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TÝDENÍK MOSTECKA

ročník 18
cena 8 Kč

18
týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji

Tak jsme mistři, no a cóóó...

Milí čtenáři,
týdeník Homér číslo 19
vyjde v pátek 15. května.

LITVÍNOV - ...no a cóóó, no a cóóó! Jedno z nejčastějších hesel, které fanoušci skandovali, když naši
hokejisté vybojovali dlouho očekávanou cennou trofej - zlatý Masarykův pohár.

Princezna se zlatou
hvězdou má premiéru

HC VERVA Litvínov děkuje všem svým fanouškům a příznivcům za podporu. „Zvláštní dík

patří všem partnerům - především vlastníkům klubu - skupině Unipetrol, která zajišťuje financování

klubu od jeho vzniku nepřetržitě už 70 let. Současným generálním partnerem klubu je dceřiná společnost Unipetrolu, společnost BENZINA s.r.o.,“ uvedl
generální manažer HC VERVA Litvínov Robert
Kysela. Více na straně 11.

V mosteckém divadle se 3. května
hraje premiéra pohádky Princezna se
zlatou hvězdou na čele, ve které se
představí i dětští herci.
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Komu poteče teplá voda a
koho čeká studená sprcha?
Letní odstávka vody bude trvat od
několika hodin až po tři týdny. Záleží
na lokalitě.

2

Nová univerzita chemiků
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevřela nové univerzitní
centrum v areálu Unipetrolu. Chce do
něj přilákat více studentů.

4

Vršanské uhlí pomáhá
mostecké nemocnici
Vršanská uhelná podporuje mosteckou nemocnici, přispěla na rekonstrukci porodnice i na nové vybavení
dalších oddělení.

 Litvínovské náměstí Míru se v sobotu změnilo na náměstí hokejových mistrů!

Aquadrom mimo provoz
MOST – Mostecký Aquadrom čeká odstávka. Od
4. do 15. května si tu lidé nezaplavou. Do bazénů
se totiž budou instalovat nová světla s barevným
efektem. Velká oprava čeká tobogány.
Odstávka nijak neovlivní provoz sauny, solária,
aquachobotniček, fitness, masáží, kosmetiky a pedikúry. Znovu se plavci mohou na vodní radovánky těšit v sobotu 16. května. O to více, že jim večerní plavání zpříjemní a zatraktivní barevné světelné
efekty. „Během odstávky se budou do bazénů instalovat nová LED-diodová světla s měnitelným barevným spektrem. Ta se nainstalují jak do rekreačního,
tak i do plaveckého bazénu. Bude proto nezbytné
oba bazény zcela vypustit,“ informoval Pavel Měska
z Technických služeb města Mostu. Voda z bazénů
nazbyt však nepřijde. Využije se totiž pro naplnění
venkovních bazénů a tím se i ušetří náklady. „Voda
z vnitřních bazénů se částečně využije pro venkov-
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ní a bude zatím napuštěna do zásobníků. Venkovní
bazény se pak napustí až se začátkem koupací sezóny,“ informoval dále Pavel Měska. Díky tomu, že
se vnitřní bazény vyprázdní, budou se moci ošetřit
a případně na nich opravit zjištěné nedostatky. „Bazény byly během celkového provozu na Aquadromu
již jednou zcela vypuštěny. Teď to bude podruhé.
Proběhne jejich celková prohlídka, opravy a údržba, což znamená, že se kompletně umyjí a chemicky
ošetří,“ vysvětluje Pavel Měska.
Novinku v podobně LED diod mohl Aquadrom
pořídit díky dotaci od společnosti Vršanská uhelná. „Věříme, že se tím zvýší pro naše návštěvníky
atraktivita a také zájem o plavání ve večerních
hodinách. Navíc budou nová světla také úsporná,“
doufá úřadující šéf mosteckých technických služeb Karel Mutínský.
(Pokračování na straně 3)

Milí čtenáři
Hokej, hokej a zase hokej. Není snad v posledních
ích
dnech téma, o kterém by
se v našem kraji mluvilo
lo
víc. Pravdou je, že ledovou
ou
slávu na chvíli zastínil Český pohár, který
před vyprodanou halou obhájili naši Černí
andělé. Oběma týmům
věnujeme za jejich
fenomenální
úspěch
fotoohlédnutí pod společným titulkem „Je
to doma“. Zbystřit
pozornost by nyní měli milovníci plavání a jiných vodních hrátek. Mostecký Aquadrom zavře
své brány a plavce dovnitř nepustí. Jak dlouho nebudeme moci vyhřívané bazény v příštích dnech
využívat a proč, zjistíte pod titulkem „Aquadrom
mimo provoz“. Termín odstávek teplé vody už
oznámila komořanská teplárna. Jak to letos bude
s letním koloritem (ne)tekoucí teplé vody? Komu
letos potěče teplá voda celé léto a na koho čeká
studená sprcha? Čtěte uvnitř čísla pod téměř totožným titulkem. Lidé se často ptají, kdy konečně
začne slibovaná rekonstrukce mosteckého Repre. Odpověď pod titulkem: „Co se bude dít s prodaným Repre? Zatím to neví ani jeho majitel“ není
nijak radostná. Nad budoucností Repre a současně
i třetím náměstím visí totiž hodně velký otazník.
Vyznavači poctivých českých výrobků a výpěstků si brzy přijdou na své. Na mosteckém náměstí
se totiž chystá Farmářská slavnost. A nebude jen
o dobrotách. Jak bude jarní slavnost probíhat a co
všechno si tu kromě jídla budete moci užít, zjistíte
v článku „Soutěž jedlíků jahodových knedlíků“. Na
poslední straně přinášíme malou ochutnávku
z nové divadelní pohádky Princezna se zlatou
hvězdou. Premiéra se odehraje ve velkém mosteckém divadle už tuto neděli a jak napovídá naše
reportáž, nejen děti se mají na co těšit.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Most

Magistrát bude řídit
staronový tajemník

Soutěž jedlíků jahodových knedlíků
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MOST – Mostecký městský
úřad zná už svého nového šéfa.
Tajemníkem Magistrátu města
Mostu se stal Jiří Mysík. Jeho
jmenování posvětil již i ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jiří Mysík by měl do
funkce nastoupit k 1. červnu
2015.
Staronovým
tajemníkem
a šéfem mosteckého úřednictva se stal Jiří Mysík. Ten již
funkci tajemníka v minulosti
v Mostě vykonával, a to až do
konce ledna 2011. Paradoxně
jej tehdy ve funkci vystřídala
Jaroslava Boudová, která do
funkce tajemnice nastoupila
k 1. dubnu 2011. V prosinci
loňského roku složila ale Jaroslava Boudová svou funkci
a nyní její místo opět zaujme
Jiří Mysík. V minulosti byl
Jiří Mysík také zaměstnancem
magistrátu a šéfoval odboru
dopravy. „Pan Jiří Mysík byl
vybrán a potvrzen do funkce

tajemníka magistrátu. Na jeho
osobě se jednomyslně shodla
i hodnoticí komise. Předpokládám, a byl bych tomu rád, že
by se pan Mysík mohl úřadu
ujmout od 1. 6. 2015,“ sdělil
primátor Mostu Jan Paparega.
Do výběrového řízení na pozici tajemníka, které radnice vyhlásila letos v únoru, se přihlásilo celkem jedenáct uchazečů.
Nové pozice mosteckých
městských úředníků zaujmou
i další dva noví vedoucí odborů. Vyhlášeno bylo před časem
výběrové řízení na místo vedoucího odboru finančního a odboru městského majetku. „Jsou už
známi také noví vedoucí odborů
finančního, kterým se stane Petr
Krupička, a odboru městského
majetku, jejž bude řídit František Svoboda. Oba vedoucí by
měli funkce zastávat rovněž od 1.
6. 2015,“ doplnil ještě primátor
Paparega.
(sol)

MOST – Jarní farmářské slavnosti na 1. náměstí se blíží. Mostečané
se na ně mohou těšit už v květnu. Na náměstí budou moci pořídit
kvalitní potraviny od regionálních výrobců a pěstitelů. Naplánovaný je už i doprovodný program.
Farmářská slavnost se uskuteční v sobotu 30. května od 9
do 14 hodin. Město tak plní slib
na oživení hlavního mosteckého
náměstí. Připravilo při té příležitosti i doprovodný program.
Na náměstí zahraje kapela Stará Sešlost a bude se konat soutěž o nejlepší tvarohové pečivo
nebo klání v pojídání jahodových knedlíků. „Přihlášku do
soutěže o nejlepší tvarohové pečivo je třeba vyplnit a odevzdat
v Turistickém informačním
centru nejpozději do 25. května
vždy od pondělí do pátku od 9
do 17 hodin a v sobotu od 9 do
14 hodin. Vytvořený pokrm, jehož důležitou součástí je tvaroh,
pak účastníci soutěže přinesou
v počtu pěti porcí v den konání
slavnosti mezi 10. a 11. hodinou na 1. náměstí k posouzení
hodnoticí komisi,“ informovala Alena Sedláčková, tisková
mluvčí mosteckého magistrátu.
K vidění budou na Farmářské
slavnosti také ukázky řemesel
a carvingu. Soutěžemi se zabaví i děti. Velkým lákadlem by
měly být Regionální potraviny
Ústeckého kraje a oceněné výrobky ze soutěže Potravina kraje
Přemysla Oráče. Jarní farmářské
slavnosti pořádá město Most ve
spolupráci s Okresní agrární komorou Most a pořadatelem Severočeských farmářských trhů.
„Rozhodli jsme se pro tuto akci,
protože každoročně pořádáme
soutěž Regionální potravina Ústeckého kraje a Přemysla Oráče.

Máme s tím zkušenosti. Regionální potravinu jsme například
v loňském roce prezentovali na
95 místech a to i v sousedním
Německu,“ uvedla předsedkyně
Okresní agrární komory Most
Ludmila Holadová. Ta dále

připomněla, že na Farmářské
slavnosti nebudou chybět ani
ochutnávky regionálních výrobků. „V nabídce budou regionální
potraviny loňského roku, ale i ty
letošní. Jde o širokou škálu výrobků. Uzeniny všeho druhu, pekařské či cukrářské výrobky, těstoviny, ovoce, sýry a mléčné výrobky
a další. Máme na ně velký ohlas.
Lidé si pochvalují, že jsou dobré
a hlavně čerstvé,“ vyjmenovala

Ilustrační foto.

