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Ministerstvo odmítá čtyřpruh Most – Litvínov

VÝHERCE KŘÍŽOVKY
Výhercem křížovky o 4 vstupenky na
divadelní představení Princezna se zlatou
hvězdou na čele, konané dne 11. 6. 2015
v Městském divadle v Mostě, se stává:
Jindřich Uher z Litvínova. Gratulujeme.
Vstupenky budou k vyzvednutí před

MOSTECKO – Ministerstvo dopravy odmítá zkapacitnit silnici z Mostu do Litvínova. Stát argumentuje
tím, že silnice nemá pro čtyřpruh, případně třípruh, požadované zatížení provozu. Ředitelství silnic a
dálnic zvažuje pouhé opravy frekventované komunikace.
Přístup ministerstva k dlouhodobému záměru zkapacitnění silnice I/27 kritizovali členové
Hospodářské a sociální rady Mostecka na svém

posledním zasedání. „Pro nás je sedmadvacítka základní priorita. Neshodli jsme se se zástupci
ministerstva dopravy, kteří prohlásili, že vzhledem

k malému provozu na této silnici nebude budován
čtyřpruh, ani třípruh. Pouze, že dojde k základní
rekonstrukci komunikace, přičemž se opraví pouze
vyjeté koleje a podobně. S tím jsme nesouhlasili,“
sdělila na jednání mostecké tripartity její předsedkyně Helena Veverková.
(Pokračování na straně 3)

představením v divadle, v oddělení pro
styk s diváky na jméno: „výherce Homér“.

Jak se změní po finanční
injekci mostecká
nemocnice?
V rozhovoru pod titulkem „Mostecká
nemocnice není žádná Popelka“ to
prozradí Petr Fiala.

14 000 aut
denně je
prý málo

5

Na Liščím Vrchu ničí
vandalové stromy
Někdo ulámal špičky nově vysaze-

 Za jedinou hodinu projede po stávající komunikaci z Mostu do Litvínova asi 1 500 vozidel. Ministerským úředníkům se to ale zdá málo, a proto výstavbu
čtyřproudovky nepodporují.

ných vzrostlých stromů na sídlišti.
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Děkanský kostel slaví 40
let od přesunu
Návštěvníci a turisté mají od 15. května příležitost prohlédnout si restaurovanou vyhlídkovou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
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Problém Mostečanů
s Romy přehodil premiér
opět na své ministry
MOST – Podobně jako Litvínovští, už i obyvatelé
Mostu se peticí obrátili na premiéra Bohuslava
Sobotku, aby jim pomohl řešit problémy v soužití
s cikánskou menšinou. Řešení neúnosné situace
přehodil premiér, stejně jako v Litvínově, na ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera a ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou
Tominovou. Odpověď Bohuslava Sobotky obdržel
petiční výbor to pondělí.
Obyvatelé Mostu si v petici stěžují na soužití s Romy, které plánuje Jiří Dienstbier k velké
nevoli majority, více podporovat ve své nové
Strategii romské integrace do roku 2020. „Žije-

me převážně v panelácích a jejich údržba není nic
levného. Rekonstrukce domu stojí v přepočtu na
bytovou jednotku přes 300 tisíc korun. Splácet úvěr
na takovou rekonstrukci je pro lidi potácející se na
hraně chudoby opravdovou výzvou. Jaké je ale rozčarování těchto lidí, když denně sledují, jak cikáni
demolují krásně opravené domy a vchody. Do bytů
lezou okny, devastují výtahové kabiny, čmárají na
zdi, rvou kliky, ničí schránky, madla. Dochází tak
paradoxně k tomu, že byt, který je v rekonstruovaném domě a do jehož opravy jsme dali v přepočtu
300 tisíc korun na jednotku, neprodáme dráž než
za 180 – 200 tisíc!
(Pokračování na straně 11)

Z odpovědi Bohuslava Sobotky na
mosteckou petici:
Dovolte, abych Vás ujistil, že jsem si
vědom závažnosti a vyhrocenosti Vámi
popisované situace způsobené zejména
dlouhá léta neřešenými nebo nedostatečně řešenými problémy integrace romské
menšiny. S ohledem na složitost a citlivost
problematiky se však jedná o dlouhodobý
a pomalý proces, jehož nedílnou součástí
je i budování tolerantní společnosti, která
se bude stavět proti všem formám násilí
a diskriminace.

Gadžo, diskriminuj
...ale pozitivně!
ně!
Janov a Most – dvě lokality, které dobře vědí,
dí,
co obnáší soužití s Romy.
my.
Ví to i premiér Sobotka? Pokud ano, žel
jen z doslechu a petic
rozhořčených místních
gádžů. Na vyhrocenou
situaci mezi bílými
a cikány si nedávno
postěžovali obyvatelé Janova premiérovi
a pozvali ho do Janova. Reakcí byla písemná odpověď, jak to premiér
chápe a do terénu vysílá svého posla - ministra
Dienstbiera. Mimo jiné autora Strategie romské
intergrace do roku 2020, která navrhuje pozitivní
diskriminaci našich menšinových spoluobyvatel.
A v tom je asi ten největší háček. Nucení bílé majority k pomoci Romům direktivními nařízeními,
napětí mezi oběma skupinami ještě víc prohloubí.
Zejména tam, kde se Romové s gadži nejvíc střetávají. Pánové Dienstbier a Sobotka sotva můžou
pohledem z rychlíku pochopit, jak citlivý problém
soužití cikánů s bílými ve zdejší krajině je. Co
pražští mágové nevyřešili před měsícem v Janově,
sotva vyřeší v příštích týdnech Mostě. Ve své odpovědi premiér mosteckým strůjcům petice mimo
jiné sdělil, že se jedná o složitý proces, jehož nedílnou součástí je i budování tolerantní společnosti. Jenže způsob ve stylu pozitivní diskriminace
toleranci ve zdejších poměrech příliš nepomůže.
Romy samozřejmě nelze paušalizovat. Ve svém
okolí znám řadu slušných, inteligentních a vzdělaných lidí, kteří z minority vybočují. Dokud ale
i zbytek problematické menšiny nepřimějeme
přijmout realitu a způsob životního stylu většiny,
vynucená pozitivní diskriminace Romy do společnosti nezačlení. Spíš naopak.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Na Mostecku bleskově
hynou stříbrné smrky
MOST – Stovky smrků pichlavých na Mostecku jsou napadené neznámou chorobou. Technické služby prováděly postřiky
a snaží se usychající stromy zachránit. Škůdci se ale šíří velmi
rychle a osud stříbrných smrků
v Mostě je tak nejspíš zpečetěn.
„V posledních dvou týdnech
se začaly množit případy poškozených smrků pichlavých (stříbrných) na území města Mostu.
Situaci monitoruje oddělení životního prostředí ve spolupráci
s Technickými službami města
Mostu a.s.,“ potvrdila tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Smrky v hojné míře opadávají a mění barvu
na rezavě hnědou a lze na nich
zaznamenat velké množství
mšic. „S něčím podobným jsme
se za celou dobu ještě nesetkali.
Problém jsme konzultovali s odbornou firmou Safe Trees s.r.o.
a podle jejich vyjádření masivně napadené stromy už nebude
možné zachránit,“ tvrdí šéf odboru životního prostředí Magistrátu města Mostu Vladimír
Pátek. Město nechalo vzorky
škůdce prověřit odborným ústavem a nyní se čeká na výsledky.
Pracovníci technických služeb
se zatím snaží zachránit, co se

dá. „Naše pracovní skupina objíždí celé město a aplikuje postřiky na napadené stromy. Stromy
jsou ale už hodně zasažené. Během několika dnů vyplyne, zda
byly postřiky účinné,“ sdělil pověřený ředitel Technických služeb města Mostu Karel Mutínský. Podle něj jsou samotné
postřiky na některých, zejména
letitých smrcích, technicky velmi náročné. „Stromy jsou vysoké
a postřiky se proto na ně špatně
aplikují. Je to technicky velmi
náročné,“ potvrdil ředitel. Mšice řádí prý nejen na Mostecku,
ale také v sousedních okresech.
„Podobné zkušenosti mají například i na Teplicku, Bílinsku
a v dalších oblastech. Choroba
se navíc šíří velmi rychle a během několika málo dnů je škůdce
schopen smrky zcela zahubit,“
potvrzuje Vladimír Pátek a dodává: „Jde o stovky stromů. Odborníci tvrdí, že se jedná o mšici
smrkovou. Výsledky z Mendelovy
univerzity bychom měli mít už
v tomto týdnu.“ Šíření a přemnožení škůdců může mít na
svědomí podle vedoucího odboru životního prostředí prý
i čistější ovzduší, ale také mírné
zimy, kdy paraziti nepomrzli.
(sol)

Stovky stříbrných smrků ve
městě podléhá škůdcům zatím
neznámého původu a napadené
stromy rychle usychají a opadávají.
Co je na vině, by mělo vyplynout v
těchto dnech.

 KRÁTCE Z REGIONU

Obnova lesů v
Krušných horách
Zmocněnec vlády pro Ústecký a Moravskoslezský kraj jednal s ministerstvem zemědělství
k problematice obnovy odumírajících porostů Krušných hor.
Na základě podnětu kanceláře
zmocněnce vlády zadalo ministerstvo na své náklady zpracování studie, která má nejen
zmapovat rozsah poškození, ale
také navrhnout postup řešení
včetně vyčíslení nákladů. „Jakmile budou v září známy výstupy
studie, požádáme o svolání meziresortního jednání o financování
obnovy porostů Krušných hor
z evropských fondů i národních
zdrojů,“ sdělila regionální zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová.

Pošta v nemocnici
dočasně uzavřena
Pobočka České pošty Most
5, která má sídlo v mostecké
nemocnici, byla od pondělí 18.
května do konce měsíce uzavřena. Důvodem dočasného
uzavření této poštovní pobočky
je rekonstrukce mostecké nemocnice. „Do konce května tak
mohou občané využívat nejbližší pobočku pošty, kterou najdou
v ulici SNP (označovanou jako
Most 3),“ informovala tisková
mluvčí mosteckého magistrátu

Most
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Alena Sedláčková. Pošta Most 3
má otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 11 hodin a od 13 do
17:30 hodin.

Staré mobily
záchrání životy
Krajská zdravotní se zapojí
do projektu Nadačního fondu Kapka naděje pod názvem
„Starým mobilem k záchraně
života“. Na čerpacích stanicích
Shell, na vybraných prodejních
místech společnosti Samsung
a v ústecké Masarykově nemocnici jsou od 10. 5. 2015 do 17.
6. 2015 k dispozici sběrné boxy,
kam lidé mohou vhazovat staré
i nefunkční mobilní telefony
určené k recyklaci. Vhozeným
mobilním telefonem přispěje
každý na nákup dětského defibrilátoru. Bifázický defibrilátor
Bexen Cardio Reanibex 800 je
schopný elektrickým výbojem
obnovit správnou činnost srdce.
Každý, kdo odevzdá starý mobil, se může současně zapojit do
soutěže o nový Samsung Galaxy
A5. Sběrná místa v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem:
Budova D2, Dětská klinika,
hlavní vstup do budovy, Budova D2, Dětská klinika, oddělení
velkých dětí (vstup na oddělení), V. NP, Budova A, atrium,
stanoviště Infocentra, Budova
R, ředitelství vrátnice a Budova
K, u vstupu do jídelny.
(sol)

Lidská bezohlednost a hyenismus nezná mezí.
Nejprve se lidé bouřili proti vysazování sakur a
vymýšleli nesmyslné důvody, proč stromy u domů
nechtějí. Teď se někteří rozhodli vzít situaci do
vlastních rukou a nově vysazeným stromům
ulámali špičky.

Na sídlišti Liščí Vrch ničí vandalové
nově zasazené stromy
MOST – Lidský hyenismus a vandalové způsobili spoušť v sídlišti
sedmistovek. Někdo tu totiž ulámal špičky nově vysazených vzrostlých stromů. Radnice apeluje na obyvatele a varuje před vysokými
pokutami.
Vysazování nových vzrostlých a okrasných stromů, které se realizuje v těchto dnech
v rámci projektu revitalizace zeleně v oblasti sídliště na Liščím
Vrchu, narazilo na nepochopitelný odpor místních obyvatel.
Dřeviny si řada z nich v sídlišti
nepřeje a lidé protestují proti jejich vysazování. Situace se
nyní vyhrotila dokonce natolik,
že několik stromů tu vandalové zdevastovali. „U bloku 710
někdo ulámal špičky téměř pětimetrových nově vysazených stromů. Bylo to v době, kdy měla být
zakázka předána od zhotovitele
městu Most. Zničené stromy musejí být teď nahrazeny za nové,“
sdělil vedoucí odboru životního

prostředí mosteckého magistrátu Vladimír Pátek. Ten také
potvrdil, že si řada lidí na vysazování stromů v sídlišti stěžuje
a protestuje s tím, že si vymýšlí
nesmyslné důvody. „Zničené
stromy se musí nahradit. Protože
k poničení došlo ještě před předáním zakázky, novou výsadbu
zaplatí ještě zhotovitel. Pokud by
se něco takového ale opakovalo,
muselo by to příště uhradit už
město ze své kasy,“ podotkl Vladimír Pátek. Město proto bude
mít celou oblast pod zvýšeným
dohledem. Vandalům hrozí
vysokými pokutami. „Ničením
nových stromů odpůrci nedocílí
jejich odstranění. Zeleň byla vysázena z dotace Evropské unie za

podmínky, že musí být výsadba
udržena nejméně po dobu deseti
let. V případě dalšího poškozování je tedy budeme muset po
celou dobu dosazovat. Tentokrát
již za peníze z městské pokladny,
a tudíž i z peněz občanů. Tyto
peníze pak mohou chybět jinde,“
potvrdila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Celé sídliště bude nyní
monitorováno městskou policií
včetně kamerového systému.
„V případě zjištění pachatele budou uplatňovány přísné sankce,
včetně toho, že pachatel uhradí
způsobenou škodu a zaplatí vysokou pokutu,“ varuje vandaly
mluvčí.

