4. Ondřej Frýba (oba 
BHC StarColor Most), 5. Matěj 
Šanoba (BHC StarColor Most 
B), ...  (has, jak)

Stolní hokejisté hráli 
O pohár SVČ Most
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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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Úkol zněl jasně: Vyhrabat Francouze!

Talisman „Gulášek“.

Jeden za všechny a všichni 
za Ivana – stálo na obřím 
transparentu.

Naplno a vytrvale 
fandily i děti na 

školách, tyto jsou ze 7. 
ZŠ v Mostě.   

Originální koláž na stěně 
Hlinkova stadionu – 
JEDEME V TOM S VÁMI! 

Do Třince přijely Viktora Hübla 
podpořit i jeho ratolesti.

Ve fanshopu se dveře netrhly.

Nekonečně dlouhé fronty 
na lístky – byly i přes noc.  

Fandili nám i třinečtí fanoušci!

Olé, olé, olé.