Program Farmářské slavnosti:
09.00 – 10 hodin
10.00 – 11 hodin
10.30 – 12 hodin
11.15 – 12 hodin
12.15 hodin
12.30 – 14 hodin

První vystoupení country kapely Stará Sešlost
Registrace do soutěže o nejlepší tvarohové pečivo
Soutěž v pojídání jahodových knedlíků včetně vyhodnocení
Hodnocení tvarohového pečiva
Vyhlášení soutěže o nejlepší tvarohové pečivo a ocenění výherců
Druhé vystoupení country kapely Stará Sešlost

Komu poteče teplá voda a na
koho čeká studená sprcha?

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

MOSTECKO – Letní odstávka teplé vody bude trvat od několika hodin až po tři týdny. Záležet bude, ve které lokalitě obyvatelé bydlí. Nejdelší, třítýdenní výluka teplé vody čeká Litvínovské v centru
města. Mostecké pak v ulici U Stadionu.
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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)

dále Ludmila Holadová a prozradila, že letošní slavnost bude
také jahodová. Jahody by se tu
měly objevit nejen na stáncích,
ale bude se s nimi i soutěžit.
„Věříme, že by se tyto trhy mohly
osvědčit i tady v Mostě a že se tu
lidé sejdou,“ doufá předsedkyně
agrární komory.
Pořádání farmářských trhů
přijde městskou kasu zhruba na
60 000 korun.
(sol)

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.

Někteří Mostečtí i Litvínovští občané budou letos muset
vydržet delší odstávku teplé
vody. V Litvínově budou tři
týdny bez teplé vody obyvatelé
lokality Litvínov – střed, například v ulici Ukrajinská, PKH,
Valdštejnská, Ruská, Tylova,
Soukenická, Studentská, Alešova, Tyrše a Fűgnera. V této oblasti se totiž dokončí generální
oprava tepelné sítě v centru
města, která začala už v loňském roce.
V Mostě se nejdelší výluka
dotkne obyvatel v ulici U Stadionu, J. Kubelíka či V. Řezáče.
„Na rozdíl od loňského léta se
letos bude muset na pravidelnou
vícedenní letní odstávku teplé
vody připravit jen část obyvatel
Mostu a Litvínova. Komořanská teplárna totiž nebude kvůli
potřebné diagnostice, údržbě
a opravám rozvodů odstavovat
od dodávek teplé vody obě města
plošně,“ sdělila tisková mluvčí
teplárenské společnosti Miloslava Kučerová.
Pro část obyvatel budou dodávky teplé vody přerušeny jen
na několik hodin, případně jeden či dva dny. „Některé opravy
a rekonstrukce jsou velmi rozsáhlé, rovněž jako i dokončení
investičních akcí, které započaly
v loňském roce. Část domácností
a odběratelů tak zůstane bez teplé vody až několik týdnů,“ doplnila mluvčí. Konkrétní odběrná

místa, kterých se přerušení dodávek teplé vody týká a přesné
termíny odstavení tepla, najdou
odběratelé začátkem května na
webových stránkách společností United Energy a Severočeská
teplárenská. „Každá odstávka
znamená značný zásah do komfortu obyvatel. Tyto činnosti jsou
ale nutné. Za způsobené nepří-

Letní odstávka vody začíná
v Mostě už 15. června.
V Litvínově až 4. července.

Bližší informace k odstávce
teplé vody najdete na
www.ue.cz a www.setep.cz,
nebo na telefonních číslech
476 447 830
nebo 734 289 969.
jemnosti i nepohodlí v důsledku
přípravy tepelných zařízení na
topnou sezónu se společnosti
obyvatelům obou měst samozřejmě omlouvají,“ doplnila Miloslava Kučerová.
(sol)

zpravodajství
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Co se bude dít s prodaným Repre?
Zatím to neví ani jeho majitel
MOST – Velký otazník stále visí nad osudem Repre a s ním i nad budoucností třetího náměstí. Zdejší prostranství a objekt v současné
době rozhodně parádu centru Evropského města sportu nedělají.
Rozbitá dlažba, zapáchající pomočené zdi kulturáku a hnijící bazénky plné odpadků. Takový je dnes obraz okolí Repre.
Radnice jednala se zástupci
společnosti Crestyl, která Repre
i s přilehlými pozemky vlastní.
Podle vedení města je evidentní, že majitel nemá zájem svůj
původní záměr realizovat. Tím
bylo zbourat stávající Repre
a vystavět nové. „Zástupci Crestylu nám sdělili, že během dubna upřesní své návrhy ohledně
jejich záměru a doručí nám je,“
informoval nedávno novináře
primátor Jan Paparega. Ten také
uvedl, že podrobnosti o záměru
s Repre by měli dostat zastupitelé v červnu. Vlastník objektu

zatím o svých plánech (jedním
z nich je rekonstrukce stávající
budovy kulturního domu, zatím mluvit nechce. „Budoucnost
a podoba Repre závisí zejména
na probíhajícím soudu o vlastnictví pozemků. Řešení těchto
majetkoprávních vztahů má na
celý projekt velký vliv. Trvá to
mnohem déle, než jsme původně očekávali. Proto není možné
sdělit více aktuálních informací
nebo jakékoliv termíny,“ uvedl
tiskový mluvčí skupiny Crestyl Ondřej Micka. „V mezidobí samozřejmě hodláme udržet

v provozu a dále oživovat stávající objekt, do kterého jsme
již investovali množství finančních prostředků na rekonstrukci,
rozšíření a modernizaci,“ dodal
ještě mluvčí. Bez ohledu na
probíhající soudní řešení majetkových poměrů má ale vlastník v kupní smlouvě závazné
termíny. „Ve smlouvě jsou jisté
povinnosti, které se zavázal majitel plnit v rámci kupní smlouvy.
Ty se vážou na termíny, které se
naplní koncem června. Čekáme
proto na jejich reakci. Teprve
pak budeme reagovat. Veškeré
materiály, které budou k dispozici, bychom chtěli prezentovat
i na červnovém zastupitelstvu,“
uvedl primátor.
Nepořádek kolem Repre a bazénky se podle Crestylu pravi-

delně udržují a uklízí se i okolí.
„Bazénky jsou již napuštěné.
Přidáváme do nich ekologicky šetrné přírodní přípravky, které budou bránit zkažení vody a tvorbě
řas,“ uvedl Ondřej Micka s tím,
že odpadky se uklízí každý den.
„Ač to tak možná nevypadá,
každodenně lovíme i odpadky
z bazénků. Bohužel mnozí občané nevyužívají odpadkové koše,
ale papírky a sáčky pohazují po
okolí či přímo do vody. Navíc každou letní sezonu obvykle čtyřikrát dosazujeme zeleň do květníků. Bohužel v tomto případě jsme
zase svědkem krádeží. Jednou se
nám například stalo, že okrasné
keříky v hodnotě 20 tisíc korun
vydržely na svém místě pouze týden,“ doplnil ještě mluvčí.
(sol)

Bazénky s odpadky u Repre...
běžný kolorit.

V dětském domově
hrálo Divadlo VeTři
MOST - Do mosteckého dětského domova zavítalo Divadlo VeTři s preventivním divadelním
představením na téma Drogy a
závislosti.
Ve společenském sále se sešlo
bezmála dvacet klientů, kteří
byli plni očekávání a to i přesto,
že na začátku měli skoro všichni
váhavé a nejisté pohledy. Vše
se rozplynulo po pár okamžicích, kdy představení začalo.

Představení je koncipováno zábavnou formou, avšak důležité
myšlenky rozhodně v kontextu
nezanikají, také proto, že diváci
jsou vtaženi do děje a jsou interaktivně zapojeni. Po skončení
představení zbyl čas i na debatu
s diváky. Ti poděkovali oběma
aktérům, jsou to Míša Marková
a Vlasta Vébr, několikaminutovým potleskem.
(red)

Blíží se očkování psů, majitelé
musí mít ale zaplacené poplatky
MOST – Město Most bude v první polovině května bezplatně očkovat psy proti vzteklině. Vakcína, kterou se psi očkují, má účinnost
dva roky. Majitelé psů, kteří nechali své čtyřnohé přátele oočkovat
v loňském roce, proto k očkování letos nemusejí.
Bezplatně očkovat mohou
nechat majitelé své psy v Mostě,
ale i v Rudolicích, Čepirozích,
Souši i ve Vtelně. Očkování se
uskuteční na obvyklých místech. 18. května v odpoledních
hodinách v Mostě u fotbalového
stadionu, 19. května ve Vtelně
a v Rudolicích u hasičské zbrojnice a 20. května v Čepirozích
u hřiště a v Souši u vinotéky.
„Na pravidelném veřejném očkování proti vzteklině, které město
Most každoročně zdarma nabízí
chovatelům psů, byla v loňském
roce použita vakcína s dobou
účinnosti 24 měsíců. Z tohoto

důvodu nebude letos město zdarma očkovat psy, kteří se veřejného očkování zúčastnili v loňském
roce,“ upozornila tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková. To ale neplatí pro
očkování tzv. kombinovanou

vakcínou. „V takovém případě
je nutná každoroční revakcinace
i proti vzteklině,“ dodala mluvčí
a připomíná, aby si zájemci nezapomněli vzít s sebou očkovací
průkaz psa.
Lidé, kteří chtějí nechat zdarma své psy očkovat proti vzteklině, by si ale měli zkontrolovat,
zda mají včas uhrazené poplatky
za psy. „Bezplatně budou očkováni pouze psi, kteří jsou řádně

přihlášeni v evidenci Magistrátu
města Mostu a jejichž držitel má
zaplacený poplatek ze psů,“ apelovala na pejskaře Alena Sedláčková. Poplatek za rok 2015 měli
Mostečané zaplatit nejpozději
do 30. dubna (tento týden). Pokud ale termín nesplnili, pak
mohou na očkování zdarma
zapomenout. Navíc jim hrozí
sankce.
(sol)

KDY A KDE OČKOVÁNÍ PSŮ
18. 5. 2015 od 11 do 17 hodin v Mostě, areál stadionu FK BANÍK Most
19. 5. 2015 od 14.30 do 15.30 hodin ve Vtelně, před bývalou hasičskou zbrojnicí
19. 5. 2015 od 16 do 17 hodin v Rudolicích, před hasičskou zbrojnicí
20. 5. 2015 od 14.30 do 15.30 hodin v Souši, před bývalou vinotékou
20. 5. 2010 od 16 do 17 hodin v Čepirozích, u hřiště

Aquadrom mimo provoz
(Dokončení ze strany 1)
Celkové náklady na opravy
a údržbu zařízení Aquadromu,
včetně instalace světel, vyjdou
na 980 000 Kč bez DPH. Využitím vody z vnitřních bazénů pro
naplnění bazénů naopak ušetří
Aquadrom zhruba sto tisíc korun.

