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Milí čtenáři
Jak mostecká radnice před dvě-

ma měsíci slíbila, tak učinila. 
Od pondělka už u Stovky po-
délně nezaparkujete, neb vodo-
rovné značení nadobro zmizelo 
v propadlišti dějin. Zají-
mavé je, že navzdory „vy-
gumovanému“ značení tu 
ještě v úterý řidiči vesele 
parkovali dál. Zda v rám-
ci revolty, nebo si jen no-
vinky nevšimli, je otázka. 
Proč radní nevyslyšeli hlas 
lidu a parkování zrušili, 
zjistíte v úvodním článku. 
Mostecká radnice hledá ředitele pro své klíčové fi r-
my. Lodivod chybí technickým službám, sportovní hale 
a městským sociálním službám. Pokud vás zajímá, zda se 
vejdete do škaltulky požadavků, čtěte článek: Šéfové hlas-
te se! Zn: na tři křesla. Když vedoucí regionální komu-
nikace Vršanské uhelné Liběna Novotná před šesti lety 
vymyslela soutěž „Chytré hlavy pro Sever“, možná ani 
netušila, jakou lavinu nápadů spustí. Ani letos nebylo 
hodocení úspěšného grantu jednoduché a opět se ukazu-
je, že investice do vzdělání v jakékoliv formě se vyplatí. 
Které „hlavy“ si letos uloupnou z dvoumiliónového kolá-
če na své projekty? Dozvíte se pod titulkem: Chytré hlavy 
si letos rozdělí dva miliony korun. „Vy tady na Mostecku 
ani nevíte, jaký poklad máte,“ řekla mi nedávno praž-
ská kamarádka, když si u mě doma natočila sklenici 
vody. My to ale víme. Stejně jako šéf vodárenské společ-
nosti, která se od minulého týdne raduje z rekonstrukce 
úpravny vody v Meziboří. Právě odsud nám do kohoutků 
proudí jedna z nejlepších pitných vod v republice. Pokud 
nevěříte, přesvědčte se v článku na titulní straně „Nejkva-
litnější pitná voda teče z Meziboří“. Skvost kam se podí-
váš. I tak by se dala jednoduše charakterizovat přehlídka 
historických vozidel, která uplynulý víkend zaplavila ná-
městí Litvínova. Dlužno dodat, že akci ve svém volném 
čase a na své náklady zorganizovali litvínovští strážníci. 
Doufejme, že za tento mimořádně vydařený počin dosta-
li od své velitelky a starostky minimálně pochvalu „před 
nastoupenou jednotkou“.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Řidiči v jízdním pruhu parkovali i po odstranění vodorovného dopravního značení. Situaci vyřešila až městská policie domluvou. Od příštího týdne by už ale 
neposlušní řidiči zaplatili pokutu.

MOST – Koncem uplynulého týdne technické služby „vygumovaly“ vodorovné dopravní značení a na-
vzdory petici obyvatel za zachování parkování je už nyní levý jízdní pruh ve směru od Stovky k hotelu 
Viktor opět jízdní. 

Řidiče na blížící se zákaz parkování a změnu 
režimu u Stovek upozorňovalo s předstihem do-
pravní značení. V současné době se na místě jez-

dí už v původním režimu, tedy ve dvou pruzích. 
Město nechalo provizorní parkoviště zrušit i přes 
nevoli místních obyvatel. „Ve vnitroblocích byla 

vytvořena nová parkovací místa. Jejich kapacita je 
oproti stavu, který tam byl před rekonstrukcí, vý-
razně lepší. Řada nových parkovacích míst tu při-
byla. Jsme přesvědčeni, že petice nebyla namístě,“ 
komentoval návrat ke starým pořádkům primátor 
Jan Paparega.

(Pokračování na straně 2)

Budovatelů: Podélné parkování zmizeloČerní andělé 
na náměstí

MOST – V úterý 16. 
června se na mosteckém 
náměstí můžete setkat 
s mosteckými házenkářkami, nejlepším dám-
ským házenkářským klubem v zemi. Od 15 do 
17 hodin se na náměstí bude konat autogrami-
áda házenkářek, zvaných Černí andělé.

V programu se představí hráčky klubu, 
k vidění bude vítězný pohár, ukázky z házené, 
program zpestří vystoupení taneční skupiny 
a představí se i další mistryně - minimažoretky 
Sluníčko.

Tak neváhejte, přijďte pozdravit naše skvělá 
děvčata a nechat si od nich podepsat kartičku.

Dračí lodě 
na Matyldě!

MOST – V pátek 12. 
června a v sobotu 13. 
června odstartuje na 
mostecké Matyldě 4. 
závod Dračích lodí 
StarColor Cup. Koná 
se zde rovněž Dětský 
den ve  spolupráci 
s  městskou poli-
cií, soutěž o nejkrásnější dračí příbytek (záze-
mí posádky), soutěž o nejkrásnějšího bubení-
ka mezinárodní posádky a spousta dalšího. Pá: 
12. 6. - 15-19 hod. trénink, 19-22 hod. večerní 
program, So: 9-17 hod. probouzení draka, roz-
plavby, závody, dětský den s městskou policií.