Zazelená se i na
Skřivánčím Vrchu
Projekt revitalizace zeleně,
který se realizoval v sedmistov-

kách, bude pokračovat i v dalších částech města. „Máme
zpracované projekty na revitalizaci dalších oblastí a čekáme
na vyhlášení grantů,“ potvrdil
Vladimír Pátek. Aktuální je
nyní oblast šestistovek. Ta by
měla přijít na řadu v příštím
roce. Dotační titul, o který se
bude město ucházet, by měl být
vyhlášen už začátkem letních
měsíců. „Provádíme inventarizaci i dalších lokalit, kdy by
následně měly být zpracovány
projekty. Chceme každý rok revitalizovat obdobným způsobem
jako v sedmistovkách minimálně
jedno sídliště. V plánu máme
oblasti Skřivánčího Vrchu, nebo
také lokalitu sídliště v okolí ulice
Obránců míru a Pod Šibeníkem.
Ty jsou čtyřicet či padesát let
staré a chtějí trochu oživit,“ prozradil šéf životního prostředí.
(sol)

zpravodajství
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Opět se chystá loutkový festival
KOROZLUKY – Rodiny s dětmi se mohou těšit už tento víkend na oblíbenou Živou zahradu na zámku v Korozlukách. Připraveny budou
pouťové atrakce, loutková divadla i výtvarné dílny.
Stovky rodin s dětmi si každoročně nenechají ujít oblíbenou akci, která se koná nedaleko
Mostu na korozluckém zámku.
Dětský den plný atrakcí a zábavy pod názvem Živá zahrada se
chystá i na tento víkend, v neděli
24. května a to již poosmé. „Již
tuto neděli proběhne na zámku
v Korozlukách další ročník loutkového Open Air festivalu Živá
zahrada 2015. Loutková divadla

zahrají v prostorách zámeckého
parku. Přijedou soubory, které do
Korozluk jezdí pravidelně jako
třeba divadlo Divadlo Elf, ale
i zcela nové. Poprvé se tu objeví
Divadlo Na pětníku nebo úžasný Vojta Vrtek a jeho Kabinet
létajících úžasností,“ informovala tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Celá akce je součástí zámeckého dětského dne. Přichystány tu

Dětský den v celém areálu zámku v Korozlukách s výtvarnými
uměleckými dílnami a loutkovým divadelním představením,
vystoupením kejklířů či pouličních artistů je letos pořádán již
po osmé.

Kejklíři a divadelníci nikdy nechybí.
budou také historické pouťové
atrakce, které se těší velkému
zájmu nejen dětí, ale i dospělých. V zámeckém parku bude
k vidění výstava výtvarných děl
žáků ZUŠ Moskevská z Mostu
a některé výtvarné dílny povedou jejich pedagogové. Historické netradiční pouťové atrakce
a soutěže doplní program mezi
jednotlivými divadelními vystoupeními.
„Živá zahrada patří mezi velmi oblíbené akce. Doufáme, že

počasí nám bude přát a že přijde
minimálně stejný počet návštěvníků jako loni. Bylo jich přes
800,“ dodává Alena Sedláčková. Program na zámku začíná
v 10 a končí v 17 hodin. Hlavními organizátory celého dne jsou
občanské sdružení Divadlo nad
Labem, Správa zámku Korozluky a ZUŠ Moskevská. Tato akce
probíhá pod záštitou mostecké
senátorky Aleny Dernerové a finančně ji podpořilo také město
Most.
(sol)

Loni dorazilo na osm set návštěvníků.

Ministerstvo odmítá
čtyřpruh Most – Litvínov
(Pokračování ze strany 1)
Stanovisko ministerstva dopravy se nelíbí ani vedení měst
Litvínova a Mostu. „Je to problém, který trápí nejen Litvínov,
ale i Most. Domluvili jsme proto
další schůzku a budeme trvat na
tom, že rekonstrukce silnice není
namístě. Zkapacitnění potřebujeme jako sůl,“ sdělil primátor
Mostu Jan Paparega a zpochybnil, že by byla frekvence vozidel
na sedmadvacítce pro zkapacitnění nedostatečná. „Budeme
jednat s ministerstvem a budeme
požadovat zkapacitnění,“ prohlásil na HSRM Jan Paparega.

Za pět let prý hrozí
na komunikaci
kolaps
Podle statistik a průzkumů
z roku 2010 projede denně na
této vozovce zhruba čtrnáct tisíc
aut. Za hodinu kolem čtrnácti
set. Pro vybudování čtyřpruhu
se ale požaduje frekvence kolem
tří tisíc vozidel za hodinu. „Tak
jak je nyní silnice koncipována,
je na horní hranici kapacity.
S nabývajícím stupněm auto-

mobilizace jsme po pěti letech
na intenzitě 1 500 aut za hodinu a v roce 2020 bychom se měli
dostat na číslo 2 100. V tomto
případě ale už dojde ke kolapsu
komunikace a bude se muset řešit
její zkapacitnění,“ upozornil Jiří
Nedvěd z projekční kanceláře,
zastupující město Most. Podle
něj je silnice na hranici kapacity
už nyní. Ředitelství silnic a dálnic v roce 2000 nechalo zpracovat projektovou dokumentaci.
„Komunikace je atypická oproti
ostatním i tím, že prochází chemickými závody. Kdyby bylo
všechno v pořádku, tak by se ŘSD
touto problematikou vůbec nezabývalo,“ dodal ještě.
Realizace čtyřpruhu by se
měla vyšplhat zhruba k jedné
miliardě korun. „Největším problémem je cena díla. Ta představuje 900 milionů korun. Je to
především kvůli mostním objektům a řešení mimoúrovňových
křižovatek. Dalo by se to vyřešit
i levnější variantou, třípruhem
v jednotlivých úsecích. Zkapacitnila by se ale méně. Nebylo by
to ideální řešení,“ tvrdí Jan Nedvěd. „Jednal jsem o hodnotě za-

kázky zkapacitnění komunikace
s litvínovskou starostkou Bláhovou i s ministrem dopravy. Mám
informace, že cena by neměla být
problém,“ podotkl k ceně díla
primátor Paparega.

S čtyřproudovkou
chtějí města
„masírovat“
ministra
Města Most a Litvínov významně ulevují vytížení komunikace. Dotují tramvajové
spojení obou měst. Pokud by
meziměstská přeprava byla řešena autobusovou dopravou,
došlo by k dalšímu výraznému
zhoršení průjezdnosti a zvýšení
havarijních situací. „Dostatečná kapacita je nutná také s přihlédnutím k tomu, že se jedná
o páteřní komunikaci nejen pro
obyvatele Litvínova, ale také
horských obcí, například při dojezdu za zdravotní péčí,“ uvedl
na jednání s Ředitelstvím silnic
a dálnic Chomutov a ministerskými úředníky k tématu dopravního spojení mezi Mostem
a Litvínovem místostarosta Litvínova Milan Šťovíček. Nutnost
řešení zdůraznili také přítomní
zástupci Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru
ČR právě s ohledem na vytíženost této komunikace složkami
integrovaného záchranného systému. Zástupci hospodářských
rad i obou měst chystají podklady pro jednání s ministrem
dopravy Danem Ťokem. (sol)
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Montessori škola na Širokém vrchu
se rozrůstá
A.M.A SCHOOL – neboli
akademie s montessori dobrodružstvím je soukromá, česko-anglická školka a škola. Děti
jsou v každodenním kontaktu
jak s česky, tak i s anglicky mluvícím učitelem. V každé třídě
MŠ jsou tři učitelé - dva česky
mluvící, jeden anglicky mluvící.
Od roku 2013 jsme zapsání v síti
škol a školských zařízení.
Školku jsme otevřeli v září
2013, školu o rok později. Kapacita MŠ je 50 dětí a školy 30 dětí.
Nacházíme se v objektu, který
vlastníme a máme velké plány,
jak se rozrůstat dále.
Nyní máme zapsaných 48 dětí
v MŠ. Jsme akademická školka,
kdy vzděláváme děti montessori
pedagogikou, jež je pedagogikou respektující individualitu
a vývojové fáze každého dítěte.
Všichni naši pedagogové buď
mají vysokoškolské ukončené
vzdělání nebo si jej doplňují. V každé třídě je i pedagog
s montessori kurzem. Roli pedagoga chápeme jako průvodce.
Pomáhá najít cíle, cestu a radost
z poznávání.
Všichni v AMA school pomáhají každému dítěti rozvinout
jeho maximální potenciál dle
jeho schopností, tak můžou vedle sebe pracovat děti bez srovnávání, hodnocení, ponižování
a povyšování na různé úrovni
znalostí. Děti si ve věkově heterogenní třídě vzájemně pomáhají, což je cílem montessori
pedagogiky.
V ZŠ můžou děti podle svých
schopností a zájmů přesáhnout

osnovy ročníku dané v běžných
školách, nejsou omezeny ani
jedničkami, ani pětkami. Reagujeme na aktuální znalosti dětí,
kterým učitelka – průvodkyně
přizpůsobuje individuální lekce
pro děti. Jde nám o zachování
jejich vnitřní motivace a lásky
k učení, se kterou se narodí. Děti
se v malém kolektivu učí dobré
mravy, vzájemně spolupracují,

denně vytvářejí týmovou práci,
učí se naslouchat a vést dialog.
Již od první třídy mají ve škole
osm hodin anglického jazyka
týdně s rodilým mluvčím. Učitel
je roven svému žákovi a je mezi
nimi důvěrný, upřímný vztah
bez bariéry „já jsem učitel a ty
jsi žák“ a bez učitelových „zbraní“, jako jsou špatné známky,

poznámky, důtky apod., které
vypovídají o tom, že já jako učitel jsem dostatečně nedokázal
namotivovat svého žáka, a proto
ho trestám.
Nemůžeme druhým předat,
co sami nemáme. Proto neustále v sobě rozvíjíme to, co
chceme, aby měli naši žáci a studenti. Ideálem učení pro nás
nejsou jen vědomosti, ale především schopnost se sám učit
a mít z toho radost. Rozvíjíme
schopnost spolupracovat s druhými na dosahování společných
cílů, ale i schopnost se prosadit.
Zvláštní důraz klademe na to,
aby se děti naučily přemýšlet
v souvislostech, aby si jednoduše dokázaly v životě poradit,
vyhledat informace, aby se zajímaly o druhé, o sebe a vůbec
o život v celé své hloubce a šíři.
Naše škola si pravidelně dává
za cíl pomáhat v charitativní
a humanitární oblasti. Nejde
nám o samostatnou výši částky,
ale sledujeme tím výchovné cíle,
aby děti naší školy co nejčastěji
prožívaly a vnímaly myšlenky
související s pomocí potřebným.
Zapojili jsme se do projektu
„zdravá školní jídelna“. A chutné, zdravé jídlo jsme si dali za
další prioritu, které bychom
chtěli dosáhnout. Zasadili jsme
na naší zahradě desítku ovocných stromů, ovocných keřů,
nyní probíhá sázení ovoce a zeleniny na našich pozemcích. Se
vším děti pomáhají – sází, zalévají, sklízejí a to již ve věku 3 let.
Už loni jsme měli hojnou úrodu.
Budeme mít vlastní včeličkový

úl a každý rok tak i vlastní med
z květů Širokého vrchu.
V létě tohoto roku bude vybudován v areálu Širokého vrchu
malý statek, kde budou mini
kozičky, ovečka, králíčci, oslík,
ponny aj. Naše děti ze školky
a školy si v rámci oslavy MŠ
a ZŠ montessori, která proběhne
25. 6. ve čtvrtek, pokusí vydělat
dostatek korunek prodejem
svých výrobků, koláčků atd. na
nákup některého zvířátka. Samy
se budou o zvířátka během pracovních týdnů starat, odměnou
jim bude např. povození se na
koníkovi. O víkend se o zvířátka
bude starat pan správce.
Děti u nás mohou hrát v areálu s profi trenérkou tenis, jezdíme každý týden s dětmi plavat,
využíváme krásného, bezpečného prostředí kolem školky

a jsme s dětmi i několik hodin
denně venku. Neexistuje špatného počasí, pouze špatné oblečení, a to naši rodiče vědí, tak
jsou naše děti výborně vybavené
na každodenní výpravy. Chystáme vést po celý rok kroužek
dramatické výchovy s profi lektorem, různé vývarné a tvořivé
dílničky s odborníky. Nabízíme
maminkám 3x týdně montessori klubík pro děti od narození
do 3 let.
To jsou plány, které budou
naplněny během pár týdnů.
Z těch dlouhodobějších plánů
nás čeká vybudovat vlastní kuchyň, přistavit nový objekt, kde

vzniknou další třídy ZŠ. Rádi
bychom pokračovali až do 9.
třídy ZŠ. Na podzim vybavíme
výtvarnou a čtenářskou dílnu.
Příští rok již budeme otevírat
3. a 4. třídu ZŠ. V souvislosti
s tím i hledáme montessori učitele s respektujícím a láskyplným přístupem k dětem.
Rádi bychom pozvali naše
příznivce dne 25. 6. na oslavu založení MŠ a ZŠ. Program
bude probíhat od 15 do 19 hod.
a během celého dne bude i DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. (PI)

www.amaschool.cz

Vloni zemřelo nejméně
sebevrahů, život
si vzaly i děti
ÚSTECKÝ KRAJ – Sto šestnáct sebevrahů si sáhlo na život v roce
2014 v Ústeckém kraji. Sebevraždu spáchalo 88 mužů a 28 žen.
Přesto patřil loňský rok v bilanci sebevražd k nejpříznivějším za
posledních osm let. Nejkritičtějším rokem sebevrahů byl rok 2009.
Zemřelo 190 mužů a 42 žen. Druhým nejkritičtějším byl rok 2006.
Na Mostecku došlo v uplynulém roce k 12 sebevraždám
a rok 2014 se tak stal nejméně
tragickým oproti předchozím
osmi rokům. Nejvíc sebevražd
se odehrálo na Teplicku, kde
si vzalo život 22 sebevrahů. Na
Děčínsku to bylo 21 osob. „Nejčastějším motivem sebevražd
byly psychické problémy (30
případů), následovalo fyzické
onemocnění (20). Existenční
problémy a konflikty řešilo sebevraždou patnáct lidí a byl to
čtvrtý nejčastější důvod.
U 16 osob
nebyla
zjiště-