Tobogány projdou
„garančkou“
Garanční prohlídka a větší
oprava čeká během odstávky
také tobogány. Jejich údržba
musí splňovat totiž nové normy
a zdejší skluzavky mají už také
„nějakých pár“ za sebou. „Takto

rozsáhlou rekonstrukci tobogánů
budeme provádět poprvé. Za více
než dvanáct let jsou již opotřebované. Projdou jimi tisíce lidí.
Používáním tu vznikají různé
oděrky uvnitř tubusů, zejména
od plavek a jejich kovových součástí. Proto se musejí opravit, aby
nedošlo k nějakému zranění,“

ujistil Pavel Měska. Nové nátěry
dostanou ocelové konstrukce
skluzavek, opravovat se budou
schody a vyspraví se vnitřní
plochy tubusů. Kromě tobogánů
čekají drobnější opravy a údržba
celou plaveckou halu.
(sol)

SIAD Czech spol. s r.o.
Jsme společnost působící v plynařském segmentu
(technických, medicinálních, potravinářských a speciálních plynů)
s působností po celém území ČR.
Hledáme:

SEQ Managera
- VŠ vzdělání chemického směru
- znalost AJ
- řidičský průkaz skupiny B
- praxe v oboru min. 5 let

Rozsah činností:

- řízení int. systémů ISO 9001, ISO
14001, ISO 22 000, OHSAS 18001
- kvalifikovaná osoba pro výrobu
a distribuci léčivých přípravků
- vedení kontrolní a zkušební laboratoře
ředí
- jednání s orgány státní správy

Nabízíme:

- zajímavou práci v dynamicky se
rozvíjející společnosti
- profesionální kolektiv
- zajímavé platové podmínky
i soukromým účelům

Nástup:

3. - 4. čtvrtletí roku 2015

V případě
sona_blechova@siad.eu, mob: 725 800 474
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Moderní laboratoře střediska UniCRE,
s nímž bude nové univerzitní centrum
úzce spolupracovat, si prohlédl i hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V chemičce se otevřela univerzita
LITVÍNOV – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Unipetrol otevřely první sídlo české univerzity v průmyslovém areálu litvínovské chemičky. Nové univerzitní centrum by mělo úzce propojit
akademickou sféru s oblastí výroby, zvýšit atraktivitu výuky a také
zájem studentů o studium chemie.
Univerzitní centrum sídlí v nově zrekonstruovaných
prostorách v areálu Chemparku v Litvínově Záluží.
Studentům nabízí i přímou
účast v novém výzkumně
vzdělávacím centru UniCRE.
V současné době zde studuje 52 posluchačů, kteří se do
centra přesunuli z dosluhující
pobočky ve Velebudicích.
Studenti mají k dispozici
tři bakalářské studijní obory
– Chemie a chemické technologie, Technologie potravin,
Alternativní energie a životní
prostředí. Pro budoucí magistry je připraven obor Chemie
a technologie paliv a prostředí.
„Chceme se také zaměřit na propagaci přírodovědného a technického studia, všestrannou podporu základních a středních škol
v regionu, zahraniční spolupráci
či odborné semináře,“ doplnil

Zdeněk Bělohlav, prorektor pro
pedagogiku na VŠCHT Praha
a autor idey celého projektu univerzitního centra.
„Díky tomu, že se nové univerzitní centrum nachází přímo
v průmyslovém areálu, mají stu-

denti jedinečnou šanci poznat
provozní výrobu, technologie
a postupy aplikované v praxi.
Naši odborníci jim budou nápomocni při poznávání specifických
oblastí výroby, ale i výzkumu
a vývoje. Tento studijní model
jim maximálně přiblíží studium
s budoucí praxí v oboru,“ řekl při
slavnostním otevření generální
ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski. „Věříme, že unikátní kon-

Univerzitní centrum Vysoké školy
chemicko-technologické Praha se
přestěhovalo z Velebudic do areálu
Unipetrolu.

cept univerzitního centra přiláká
k chemii v Ústeckém kraji tolik
potřebné nové talenty,“ dodal
Marek Świtajewski. Universitní
centrum VŠCHT by mělo úzce
spolupracovat se vzdělávacím
centrem UniCRE, které vzniklo
v sousedním objektu už v loňském roce a patří se svými laboratořemi mezi nejmodernější
centra nejen v ČR, ale i ve střední Evropě.
Propagace vzdělávání v chemickém průmyslu a chemických
oborů je i prioritou Ústeckého
kraje, jehož zástupci podepsali
v den otevření centra tak zvanou Sektorovou dohodu. „Ústecký kraj má zájem, abychom
tady měli šikovné a vzdělané lidi.
Proto má i toto centrum pro nás
veliký význam. Chemický průmysl tady vždycky byl a bude
a potřebuje kvalifikované lidi.
Je dobře, že mladí lidé mohou
přímo v tomto závodě získávat
i praktické zkušenosti. Je proto je
velká šance, že se z nich stanou
kvalitní odborníci,“ je přesvědčen hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
(sol)

Rozmarné léto
s Tomášem Klusem
I N T E R N AT I O N A L

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

MOST - Letošní prázdniny
bude na mosteckém hipodromu provázet nová akce nazvaná
Rozmarné léto. S heslem „Vyberte si svůj způsob léta“ se návštěvníci mohou těšit na netradiční festival, který na rozdíl od
klasických letních venkovních
festivalů propojí hudbu s divadlem. Snahou bude vyhovět
všem věkovým skupinám, neboť
cílem této akce je, aby se bavili
všichni společně.
A jak to celé bude? Rozmarné léto odstartuje 8. srpna programem pro děti v 10 hodin.
Těšit se můžete na různé soutěže a především na dětské divadelní představení. Navazující
program bude čistě hudební. Po
koncertech skupin Crossband,
UDG, nebo Xindla X se můžete
těšit na koncert Tomáše Kluse,
který bude třešničkou na dortu
sobotního večera.
Zvýhodněné budou i rodinné
vstupenky a dvě děti do výšky
130 cm si můžete dokonce vzít
s sebou zdarma.
(nov)

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

w w w.icehockey school-panci.com
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Mostecká hřiště dostanou injekci
Budou mít lepší trávník
MOST – Finanční injekci poskytne mostecká radnice do vylepšení
sportovních hřišť v Mostě. Zkvalitnit by se měl trávník na fotbalovém hřišti v Čepirozích. Revitalizovat se bude také trávník na softbalovém hřišti na Ovčíně.
Nový závlahový systém na
čepirožské fotbalové hřiště se
rozhodlo pořídit město Most.
„Závlahové systémy jsou velmi
pozitivně vnímány, co se týče kvality trávníků. Shodli jsme se, že
do letošního rozpočtu zahrneme
částku 250 tisíc korun na závlahový systém v Čepirozích,“ podotkl náměstek primátora města
Mostu Marek Hrvol. Zakázku
na závlahu trávníku už radnice
vysoutěžila. Instalaci automatic-

kého závlahového systému pro
fotbalový pažit v Čepirozích provede Martin Brisuda za nabídkovou cenu 213 867 Kč. „Zakázku
jsme vysoutěžili o 35 – 40 tisíc korun levněji, než se předpokládalo.
Pan Brisuda je navíc vnímán na
Mostecku jako kvalitní odborník,“
doplnil ještě Marek Hrvol.
Trávník by se měl více zazelenat také na softbalovém hřišti
v Mostě na Ovčíně. Hřiště by
se totiž mělo stát letos dějištěm

mistrovství Evropy juniorů. „Intenzivně jednáme se zástupcem
softbalového klubu Painbusters
Most. Ten zajišťuje veškerá stavební povolení a administrativní úkony spojené s rekonstrukcí
Ovčína. Momentálně čekáme na
stavební povolení,“ připomněl
náměstek Hrvol. Hřiště město
softbalovému klubu pronajímá
a slíbilo mu pomoci s revitalizací. Tak, aby splňovalo požadované parametry pro mistrovství. „Když budu optimistický,
stavební povolení by mělo být
vydáno na konci května. Poté by
se teprve mohly začít realizovat
opravy, jako je například výstav-

ba mobilních tribun a střídaček.
Město nyní už také zadalo společnosti Eurogreen zakázku na
revitalizaci trávníku,“ vyjmenoval náměstek a upozornil na to,
že veškeré stavební úpravy areálu se musejí zvládnout během
června. „V případě softbalového
hřiště nás bude tlačit čas, protože
mistrovství se koná v první polovině července. Předseda softbalového klubu má od nás slíbené
finanční prostředky. Doufejme,
že do konce června bude areál na
mistrovství připraven,“ věří Marek Hrvol. Hřiště by mělo dostat
také nové oplocení a přístupovou cestu pro diváky.
(sol)

Trávník na fotbalovém hřišti v Čepirozích bude udržovat nový závlahový systém.

porušené paragrafy
Brutální bitka na
„Budovatelce“
MOST – Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť
závažného zločinu loupeže
30letou ženu z Mostu. Ta měla
dle kriminalistů koncem března v dopolední době v průchodu mostecké ulice Budovatelů
brutálně napadnout jinou ženu.
„Na 34letou ženu, která tudy šla,
nejprve zavolala. Poté ji chytila
za vlasy a cloumala s ní. Nakázala jí vydat vše, co má u sebe,“
informovala policejní mluvčí
Ludmila Světláková s tím, že
napadená žena upadla na zem.
Ta si chtěla přivolat pomoc a vytáhla z kabelky mobil. O ten se
strhla rvačka a napadená o něj
přišla stejně jako o pětistovku,
kterou držela v ruce. „Poškozená utržila i několik kopanců do

doby, než na místo přišel neznámý muž a útočnici od poškozené
odtrhl. Napadená utrpěla drobná zranění, následné ošetření
odmítla. Obě ženy se znají od
vidění,“ dodala ještě mluvčí.

Nadával policistům
LITVÍNOV – Šestadvacetiletý Litvínovan násilně vniknul
do zaparkovaného vozu značky
Renault a s ním následně havaroval do před ním stojícího
auta značky VW. Na místě byl
zadržen přivolanými policisty.
Muž měl pozitivní dechovou
zkoušku s výsledkem vyšším
jak dvě promile alkoholu v dechu. „S policií nespolupracoval,
hlídkám nadával, vulgární byl
i na majitele poškozeného automobilu a policisty napadal.
Protože na výzvy nijak nereagoval, použili proti němu muži
zákona donucovací prostředky,“

popsala případ policejní mluvčí Ludmila Světláková. Výtečník skončil v policejní cele. Policie v Litvínově mu sdělila ve
zkráceném přípravném řízení
podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí
věci a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Ze sklepa zmizela
kola
MOST – Dvě jízdní kola kdosi odnesl ze sklepa v Mostě tento
týden. Neznámý lapka vnikl do
obytného domu v ulici Františka Halase. Uvnitř se dostal, nezjištěno jak, do suterénu objektu
a tam se vloupal do uzamčené
sklepní kóje, ze které kola odcizil. Poškozený majitel odhadl
vzniklou škodu na částku 12 000
korun a krádež vloupáním ohlásil mostecké policii. Případem

krádeže a porušování domovní
svobody se zabývají policisté
z obvodního oddělení.