Vláda přijede do Mostu
…a bude řešit problematiku těžebních li-

mitů. Výzvu, aby vláda uspořádala výjezdní 
zasedání k řešení této závažné otázky právě 
v Mostě, odeslal primátor Mostu premiéro-
vi Bohuslavu Sobotkovi už v únoru. Až teď 
se dočkal odpovědi a je jisté, že vláda přijede 
úřadovat do Mostu na podzim „Neapelujeme 
a priori na to, aby se prolomily limity, ale na to, 
aby nám ministři přijeli říct řešení,“ vysvětluje 
snahy o to dostat vládu do hornického města 
primátor. Rozhodnutí vlády řešit otázku limi-
tů přímo v regionu, kterého se tato záležitost 
týká, těší i hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha 
Bubeníčka. „Považujeme za důležité, aby se 
všichni členové vlády přímo v místě seznámili 
s  naléhavými potřebami tohoto kraje, “ míní 
hejtman.

Úpravna vody v Meziboří po Úpravna vody v Meziboří po 
rekonstrukci nabízí nejkvalitnější rekonstrukci nabízí nejkvalitnější 
vodu v Čechách.vodu v Čechách.

Nejkvalitnější pitná 
voda teče z Meziboří

MEZIBOŘÍ – Dokonale čistou pitnou vodu si mo-
hou užívat obyvatelé Mostu, Litvínova, Duchco-
va, Teplic, Bíliny a částečně i krajského města. Ti 
všichni totiž pijí vodu z  úpravny vod v  Meziboří, 
která v  uplynulých třech letech prošla zásadní 
rekonstrukcí. Mega akce stála Severočeskou vo-
dárenskou společnost přes dvě stě třicet miliónů 
korun.

Slavnostního zprovoznění zrekonstruované 
úpravny se zúčastnili zástupci investora a zhotovi-
tele. Prohlídku nových technologií si nenechal ujít 
ani starosta Meziboří Petr Červenka. „Od zahájení 
stavby uplynulo 973 dnů a já jsem velmi rád, že se 
vše podařilo. Firmy, které tu po celou dobu pracova-
ly, mě překvapily svou pracovitostí. Jediný problém 
za celou dobu byla krádež kabelu. Voda, která vždy 

byla skvělá, bude nyní ještě lepší,“ prohlásil starosta 
Meziboří při slavnostním aktu. Generální ředi-
tel SVS Bronislav Špičák připomněl zhoršující se 
kvalitu přírodních zdrojů pitné vody a tím i vyšší 
nároky na její úpravu. „Kvalita surové vody se dlou-
hodobě zhoršuje, protože se vodárenské nádrže roky 
zanášejí usazeninami. Její cena však pravidelně 
roste, jelikož my tuto surovinu k výrobě vody na-
kupujeme od státu. Následně z ní musíme vyrobit 
pitnou vodu pro obyvatelstvo v kvalitě odpovídající 
stále přísnějším požadavkům legislativy! Z toho pak 
plyne stále větší tlak na nás, majitele vodárenské 
infrastruktury, abychom dávali větší investice do 
náročnějších technologií úpraven vod, které se ná-
sledně promítají do ceny pitné vody.

(Pokračování na straně 7)

Propadlina u přechodu zmizela také...    Propadlina u přechodu zmizela také...    
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Náměstka primátora města Mostu Marka Hrvola

Jak hodnotíte jarní Farmář-
skou slavnost, která se konala 
před pár týdny v  sobotu na 1. 
náměstí? Budete v těchto ak-
cích pokračovat?

„Byl jsem velmi spokojen. 
Pochválil jsem úředníky, kteří se 
postarali o organizaci ze strany 
města Mostu. Počasí sice moh-
lo být ten den o trochu lepší, 
protože ráno pršelo, ale i přes-
to byla návštěva velmi dobrá. 
Spokojenost panovala i na stra-
ně spolupořadatelů. Předsed-
kyně Okresní agrární komory 
v  Mostě, která zastupovala 
regionální zemědělce a jejich 
výrobky, si trhy rovněž pochva-
lovala a také ji překvapila tak 
hojná účast i přes vrtochy poča-
sí. Regionální výrobky byly už 
v dopoledních hodinách téměř 
vyprodané, jaký o ně byl zájem. 
Domnívám se, že celkový prů-

běh a koncept 
F a r m á ř s k é 
slavnosti byl 
dobrý. 