na příčina a motivace,“ uvedla
krajská policejní mluvčí Šárka
Poláčková. Mezi další faktory, které měly vliv na procento sebevražd, patřily nálady
a deprese, duševní onemocnění, problémy sexuální a vztahové. O život přišel jeden člověk
i kvůli problémům školním. Tři
lidé zpečetili svůj život kvůli
rodinným komplikacím.
Nejčastějším způsobem sebevražd bylo oběšení, uškrcení
či udušení, a to v 59 případech. Druhým nejčastějším pak skok nebo
lehnutí si pod pohybující se objekt, a to v jedenácti případech. Deset osob ukončilo svůj
život skokem z okna
a devět se zastřelilo legálně drženou zbraní,
tři zbraní drženou
nelegálně.
Lidé
umírali také i skokem z výšky, po
požití drog nebo
léků, skokem z přírodního
útvaru,
otravou plynem,
jedy i utonutím. Jeden člověk se upálil, jeden spáchal
úmyslnou havárii
a jeden se podřezal.
Nejčastěji

sebevraždy páchali nepracující
lidé či děti, a to v 79 případech.
V šestnácti případech se jednalo
o dělníky. Z nepracujících bylo
39 osob starobní důchodci, 26
lidí nezaměstnaných a ve čtyřech případech se jednalo o žáky
a děti. Sebevraždu spáchalo také
pět invalidních důchodců. „Počet sebevražd stoupá i s věkovou
hranicí. Nejvíce sebevrahů (26)
byli lidé nad 70 let. Druhou nejpočetnější skupinou pak osoby
ve věku 40 – 50 let (22 případů)
a na třetím místě ve věku 60 – 70
let (21 případů). Naopak nejmladší věkovou skupinou byly
osoby v rozmezí 15 – 18 let, a to
ve čtyřech případech,“ doplnila
statistiku policejní mluvčí.
V okrese Most páchali lidé
sebevraždy ve srovnání s dalšími šesti okresy Ústeckého
kraje téměř nejméně často. Život si vzalo sedm mužů a pět
žen. Nejvíce sebevražd se stalo
v okrese Děčín, a to 17 mužů a 4
ženy, následoval okres Teplice,
kde zemřelo rovněž 17 mužů
a 5 žen. Nejméně sebevrahů
bylo v Lounech (7).
„Nejvíce sebevražd se stalo v měsících květen a srpen –
v obou zemřelo stejně osob, a to
14. Třináct lidí si pak sáhlo na
život v měsíci březnu, což byl
třetí nejkritičtější měsíc v roce,“
vyjmenovala ještě Šárka Poláčková. Nejméně osob spáchalo sebevraždu v prosinci (2)
a v listopadu (3). Lidé páchali
sebevraždy ale v každém měsíci
uplynulého roku.
(sol)
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Sokolí mláďata se vyklubala
na etylenové jednotce
MOST – Pár sokolů v Chemparku v Záluží vyseděl letos znovu mláďata a hned čtyři. Stejně jako v loňském roce se jedná o dva samečky a dvě samičky. Mláďata už mají nasazené kroužky a podnikají
průzkumné lety.
Pár sokolů, který si před čtyřmi lety vyhlídl pro své hnízdiště Chempark Záluží, vychoval
v chemických závodech už patnáct mladých. „Nadprůměrná úspěšnost hnízdění sokolů
v Chemparku Záluží je především díky dostatečné potravní
nabídce a ochraně před možnými
predátory včetně člověka, které
jim tyto průmyslové komplexy poskytují. I proto si samička
z Německa a sameček bez kroužku zřejmě vybrali tento areál,“
říká ornitolog Michal Porteš
z organizace ALKA Wildlife. Ta
s Unipetrolem dlouhodobě spolupracuje na různých projektech
podporujících přírodu. V rámci
projektu podpory hnízdění sokola stěhovavého se v roce 2011
za podpory Unipetrolu na vybraná místa instalovaly dvě spe-

ciální budky. „V letošním roce si
pár sokolů pro hnízdění vybral
komín energobloku etylenové
jednotky. Druhá budka je umístěna na komíně teplárny T700.

Zajímavostí je, že sokoli prozatím každý rok pravidelně střídají
obě budky,“ uvedl tiskový mluvčí Unipetrolu Mikuláš Duda.
Sokol stěhovavý je v České
republice velmi vzácný. Patří
mezi kriticky ohrožené druhy.
Podle ornitologů z ALKA Wildlife dosahuje sokolí populace
v České republice zhruba jen

70 párů. Sokoli přirozeně hnízdí hlavně ve skalách. I odtud je
ale lidé svým působením často
vyženou. „Průmyslové komplexy
s výškovými budovami a komíny jsou vhodnou náhradou, kde
mají nejen klid od lidí, ale také
potřebný rozhled a dostatek potravy, například holubů,“ vysvětlil ještě Michal Porteš.
(sol)

Nezaměstnanost v kraji pod desítkou
ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO – Nezaměstnanost v Ústeckém se poprvé od roku 2012 dostala pod kritickou hranici deseti procent. Bez
práce je na Ústecku téměř 57 tisíc lidí. Na Mostecku nezaměstnanost rovněž klesla. Bez práce je zde 9 533 lidí. Přesto patří okres
Most s 12,28 procenty nezaměstnaných k největším „outsiderům“.
V dubnu klesl celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji téměř o čtyři a půl
procenta, na 56 940 osob. Nezaměstnaných je nyní 9,97 procent. U krajského úřadu práce
se k poslednímu dubnu snížil
počet nezaměstnaných o 2 634
ve srovnání s předchozím měsícem. Nově se zaevidovalo 5 106
osob.

„Poprvé od října 2012 klesl
podíl nezaměstnaných pod hranici deseti procent,“ konstatoval
Michal Tuček z Krajské pobočky
v Ústí na Labem, Úřadu práce
ČR. Důvodem pozvolného poklesu je rozšíření produkce a nábor nových pracovníků. „Pozitivní vývoj a výhledové přijímání
pracovníků v řádu i desítek hlásí zaměstnavatelé prakticky ve

všech okresech Ústeckého kraje,
a to napříč různými profesemi.
V průběhu 2 až 3 měsíců se v Ústeckém kraji předpokládá stejný
trend, který by měl vydržet až do
období letních prázdnin,“ dodává
Michal Tuček. Důvodem snižování počtu nezaměstnaných
a naopak růst volných pracovních míst jsou práce především
v zemědělství a stavebnictví, které se již naplno rozeběhly.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 8 904 uchazečů
o zaměstnání. V evidenci bylo
7 069 osob se zdravotním postižením a 2 252 absolventů škol

všech stupňů vzdělání a mladistvých. „Absolventů ubylo oproti
předchozímu měsíci o 121 osob,“
doplnil dále Michal Tuček.
Na klesající nezaměstnanost
má vliv také větší počet pracovních míst. Krajský úřad práce
nabídl nezaměstnaným 4 658
volných pracovních míst. O celé
čtyři stovky více. I na Mostecku
se nabídka volných pracovních
pozic zvýšila. Zatímco v březnu
jich mostecký stánek nezaměstnaných nabízel 413. V dubnu
se rozšířila tato nabídka na 622
pracovních pozic.
(sol)

vedla ho na policejní oddělení.
Muž odmítl dechovou zkoušku
na alkohol,“ doplnila policejní
mluvčí. Představení ale pokračovalo i na policejní stanici.
Zadržený muž, který měl problémy s artikulací i s chůzí, si
na policejním oddělení způsobil
o lavici zranění a potřísnil krví
zeď. „Policie nyní jeho jednání
šetří pro podezření ze spáchání
přestupku proti majetku a proti veřejnému pořádku,“ dodala
Ludmila Světláková.

Po zběsilé jízdě
padaly výstřely

porušené paragrafy
Na policejní stanici
stříkala krev
MOST - Hlídka mostecké
policie řešila o víkendu ve večerních hodinách stížnost obyvatel domu na chování jednoho
nájemníka. Ten měl vyhazovat
z okna různé předměty a hlasitou hudbou a křikem narušovat
občanské soužití. „Policisté už po
zazvonění slyšeli z bytu vulgární
urážky a muž byl arogantní na
hlídku i poté, co otevřel dveře. Na

výtku k chování uvedl, že si ve
svém bytě může dělat, co chce,“
líčí případ mluvčí mostecké
PČR Ludmila Světláková s tím,
že policie muže vyzvala k předložení dokladu. Místo toho se
ale spustila na muže zákona sprcha výhrůžek a nadávek. „Průkaz policistům i přes opakované
výzvy nepředložil a mával jím
policistům před obličejem. Protože neuposlechl výzvy veřejného
činitele, hlídka proti němu použila donucovací prostředky a před-

MOST - Ani varovný výstřel
nezastavil prchajícího řidiče.
„Na výzvu k zastavení nereagoval v sobotu večer v mostecké
ulici Rudolická řidič červeného
vozu značky Ford. Hlídka chtěla
provést běžnou silniční kontrolu,
ale řidič přidal na rychlosti a začal ujíždět ve směru na Louny,“
informovala policejní mluvčí
Ludmila Světláková. Policisté
se vydali za ním a chtěli řidiče
zastavit pomocí majáků. Ten ale
neměl nic takového v plánu. Dál
se řítil ulicemi, ohrožoval protijedoucí vozidla, kličkoval, brzdil
a vzápětí hned přidával na plynu. „Opakovaně ignoroval výzvy
a znamení k zastavení. Pokračoval i na polních cestách a nakonec nezvládl řízení a u obce
Bitozeves havaroval v příkopu.
Vyskočil z auta a utíkal do polí.
Hlídka ho pronásledovala, a protože stále nedbal výzev k zastavení, policisté použili varovného
výstřelu,“ informovala
dále
mluvčí. Muž se před muži zákona ukryl. Před psovodem se
služebním psem ale neměl šanci. Policie šetřením zjistila, že
vozidlo bylo minulý týden odcizeno v Kladně, řidič má zákaz
řízení a měl pozitivní orientační
test na drogy. Policisté 39letému
muži z Lounska zatím sdělili
podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Odcizený vůz byl zajištěn.
(sol)