Oslava skončila
v cele
MEZIBOŘÍ – Do policejní
cely putoval 27letý muž z Litvínovska. Ten byl před tím na
návštěvě, kde se slavily narozeniny. Oslava se ale nakonec
trochu zvrtla. „Mladý muž začal
být agresivní vůči ženě a začal ji
napadat. Ta vyběhla na chodbu
a volala o pomoc. Pomohl soused,
který útočníka zpacifikoval. Sám
utrpěl zranění v obličeji a musel
vyhledat lékařské ošetření,“ informovala Ludmila Světláková.
Lékařská péče byla poskytnuta
i napadené ženě. Policie v Meziboří sdělila muži podezření ze
spáchání přečinu výtržnictví.
(sol)

Výhercem soutěže týdeníku Homér o balíček od společnosti Freeman Entertainment s.r.o. se stává Monika Žílová z Mostu.

Kamarádi na
život a na smrt
Byli kamarádi už od školky.
Matěj byl menší a drobnější než
Jan, zato mu to ale rychleji myslelo. Jan zase všechno vyřešil
silou. Doplňovali se báječně. Matěj vymýšlel lumpárny, Honza je
s ním s chutí prováděl, a pak ho
chránil před vztekem a pomstou
vrstevníků. Jejich
rodiče si zvykli na
to, že jsou kluci nerozlučná dvojka. Víkendy trávili u Matěje nebo u Honzy,
všichni už to brali
jako samozřejmost.
Tak společně prošli základní školou
a nic nevadilo, že
Honza sportoval
a Matěj rozuměl
počítačům. Tak spolu také prošli
gymnáziem. Vyměňovali si holky, vzájemně se kryli, pomáhali
si. Byli víc než bratři. Po gymnáziu šli oba studovat do Prahy.
Matěj výpočetní techniku, Honza chtěl jednou učit tělocvik a být
trenérem. Bydleli spolu v malém
bytě, užívali si studenstkého života a večerní Prahy. Svůj život
plánovali společně. Jednou budou mít domy vedle sebe, jejich
ženy budou kamarádky a děti
si budou spolu hrát. Budou jezdit společně na dovolené. Před
tím ale společně procestují svět.
Pak se ale Honza zamiloval. Do
té doby brali oba holky jenom
jako povyražení. Nikdy žádná
nebyla dost dobrá, aby se dostala
na první místo. Alena byla jiná.
Zvláštní. Byla krásná a chytrá
a sportovně založená. Bavily ji
stejné věci, jako bavily Honzu.
Jezdili spolu na kole, lezli po horách. Matěj měl ve škole napilno,
a tak ani nevnímal, jak hluboko
do toho jeho kamarád spadl. Pak
ale bylo po zkouškách, Matěj
se mohl nadechnout a chtěl si
prázdniny užít s Honzou. Byla
tu ale Alena. Dlouhonohé stvoření, které Honzu zcela ovládalo. Matěj se nejdřív kamarádovi
smál. Pak měl ale čím dál větší
vztek. Rozhodl se, že musí Alenu
z Honzova života odstavit. Jinak
to nejde. Ještě musí dodělat školu
a procestovat svět, teprve pak se
může Honza zamilovat. Přemýšlel, co s Honzovou vílou udělá.
Pro začátek alespoň trávil s těmi
dvěma co nejvíce času. Jezdil
s nimi na výlety, chodil s nimi do
kina. Alena už mu nepřipadala
tak strašná jako dřív. Najednou
se mu zdála vtipná a krásná. Stále víc se těšil na setkání s ní. Když
Honzu skolila chřipka, poprosil
Matěje, aby vzal Alenu na víkend
na kolo. Výlet si připravovali
dlouho a Honzovi bylo líto, že
by měla jeho láska o výlet přijít,
když se tak těšila. Matěj nebyl
proti. S Alenou trávil čas rád.
Víkend se mimořádně povedl.
Alena kolem sebe šířila pohodu,
usmívala se a blýskala po Matějovi očima. Večer si dali skleničku
vína a skončili v posteli. Vlastně to ani nechtěl. Ale nemohl si
pomoci. Alena byla neskutečně
žádoucí a on se neovládl. Ráno
myslel na Honzu, ale nedokázal se přimět, aby uplynulé noci
litoval. Byl jen šťastný. Alena se
dál usmívala, užili si spolu krásný víkend plný sexu. V neděli
večer mu řekla, že se Honza nesmí nic dozvědět a odjela. Celý
týden myslel jen na ni. Chodil
jako v mrákotách, vyhýbal se
pohledem Honzovi. Ten měl naštěstí sám co dělat se sebou a se
svou nemocí. Na konci týdne se
rozhodl zavolat Aleně. Musel
se s ní vidět. Několik týdnů se
scházel s Alenou tajně, trpěl jako
pes, když viděl Alenu s Honzou.
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Nevěděl, co má dělat. Alena se
jeho starostem jen smála. Užívala si s oběma a bylo jí jedno,
jak to dopadne. Matěj se snažil,
aby jí vyhověl ve všem, co chtěla.
Honza pro ni dělal všechno, co jí
na očích viděl. A oba ji k smrti
milovali. Honza si po čase všiml,
že se jeho kamarád
chová jinak. Divně.
Napadlo ho, že je
v tom ženská. Matěj je zamilovaný
a jemu o tom nic
neřekl. On mu přitom říká všechno.
Jak Alenu miluje, že
bez ní nemůže být
a že si ji chce vzít.
Už ji požádal o ruku
a ona souhlasila. Večer se Matěj s Alenou sešel. Vyčítal jí a prosil. Alena se jen smála.
Samozřejmě si Honzu nevezme.
Ještě neví, koho miluje víc. Slíbil
jí, že skončí se školou a najde si
práci. Je expert, firmy mu utrhají
ruce. Bude vydělávat velké peníze a Alenu jimi zahrne. Znovu
se jen smála. Honza jí jako učitel nikdy žádný luxus nabídnout
nemůže. Nakonec souhlasila, že
Honzovi všechno řeknou. Že se
milují a že Alena chce Matěje.
Když přišel Honza ze schůzky
s Alenou domů, rovnou se do
Matěje pustil. Bylo to poprvé,
co se kluci poprali. Řval na něj,
že ho zradil a sebral mu životní lásku. Zlomil mu nos. Matěj
skončil s mokrým ručníkem na
obličeji, celý od krve v koupelně.
Honza práskl dveřmi a byl pryč.
Čekal na něj dlouho do noci. Pak
zavolal Aleně. Přál si být s ní,
aby ho uklidnila, aby ho ujistila,
že jeho zrada stála za to. Alena
nebrala telefon, a tak se vypravil
k ní domů. Do tmy zářilo světlo z jejího okna. Díval se jako
v mrákotách na Alenu, která se
v pokoji líbala s cizím chlapem.
Svlékl jí triko, pak zhasl světlo. Stál tam a zíral do tmy. Stále
nechápal, jak mohl tak naletět.
Alena byla potvora, která sbírala chlapy jako jiní známky. A on
kvůli ní zradil svého nejlepšího
kamaráda. Nemohl dýchat, zlomený nos ho bolel. Najednou mu
po tvářích stékaly slzy. Byl rád, že
je tma. Když se vedle něj objevil
Honza, rychle setřel slzy z tváře.
Stáli tam spolu, Honza jen ukázal
na jeho obličej a zeptal se, jestli
je to dobrý. Řekl, že tam stojí už
od té doby, co odešel z domova.
Viděl Alenu i toho chlapa. Když
nad ránem odcházel ten muž od
jejich společné lásky, schovali se
do stínu, aby je neviděl. Pak zazvonili na její dveře. Otevřela,
ještě rozpálená sexem. Překvapeně se na ně dívala. Prošli kolem
ní dovnitř bytu. Pokrčila rameny
a zavřela dveře. Už se zase usmívala. Je jí líto, že se to provalilo,
ale to se nedá nic dělat. Má ráda
chlapy, a to nejen je dva. Proč to
tak nemohli nechat? Proč ji musí
chtít jen pro sebe. Seděla klidně
proti nim a tvářila se, že o nic
nejde. Podívali se jeden na druhého. Alena jim zničila přátelství. Nemuseli si nic říkat. Dobře
se znali. Honza po Aleně skočil
a držel ji pevně. Matěj jí do krku
lil víno, které zůstalo v nedotčené
otevřené láhvi. Honza ji stále držel, ruku na ústech, aby nemohla
křičet. Matěj v lékárně našel Aleny léky. Věděl, co je to za dryák.
Alena o nich před ním mluvila.
Nacpal jí do krku všechno, co
našel. A znovu prolil alkoholem.
Pak jen čekali, až omámená dívka zůstane vklidu ležet. Otřeli
vše, čeho se dotkli. Alena zatím
ztratila vědomí. Odešli, teprve
když přestala dýchat.
(pur)
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Šatny v areálu Lomská čeká letos rekonstrukce.

Fotbal čeká na dotaci areálu
LITVÍNOV – Litvínov se v letošním roce uchází o dotaci z ROP Severozápad také na rekonstrukci šaten v areálu Lomská. Město už vybírá zhotovitele a čeká jen, zda se svým projektem v červnu uspěje.
V případě, že dotaci dostane, půjde vše kvapíkem. Hotovo má být
do konce září.
Radní vybírali nejvhodnější
nabídku na realizaci 3. etapy revitalizace areálu Lomská, rekonstrukci šaten pro fotbalisty. Volba padla na firmu ELA Litvínov,
která předložila nejnižší nabídku 6 739 879 Kč. Jedná se o generální rekonstrukci stávajícího
dožitého objektu šaten včetně
vnitřních rozvodů. Zděná část
bude ponechána a kompletně
zrekonstruována, další část objektu z UNIMO buněk bude od-

straněna a na cca původním půdoryse bude nově vystavěna do
úrovně 2 nadzemních podlaží.
Objekt je navržen jako vyzdívaný, kovovou obloukovou samonosnou střechou, vč. zateplení
obvodového pláště systémem
ETICS. Do objektu bude oproti původnímu stavu doplněno
nucené odvětrání. V areálu se
také nachází už rok nefunkční
skatepark. „Komponenty jsou
zničené, nedají se používat. Jed-

nou z možností je přesunout
skatepark v rámci Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov
do Janova. Zatím se opravovat
a zprovozňovat nebude,“ uvedla
starostka Kamila Bláhová. Kolem areálu Lomská byly v předjaří vykáceny staré a nemocné
stromy. V této době už areál lemuje nové stromořadí mladých
stromků. Přibylo i nižší keřové
patro. „Nepředpokládáme, že
budou vandalové stromky ničit.
Částečně sem dohlédne městský
kamerový systém. Stromky jsou
také dobře zajištěny bytelným
opěrným systémem,“ doplnil
místostarosta Milan Šťovíček.
(pur)

z jednání zastupitelů Ústeckého kraje
Kraj koupí
kus Obrnic
Za více než 1 milión korun
kupuje Ústecký kraj pozemky
Státního statku Jeneč v Obrnicích od České republiky. Jedná se o pozemek pod silnicí č.
III/25310 o rozloze 13 402 m2.
Kraj tak pouze vypořádal majetkové vztahy pod komunikací ve
správě kraje. Nákup bude z části
refundován ministerstvem financí ČR, a to v částce 536 tis.
Kč.