Kudlanka
nábožná
Leona byla luxusní kočka.
Ještě jí nebylo čtyřicet let, ale její
pěstěný vzhled nedával skutečný
věk ani vzdáleně tušit. Ve firmě
měla dobré postavení, vydělala
si hodně peněz. Měla menší, ale
krásný a draze vybavený byt.
Užívala si života, byla spokojená
sama se sebou. Žádného stálého partnera neměla, používala muže ze svého
okolí pro vlastní
potřebu, jak se jí
zachtělo. Významnější a vlivnější
proto, aby prosadila
svá přání a potřeby,
ty
bezvýznamné
nuly jen proto, aby
ukojila svou náruživou potřebu sexu. Vybírala si
muže jako doplňky, věci denní
potřeby. Koho si zamanula, toho
měla. Bavilo ji lovit muže, kteří
měli rodiny, manželky, děti. Měla
zvláštní zvrhlé potěšení z toho,
když si dokázala, že i naprosto
věrného chlapa rodinného typu
dostane do své postele a pak ho
použitého zahodí. Bylo jí jedno,
co se dělo s jejími milenci a jejich
rodinami dál. Přestali ji zajímat
ve chvíli, kdy se ráno oblékla.
Miloše si všimla jen náhodou.
Nenápadný chlápek v laciném
obleku. Vlasy už mu řídly, i když
byl určitě mladší než ona. U polední kávy si od personalistky
zjistila o svém novém objevu
podrobnosti. Žena na mateřské,
dvě děti, rodina závislá na jeho
příjmu. Snaživý, ne příliš schopný. Nikam vysoko to nedotáhne,
ale firma se na jeho práci může
spolehnout. Plat spíš průměrný.
Pro Leonu ideální objekt. Každý den po práci spěchal Miloš
ke svému autu a mířil rovnou
domů. Žena na něj už čekala, odpolední program přizpůsobovali
dětem. Počkala si a těsně před
koncem pracovní doby k sobě
Miloše zavolala. Usmívala se,
voněla, byla krásná a pro Miloše
nedosažitelná. Zadala mu úkol,
který chtěla mít do druhého dne
hotový. Omlouvala se, že musí
zůstat po pracovní době, pro ni je
to ale velmi důležité. Obešla stůl,
položila Milošovi pěstěnou ruku
na rameno. Za dva dny se situace opakovala. Hledá někoho,
kdo by s ní úzce spolupracoval,
Miloš je jí sympatický, jsou naladěni na stejnou notu. Naklonila
se k němu a nabídla pohled do
svého výstřihu. Do večera se zdrželi v kanceláři, pak ho pozvala
na skleničku do baru. Viděla, že
nervózně sleduje hodinky, chtěl
jít a zároveň ho to táhlo domů.
Vyzývavě se usmívala. Řekla, že
se jen trochu upraví a můžou jít.
Všimla si, jak nervózně na chodbě přechází a cosi šeptá do telefonu. Bylo jasné, že mluví s manželkou a hledá výmluvy. To ji
vzrušovalo. Byla si jista, že večer
skončí u ní. Dali si dvě skleničky,
pak celou láhev. Dotýkala se ho,
dívala se na něj, jako by byl jediný samec široko daleko. Miloš
se nejdřív potil a byl v rozpacích,
během večera se uvolnil. Začal
věřit jejímu pohledu. Z baru šli
rovnou k ní. Ohromně si noc
s Milošem užila. Překvapilo ji,
jaké výkony v její posteli ten tatík podával. Ráno si uvařila kávu
a poslala Miloše domů. Zalykal
se vděčností a zamilovaně kolem
ní kroužil. Stále ještě nechápal,
proč si ta luxusní žena zjevně
úplně jiné třídy, než na jaké dosud dosáhl, vybrala právě jeho.
Odešel domů, aby se převlékl do
práce. V hlavě měl jen Leonu. Teprve, když odemykal dveře svého
bytu, uvědomil si, že nemá pro
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svou ženu připravenou výmluvu.
Jeho manželka seděla v kuchyni
a čekala na něj. Byla uplakaná.
Začala mu vyčítat, neposlouchal
ji. Řekl, že musí zpět do práce,
v pokoji se rozbrečelo dítě. Bouchl za sebou dveřmi a šel. Cítil
výčitky svědomí, ty ale přehlušila
touha. Jeho unavená
žena, která na něj
čekala v domácím
oblečení, neučesaná
a nenalíčená s ubrečenýma očima nemohla konkurovat
Leoně. Nádherné,
vonící,
upravené
a pěstěné. Věděl, že
rodina je na prvním
místě, nemohl si ale
pomoci. Do práce
došel s pošetilým úsměvem na
rtech. Chtěl Leonu opět vidět.
Zaklepal na dveře její kanceláře.
Seděla za stolem, nádhernější
než předchozí den. Zajíkl se při
pohledu na ni. Vzpomněl si na
noc. Dívala se na něj chladně.
Stručně se zeptala, co chce. Jen
ji vidět, pozdravit. Řekla mu, ať
odejde. Už ho nechce, stačila jí
ta jedna noc. Nemá zájem. Vycouval z kanceláře. Cel den seděl
jako ve snách. Nemohl pochopit,
jak mohl takhle naletět. Když
přijel domů, čekalo ho další nemilé překvapení. Jeho žena dostala dopoledne soubor fotografií. Na všech byl on a Leona. Nazí
v posteli v pozicích, které mu
ještě teď úžily dech. Jeho žena už
neplakala. Jen mu oznámila, že
přemýšlí o rozvodu. Jen se zmohl na dotaz, kde fotografie vzala.
Doručil jí je kurýr s milým pozdravem od Leony. Letěl zpět do
práce říčný vzteky. Ta mrcha ho
svedla a jen tak se rozhodla zničit mu rodinu. Leona byla ještě
ve své kanceláři. Bez klepání k ní
vtrhnul. Zpustil na ní proud výčitek. Nechala ho mluvit, pak mu
chladně řekla, že ho nenutila, aby
s ní spal. Pokud si tak cení své rodiny, měl být věrný. Nemá zájem
o žádný rozruch ve firmě. Měl
být v klidu a mohlo vše projít.
Na scény ale není zvědavá. Stejně
musí zeštíhlit kolektiv, tak propustí jeho. Zítra může přijít jen
podepsat výpověď a dál už chodit
nemusí. Pak se od něj odvrátila
a dál studovala cosi na monitoru. Díval se na ni a nevěřil tomu,
co udělal. Už neviděl nádhernou
ženu, ale chladnou mrchu, která
ho použila a zničila. Jeho i jeho
rodinu. Měl šťastný klidný život
a teď o všechno přišel. Kvůli ní.
Té potvoře. Hlavou mu bleskly
všechny ty drby, které se nesly
firmou a kterým nikdy nevěnoval pozornost. O tom, jak Leona
střídá muže. Jak je sobecká a zajímá ji jen její vlastní potěšení.
Uvědomil si, že naletěl. Za jednu
noc zaplatil rodinným štěstím
i kariérou. Bude bez práce a ztratí ženu a děti. Popadl těžkou kovovou bustu, která stála na podstavci vedle vchodu, a vrhl se na
Leonu. Rozpřáhl se, aby ji uhodil
do hlavy. Zabiju tě, řval na ni.
Nádherná žena proti němu náhle
držela v ruce pistoli. Vystřelila.
Padl na zem, jeho tělem se šířila
palčivá bolest. Leona vstala od
stolu a přešla k němu. Tentokrát
se vše vyvíjelo ještě lépe než kdy
dřív. Miloš byl výborný. Jeho
nesmyslný útok natočila bezpečnostní kamera. Ona se jen bránila legální zbraní. Zavolala policii
a roztřeseným hlasem vylíčila, co
se stalo. Hned na to i záchranku.
Vypnula kameru a teprve pak
s chladným úsměvem přistoupila k Milošovi. Ponořila do jeho
rány prst a olízla jeho krev. Byla
víc než spokojená.
(pur)
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Problém Mostečanů
s Romy přehodil premiér
opět na své ministry
(Dokončení ze strany 1)
Důvod? Cikáni v domě.
Kromě každodenní devastace
bydlení jsou cikánské rodiny
neúměrně hlučné, extrémně
sprosté – a to i ve věku školáků
základních škol. Nemůžeme si
jít sednout na lavičku v parku,
protože se bojíme cikánských
band. V některých čtvrtích se
bojíme v noci vycházet z domu.
Staří lidé jsou častováni nadávkami tak hrubými, že je doslova
traumatizují. Jeden den uklidíte
nepořádek kolem domu a druhý
den jej tam cikáni znovu udělají,“ uvádí se v petici. Autoři petice se zároveň omlouvají slušným Romům, kteří chtějí stejně
jako oni žít v bezpečném a čistém městě. Míč je nyní opět na
straně vlády. Ministr Jiří Dienstbier, který má přijet řešit problematiku do Mostu, navštívil
nedávno kvůli stejným problémům Litvínov. Jeho jednodenní pobyt ve městě ale vyvolal
rozporuplné pocity. Ještě větší
rozpaky vyvolává jím navrhovaná Strategie romské integrace
do roku 2020. Tu kritizují nejen
politici, kteří ve svých městech
musí aktuální problémy se soužitím Romů a majority řešit, ale

dokonce na sociálních sítích
sami Romové.

Střípky ze Strategie
integrace Romů
Ve strategii mimo jiné autoři
kritizují snahu politiků o zamezení zneužívání sociálních dávek,
či podmiňování sociální pomoci
slušným chováním příjemců dávek. Strategie také nesouhlasně
zmiňuje přípravné ročníky základních škol či zvláštního příjemce sociálních dávek. Strategie
navrhuje například refundaci
školného a stravného v mateřských školách pro romské děti,
zavedení nároku na místo v mateřské škole v místě bydliště. Klade si za cíl snížit počet romských
dětí v ústavní či ochranné péči.
Navrhuje navýšit od příštího roku
finanční prostředky na dotační titul „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních
škol a studentů vyšších odborných škol“ na částku 12 mil. Kč.
Podle autorů strategie je nutné
odbourat diskriminační bariéry,
které brání Romům v přístupu
k bydlení. Vstřícnější by měl být
k Romům podle autorů strategie
také zdravotnický personál. (pur)

Kancelářské prostory
k pronájmu
V objektu Most, Bělehradská 360
nabízíme k pronájmu volnou kancelář 45 m2.
K dispozici kuchyňka, WC včetně sprchy
(ženy, muži). Objekt monitorován
kamerovým systémem, napojen na PCO,
internet k dispozici, možnost parkování na
přilehlém velkém parkovišti.

Informace: tel. 602 430 344

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

 OTÁZKA PRO...

800 136 018

Martina Kliku, krajského
radního pro sociální problematiku
Litvínov by měl být oproti Mostu už o krok dál. Má
za sebou dvě ministerské
návštěvy, které přijely petici
řešit. Jakou šanci má Most
poradit si se sociálními
problémy?
Stejnou, jako všechna
města, ve kterých jsou sociálně vyloučené lokality.
Problém se samozřejmě nevyřeší během týdne. Trvalo
několik let devastace sociálního prostředí a také náprava chce svůj čas. Jsou nutné
legislativní změny, které
pomohou a které prosazuje
také kraj. Je potřeba účelné
kombinace prevence a represe, čímž se řídí řada měst
v kraji, která naslouchají radám. Města musí využívat
veškeré nástroje, které se jim
nabízí. Žádat o dotace, spolupracovat s krajem, využívat
prostředků na veřejně prospěšnou práci či společensky
účelná místa. Litvínov má
sice oproti Mostu pomyslný
náskok, ale zatím žádnou
aktivitu v tomto směru nepředvedl. Například o dotaci
na asistenty prevence kriminality město ještě nepožádalo. Přitom právě asistenti
prevence kriminality jsou
důležitým článkem v sociální práci. Není možné předpokládat, že za město vyřeší
problém kraj nebo stát a jen
čekat, kdo se „postará“ a pošle peníze. Hlavní odpovědnost je na městech.

Mostecký paddock ovládne
sto drifterských speciálů
MOST - Pod kapotou přes 500 koní, kvílení brzd, kouř a všudypřítomná vůně spálených pneumatik. To jsou závody v řízeném smyku,
tedy driftu. Neskutečná podívaná, která nenechá nikoho na pochybách, že drift není jen jízda, která se musí opravdu umět, ale také
životní styl.
Do Mostu se sjedou 13. – 14.
června ti nejlepší drifteři, aby
si zde na The Most European
DRIFT Festival změřili nejen

své síly, ale předvedli, co s autem umí. „Připravené jsou dvě
driftovací tratě, sprint na cílové
rovině a Night Tuning,“ prozradila manažerka Autodromu
Most Veronika Raková.
The Most European DRIFT
Festival na Autodromu Most
představuje druhou největší akci v letošním roce. Czech
Drift Series je Mezinárodní
mistrovství České republiky, kterého se účastní drifteři
z Čech, Slovenska, Polska, Německa, Maďarska ale i Holandska, Ruska nebo Anglie. Podle
jednoho z hlavních organizátorů a promotéra Aleše Síly
se jedná doslova o mega akci.
„Závod v takovém rozsahu jsme
plánovali s ředitelem závodního okruhu v Mostě Michalem
Markem téměř rok a půl. Při
loňském závodě jsme vyzkoušeli

dvě tratě a logistiku všech účastníků.“
Závody budou výjimečné
i tím, že diváci budou mít co
největší kontakt s jezdci. „Bezpečnost je sice na prvním místě,
ale naštěstí, když drifter udělá
chybu, tak se přetočí a skončí maximálně v kačírku. Právě
proto máme výjimku od ředitele
okruhu a můžeme pustit diváky
doprostřed okruhu, aby byli co
nejblíže drifterům,“ prozradil
Aleš Síla.
Akce trvá dva dny a již v pátek
je možné si zajistit místo přímo
v areálu. Vstupenky jsou v předprodeji na webových stránkách
Autodromu Most. Doprovodný
program bude probíhat na také
na polygonu. „Testovací jízdy
zde bude mít ŠKODA, návštěvníci si mohou vyzkoušet Taxi jízdu Drift nebo si driftování sami
vyzkoušet,“ upřesnila Veronika
Raková. Samozřejmostí bude
otevřená motokárová dráha, jízda na čtyřkolkách nebo pro děti
dopravní hřiště.
(nov)
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Petr Fiala: Mostecká nemocnice
není žádná Popelka
MOST -Mostecká nemocnice už si po čtyřiceti letech říkala o zásadní
rekonstrukci. Její dříve vynikající pověst pomalu brala za své, protože pacienti jsou jen lidé a dají na první dojem. A ten nebyl v mostecké nemocnici nejlepší. Stav budov i vybavení oddělení, které
návštěvníci i pacienti nejvíce vnímají, měly k modernímu zdravotnickému zařízení na míle daleko. Nyní se ale stav mění k lepšímu.
Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., Petr Fiala je přesvědčen, že
v Mostě bude opět nemocnice, kterou budou pacienti vyhledávat
nejen kvůli skvělým lékařům a vstřícnému zdravotnickému personálu, ale také kvůli příjemnému prostředí a modernímu vybavení.
Zeptali jsme se ho proto, jak to chce dokázat a co vše v Mostě hodlá
změnit.
Mostecká nemocnice v současné době prochází rekonstrukcí. Zatepluje se a vyměňují okna. Před touto investicí
ale platila v očích veřejnosti
mostecká nemocnice v rodině
Krajské zdravotní za Popelku.
Dokonce v minulém volebním období vznikla i iniciativa mosteckých politiků na
převzetí mostecké nemocnice
pod křídla města. Nyní plynou
do nemocnice v Mostě desítky
miliónů korun. Znamená to,
že si vedení Krajské zdravotní
uvědomilo, jak špatně na tom

statkem některých odborníků se
potýkáme ve všech pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.
Zahraniční lékaři tu jsou proto,
že chybí čeští odborníci. Pokud
je to lékař, který je v České republice jen přechodně a míří
dál na Západ, pak nemá zájem
o začlenění a jazyk se nenaučí.
Jsou ale i zahraniční lékaři, kteří
studovali na českých lékařských
fakultách. Ti problémy se začleněním nemají. Obecně je nutno říci, že s problémem odlivu
českých lékařů do zahraničí by
si mělo poradit ministerstvo

Petr Fiala
mladé lékaře a snažíme se je
také získat. V případě mostecké nemocnice doufáme v to, že
příjemné a moderní prostředí
přiláká zdravotníky, kterým se
bude v mostecké nemocnici příjemně pracovat. Nesázíme ale
jen na to, že vzhled nemocnice
a pracovní podmínky ovlivní
rozhodování lékařů. Vyhlásili
jsme stipendijní program pro
studenty lékařských fakult a další zdravotníky fakulty Univerzity Karlovy. Od čtvrtého ročníku mohou získat od Krajské