Zastupitelé
rozdělili přebytky
Krajští zastupitelé schválili
rozdělení přebytků z hospodaření za rok 2014. Celkem
rozpustili 687 miliónů korun,
které kraji vloni zbyly. Prostředky budou použity například na
mimořádnou splátku úvěru ve
výši 180 000 tis. Kč. Na podporu
mládežnického sportu poslali
zastupitelé 10 miliónů korun.
V rozpočtu Ústeckého kraje
pro letošní rok je už schváleno 5 miliónů korun na projekt:
„Koncepce financování sportů
s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 20132016“, celkem je tak na vrcholový mládežnický sport určeno 15
miliónů korun. „Jedná se o podporu olympijských kolektivních
sportů, které zastupují Ústecký
kraj v nejvyšších soutěžích České
republiky a zároveň mají provázanost s mládeží, která též hraje
nejvyšší soutěže. Mládežnický
sport potřebuje finanční podporu kraje,“ uvedl radní Martin
Klika. Peníze jsou určeny na
podporu Dámského házenkářského klubu Baník Most, HC
Litvínov, Pirátů Chomutov a.s.
a dalších tří sportovních klubů

v kraji. Dále více než jedenáct
miliónů putovalo na konání
zimní dětské olympiády. Další
peníze jsou určeny na opravy
školních zařízení, mimo jiné
například na opravu střechy tělocvičny mosteckého gymnázia,
rekonstrukci lakovny hamerské
střední odborné školy. Mostecké muzeum dostalo od kraje
peníze na instalování okenních
fólií s ochrannou vrstvou. Bezmála 60 mil. Kč je určeno na
opravy a rekonstrukce silnic II.
a III. třídy v celém kraji z toho
2 mil. Kč na rekonstrukci mostu
v Horním Jiřetíně. Za více než
20 mil. Kč se zateplí objekt Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny. Litvínovské gymnázium
si za 14 mil. Kč zrekonstruuje
dešťovou a splaškovou kanalizaci.

Obdarovaní hasiči
Zastupitelé schválili dary pro
složky integrovaného záchranného systému. Lomští hasiči
tak dostali motorovou stříkačku za 240 tisíc korun. Stejnou
stříkačku získali od kraje také
dobrovolní hasiči v Nové Vsi
v Horách. Jednotku sboru dob-

rovolných hasičů Meziboří obdaroval kraj šesti zásahovými
obleky za více než 80 tis. Kč
a deseti hadicemi s koncovkou
za 11 tis. Kč. Stejný dar dostali
také mostečtí hasiči.

Severní energetická
podpoří školy
Nadační fond NIKé získal od
Ústeckého kraje dotaci ve výši
812 tis. Kč. Kraj tak přerozdělil
část finančního daru od Severní
energetické, a.s. Se společností
Severní energetická, a.s. spolupracuje Ústecký kraj od roku
2013. V roce 2013 i 2014 poskytla společnost kraji částku 5
mil. Kč s tím, že část byla vždy
použita do Fondu Ústeckého
kraje a část k rozdělení dotací z přijatých darů. Na projekt
Anglická gramatická hra pro
základní školy Ústeckého kraje
kraj poskytl z těchto prostředků
812 tis. Kč. V letošním roce děti
dostanou inovativní učebnice,
jež jsou součástí celého projektu
Anglická gramatická hra a určeny jsou základním školám v Ústeckém kraji.
(pur)

Krajští zastupitelé schvalovali dary
pro složky integrovaného systému.
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Chirurgie v Mostě
se posunula
od háků k
retraktorovému
systému

Nové vybavení urologie je
k pacientům šetrnější.
MOST - Mostecká nemocnice patřila dlouhé roky k vyhledávaným
zdravotnickým zařízením s vysokým kreditem. Pověst špičkového
pracoviště chce Nemocnici s poliklinikou v Mostě společně s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní pomoci vrátit těžební společnost
Vršanská uhelná, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače. Zvýšenou pozornost mostecké nemocnici věnuje také Ústecký kraj a
Krajská zdravotní, a.s., pod kterou nemocnice v Mostě patří. V Mostě se proto nyní rekonstruuje a díky štědrým dárcům také vylepšují
podmínky pro práci lékařů a pro péči o pacienty.
Výrazným počinem v letošním roce je podpis darovací smlouvy na 4,250 miliónu
korun mezi těžaři a Krajskou
zdravotní, a.s., pod níž nemocnice spadá. Finanční prostředky
jsou určeny k podpoře náročné
rekonstrukce mostecké porod-

pumpa použita. K laparoskopické pumpě patří také vybavení
pro urologické operace. Nové
nástroje umožňují operační
postup, který pro pacienta znamená menší pooperační obtíže,
kratší pobyt v nemocnici a rych-

Obrovskou pomocí pro operující lékaře je nový rekraktorový systém. Jedná se o přístroj,
který rozevírá operační ránu
a nahrazuje během operace
lékaře, který drží klasické rozvěrače, tak zvané háky. Při několikahodinových operacích je
držení rozvěračů vyčerpávající
práce, při které lékaři bojují s únavou, nemohou polevit
a v rukou mají křeče. Nyní
těžkou práci nahradí moderní
vybavení. „Retraktorový systém
při operaci umožnuje dokonalý
přehled v dutině břišní a hlavně
umožní provést operaci s nižším

nice. Letošní pomoc mostecké
nemocnici není ze strany Vršanské uhelné první. V rámci
partnerství s Ústeckým krajem
pomohla společnost mostecké nemocnici již v roce 2014,
kdy bylo za 1,5 miliónu korun
nakoupeno přístrojové a další
vybavení. Oddělení rehabilitace díky tomu mohlo rozšířit
své možnosti péče o pacienty
v podobě vakuo-kompresní terapie a lékařům chirurgického
oddělení doslova uvolnil ruce
při operacích retraktorový systém, nahrazující tzv. „háky“,
což je přínosem zejména u delších operací. Laparoskopickou
pumpu a další drobné vybavení
mají k dispozici na urologickém
oddělení. A v neposlední řadě
dohoda mezi těžební společností a krajem umožnila obnovit
zastaralé vybavení na oddělení
tuberkulózy a respiračních nemocí.

tém,“ vysvětluje výhodu nového
systému MUDr. František Janů,
primář chirurgického oddělení.

Rehabilitační oddělení v mostecké nemocnici má díky těžařům špičkové vybavení, které
používají jen na několika pracovištích rehabilitace v celé České
republice. Jedná se o vakuově-kompresivní terapii přístrojem
extremitér za bezmála 700 tis.
Kč. „Extremitér je přístroj urče-

Chirurgie v Mostě se posunula od
háků k retraktorovému systému.

k jeho vysoké ceně není běžným
vybavením rehabilitačních pracovišť. Velmi účinný je při léčbě
onemocnění nervů končetin.
Tato léčba je nenahraditelná,“
chválí nový přístroj MUDr. Stanislav Zeman, primář rehabilitačního oddělení.

Pacienti oddělení
tuberkulózy a
respiračních
nemocí mají při
hospitalizaci větší
komfort
Na oddělení tuberkulózy
a respiračních nemocí přibylo

Rehabilitační oddělení v Mostě má
díky těžařům špičkové vybavení.

lejší návrat po rekonvalescenci
do běžného života. „Doplnění
instrumentária přinese našemu
mladému
laparoskopickému
týmu pod vedením MUDr. Miloše Bočana nové možnosti. Zvýší
se přehled během operace a tím
dojde ke snížení rizika možných
komplikací. Nové přístroje by též
měly zkrátit operační čas a tím
výrazně prospět nemocným. Dále
bude možné rozšíření portfolia
laparoskopických výkonů o tzv.
nephron-sparing surgery, záchovné operace v indikovaných
případech u zhoubných nádorů

V mostecké nemocnici se vylepšují
podmínky pro pacienty i lékaře.

Nové vybavení
urologie je
k pacientům
šetrnější
Za více než tři sta tisíc korun
z darů Vršanské uhelné, a.s.
pořídila mostecká nemocnice
laparoskopickou pumpu a vy-

končetin. Jedná se o velmi účinný
přístroj, který je nenahraditelný jinou technikou. Vzhledem

Laparoskopická pumpa je moderní
vybavení operačního sálu.

S onemocněním
nervů končetin
pomůže v Mostě
špičkové vybavení

bavení urologie. Laparoskopická pumpa je moderní vybavení
operačního sálu, které umožňuje zároveň oplach i odsávání
operační rány. Jedná se o vybavení, které zajišťuje lékařům
pohodlnější práci, k pacientům
je šetrnější. V průměru ročně

Z daru od Vršanské uhelné
se vybavilo také oddělení
tuberkulózy a respiračních chorob.

v přítomnosti pouze operatéra
a jednoho asistenta, druhého
tedy nahrazuje retraktorový sys-

v mostecké nemocnici provádí
několik desítek operací, při kterých může být laparoskopická

ledvin,“ prezentoval výhody nového zařízení MUDr. Jiří Král,
primář urologického oddělení.

počtem lékařů. Operace, u nichž
musel být operatér, první a druhý asistent, se nyní může provést

ný k léčbě střídavým přetlakem
a podtlakem. Při léčbě způsobuje
prokrvení a lymfatickou drenáž

vybavení pro pacienty. Na pokojích jsou nové zamykatelné
stolky, barevné židle, ale i další vybavení, které ocení hlavně pacienti. Zařízení oddělení
vylepšil finanční dar Vršanské
uhelé, a.s. ve výši téměř 300
tis. Kč. „Finanční dar Vršanské
uhelné jsme se rozhodli využít
pro zvýšení pohodlí a komfortu
pacientů našeho oddělení. Vybírali jsme proto zařízení, které
jistě ocení všichni pacienti, jako
zamykatelné noční stolky a barevné židle na pokoje pacientů.
Dále jsme pořídili kardiální
křesla pro pacienty, kterým jejich onemocnění neumožňuje
odpočinek vleže, ale mnohem
lépe se cítí, pokud mohou spát
v polohovacím křesle. Pohodlí
pacientů zvýší také využití toaletních židlí určených pro snazší
hygienu. Koupili jsme také paravány, které zajišťují soukromí
na vícelůžkových pokojích. Pro
komfort pacientů slouží také
nová vyšetřovací lůžka. Dále
jsme pořídili lékárnu a kartotéku,“ prozradila vrchní sestra
oddělení Naděžda Dohnalová.
(pur)
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Na sociální služby docházejí peníze
ÚSTECKÝ KRAJ – Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová opět navštívila Ústecký kraj. S krajským radním Martinem Klikou jednala o dofinancování sociálních služeb. Nezapomněla blahopřát alespoň na dálku litvínovským hokejistům a svou podporu
mistrům vyjádřila stylově, ke kulatému stolu se oblékla do dresu HC
Verva Litvínov.

Vatru s čarodějnicí
podpálil Petr Červenka.

První letošní májka
stojí v Meziboří
MEZIBOŘÍ – V Meziboří už
tradičně stavěli májku s předstihem. Ozdobená bříza proto vítá
jaro v Meziboří jako v prvním
městě v regionu. Dřív, než mezibořští hasiči přivezli nazdobenou májku, pobavily se děti
s Fešákem Pínou a Roztanče-

nými čarodějnicemi. Průvod
s májkou a čarodějnicí se do
centra města vydal od hasičské zbrojnice. Májku v parčíku
u vjezdu do města hasiči postavili na první pokus. Vatru s čarodějnicí zapálil starosta města
Petr Červenka.
(pur)

z Rady města Litvínova
Obyvatelé Litvínova stále
mohou žádat o půjčky z Fondu
oprav a modernizace bytového
fondu. Termín pro přijímání žádostí není stanoven, za
účelem nakládání s fondem je
ustanovena radou města komise fondu, která do 30 dnů
vyhodnotí předložené žádosti
o zápůjčky a navrhne žádosti
ke schválení do orgánů města.
V současné době lze zapůjčit
z fondu cca 14 mil. Kč. Odbor
finanční obdržel nyní žádost
o poskytnutí zápůjčky z FOMBF na částku 350 tis. Kč. Žádosti musí schválit zastupitelstvo města.

V Citadele kavárna
V Citadele bude nová divadelní kavárna v prostorách bývalé herny. Na vybavení interiéru kavárny získala společnost
dotaci 1 milión korun. Podmínkou pro poskytnutí dotace je
vytvoření a udržení 2 pracovních míst po dobu 3 let, s tím
související zajištění provozu divadelní kavárny ve vlastní režii
společnosti. Rada města Litvínova doporučuje zastupitelům
schválit rozšíření podnikatelské
činnosti společnosti o hostinskou činnost.

„NE“ farmářským
trhům
Rada města se neshodla na
konání farmářských trhů na ná-

nedostaly, a tak jim nyní v rozpočtech chybí. „Hejtman Oldřich Bubeníček požádal jménem
Asociace krajů dopisem ministra
financí Andreje Babiše o dofinan-

bez dofinancování od státu se sociální služby v kraji neobejdou,“
vysvětlil Martin Klika. Ministryně Thominová o dofinancování
sociálních služeb s ministrem
financí Andrejem Babišem opakovaně jednala. „Nepředpokládám, že ministerstvo financí na
volání krajů neuslyší. Nedovedu
si představit, že by to tak nebylo,“
uzavřela Michaela Marksová Tominová.
(pur)

Michaela Marksová Tominová
blahopřála litvínovským hokejistům
stylově na dálku v dresu HC Verva.

Svazek obcí v Krušných horách
bude řídit Martin Klika

Májku postavili mezibořští
hasiči na první pokus.

Město půjčí až 14
miliónů

Ministryně práce a sociálních
věcí v Ústeckém kraji představila novou pomoc sociálně vyloučeným lokalitám. „Na asistenty
prevence kriminality mohly obce
žádat dotaci opakovaně pouze
na tři roky. Nově budou moci
být asistenti prevence kriminality v nejpostiženějších regionech
podpořeni z veřejných peněz na
neomezenou dobu. Od září bude
obnovena veřejná služba, kterou
dříve obce hodně využívaly. Pomůže také nový zákon o dětských
skupinách. Bude jednodušší zakládat dětské skupiny, než mateřské školy. Určeny jsou pro děti od
jednoho roku a v jedné skupině
bude moci být až dvanáct dětí,“
vyjmenovala některé změny ministryně.
S krajským radním Martinem
Klikou diskutovala ministryně
o podhodnocení sociálních služeb, které se týká nejen Ústeckého kraje, ale i všech ostatních
krajů v celé republice. Kraje od
státu na sociální služby dostaly o téměř 800 miliónů korun
méně, což paralyzuje některé
sociální služby natolik, že hrozí jejich zrušení. Ohroženy je
zejména azylové bydlení, které
provozují neziskové organizace.
Na navýšení platů sociálních
pracovníků měly kraje od státu
dostat 720 miliónů korun. Ty ale

cování sociálních služeb. Budeme chtít také schůzku, abychom
o tom mohli s ministrem jednat.
Ústecký kraj je postižen nejvíce.
Kromě toho, že nám chybí peníze za navýšení platů sociálních
pracovníků, do národního financování přešlo 53 služeb v kraji,
které byly financovány z dotačních projektů Evropské unie. To
je dalších 190 miliónů korun.
Děláme úspory, kde můžeme, ale

městí Míru v Litvínově a nepřijala zatím žádné usnesení. „Podmínky, které žádal provozovatel
farmářských trhů, jsou pro město
nepřijatelné. Chtěli pronájem
náměstí bezplatně,“ uvedl jeden
z důvodů, proč město zatím farmářské trhy na náměstí nepustilo, místostarosta Milan Šťovíček.
„Chceme také, aby prodávané
výrobky byly výhradně z vlastní produkce farmářů prodejců.
Ostatní mohou své zboží nabízet
na tržním místě na Fajli,“ dodala
místostarostka Erika Sedláčková. O farmářských trzích bude
rada jednat znovu v květnu.
Zastupitelé by také měli schválit
vyhlášku o doplnění možnosti
dalšího tržního místa.

Parkování
neschválili
Radní neschválili tři nová
parkovací místa v ulici Kostelní, o která žádali majitelé domu
v této ulici. Rozhodnutí údajně
předcházela bouřlivá diskuze
mezi radními. Svůj verdikt rada
odůvodnila tím, že ulice a přilehlý park jsou klidová místa
a další parkování by tento klid
občanům města narušilo. „Jednala jsem s podnikateli a majiteli domů v této ulici a došli jsme
ke shodě na pravidlech, tak, aby
ulice zůstala klidová, ale zároveň nedošlo k narušení podnikání v této části města,“ uvedla
starostka Kamila Bláhová s tím,
že se s podnikateli shodla mimo
jiné na povolení vjezdu pro zásobování obchodů.
(pur)

LITVÍNOV – Svazek obcí v regionu Krušných hor změnil stanovy a
ustanovil si výkonného ředitele. Starostové obcí sdružených ve
svazku se většinově shodli na osobě Martina Kliky. Ten vedl coby
předseda Svazek předchozích osm let.
Na posledním jednání se
starostové obcí sdružených
v SORKH většinově shodli na
podpoře nominace mosteckého primátora Jana Paparegy
do dozorčí rady Severočeské
vodárenské společnosti. Dále
se dohodli, že je nutné připravit plán činnosti SORKH.

„Chceme řešit problémy, které
trpí členské obce. Věnovat se tak
budeme například problematice
České pošty na menších obcích,
dále i dopravní obslužnosti zejména v horách,“ uvedl předseda SORKH Petr Červenka.
Delší diskuze se rozpoutala
při schvalování nových stanov

svazku, ke kterým měla výhrady starostka Litvínova Kamila
Bláhová. „Nové stanovy kontrolovali nezávisle na sobě dva
právníci. Jsou podle zákona
v pořádku,“ upozornil předseda svazku. Novinkou stanov je
post ředitele, na který navrhl
Martina Kliku starosta Nové
Vsi v Horách David Kádner.
„Martin Klika je člověk, který
má rád Litvínovsko a dokáže
nám, malým obcím, pomáhat, jak už tolikrát dokázal,“

odůvodnil svůj návrh David
Kádner. Starostové většinově Martina Kliku do funkce
zvolili. Dále SORKH schválil
záměr spolupracovat s Destinační agenturou Krušné hory
na projektu Do Krušných hor
bez bariér pro turisty s hendikepem, turisty starší věkové
kategorie a rodiče s malými
dětmi. Starostové se také dohodli o prodloužení projektu
Podpora meziobecní spolupráce o dalších pět měsíců. (pur)
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Mezibořští ﬂorbalisté patří mezi nejlepší
MEZIBOŘÍ – Školní oddíl florbalu v Meziboří patří ve své kategorii
v regionu mezi nejlepší. V THIN BLUE CUP v konkurenci florbalových
oddílů ze škol z celých Čech obsadili mezibořští kluci čtvrté místo.
Ve školních turnajích jsou pravidelnými vítězi. Před pěti lety začal
s mezibořskými florbalisty trénovat Jaromír Drábek. Nejprve jako
druhý trenér, později oddíl převzal od ředitele školy Jana Pešky.
V dětech se vidí, věnuje jim svůj volný čas bez nároku na odměnu.
Tou je pro něj láska ke sportu, kterou se mu daří v dětech probouzet.
Co vás k trénování florbalistů v Meziboří přivedlo?
Můj syn hraje florbal. Je to
mladý a rychlý sport bez zbytečné agresivity. Jsem rád, že ho
zaujal právě tento sport a chtěl
jsem ho podporovat. Školní
oddíl jsem začal trénovat kvůli
němu. Nejprve spolu s ředitelem školy Janem Peškou. Po roce
jsem oddíl převzal. Rozšířil ho
na celý první stupeň. V současné době u nás mohou hrát děti
od prvních do pátých tříd. Záleží jen na chuti sportovat. U dětí
v tomto věku je důležité, aby si
vybudovaly vztah ke sportu. To

považuji za nejdůležitější práci
trenéra. To, že se nám daří vítězit, je jen bonus navíc. Zůstali
jsme pod školou, jako školní oddíl. Je to organizačně jednodušší.
Kolik času florbalu věnujete?
Dělám to proto, že mě to baví
a že chci, aby se kluci věnovali
sportu. Můj syn už v Meziboří
dávno nehraje, ale já tu zůstal
a zůstanu dál. Věnuji florbalu ze
svého volného času značnou část.
Třikrát týdně máme tréninky,
k tomu turnaje, zápasy. Také jsem
si, byť to pro školní oddíl není
nutné, udělal licenci florbalového
trenéra. Chtěl jsem se posunout