Vzhled mostecké nemocnice se mění.
v posledních letech mostecká
nemocnice byla?
Mostecká nemocnice má
pevné místo v páteřní struktuře
Krajské zdravotní, a.s. Podařilo se získat 150 miliónů korun
z ROP Severozápad právě pro
mosteckou nemocnici. To je
jasný signál pro veřejnost, jak
to s nemocnicí v Mostě myslíme. Chceme, aby mostecká
nemocnice byla příjemným
místem pro pacienty a vhodným a lákavým pracovištěm
pro lékaře. Celá nemocnice je
nyní zateplována, vyměňujeme
okna, probíhá rekonstrukce výtahů a sociálních zařízení. Od
Vršanské uhelné, a.s. jsme získali dotaci 4,2 miliónu korun na
rekonstrukci porodnice, která se
provádí současně s rekonstrukcí
celé nemocnice. Ještě není zdaleka hotovo a už máme pozitivní
ohlasy na nový vzhled budov.
Vzhled nemocnice a úspora
energií je určitě důležitá, ale
není důležité i personální zajištění nemocnice? Aby se pacienti nesetkávali s lékaři, kteří
jim ani nerozumí, protože nemluví dobře česky?
Nedostatek kvalifikovaných
lékařů je obecným jevem českého zdravotnictví, který se
nevyhýbá ani naší nemocnici.
Je třeba s tím počítat. S nedo-

zdravotnictví. Mohly by se zkrátit lhůty na získání specializací
a atestací. Legislativa by měla
tyto lhůty upravit na evropský
průměr. Lékař v nemocnici na
západ od našich hranic může
mít paradoxně mnohem rych-

zdravotní, a.s. 70 tis. Kč ročně
plus dalších 50 tis. Kč od Ústeckého kraje, pokud budou po
ukončení studia pracovat v nemocnicích Krajské zdravotní,
a.s. V současné době máme 31
stipendistů. Od roku 2009 na-

Operační sál mostecké
nemocnice.

lejší profesní růst než doma
v České republice.
Znamená to, že necháváte
tento problém na státu a zatím
se tím, že nemocnicím chybí
odborníci, nezabýváte?
To rozhodně ne. Chceme pro
naše nemocnice kvalifikované

stoupilo do Krajské zdravotní,
a.s., 82 mladých lékařů z našeho
stipendijního programu.
Návštěvníci mostecké nemocnice, ať už pacienti nebo
příbuzní hospitalizovaných,
si právem stěžují na kapacitu
parkovišť u nemocnice. Často

je zaparkovat prostě nemožné. Budete řešit i tuto ne právě pozitivní stránku mostecké
nemocnice?
Víme o tomto problému
a chceme ho řešit ve spolupráci
s vedením Mostu. Právě proto
chceme na parkování spolupracovat.
Mostecká porodnice patřila
mezi nejlepší zařízení svého
druhu. Vyhlášené zůstává perinatologické centrum. Samotná
porodnice ale na oblibě ztrácí.
Budoucí maminky hledají porodnici v jiných městech. Nelíbí se jim prostředí v Mostě.
Změní se to po rekonstrukci,
kterou nyní za peníze těžařů
plánujete?
Já osobně mohu uvést opačné případy, kdy ženy z jiných
měst vyhledaly porodnici
v Mostě. Hlavním důvodem je
velmi vstřícný a profesionální
přístup zdravotnického personálu. A samozřejmě vyhlášené
perinatologické centrum pod
vedením primáře Jiřího Biolka.
I když samozřejmě prostředí
porodnice zasloužilo výrazné
zlepšení. Porodnice v Mostě
existuje v podstatě v původním
stavu už čtyřicet let. Jiné porodnice nabízí rodičkám příjemnější prostředí. To se ale nyní
změní. V rámci rekonstrukce
bude provedena optimalizace
dispozičního uspořádání. Ve
vstupní části vznikne odbavovací filtr pro zdravotní personál
i nastávající otce - doprovod
rodiček. Zde budou zajištěny
převlékací kabiny, sociální zařízení a sprchy. V zádveří bude
umístěna čekárna pro otce,
vstup do porodní části oddělení bude zajištěn automatickými
dveřmi. V lůžkové části před
porodními sály budou rozšířena stávající sociální zařízení.
Rekonstrukcí projdou všechny svislé i vodorovné povrchy,
budou osazeny nové zařizovací
předměty – umyvadla se samočisticím povrchem, klozety, sprchové vaničky s protiskluzovou
úpravou. Budou osazeny nové
interiérové dveře, okna již byla
vyměněna v rámci probíhající
rekonstrukce nemocnice. Veškeré instalační rozvody budou
vyměněny za nové, bude nainstalována samostatná vzduchotechnická jednotka pro úpravu
kvality vzduchu, s možností
regulace průtoku vzduchu. Na
operačním sále bude zřízena soustava IT s oddělovacím
transformátorem, na všech
sálech bude položena elektrostaticky vodivá podlaha. Na
operačním sále bude instalován
speciální stropní podhled s antibakteriální úpravou do čistých
prostor a osazena tři výkonná
operační svítidla.
Porodnice po rekonstrukci
bude odpovídat moderním
standardům, stejný zásah by
si ale zasloužilo také oddělení
šestinedělí. Myslíte i na pohodlí a komfort matek s dětmi
po porodu?
Samozřejmě i oddělení šestinedělí potřebuje rekonstrukci.
Zatím, stejně jako celá nemocnice, dostane nová okna. Mohu
přislíbit, že budeme jednat o získání finančních prostředků na
rekonstrukci i tohoto oddělení.
Není vyloučeno, že se bude jednat o další spolupráci s těžební
společností, která už mostecké
porodnici pomohla. Nevylučuji ale ani financování ze strany
Krajské zdravotní, a.s.
(pur)

Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!
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Zavolejte nám a dozvíte se více

7

8

zpravodajství

22. květen 2015

K sedmdesátinám dostane
gymnázium hřiště, kanalizaci a fasádu
LITVÍNOV – Litvínovské gymnázium T. G. Masaryka prochází zásadními změnami. U školy vzniká nový multifunkční sportovní areál,
bude se rekonstruovat kanalizace a škola dostane novou fasádu.
O novinkách ve škole i o výsledcích přijímacích zkoušek jsme si povídali s ředitelem školy Janem Novákem.

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

Požadujeme:

- 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
- bilancování v oblasti životního prostředí
- jednání s orgány státní správy

Nabízíme:

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

Nástup:

3. - 4. čtvrtletí roku 2015

V případě zájmu zašlete Váš profesní životopis na následující kontakt:
sona_blechova@siad.eu, mob: 725 800 474

Je nemožné si nevšimnout
stavebního ruchu kolem školy.
Už několik měsíců se pracuje na novém multifunkčním
sportovním areálu, jak jsou
práce daleko a kdy bude hotovo?
Multifunkční hřiště je právě
ve fázi vášnivého zrodu a já jsem
tomu velmi rád. Hřiště jsme
zoufale potřebovali. Výuka tělesné výchovy probíhala v jedné
staré tělocvičně, což je pro gymnázium opravdu málo. Kromě
nového hřiště, které vyhovuje
nárokům ve všech směrech,
získáme prostor také v zrekonstruované Sokolovně. Ta těsně
sousedí s gymnáziem a my si
tam pronajmeme cvičební sál.
Stavební práce na hřišti se mírně zkomplikovaly kvůli přeložce
inženýrských sítí, už je ale vše
vyřešeno a staví se dál. V současné době jsou už postaveny
šatny. To je další výhoda nového
sportovního areálu. Zázemí se
šatnami, teplou vodou a sklady.
Hřiště bude mít umělý povrch
vhodný pro všechny míčové hry
a atletický ovál. Původně jsme
chtěli oplotit i workoutové hřiště v zámeckém parku, ale nakonec jsme se rozhodli oplocením
toto hřiště obejít. Je často využívané veřejností a byla by škoda
schovávat ho za plot. Jsem také
spokojen s tím, že naše víceúčelové hřiště nenarušuje vzhled
zámeckého parku. Hotovo by
mělo být během prázdnin. Už tu
plánuji zahájit nový školní rok.
Na
posledním
jednání
schválili krajští zastupitelé
pro litvínovské gymnázium
čtrnáct miliónů korun na rekonstrukci kanalizace. Kdy se
začnou dělat tyto práce?
V nejbližší době zahájíme
sanaci suterénních prostor.
Bude to náročnější na organizaci, v suterénu máme jednak
všechny šatny, ale také hudebnu, laboratoř fyziky a jazyků.
Součástí akce bude obkopání
celého objektu, vysušení zdí, re-

konstrukce kanalizace, septiků,
čerpadla a napojení na městskou kanalizaci. Zdi v suterénu
budou zbaveny plísně, vybuduje
se tu nové sociální zařízení. To
nemáme šanci zvládnout během
prázdnin, předpokládám proto,
že budeme pokračovat i v novém školním roce.
Na tuto pro školu zásadní
rekonstrukci by měla navázat
nová fasáda. Ta bude kdy?
Doufám, že do dvou let.
Chtěli bychom mít vše hotovo
v předjaří 2017, kdy slaví gymnázium 70 let své existence.
V posledních letech stále
střední školy bojují o studenty,
jak je na tom z pohledu zájmu

Kromě hřiště bude mít letos gymnázium také
nový zabezpečovací systém za 140 tisíc korun
od města Litvínova.
osvědčilo. Je také zajímavé, jak
se mění skladba dětí ze základních škol. V minulých letech
jsme přijímali nejvíce dětí z jazykové školy. Ty byly nejlépe
připraveny. V letošním roce
to byly čtyři děti z mezibořské

na gymnázia v sousedních městech, zejména do Teplic.
Letošní maturitní zkouška
z matematiky byla údajně těžká a nesupělo v ní více studentů než v předchozích letech.
Jak vnímáte matematiku vy?

Ředitel gymnázia Jan Novák
říká, že nové hřiště posune
výuku tělesné výchovy o dvě
stě procent.

studentů litvínovské gymnázium?
Na nezájem si nestěžujeme.
V letošním roce se k přijímacímu řízení do primy přihlásilo
52 dětí, otevíráme jednu třídu
pro 30 dětí. Věřím, že to budou
stejně chytré a hodné děti jako
jsou ty, co letos končí. Osmileté gymnázium se nám velmi

základní školy a pak ze všech
litvínovských škol rovnoměrně,
žádná škola nevyčnívá. Všechny
děti, které přišly k přijímacímu
řízení, byly dobře připraveny.
Ke čtyřletému studiu se hlásilo 40 studentů, přijali jsme 20
a otevíráme jednu třídu. Letos
poprvé jsem zaznamenal, že se
děti z Litvínova hlásí ke studiu

Nejsem matematikář, ale z pohledu ředitele školy vidím, že je
obecně odklon studentů od matematiky. Pro studenty gymnázia
ale maturitní zkouška z matematiky těžká nebyla. Někteří naši
studenti si dokonce vybrali i matematiku plus, což jim umožní
přijetí na technické obory bez
přijímacích zkoušek.
(pur)

region

22. květen 2015

9

Těžaři pomáhají
mezibořským dětem
s cizími jazyky
MEZIBOŘÍ – Moderní digitální jazykovou laboratoř mají nově k dispozici žáci mezibořské základní školy. Učebnu, která posouvá výuku
jazyků do zcela nové dimenze, pořídila škola díky projektu Vršanské
uhelné, a.s. Chytré hlavy pro Sever. V loňském ročníku získala škola
z grantu 300 tis. Kč.
V podobných jazykových
laboratořích, jakou mají nyní
v Meziboří, se učí cizí jazyk
děti po celém světě. Díky moderní technologii se děti na
výuku více soustředí, baví je
a hodina v jazykové laboratoři
jim dá mnohem více než běžná
vyučovací hodina v normální

třídě. „Jazyková laboratoř je
jedna z posledních věcí, která
nám ve škole k naprosté spokojenosti chyběla. Výuka jazyků se
významně zlepší. Za to Vršanské
uhelné velmi děkujeme. Učebna
vyšla na 770 tisíc korun. Poděkování patří také zřizovateli
školy, městu Meziboří, které nás

hýčká a podporuje a díky němuž
jsme mohli doplatit 470 tisíc
korun,“ uvedl ředitel školy Jan
Peška. Slavnostního otevření
nové učebny se zúčastnil také
starosta města Petr Červenka.
„Považuji naši mezibořskou
školu za jednu z nejlepších základních škol v celém kraji. Vršanskou uhelnou vnímám jako
dobrého a stabilního partnera.
Za všechno, co pro naši školu
děláte, vám patří poděkování,“
obrátil se starosta na zástupce
Vršanské uhelné, technického

Výuku v nové učebně si na vlastní
uši vyzkoušel i starosta Meziboří
Petr Červenka (vpředu).
ředitele Petra Procházku. Ředitel školy ještě připomněl che-

Šek slavnostně předali řediteli školy
Janu Peškovi (uprostřed) vedoucí
regionální komunikace Vršanské
uhelné Liběna Novotná a technický
ředitel společnosti Petr Procházka.

mickou laboratoř, kterou škola
díky Chytrým hlavám otevírala
v loňském roce. „Chytré hlavy
jsou už tradiční projekt Vršanské uhelné, a.s. Cílem je dostat
do škol pomůcky, aby byla výuka
lepší a kvalitnější. Ve vzdělání je
budoucnost. Sám jsem jako dítě
do této školy chodil. Přál bych
škole, aby učebna jazyků dobře
sloužila a dětem se líbila,“ uvedl Petr Procházka. V ukázkové
hodině si všichni na vlastní
kůži vyzkoušeli, jaká změna
bude výuka v nové laboratoři
pro žáky školy. Multifunkční
vybavení laboratoře dává vyučujícímu mnoho možností, jak
se žáky pracovat. Všichni žáci
mají během vyučování na uších
sluchátka. Komunikovat mohou buďto jen s učitelem, nebo
se spolužákem nebo všichni
mezi sebou. Jejich jazykový
projev může učitel nahrávat
a pouštět jako zpětnou vazbu
žákům do sluchátek. Díky sluchátkům odpadá také ostych
mluvit hlasitě před spolužáky.