dál. Dozvědět se víc o práci s dětmi a získat nové poznatky z práce
trenéra. Děti v tomto věku totiž
chápou a vnímají sport úplně jinak než starší děti nebo dospělí.
Dětem je potřeba věnovat více
času, a to mě baví a naplňuje.
Plánujete u florbalu v Meziboří zůstat?
Kluci rostou, odchází na druhý stupeň a opouští oddíl. Pokud jsem odvedl dobrou práci
a vzbudil v nich zájem o sport,
najdou si jiný oddíl, třeba i jiný
sport. Důležité ale je, že už jim
zájem o sport zůstane. Do oddílu přichází jiní, stejně šikovní
kluci. Ještě pár let proto zůstanu trenérem školního oddílu
a budu se snažit naučit děti, aby
se pro ně stal sport nezbytnou
součástí života.
Jak nákladný je florbal ve
školním oddílu?
Osobně si nenárokuji žádnou odměnu. Veškeré příspěvky

vracím zpět do oddílu. Měsíčně
zaplatí kluci příspěvek 100 Kč.
Podařilo se nám získat sponzory
FLOORBALL PLAYER, JEFRO,
Mosteckou montážní, hlavně nás
ale podporuje škola a město Meziboří. Díky partnerům jsme si
mohli dovolit krásné originální
dresy, které jsou šité na zakázku
v zahraničí podle mého vlastního návrhu. Žádný oddíl nemůže
mít stejný dres jako kluci z Meziboří. Díky městu a škole můžeme trénovat v tělocvičně a ve
sportovní hale a nemusíme za to
platit. To je pro nás velká pomoc.
Vážím si pomoci a partnerství.
Jací jsou kluci z vašeho oddílu?
Moc šikovní. Od roku 2011
jsme jediným vítězem školní florbalové ligy v Chomutově a v Litvínově. Věřím, že
i tentokrát zvítězíme. Přál bych
klukům, kteří odchází, protože postupují na druhý stupeň,
aby odešli s pohárem. Obrovským úspěchem letošního roku
je čtvrté místo v THIN BLUE
CUP. Do tohoto turnaje se přihlašují oddíly ze škol z celých
Čech. Ze sportovních škol, které se florbalu věnují mnohem
intenzivněji. Kluci s nimi drželi
krok a jen malý kousek je dělil
od medailové pozice.
Kluci z vašeho oddílu také
hrají v Meziboří fotbal. Jak se
vám to daří skloubit?
Zatím daří. Jeden trénink
máme ráno ve škole, to není
problém. Když ale navazuje
florbalový a fotbalový trénink
na sebe, bývá to na děti někdy
až moc. Když ale vidím, že jsou
kluci přetrénovaní, unavení, volím lehčí formu tréninku, spíše
hru. Jde hlavně o to, aby sport
kluky bavil.
(pur)
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V kraji ubylo šest tisíc nezaměstnaných
ÚSTECKÝ KRAJ – Za dva roky ubylo v evidenci nezaměstnaných
v kraji více než šest tisíc lidí. „Má na to vliv rostoucí ekonomika, ale
také součinnost všech klíčových hráčů na trhu práce, kteří spolupracují v rámci Paktu zaměstnanosti,“ říká předseda Řídicího výboru Paktu
zaměstnanosti Martin Klika.
Ústecký a Moravskoslezský kraj by měl mít vzhledem
k tamní krizové situaci větší
podporu vlády „Zpracovali
jsme a opakovaně jsme na jed-

notlivých regionálních ministerstvech projednávali balíček projektových záměrů pro Ústecký
kraj. Podařilo se alokovat pro
Ústecký kraj 100 mil. Kč. Další

milióny na zaměstnanost v kraji plynuly díky navýšení alokace
v programu ‚Vzdělávejte se pro
růst 2‘ v Ústeckém kraji o 38
mil. Kč a v programu ‚Praxe pro
mladé do 30 let‘ v Ústeckém kraji
o 50 mil. Kč,“ představil některé
úspěchy Martin Klika. U kulatého stolu se také představily
výsledky projektů připravených
a určených přímo pro Ústec-

ký kraj. Projekt „Podpora“ je
určen pro lidi nad padesát let
a dlouhodobě nezaměstnané.
Do projektu bylo zapojeno 164
lidí, pracovní smlouvu má díky
projektu uzavřeno 40 lidí. Projekt „Handicap nám nevadí“,
určený pro lidi se zdravotním
postižením, pro pečující o osoby blízké, ženy na rodičovské
dovolené. Do projektu se zapojilo 107 lidí, práci dostalo 47
lidí, z toho 26 na nedotovaná
místa. Třetí projekt „Společně
to dokážeme“ je určen pro mladé lidi do 25 let. Zapojilo se do
něj 313 osob, z toho 90 studentů
posledních ročníků středních
škol, se kterými projekt pracuje dříve, než se dostanou na trh
práce. V rámci projektu se podařilo umístit 83 lidí, z toho 73
na místo bez dotace.
Pakt zaměstnanosti ale nesbírá jen úspěchy. „Trápí nás
zejména to, že centrální orgány
nenaslouchají regionálním zkušenostem a námětům při tvorbě
programů pro podporu zaměstnanosti v regionech. Potřebujeme
také podporu pro projektový záměr Ústeckého kraje ‚Observatoř
trhu práce‘,“ doplnila výkonná
manažerka projektu Dagmar
Prošková. „Od observatoří trhu
práce si slibujeme efektivnější
využití evropských dotací, nastavení projektů zaměstnanosti regionům ‚na míru‘, zapojení více
subjektů a organizací do řešení
problémů trhu práce. Ve finále
by měly observatoře trhu práce
zajistit více peněz na zaměstnanost s účinnějším dopadem na
trh práce. Observatoře trhu práce
jsou nyní pro podporu regionální
zaměstnanosti klíčové,“ doplnil
Martin Klika.
(pur)
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MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

Knihkupectví u Knihomila

3. 5. 2015 od 17 hodin PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE (Premiéra)
Klasická pohádka o princezně Ladě, která před zlým králem prchla a za prince se provdala. Inscenace pro celou rodinu. Velká scéna

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

4. 5. 2015 od 19 hodin VINNETOU
Známý příběh o pokrevním bratrství ušlechtilého indiánského náčelníka a udatného
greenhorna, který se stal nejslavnějším zálesákem Divokého západu. V hlavních rolích
se představí JAKUB PRACHAŘ v roli Old Shatterhanda a VOJTĚCH KOTEK jako Vinnetou!
Inscenace není vhodná pro diváky do 15 let.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
2.5.2015 od 10 hodin TINŮV NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
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 čtyř let.
2. 5. 2015 od 16 hodin SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Bezstarostný život bohatého a spokojeného člověka mu nic moc neříká. Touží po moři
a dobrodružství. Hlavně se nikdy nenudit, zahnat hlad a zamilovat se tak, aby to nebylo
navždy. Ale najednou máš před očima krásnou tvář, jakou jsi nikdy neviděl... Sindibádův
koncert může (musí) začít! Pro děti od šesti let.

DOCELA VELKÉ DIVADLO v Divadle pod koulí
5.5.2015 od 19 hodin SOUSEDKA
Představení SOUSEDKA s Hanou Seidlovou a Lukášem Vaculíkem ve dvou posledních
představeních tohoto dvacet let uváděného titulu. Mostecké představení se uskuteční na
den přesně po dvaceti letech od premiéry 5. května 2015 v 19,00 v mosteckém Repre v
Divadle pod koulí za účasti těch, kteří se na jeho vzniku před dvaceti lety podíleli a úplně
poslední představení se bude konat 18. června v Docela velkém divadle v Litvínově, kde
má divadlo sídlo a tímto představením ukončí svou 19. sezónu.

CITADELA LITVÍNOV
1. 5. 2015 od 16 hodin MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Taneční odpoledne v Citadele. K tanci i poslechu hrají manželé Hvozdovi.
5. 5. 2015 od 19 hodin KVINTA + VÍTR VE VLASECH
Folkový večer
11. 5. 2015 od 19 hodin Koncert VĚRY ŠPINAROVÉ
Návštěvníci vystoupení se mohou těšit na temperamentní skladby Jawa 250, Meteor lásky, Měj mě rád, A já ti závidím, ústřední píseň z ﬁlmu Tenkrát na Západě a další populární
songy z více než čtyřicetileté pěvecké kariéry této zpěvačky.

Peníze jsou sekera na rozpojení
(TAJENKA).

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík,
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 17: „STÁŘÍ NEPRODÁŠ“
Výherci: Jan Zatloukal (Most), Kateřina Suková (Litvínov), Jana Hlaváčková (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

■ V Mostě prodám 2 velké lednice s mrazákem, použité – cena
za ks – 2 800 Kč. Telefon: 607 277
880 – večer
■ V Mostě prodám 4 stoly spojené s lavicemi jako posezení v
přírodě, před hospůdku – celkem
pro 40 lidí, cena za ks – 1 900 Kč.
Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám 1 balení – 30 kg, černo-bílý marmolit značky Weber
– spotřeba do září. Cena 1 500 Kč –
velká sleva, jsem z Mostu. Telefon:
607 277 880 – večer
■ Prodám nenošené nové pánské sako velikosti XL, na výšku 170
cm a kalhoty ze salonu Koutný. PC
3 800 Kč, nyní 2 500 Kč. Kvalitní a

moderní. Nutno vidět a vyzkoušet.
Telefon: 604 103 485
■ Knihy o vaření, myčku nádobí, rozdělovač cukroví – dobrý
na Vánoce, chlebník, džbán, váza
– starožitnost, prošívané deky –
nové, BT 55 s ovladačem, rybářské
vybavení, videokamera + 3 pásky
– kabely – filtry, vysílačky – 10 km,
klec pro drobné ptactvo, lednici +
3 fochy mrazáku, horkovzdušnou
troubu, poštovní známky – nové
i staré, fritovací hrnec a jiné další
věci dle dotazu. Most. Telefon: 607
656 863
■ Sbírám a koupím starý porcelán 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

Arco tr uhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A
PROŘEZÁVKY STROMŮ,
LEVNĚ!
Tel: 774 931 796

■ 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
BYTY, DOMY

■ Prodám 2+1, zvýšené přízemí,

po rekonstrukci, poblíž nákupního
střediska Máj. Možno volat kdykoliv. 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 pergola, gril – dlouhodobě. Nájem
9 000 Kč. Elektrické topení, kachlová kamna. Telefon: 607 277 880
– večer

SEZNÁMENÍ

■ Je mi 64 let, 178/96 kg, nekouřím, nepiji, rád se hýbu – kolo,
plavání, příroda, zahrada. Hledám

přítelkyni s podobnými zájmy –
Lounsko. Telefon: 728 827 380
■ Pro přítele 69, nekuřák, rybář,
s vlastním bytem bez závazků atd.
Ostatní ústně. Most. Telefon: 607
656 863
■ 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

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

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
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NOVINKY
Husitská epopej II – Vondruška V.
Matčino srdce – Janouchová K.
Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta
putování – Murakami H.
Dívka s hnědýma očima – Kleypas L.
Děti, které přežily Mengeleho – Korová E.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Příliš mnoho Kateřin – Green J.
Divočina – Strayedová Ch.
Kavky – Follett K.
Věž – Toyne S.
Tajemství Českého středohoří – Svoboda J.
ROZPIS NOVINEK
Husitská epopej II
Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v
Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není vobecných představách tak kontroverzní jako
právě husitství. Ta doba je pro dějepisné
líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem
pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví. Snad poprvé se v naší literatuře
objevuje dílo, které se odehrává v obou
znepřátelených táborech, aniž by jeden
upřednostňovalo před druhým. Snaží se
postihnout důvody, proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům, a jak dopadl
střet rozumných s fanatiky. Historicky
věrně popisované události tvoří kulisu
čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. Druhý
díl se odehrává vletech 1416 až 1425.
Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její
příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme
je v Táboře, mezi umírněnými pražany,
na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholníků. Kniha popisuje
růst revolučních nálad v zemi, budování
Tábora, první křižácká tažení do země,
zápas o čtyři artikuly pražské a smrt
Jana Žižky.

Obchodní oddělení, inzerce:
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora,

čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK
Komořany, United Energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort
Loučky, Spolužití, Tenba, knihovna,
zimní stadion, Podkrušnohorská
poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní středisko
Horní Jiřetín, Městský úřad Horní
Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

sport

30. duben 2015

11

We are the Champions...

 OTÁZKA PRO…
Zleva: Generální ředitel Unipetrolu Marek Switajewski, generální manažer Vervy
Robert Kysela a šéf fanklubu Ropáků Jan Ptáček.

Litvínov slavil hokejové mistry!
LITVÍNOV – Ještě nikdy
nebylo litvínovské náměstí
Míru tak napěchované lidmi.

Ti kompletně zaplnili prostor
od hlavního pódia až k bývalému kinu Oko. Odhadem na

 OTÁZKA PRO…
Kamila Havelku, předsedu HC Litvínov, o.s.
Jak se podle vás odrazí
úspěch litvínovského extraligového týmu na mládežnickém hokeji?
Předpokládáme, že se zvýší
zájem dětí o hokej, i když v Litvínově jsme si na zájem veřejnosti nikdy nemohli stěžovat.
Snad se i vzpamatuje vedení
města a bude hokeji věnovat
větší pozornost. Přestanou nám
vyčítat každou korunu, kterou
město do hokeje dá, protože hokej je to, co zviditelnilo Litvínov
v celé republice a to, co spojuje
v jedné obrovské vítězné euforii lidi z našeho města. Bylo to
jasně vidět i na náměstí Míru,
kam přišly hokejistům poděkovat tisíce fanoušků. O to více mě
mrzí, že starostka města Kamila
Bláhová během celého play-off
nepřišla ani jednou na stadion
hokejisty podpořit, i když byla
zvána, nepřišla je přivítat, když
přijeli z Třince s vítězným pohárem. Ale nezapomněla se ukázat
na pódiu na náměstí Míru. To je
pokrytectví, které se v současné době v Litvínově „nosí“ víc
než kdy v minulosti. Naštěstí je
litvínovský hokej skvělý i bez
podpory města a bez starostky
Bláhové.
(nov)

deset tisíc fanoušků se přijelo
přivítat a poděkovat zlatému
mančaftu. Litvínovská Verva

to dokázala! Poprvé v historii.
Po padesáti šesti letech se tak
Litvínov dočkal vytouženého
extraligového poháru. Trofej
nejcennější přivezli zlatí kluci
s sebou. Na náměstí přijeli na
střeše autobusu, který vyrazil v podvečerních hodinách
od zimního stadionu. Mohutné skandování notoricky
známých hesel bylo slyšet na
hony daleko už s velkým předstihem. Černo-žluté šílenství
vygradovalo, jakmile hokejisté napochodovali na pódium
a odstartovali šou. V rámci
ní zavzpomínali například na
důležité momenty finále. Silně
emotivní byla také vzpomínka
na Ivana Hlinku a pozdravy do
vyšších sfér. Po svém vystoupení se pak mistři fotili s fanoušky a nechyběla ani autogramiáda.
(sol)

Euforie trvala několik dnů.
Pro tebe, Ivane...

JE
TO

Jiřího Šlégra, hráče HC
Verva Litvínov, držitele
kompletní sbírky nejcennějších hokejových trofejí
Díky
fenomenálnímu
úspěchu litvínovských hokejistů na mistrovství naší nejvyšší hokejové soutěže teď
kredit města výrazně stoupl.
Znají ho teď všude po celé
republice. O Litvínovu se
teď mluví všude. Myslíte si,
že tento fakt změní přístup
litvínovské radnice k hokeji
a podpoře tohoto sportu?
„Chtěl bych v to věřit. Proto
jsem to také tady na náměstí
při našem vystoupení pojmenoval. Město s paní starostkou hokeji příliš nakloněné
není, spíš naopak. Slýchával
jsem na zastupitelstvech, že se
do hokeje dává zbytečně moc
peněz, že bychom se měli podívat na hospodaření hokeje
a udělat tomu všemu přítrž.
Já si myslím, že je to absolutní nesmysl. Jestliže chceme,
aby byl někdy další titul, tak
musíme především podpořit
mládež a mít důstojný stánek.
Doufám, že si to paní starostka dostatečně uvědomila
a že město ukáže, že ho hokej
zajímá. Myslím, že dnešní
plné náměstí, mohutný pískot a nadšení lidí pro hokej
byl pro ně dostatečný vzkaz.
Hokej do Litvínova vždycky
patřil a bude patřit.“ (nov)

A
M
DO Pohár zůstává doma

Doping v podobě milionového šeku potěšil.

Společné „selfíčko“ našich s fanoušky na Benzině při zpáteční cestě.
Úkol zněl jasně: Nepustit nikoho, kdo projede kolem se zlatým pohárem!

MOST – Černí andělé se vezou
na šťastné vlně. V neděli odpoledne vyhráli mostecké házenkářky nad DHC Slavia Praha
30:19 (12:19) a obhájily tak Český pohár.
Hrálo se o to radostněji, když
před začátkem zápasu dostal
tým Černých andělů od hlavního partnera,Vršanské uhelné
a.s., šek v hodnotě jednoho miliónu korun za letošní úspěchy.
V zaplněné hale navíc panovala euforická nálada a fandové
„své“ hráčky povzbuzovali jako
o život. Při pohledu na hlediště
plné povzbuzujících diváků si
klíčový zápas nenechal ujít nikdo, kdo tomuto sportu fandí.
Sestava a branky: Bezpalcová,
Müllnerová – Súkenníková 8,
Ryšánková 5, Weisenbilderová
3, Szarková 3/1, Borovská 3/2,
Vítková 2, Jeřábková 2, Matoušková 1, Janoušková 1, Růčková 1, Zachová 1, Dvořáková,
Šplechtová
(red)

Černí andělé se vezou na šťastné vlně.
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Divadlo rozzáří princezna se zlatou hvězdou
MOST – Městské divadlo v Mostě uvede v neděli 3. května od 17 hodin premiéru známé filmové pohádky Princezna se zlatou hvězdou
na čele v režii Jiřího Krause. CD s originálními písničkami, které pro
divadelní pohádku vznikly, pokřtí filmový princ Radovan, herec Josef Zíma.
V repertoáru městského divadla naváže inscenace pohádky Princezna se zlatou hvězdou
na čele na úspěšnou Šípkovou
Růženku, ale rovněž na tradici
zdejších pohádkových inscenací. Režie se chopil Jiří Kraus,
scénu navrhl Petr Kastner, kostýmy Romana Tůmová, hudbu
složil Tomáš Alferi a texty písní
Vít Herzina. „V pohádce jsou
zcela nové, originální písničky.
Ty vyjdou na
cédéčku, které
slavnostně pokřtí skutečný
filmový princ
Radovan, herec
Josef Zíma. Křest
se ale uskuteční
nikoliv při premiéře pohádky,
ale až při repríze 11. června,
u příležitosti Mezinárodního dne
dětí,“ uvedl režisér
a autor nápadu Jiří
Kraus.
Původně divadelní hra, kterou
na motivy klasické

pohádky od Boženy Němcové
napsal K. M. Walló, je nejvíce známá zásluhou filmového
zpracování z roku 1959 v režii
Martina Friče. V osobité úpravě
Jiřího Krause se malí i velcí diváci mohou těšit nejen na Ladu,
Kazisvěta, Radovana a jiné milé
postavičky, ale také na písničky.
V divadelní pohádce se navíc
objeví i dětské role. Re-

žisér vybral děti z dramatických
a tanečních kroužků. „V této
pohádce dětské role předepsané
nejsou. Já jsem si je tam ale vymyslel. Potřeboval jsem zaplnit
zámeckou kuchyni, protože jsem
zjistil, že si tam nevystačím jen se
dvěma kuchaři. Bude to takový
‚leitmotiv‘. Když se budou uzavírat obrazy kuchyně, děti vždycky
něco udělají. Budou nosit jídlo
pod dohledem nejstaršího kuchaře princi, budou ale i zpívat,
a protože jsem chtěl, aby si zahrály víc, tak jsem pro ně vymyslel ještě otroky

Režisér Jiří Kraus.
u krále Kazisvěta. Takže tu hrají
skoro pořád,“ prozradil k pohádce režisér Kraus a po generální
zkoušce ještě dodal: „S výsledkem jsem spokojený. Děti udělaly
hodně práce a teď už jsou srovnané a dobře se orientují.“
V hlavních rolích spatří diváci
Lilian Sarah Fischerovou v roli
Lady, která si jako absolventka
taneční konzervatoře vyzkoušela také pohybovou spolupráci.
Prince Radovana se zhostí Michal Vykus, pro něhož to bude
poslední role před odchodem
z mosteckého divadla. Kuchyň ovládne Miroslav Večerka a Michal Pešek. Role krále
Hostivíta se ujal Otto Liška,
role chůvy Věra Mrázková. Na
plese se objeví také princezny
Veronika Týcová a Karolína
Herzinová. Hlavním a jediným záporákem v pohádce,
králem Kazisvětem, bude
Marcel Rošetzký.
(sol)