K zadaným úkolům mohou
mít žáci přístup díky internetu
i mimo učebnu, mohou používat tablety, počítače i chytré telefony. „Jazyková laboratoř nabízí obrovskou škálu možností
pro žáky i učitele. Velmi si cením
její multifunkčnosti i toho, že
učitelé mohou sdílet své postupy
a příspěvky v komunitě dalších
pedagogů,“ říká o učebně lektorka Veronika Biskupová. Jazyková laboratoř v mezibořské
základní škole je už sedmnáctá
nová učebna, kterou Vršanská
uhelná, a.s. v rámci Chytrých
hlav pro Sever předala. Kromě
toho dalších deset učeben v regionu pomohla zmodernizovat. Letos byl vyhlášen už šestý
ročník. Podání přihlášek základních, středních i vysokých
škol bylo uzavřeno 14. května.
„Naše škola si i letos podala žádost a věříme, že můžeme opět
uspět. Tentokrát žádáme dotaci
na moderní pomůcky pro zeměpis, chemii a přírodopis,“ uzavřel ředitel školy.
(pur)
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

Knihkupectví u Knihomila

24. 5. 2015 od 17 hodin SLAVNOSTNÍ KONCERT K 35. VÝROČÍ PERMONÍČKU
Slavnostní koncert k 35. výročí dětského pěveckého sboru Permoníček a k 20. výročí
sboru Čměláček Žatec.

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

25. 5. 2015 od 19 hodin HVĚZDA NA VRBĚ (derniéra)
Známý retro muzikál na prknech Městského divadla v Mostě. Příběh snu o svobodě,
který přerušil vpád sovětských vojsk. Muzikál o šedesátých letech, o lásce a mládí, plný
známých hitů, humoru a laskavé nostalgie.
26. 5. 2015 od 19 hodin DOKONALÁ SVATBA
Svatba. Prastarý symbolický rituál. Bill si chce vzít Ráchel, Ráchel se touží provdat za
Billa. Cesta k dokonalé svatbě se ale výrazně zkomplikuje ve chvíli, kdy se Bill, po veselém loučení se svobodou, probudí vedle cizí ženské...

NOVINKY
Pomsta – Child L.
Šestý zánik – Rollins J.
Oldřich z Chlumu – Vondruška V.
Druhý břeh – Kornerová H.
Nenasytná – Day S.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
23. 5. 2015 od 10 hodin POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselé příhody známých zvířecích postaviček, tak jak je vylíčil ve své knize slavný český
spisovatel.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Levně a chutně vaříme s Novou
Toulavá kamera 20
Zpátky ve hře – Viewegh M.
Vila na Sadové – Sklář R.
Tajemství Českého středohoří – Svoboda J.

CITADELA LITVÍNOV
25. 5. 2015 od 19 hodin divadelní představení Divadla na Vinohradech VSTUPTE!
Zvítězí profesionalita nad nevraživostí? Podaří se jim comeback? Dva komici, kteří celou
kariéru bavili společně publikum, jež je vnímá pouze jako dvojici, nikoli jako dvě rozdílné
osobnosti, se vzájemně hluboce lidsky nesnášejí. Hrají: Tomáš Töpfer, Viktor Preiss a
další...

ROZPIS NOVINEK

26. 5. 2015 od 19. hodin VLÁĎA HRON a jeho hvězdy, které nehasnou.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
27. 5. 2015 od 19. hodin SBOROVNA
Původní česká komedie Jaromíra Břehového, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učňovského sboru. Hrají Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina
Kornová, Monika Fialková, Petra Jindrová, Hana Tunová a Zdeněk Havlas. Režie Pavel
Trávníček.
28. 5. 215 od 9.30 hod. MUZIKÁL Z PALOUKU
Pohádka Jany Galinové a Jana Turka inspirovaná slavnými brouky - šikovným Ferdou a
nešikovným Pytlíkem z knížek Ondřeje Sekory, tentokrát v muzikálovém provedení. V režii
a choreograﬁi Lenky Lavičkové hraje celé Docela velké divadlo.

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ LITVÍNOV
23. 5. 2015 od 14 hodin HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA sběratele Miloše Štěpána
Promítání ﬁlmu Město Most v Československu (r. 1970), ve kterém jsou vidět náměstí,
obchody, ulice a kostely, které už neexistují, záběry na odstřel budov a pokračující těžba
uhlí. Ke zhlédnutí bude i diaprojekce starých fotograﬁí Litvínova z let 1910-1970.

Snadno se naverbuje deset
tisíc vojínů, obtížně se hledá
(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 19/20: „SIROTEK“
Výherci: Ladislav Procházka (Most), Jana Škuthanová (Most), Martina Řehořková (Most)

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

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■ Prodám kruhový bazén AZURO 400 DL, s příslušenstvím. Průměr 3,6 metru, hloubka 110 cm, je
cca 40 cm zapuštěn v zemi. Nutná
demontáž v zahrádkářské kolonii
pod kurtama v Mostě. Cena 8 000
Kč. Telefon: 737 106 868
■ Prodám hlavolamy – levně,
koupím konferenční stolek, sedačku, stěnu – jen zachovalé. Děkuji.
Telefon: 720 618 359
■ Nabízím stepper s posilovací
gumou, nastavitelná zátěž, nosnost 100 kg, model Insportline, PC
– 2 200 Kč nyní 1 000 Kč. Telefon:
724 126 835
■ 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

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

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

SEZNÁMENÍ

Arco truhlářství s. r. o.

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

■ Pro přítele 69, seznámení s
vlastním bytem, bez závazků, řidičský průkaz vítán – není podmínkou. Telefon: 607 656 863
■ Hledám přítelkyni, nekuřačku,
60-70 let, Most, která má ráda přírodu a už nechce jen vysedávat na

lavičkách, kavárnách či trávit čas
u počítače. Telefon: 606 106 292 –
uvidíme
■ 51letý hledá pro život partnerku, jen vážně. Mám dvě dcery 16
a 13 let. Do 51 let. Jsem z Kladna.
Telefon: 723 591 974
■ Hledám kamaráda na vše hezké, přírodu a kulturu, občas pivečko, špacír, kino a divadlo, vše hezké, co k životu patří. Ozvi se, já 38
let, Most a okolí. Telefon: 792 206
397. SMS
■ Rozvedený, bezdětný, nekuřák, 62/164/72, hledá hodnou
ženu z Mostu a okolí, vážný vztah.
Telefon: 723 848 025
■ Osamělý 58/170, rozvedený,
nekuřák, hledá touto cestou paní
do 55 let (rozvedenou/vdanou),
pro trvalý vztah, jen vážně. Nejlépe Mo, Cv, Tp a okolí. Jen SMS: 792
561 063
■ K občasným schůzkám hledá
paní 75/170 z Mostu pána z MosPronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

tu, nekuřáka, abstinenta. Telefon:
731 389 028
■ 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

Pomsta
Nemusíme vždy pykat za své dávné
viny. Tento úděl může být přenesen
na naše bližní.
Michael Flynn je nedotknutelný. Ve
světě, kde vládne síla, peníze a násilí,
dosáhl všeho, co kdy chtěl. Svému
impériu vládne železnou rukou a
nikdo nepochybuje, že se stane novým vládcem londýnského podsvětí.
Michael je zkrátka muž, ze kterého si
nikdo nechce udělat nepřítele.
Neměla by se o to pokoušet ani jeho
dcera Jessie. Zhýčkaná dívka bývala
otcovou pýchou, ale teď dělá vše pro
to, aby se za ni musel stydět. Neuváženě hřeší na vlastní krásu i otcovo
postavení, čímž dává v sázku roky
budovanou pověst celé rodiny.
Než však stačí Michael zakročit, kdosi Jessii unese. Zatímco dívka tráví
nekonečné dny v temné kobce, její
otec marně čeká na telefonát, kterým ho pachatel požádá o výkupné.
Žádná taková žádost však nepřichází
a Michael pochopí, že únos dcery se
týká jeho osobně – a že únosce nestojí o výkupné, ale o pomstu.

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

vlek. Most. Telefon:

607 656 863

■ Koupím servo pumpu na Fabii
1.4, rok výroby 2011, levněji, třeba
z auta po bouračce. Telefon: 723
710 385

region

22. květen 2015

11

Akademici chtějí zkoumat
zdraví lidí na Mostecku
LITVÍNOV – Akademie věd ČR a město Litvínov uspořádaly v Litvínově seminář na téma Těžba a zdraví. Akademici během semináře
upozorňovali na vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. Vycházeli přitom ze studie, která na Teplicku probíhala v letech
1991 až 1996. Podle spoluautora tehdejší studie Radima Šráma by
bylo vhodné znovu zrealizovat podobnou studii, která by analyzovala současnou zátěž populace v pánevních oblastech. Stát by vyšla
na desítky miliónů korun a výsledky by byly známy nejdříve do tří
let.

Ilustrační foto.

Waldorfská školka je
o úctě, ne o „chočení“
LITVÍNOV – V Litvínově vzniká první waldorfská mateřská škola v Ústeckém kraji. Smyslem mateřské školy tohoto typu je úcta
k dětem, respekt a prohlubování jejich dovedností a darů. Vznikla
z podnětu Krušnohorské waldorfské iniciativy. Časem by se měla
přidat i základní škola stejného typu, kde by děti z mateřské školy
mohly pokračovat ve vzdělávání.
Waldorfská mateřská škola Jeřabina bude fungovat od
září v přístavku u hamerské
základní školy. „Toto místo jsme
vybrali, protože je u lesa a jedná se o klidnou část města. Pro
waldorfskou školu ideální,“ prozradila ředitelka školky Leona
Gergelová. Kapacita mateřské
školy je dvacet pět dětí v jedné
smíšené třídě ve věku od 3 do
6 let. „Děti budou sice v jedné
třídě společně, ale na aktivity je budeme dělit do skupin.

A to ne podle věku, ale podle
zájmu,“ doplnila Leona Gergelová. Jeřabinka je podle slov
její ředitelky první waldorfskou
mateřskou školou v Ústeckém
kraji. Pro litvínovské rodiče je
to možnost, jak své děti svěřit
pedagogům s jiným pohledem
na výchovu a výuku. „Je to pedagogika s úctou k dětem, žádné
‚chočení‘. Dítě žije v řádu, ale
respektujeme a prohlubujeme
jeho dary. Děti u nás žijí v harmonii, nejdůležitější je, aby

byly šťastné,“ popisuje filozofii
školky Leona Gergelová. Svým
charakterem by měla mateřská
školka a zahrada časem vytvořit centrum komunitního
setkávání jak pro rodiče dětí,
tak pro účastníky slavností
v průběhu roku, ale také pro
školní děti, které se prostřednictvím takových setkání mohou vracet na místa, která mají
spojena s prožitkem raného
dětství. Pro rodiče dětí by se
měla školka a v ní pořádané
akce stát poznatkovou základnou pro rozvíjení vlastních výchovných stylů a v neposlední
řadě možností vyzkoušet nové
směry osobního rozvoje. Zápis
do mateřské školy Jeřabinka se
koná 12. a 13. června.
(pur)

Výzkumný program, který
navrhuje provést Radim Šrám,
by měl analyzovat, jak se liší
zátěž současné populace v pánevních oblastech ve srovnání s lidmi žijícími v relativně
nezatížených jižních Čechách.
Tvořen by měl být devíti projekty. Mimo jiné by měl monitorovat ovzduší, zejména
polétavé částice prachu a SO2,
které v roce 1996 představovaly
v pánevních oblastech největší problém. V sedmdesáti pěti
procentech byly způsobeny lokálními topeništi. Po naplnění
přísnějších emisních limitů
v roce 1996 bylo zaznamenáno
strmé snížení koncentrací těchto škodlivin. Mezi další projekty navrhovaného výzkumného
programu patří například stu-

die nemocnosti dětí, ovlivnění novorozenců prostředím,
přenos genetického poškození
mezi generacemi, vývoj úmrtnosti a sociologická studie.
Právě sociální prostředí může
podle některých akademiků
vedle přímých vlivů znečištění ovzduší výrazně ovlivňovat
zdravotní stav populace. „V pánevní oblasti působí na člověka
daleko více stresorů, než v jiných
částech země. V otevřených povrchových dolech je 24 hodin nepřetržitý hluk způsobený těžbou.
To lidskému organismu nepřispívá. Na dně povrchových lomů
je také mnohem větší prašnost.
To se kombinuje se sociálními
stresory, které rovněž nepříznivě
ovlivňují zdravotní stav populace. V regionu je slabé zastou-

pení vzdělanosti, stěhují se sem
sociálně slabí. Zdraví populace
ovlivňují zlozvyky související se
skladbou obyvatel,“ upozornil
na další aspekt ovlivňující zdraví, na který bude ve výzkumném
programu přihlíženo, bývalý
náměstek ministra životního
prostředí Martin Říha, který za
svého působení na ministerstvu
pomohl těžební limity prosadit.
„Získané výsledky budou mít
i obecnější platnost, než jen čistě
regionální. Novým poznatkem
bude, zda existuje nebo nikoliv
adaptace na dlouhodobé znečištění ovzduší a jak ovlivňuje
zdravotní stav dětí, jejichž rodiče byli znečištěným ovzduším
zatíženi po desetiletí. Budou získány objektivní informace o rozdílech ve spektru a závažnosti
zdravotního poškození populace
v pánevní oblasti a v kontrolní
oblasti v jižních Čechách. Cílem je doporučit preventivní
opatření,“ uvedl Radim Šrám.
Zároveň ale poukázal na to, že
podobný výzkumný program
už měla vláda schválit dávno
a že výsledky budou známy až
za několik let.
(pur)

Akademik Radim Šrám
připravuje studii dopadů
znečištění ovzduší na
obyvatele pánevních
oblastí.

Úřad práce nabízí kurzy i
příspěvky pro podnikatele
ÚSTECKÝ KRAJ - Úřad práce nabízí nezaměstnaným řadu zajímavých projektů. Díky nim mají větší šanci najít vhodné zaměstnání a
zapojit se do pracovního procesu.
Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II například podporuje zaměstnavatele. Cílem
projektu je umožnit vybraným
podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, a to
po dobu jejich vzdělávání. Pro
mladé lidi, kteří mají minimální zkušenost, je určen projekt
Odborné praxe pro mladé do
30 let v Ústeckém kraji. „Projekt
poskytuje těmto lidem odborné
dovednosti a znalosti pro výkon
konkrétní profese realizované
formou praxe u zaměstnavatele
a pomáhá tak začlenit mladé lidi
na trh práce,“ říká Michal Tuček
z krajského úřadu práce.
Práce pro každého v Ústeckém kraji pomáhá zase nezaměstnaným se základním vzděláním nebo kvalifikací, kterou
již nemůžou uplatnit na trhu
práce. Mezi další projekty patří
263x372_Homer_krivky.indd 1

01.09.14 11:06

Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje. „Cílem je pomoci
lidem z těchto lokalit například
individuálním a skupinovým
poradenstvím, motivace a aktivizace, rekvalifikace, pracovní asistence včetně doprovodů na pra-

Ilustrační foto.

covní pohovory, zprostředkování
podporovaného zaměstnání s využitím pracovní asistence ještě po
dobu několika prvních týdnů na
novém pracovišti,“ uvedl ještě
Michal Tuček. Restart na druhou v Ústeckém kraji má zase
pomoci zaměstnancům, kterým
hrozí ztráta zaměstnání, nebo
jsou již ve výpovědní lhůtě.
(sol)
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Festival Barevný region aneb
Setkání národnostních menšin
Soutěž o vstupenky na koncert Ondřeje Havelky: Kolik hudebníků tvoří
orchestr Melody Makers?
Odpovědi zasílejte na 737 261 941.

ÚSTECKÝ KRAJ - První ročník festivalu Barevný region se uskutečnil v pátek 15. května odpoledne na Lidickém náměstí v Ústí nad
Labem. Stovkám návštěvníků se představily národnostní menšiny
z Ústeckého kraje, nechyběla hudba, tanec a ochutnávky světové
gastronomie. Akci připravil Výbor pro národnostní menšiny Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka.
Ústecká veřejnost se mohla
blíže seznámit s národnostními menšinami z Vietnamu,
Maďarska, Ruska, Slovenska,
Bulharska i s židovskou a romskou komunitou. „Náš kraj je
pestrý nejen co do složení průmyslu a přírodních i kulturních
památek, ale též národnostní
skladbou. Soužití s národnostními menšinami vnímám jako
obohacení kultury a celkové

kvality života v našem kraji.
Jsem rád, že toto setkání přispívá k lepšímu vzájemnému
poznání různých kultur a je
známkou dobrého soužití všech
národností v našem regionu,“
řekl hejtman Oldřich Bubeníček.
V průběhu bohatého programu se návštěvníkům festivalu
představil například bulharský
lidový hudební soubor, maďarská i slovenská cimbálovka,
taneční vystoupení předvedli
Vietnamci, zazněly židovské
i cikánské písně. Stánky jednotlivých národností nabídly řadu
regionálních specialit, jako maďarský guláš, slovenské sýry, košer vína, vietnamskou kuchyni
a mnoho dalšího.
Na festival Barevný region
dorazil i bulharský velvyslanec
Latchezar Petkov, zástupci dalších ambasád, krajští i městští
zastupitelé a představitelé uskupení národnostních menšin
v kraji.
„Každý z přítomných národů
dnes zřejmě oslovil svá božstva,
aby našemu setkání přálo pěkné
počasí. A opravdu se to vyplnilo,“
komentoval slunečnou pohodu
představitel teplické Židovské
obce Oldřich Látal.
Převzato z www.kr-ustecký.cz

Lidické náměstí hrálo všemi barvami a nabídlo
všehochuť umění i regionálních dobrot.

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

Hejtman Oldřich Bubeníček
s předsedou Židovské obce
Teplice Oldřichem Látalem.

inzerce
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Parní vlak a otevřená hráz
přilákaly tisíce turistů
MOSTECKO – Zahájení turistické sezóny v Krušných horách spojené
s jízdou historického parního vlaku na Moldavu a otevřením hráze
přehrady Fláje přilákalo tisíce turistů. Podařilo se i počasí. Součástí
akce byla inaugurace poštovní známky s tématikou Moldavské horské dráhy.
Akci pořádal Českojiřetínský spolek společně s Destinační agenturou Krušné hory,
Ústeckým krajem a dalšími
partnery Klubem přátel krušnohorské železnice, Přáteli
historie Litvínovska a Historickým domovským spolkem
z německého Rechenbergu.
Nápad vydat poštovní známku
s tématikou moldavské dráhy
podpořila všechna města a obce
podél trati, Ústecký kraj i ně-

mecké velvyslanectví v Praze.
„Moldavská trať má nespočet
příznivců. Výročí dráhy, po které
se v 50. letech minulého století
dopravoval materiál na stavbu
flájské přehrady, bylo spojeno
se dnem otevřených dveří právě
na Vodním díle Fláje,“ říká Petr
Fišer z Českojiřetínského spolku. I tentokrát otevřená hráz
přilákala tisíce turistů. S Rokem
moldavské dráhy je spojena
také dětská výtvarná soutěž.

Destinační agentura Krušné hory vydává při příležitosti
Roku moldavské dráhy turistickou brožuru o historii Moldavské horské dráhy spojenou
s turistickým okruhem vázaným na jednotlivé železniční
zastávky moldavské dráhy. Součástí materiálu je také turistický
pas, do kterého mohou turisté
sbírat razítka na atraktivních
místech v okolí jednotlivých
zastávek dráhy. Pas je slosovatelný a ceny rozhodně nejsou
zanedbatelné. Jen během akce
spojené se zahájením turistické
sezóny se těchto pasů rozdalo
několik tisíc. Další budou k dispozici v informačních centrech

Na zahájení turistické
sezony se představili
regionální výrobci.
všech měst spojených s Moldavskou horskou dráhou. Unikátní
Moldavská horská dráha už od
prosince roku 1884 vede z Mostu přes Litvínov, Lom, Osek,
Hrob, Dubí a Mikulov na Mol-

Jízda parní mašinou přilákala stovky zájemců.

la historická parní lokomotiva
z Teplic, z Mostu pak historický
motoráček Hurvínek. Oba vlaky
se spojily v Louce u Litvínova
a společně dojely až na Moldavu.
(pur)

davu v Krušných horách. Trať
tehdy vybudovala společnost
Pražsko-duchcovské dráhy. Jejím úkolem bylo dopravovat
severočeské uhlí do sousedního
Saska. V den výročí dráhy vyje-

Osecké nádraží praskalo ve švech.

Jedním z pořadatelů akce byla
Destinační agentura Krušné hory.

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

Kávu a zákusky vlastní
výroby servírují v Janově
hendikepovaní
LITVÍNOV – V janovském domově sociálních služeb si senioři mohou
vychutnat skvělou kávu, zákusky a další občerstvení v nově otevřené kavárně Jitřenka. Veškeré dobroty pro ně připravují hendikepovaní klienti domova, kteří se v kavárně také učí práci číšníků a servírek. Vše v rámci pracovní terapie.

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.icehockeyschool-panci.com

O chod kavárny Jitřenka
se bude po sedm dní v týdnu
starat třicet hendikepovaných
klientů Domova sociálních služeb Janov pod vedením tří koordinátorů a jedné manažerky
projektu. Seniorům nabídnou
nejen kvalitní kávu, ale také
občerstvení studené kuchyně
vlastní výroby. Připravovat zákusky a obložené bagety a hlavně servírovat je hostům kavárny
klienty domova baví. Hlavně je
to pro ně ale výborná terapie
a možnost, jak se naučit práci,
ve které by se mohli uplatnit
i v běžném životě. „Klienti se
zdravotním postižením dostali
díky terapeutické dílně možnost
pracovat jinde, než bydlí. A to je
pro terapii velmi důležité. Až se
v Jitřence naučí vše potřebné, budou moci pracovat v normálním
provozu. Kavárna, kde by mohli
pracovat, vzniká například v Citadele. Další pracovní příležitost
dostali naši klienti už před půl
rokem v pekárně Japek,“ říká ředitel zařízení Vladimír Vopelka.
V Jitřence, jejíž název si vybrali
v anketě sami senioři, bude servírována káva i občerstvení obyvatelům domova a návštěvám
za velmi příjemné ceny. Káva té
nejlepší kvality z profesionálního kávovaru vyjde na pouhých

třináct korun. Senioři si proto
moderní kavárnu nemohou vynachválit. Slavnostního zahájení
provozu Jitřenky se zúčastnili
také zástupci Ústeckého kraje
a města Litvínova. „Kavárna Jitřenka je jedním z výstupů probíhající transformace sociálních
služeb v našich zařízeních. Jsem
rád, že pomůže hned dvakrát.
Klientům se zdravotním postižením jako terapeutická dílna, seniorům pak jako příjemné místo
pro posezení u kávy,“ pochválil
projekt krajský radní pro sociální problematiku Martin Klika.
Dalším výstupem transformace
sociálních služeb v Janově bude

chráněné bydlení, do kterého se
od 1. ledna příštího roku odstěhuje šest klientů janovského domova sociálních služeb.
(pur)

Na kávu do Jitřenky přišel i radní
Ústeckého kraje Martin Klika.
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Amga River šampionem
prvního podniku sezony
MOST – Na dostihovém závodišti Hipodrom Most začala sezona.
Úvodní podnik, kterým byla Jarní cena města Mostu, vyhrál Amga
River s žokejem Bauyrzhanem Murzabayevem v sedle, před Gibb´s
Beach s žokejem Jaromírem Šafářem a Brother Grimm s žokejem
Václavem Janáčkem.

Další úspěch
mosteckých mažoretek
MOST/BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ - Mažoretky Mini Sluníčko
Most se v sobotu 16. května vydaly již tradičně do Benešova
nad Ploučnicí, kde se konal 5.
ročník soutěže Benešovská mažoretka.
Soutěže se kromě mažoretkových formací účastnily také sólistky a rodičovské týmy. Bojovalo se zde nejen o medaile, ale
také o poháry a o putovní pohár
pro nejlepší mažoretkový soubor. Z mažoretek Mini Sluníčko
Most se jako první ukázaly ty
nejmenší, se svou choreografií
Carlito. Následovala miniformace Olympia a v neposlední řadě
také rodičovský tým. Vyhlášení
formací bylo velmi napínavé, ale
nervozita se rychle proměnila
v radost ze dvou prvních míst

a členové rodičovského týmu
získali místo druhé. Mostecké
mažoretky také měly zastoupení
mezi soutěžícími sólistkami, kde
v konkurenci obstála Tereza Riegerová a za její výkon jí porota
předala bronzovou medaili. Na
závěr celého soutěžního dne byl
udělen putovní pohár nejlepšímu mažoretkovému souboru,
který byl předán do Mostu právě mažoretkám Mini Sluníčko
Most. Ohromnou radost z velkého poháru měly nejen mažoretky, ale také trenérka Kristýna
Süttöová. Mažoretky Mini Sluníčko Most trénují na Okružní
ZŠ Most a v červnu pořádají
mažoretkový kurz pro všechny
zájemce zdarma.
Více informací na www.mazoretky-most.cz
(nov)

Baník už je jasně
sestupujícím
MOST – Fotbalová národní liga
má po takzvaném anglickém
týdnu jasno o tom, kdo sestoupí
a v příští sezoně bude hrát ČFL.
Tím je po středeční prohře 3:1
ve Varnsdorfu náš zástupce, FK
Baník Most 1909.
V neděli pak Baníkovci nastoupili k dalšímu domácímu
utkání poté, co se někteří hráči
podrobili výslechu na detektoru lži, protože vedení klubu se
nezdál průběh, zejména prvního poločasu domácího utkání
s Pardubicemi (5:2), a myslelo
si, že se někteří fotbalisté zapojili do sázení na zápasy a tedy
korupce. To se ale nakonec nepotvrdilo.

Baník svého soupeře z Frýdku – Místku nakonec přestřílel
a připsal si tak první jarní výhru. Tři kola před koncem si tak
Mostečtí připsali tři čestné body
a ukončili tak černou sérii.
FK Baník Most 1909 – MFK
Frýdek Místek 3:2 (0:1). Branky:
60. Literák (vlastní.), 71. Kurtaj,
81. Hanzlík – 13. Mehremič, 91.
Hykel. Rozhodčí: Jech, ŽK: Chábera, Veselinovič, Kurtaj - Hykel, Zapalač, Ilko. Sestava Mostu: Porcal – Řehák (84. Koukal),
Běloušek, Šural (46. Fall) – Jan
Procházka – Hanzlík, Kurtaj,
Veselinovič, Chábera – Jiří Procházka, Koudelka (49. Wermke).
Trenér: Pavel Medynský. (jak)

Tříletá hnědka, svěřenkyně
trenéra Šavujeva, nedala soupeřům šanci a jasně proběhla
cílem jako první. Na programu
dne bylo dalších šest dostihů.
Memroiál Vlastimila Smolíka
– Cenu první dámy ČR vyhrál
4letý ryzák - valach Aztek ze
stáje Dr. Charváta, vedený žokejem Petrem Foretem. Jednotlivé

výsledky:
Cena města Bílina (rovina III.
kategorie na 1 600 m): 1. Save
The Date (žokej Petr Foret),
2. Annaqua (žokej Bauyrzhan
Murzabayev), 3. Andaros (žokej
Milan Zatloukal).
Cena Deníků (steeplechase
IV. kategorie na 3 800 m): 1. Sixtyseven (žokej Marcel Novák),

2. Rabbit Librettist (Michal Kubík), 3. Cudna Sprawa (Jakub
Kocman).
Cena SBD Krušnohor (rovina III. kategorie na 2000 m): 1.
Fascinating Hill (žokejka Martina Havelková), 2. Pepa Havel
(Kateřina Hlubučková), 3. Gloryland (žokej Václav Janáček).
Cena statutárního města
Teplice (rovina II. kategorie
na 1 400 m): 1. Samruk (žokej
Jan Rája), 2. Maruschka (žokej
Bauyrzhan Murzabayev), 3. Fur
Coat (žokejka Vendula Korečková).
Memoriál Vlastimila Smolíka – Cena první dámy ČR (rovina I. kategorie na 2 400 m):
1. Aztek (žokej Petr Foret), 2.
Omnibus (žokej Jan Rája), 3.
Rabbit Motivman (žokej Martin
Raube).
Memoriál Dr. Frankenbergera - Jarní cena města Mostu
(rovina I. kategorie na 2000
m): 1. Amga River (žokej Bauyrzhan Murzabayev), 2. Gibb´s Beach, (žokej Jaromír Šafář), 3. Brother Grimm (žokej
Václav Janáček).
Cena rádia Blaník (steeplechase IV. kategorie na 3 300 m):
1. Neicer ( Jakub Kocman), 2.
Baracuda (žokej Marcel Novák),
3. Simon Set (žák Jakub Spáčil).
(jak)

Souš doma dostala
v derby debakl od Lovosic
MOST – První domácí utkání na hlavní přírodní travnaté ploše sehráli hráči divizního Baníku Souš až ve 22. kole, kdy nastoupili v derby proti celku ASK Lovosice, jednoho z aspirantů na postup do ČFL.
Domácím se ale nakonec
utkání vůbec nepovedlo, protože ze hřiště odcházeli jako
poražení. Hosté si odvezli
jasnou výhru 1:6, když zápas
rozhodly standardní situace.
Do vedení šli jako první hosté,
po penaltě, kterou proměnil
Šraga. Na 1:1 srovnal z penalty Zápotocký, ovšem ještě do
přestávky hosté otočili skóre
na 1:2, díky Holubovi, který se
trefil po rohovém kopu hlavou.

Pak už stříleli góly pouze hosté
„Hosté zaslouženě vyhráli, byli
lepším týmem,“ řekl po utkání
domácí kouč Pavel Koutenský
s tím, že on sám je z výkonu
svého týmu zklamán. „Sice nás
provázejí zranění hráčů, před
každým utkáním těžko dáváme
dohromady základní sestavu,
ale to nás neomlouvá. Někteří si vůbec neplní úkoly, které
jim s asistenty zadáme. Dneska
naše kraje vůbec nehrály a na

ruce nepoužiji všechny prsty,
abych spočítal, kdo snese měřítko hráče divize. Standardky
rozhodl. Absolutně nepokrytí
hostující hráči nám sázeli branku za brankou,“ dodal soušský
trenér.
Baník Souš – ASK Lovosice
1:6 (1:2). Branky: Zápotocký
(z pen.) - Šraga (z pen.), Holub,
Obrtlík, Olejník, Šalda, Kolář. Rozhodčí: Langmajer, ŽK
2:3.100 diváků. Sestava Souše:
Unger – Popelka, Johana, Zápotocký, Pátek – Christof - Linka,
Hynek, P. Hlaváček (83. Havlíček) - Kopta, Štípek.
(jak)

Krušnoman patřil Janu Wainerovi a Ulrike Schwalbe
KLÍNY – Letošní, již 11. ročník závodu Krušnoman Long Distance
Duathlon přinesl rekord v podobě 143 startujících. Nejnáročnější
duatlon Evropy, jehož tratě zavedly závodníky i do Německa, byl
zároveň úvodním podnikem seriálu FORD Czechman Tour Českého
poháru v dlouhém triatlonu a duatlonu. Z vítězství se ve Sportareálu Klíny radovali Jan Wainer a Ulrike Schwalbe z Německa.
Závod s převýšením více než
2 300 metrů přilákal 143 startujících závodníků, což je v rámci České republiky a dlouhého
duatlonu rekord. Tento zájem
pochopitelně udělal velkou radost pořadatelům. Bojovalo se
na tratích 5 km běhu, 80 km na
kole a 15 km běhu. Pořadatelé
měli připravenou i kratší variantu (5 km běhu, 40 km na kole
a 5 km běhu), které se zúčastnilo
více jak 70 závodníků.
V průběhu prvního běhu se
odpoutali Petr Soukup s Davidem Gerychem. Právě ten vyjížděl na kolo jako první. Přibližně půl minuty ztrácel Luboš
Truhlář s Janem Wainerem,
dalších 20 vteřin Václav Holub,
kterému cyklistika v Krušných
horách vysloveně sedí. Obhájce
vítězství Petr Vabroušek nasedal na kolo až na 27. pozici a na
čelo ztrácel přibližně tři minuty.

V těžké cyklistické části se lámal
chleba. Na 30. kilometru zaútočil v nejnáročnějším stoupání
Václav Holub a tempo s ním dokázali držet jen Lukáš Slatinský
a Jan Wainer. Odpadli Luboš
Truhlář i Rudolf Cogan, kteří
na konci prvního okruhu ztráceli minutu. Ve druhém okruhu
zůstala trojice Holub, Slatinský,
Wainer pohromadě a díky strojovému tempu Václava Holuba
náskok na pronásledovatele narostl až na dvě minuty.
Rozhodovalo se v závěrečném běhu, kde se fantasticky
ukázal Jan Wainer. Už na třetím
kilometru doběhl vedoucí dvojici, která s ním nebyla schopna
držet krok. Bojovalo se o druhé
místo, kde to ještě kilometr před
cílem vypadalo na Lukáše Slatinského, ale neskutečně zrychloval Václav Truhlář, který ho
nakonec předběhl. Nepopulární

čtvrté místo zbylo na Václava
Holuba, který svým výkonem
v cyklistice lidově řečeno udělal
závod. V týdnu před Krušnomanem ale prodělal virózu a to se
projevilo.
„Byl to pro mě skvělý den, měl
jsem formu a nepřišla ani žádná
krize. Když jsme vpředu na cyklistice zůstali jen tři, tak jsem si
již věřil a hlídal čelo a čekal na
běh. Mám ohromnou radost z tohoto vítězství,“ řekl vítězný Jan
Wainer.

V závodě žen útočila na třetí triumf v řadě Eva Potůčková.
Na kolo ale první nasedala Michaela Gerychová. Největší favoritka závodu Ulrike Schwalbe
ztrácela dvě minuty. V průběhu
prvního okruhu cyklistiky se do
vedení dostala německá závodnice a vypracovala si minutový
náskok na Evu Potůčkovou,
který ve druhém okruhu o další minutu navýšila. V běžecké
části se již mnoho nezměnilo
a papírově nejsilnější Ulrike

Schwalbe si jen kontrolovala
náskok. „Cítila jsem se v pohodě,
závod jsem odjela velmi slušně
a krize nepřišla ani v běhu. I přes
zdravotní problémy - silná bolest
v krku a zvýšená teplota ve čtvrtek a pátek - jsem si celkem v poklidu dojela pro druhé místo. Ulrike Schwalbe, bývalá mistryně
světa v duatlonu, jela především
do kopců na kole daleko lépe
a získala rozhodující náskok.
Smekám především před všemi
ženami, které proběhly cílovou
bránou, tento závod je extrémně
náročný svým profilem,“ uvedla
Eva Potůčková.
Výsledky Krušnoman Long
Distance Duathlon, 1. závod
FORD Czechman Tour:
Muži: 1. Jan Wainer 3:49:18,3,
2. Luboš Truhlář 3:53:00,1, 3.
Lukáš Slatinský 3:53:28,8, 4.
Václav Holub 3:54:48,4, 5. Rudolf Cogan 3:58:21,9.
Ženy: 1. Ulrike Schwalbe
4:31:06,9, 2. Eva Potůčková
4:32:55, 3. Michaela Gerychová 4:38:20,1, 4. Petra Krejčová
4:46:29, 5. Martina Nováková
4:52:54,6.
(jak)
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V příštím vydání přineseme
exkluzivní rozhovor
s mistrovským brankářem
HC Verva Litvínov
Pavlem Francouzem.

Dvakrát na
házenkářské ﬁnále
Mostecká sportovní hala
bude o víkendu hostit dvě
odvetná utkání finále interliga v házené žen. Tým
Černých andělů se při nich
střetne s DHC Sokol Poruba
a bude se snažit smazat jednozápasové manko a otočit
sérii ve svůj prospěch. První
zápas se hraje v sobotu 23.
května a začíná v 18.00 hodin. Případný třetí, rozhodující, se hraje v neděli 24.
května a opět začíná v 18.00
hodin.

Autogramiáda mistrů
na ZS Ivana Hlinky
Nechat si podepsat mistry
České republiky 2014/2015
v ledním hokeji a vyfotit se
s Masarykovým pohárem
dostanou fanoušci HC Verva
Litvínov možnost ve čtvrtek
21. května od 16 hodin na
Zimním stadiónu Ivana Hlinky. Proběhne zde autogramiáda. Vstup bude vchodem D
z jižní strany stadiónu. Autogramiáda proběhne v dlouhé
chodbě východní tribuny.
Fanoušci zde při této příležitosti mohou ještě připojit svůj
příspěvek, když přnesou své
foto, na Týmovou zeď.

Fotbalistky Souše
přerušily černou sérii
Hráčky Baníku Souš zabraly a po sérii porážek se
konečně dočkaly vítězství,
když na svém domácím hřišti porazily Sokol Brozany
5:1, po poločasu 1:0. Branky
Souše střílely: Polívková 2
(25. a 58.), Svobodníková 2
(47.a 64.) a Tóthová. Zápas
sledovalo 30 diváků.

Nejstarší dorost
vyhrál, Vild dal tři
góly
Nejstarší dorostenci FK
Baník Most 1909 U19 v dalším kole České ligy staršího
dorostu dokázali doma naplno bodovat, když vysoko porazili Hradec Králové. Třemi
góly se v utkání blýskl Vild.
FK Baník Most 1909 U19 –
FC Olympia Hradec Králové
5:1 (3:0). Branky vítězů: 2.,
13. a 51. Vild, 36. Schön, 54.
Kasal.

HC Most je v plné
přípravě
Příprava hokejistů prvoligového HC Most je v plném
proudu. Pod vedením zkušeného kouče Josefa Řeháčka
se hráči budou připravovat
do 3. července, tedy 8 týdnů.
Po dovolené se A tým začne
připravovat i na ledě. Zhruba
od 26. července. V jednání
jsou přípravné zápasy.

Okresu kraluje
rezerva Horního
Jiřetína
Nejvyšší okresní soutěži
fotbalistů, II. třídě, v současnosti kraluje celek Sokola
Horní Jiřetín B, který po 14
odehraných kolech vede pětičlennou tabulku s 29 body,
před rezervu Sokola Obrnice s 25 body. Poslední je TJ
Brandov, který má bodů devět.
(jak)
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MOST – Návštěvníci a turisté mají od 15. května 2015 skvělou příležitost - prohlédnout si nově restaurovanou vyhlídkovou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. U příležitosti letošního 40. výročí od
přesunutí kostela byla ve věži otevřena stálá expozice fotografií
pod názvem Proměny napříč staletími. Opravu vyhlídkové věže a
instalování expozice finančně podpořila Severní energetická, a to
částkou přesahující milion korun.
V letošním roce si připomínáme hned dvě významná výročí vztahující se k děkanskému kostelu Nanebevzetí Panny
Marie. Před 500 lety (11. března
1515) vypukl velký požár, jemuž
padl mimo jiné za oběť původní
kostel, před 40 lety (30. září –
27. října 1975) pak byla stávající
národní kulturní památka přestěhována, aby ji nepostihl osud
starého Mostu. Při této příležitosti byla v prostorách věže vytvořena stálá výstava fotografií
Josefa Štýse a Jana Hodače nazvaná Proměny napříč staletími. Výstava je zpřístupněna
veřejnosti od pátku 15. května.
Návštěvníci se mohou těšit na
fotografie starého města a záběry z jeho bourání, stejně jako na
snímky zachycující přesun kostela. Součástí výstavy jsou i fotografie zachycující různá místa
s odstupem několika desetiletí.
„Jsem velmi rád, že se podařilo
ve spolupráci s partnery zajistit
financování a realizaci této výstavy. Chtěl bych zdůraznit, že
nebýt jejich významné podpory,
dnešní den by se nemohl usku-

tečnit a nemohla by se otevřít
tak krásná expozice,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega
při slavnostním otevírání věže
s novou stálou expozicí.
Myšlenka vznikla zhruba
před rokem. Na začátku byla
spojena s výročím 40 let od
unikátního transferu kostela.
Postupně se k této myšlence
přidávaly i další motivy, včetně
starého
tarého Mostu, jeho bourání,
filmů, které se zde točily, lefilmů,
teckých
eckých snímků, srovnávacích
snímků
nímků v čase a konečně i současná podoba nového
Mostu a rekultivace.
„Vznikla
Vznikla tak expozice, kdy návštěvník stoupající
ící vzhůru věží
prochází
časem.
Těchto deset pater
jee velmi zajímavou a poučnou
procházkou,“
uvedl
ře-

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

Použita byla na obnovu interiéru věže a vytvoření expozice.
Děkuji také autorům a kurátorce výstavy, která ji připravovala a organizovala. Přeji
všem, aby návštěvou expozice
obohatili své informace, případně si zavzpomínali. A také, aby
návštěvníků bylo co nejvíce,“
doplnil ještě Dušan Michelfeit.
(sol)

ditel Územní památkové správy
v Praze NPÚ Dušan Michelfeit.
Ten také poděkoval všem, kteří se na expozici podíleli.
„Především společnosti Severní energetická. Tato pomoc byla
velmi významná.
Částka
dosáhla
téměř jednoho milionu a dvou set
tisíc korun.

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.

 OTEVÍRACÍ DOBA KOSTELA:
DUBEN a ŘÍJEN 10:00 - 16:00, poslední návštěvník 15:15 hod. Zavírací den PONDĚLÍ a ÚTERÝ
ČERVEN - SRPEN 10:00 - 18:00, poslední návštěvník 17:15 hod. Zavírací den PONDĚLÍ
KVĚTEN a ZÁŘÍ 10:00 - 17:00, poslední návštěvník 16:15 hod. Zavírací den PONDĚLÍ
(Hromadné výpravy na objednávku, minimální počet 10 návštěvníků.)
Výstupy na věž každý den dle návštěvní doby.

Aby se lidé mohli
kochat fantastickým
výhledem, musí
zdolat deset pater
ve věži.

Fotograﬁe ze starého Mostu
obdivovala i primátorova
náměstkyně pro školství, kulturu
a sport Markéta Stará.

Při slavnostním otevírání věže bylo
„objednané“ ukázkové počasí. Výhled byl
z věže úchvatný a stojí rozhodně za vidění.

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