Na tuto akci 
chceme na-
vázat podzimní slavností a po-
kračovat v této tradici dál. Jsme 
přesvědčeni, že trhy v  tomto či 
podobném konceptu na náměs-
tí patří a že i lidé je vnímají po-
zitivně. Doufáme, že na podzim 
jich přijde ještě více. S pořada-
teli Severočeských farmářských 
trhů a Okresní agrární komorou 
počítáme s tím, že na základě 
vyhodnocení obou akcí bychom 
se následně domluvili na pravi-
delném pořádání tradičních Se-
veročeských farmářských trhů 
v  příštím roce, aby tato akce 
měla i v  Mostě na 1. náměstí 
stálé místo v kalendáři.“ 

(sol) 

(Pokračování ze strany 1)
Po rekonstrukci dvorů bylo 

pro obyvatele vytvořeno na 120 
parkovacích míst. Přesto si řidiči 
na provizorní místa v původním 
jízdním pruhu poblíž tramva-
jového pásu zvykli a místa byla 
většinou téměř všechna obsaze-
ná. „Pečlivě jsme situaci vyhodno-
covali a petici jsme brali v potaz. 
Nakonec jsme se ale rozhodli pro 
zrušení,“ konstatoval náměstek 
primátora Marek Hrvol s tím, že 
parkování bylo jen provizorní, 
a to po dobu rekonstrukce dvorů. 
Ta probíhala v průběhu loňského 
roku. „Než se začalo s rekonstruk-
cí, nebylo ve dvorech a okolí téměř 
žádné parkovací místo a přesto to 
tu nějakým způsobem fungovalo. 
Teď když se otevřely vnitrobloky, 

nevidíme jediný důvod, proč by 
mělo vodorovné značení a podél-
né parkování být na místě i na-
dále, a to především i s  ohledem 
na bezpečnost, zimní údržbu, 
která by byla totálně nerealizova-
telná,“ argumentoval náměstek. 
Podle vedení města jsou v  okolí 
kromě parkovacích míst ve dvo-
rech a parkovacích míst na třídě 
Budovatelů ještě dvě záchytná 
parkoviště poblíž, a to u zimní-
ho stadionu a také u Kaufl andu. 
„Tato lokalita není tak problémo-
vá, že by potřebovala podélná par-
kování,“ uzavřel celou věc Marek 
Hrvol.

V souvislosti s úpravami 
parkování u Stovky reagovala 
radnice na časté připomínky 
kvůli zdejšímu výmolu u pře-

chodu pro chodce. Propadlinu 
slibovalo opravit už i minulé 
vedení města. Současné vedení 
města ale slíbilo, že dá problém 
do pořádku a situaci vyřešilo 
za několik dnů. „Původně jsme 
neměli na tuto akci vyčleněné 
peníze a chtěli jsme ji realizovat 
až v příštím roce. Nakonec jsme 
se ale domluvili s technickými 
službami s tím, že propadlinu 
vyřešíme zároveň s odstraňová-
ním podélného parkování na tří-
dě Budovatelů a ku spokojenosti 
obyvatel a hlavně řidičů,“ kon-
statoval náměstek Marek Hrvol. 

Další parkomaty 
nebudou 

V  souvislosti s  parkováním 

ve městě nechalo vedení města 
zadat i studii a zmapování par-
kovacích míst ve středu města 
a jejich případnou regulaci, 
a to v  souvislosti se znovuza-
vedením poplatků za parko-
vání na třídě Budovatelů a na 
bulváru J. Skupy. „Zadali jsme 
dopravní komisi, zda eventuál-
ně neexistuje nějaká parkovací 
plocha, která by mohla být zpo-
platněna či nějakým způsobem 
regulována. Rada se ale usnes-
la, že již další parkoviště kromě 
třídy Budovatelů a Skupovky 
regulována parkovacím auto-
matem nebudou. Stávající stav 
je konečný,“ sdělil náměstek 
Marek Hrvol. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Budovatelů: Podélné parkování...

MOST – Konkurzy na ředitele tří společností, kde má město Most 
majetkovou účast, jsou vyhlášené. Noví ředitelé se hledají pro Tech-
nické služby města Mostu, Městskou správu sociálních služeb Most 
a Sportovní halu Most. 

Na místo nového ředitele 
Technických služeb v  Mostě 
je ze všech tří poptávek nejvíce 
podmínek a požadavků. Na-
příklad vzdělání technického 
nebo ekonomického směru, 
nejméně 5 let ve funkci vedou-
cího zaměstnance. Uchazeči by 

měli také ovládat problematiku 
legislativy v  oblasti nakládání 
s odpady, pozemních komu-
nikací, ochrany přírody, po-
hřebnictví, předpisů o ochraně 
veřejného zdraví, bezpečnosti, 
požární ochrany a životní-
ho prostředí, ale také zákon 

o veřejných zakázkách, sys-
témy ISO 9001, 14001, 18001 
či problematiku korporátní-
ho práva. Výhodou je znalost 
světového jazyka. Nový ředitel 
Sportovní haly Most by měl 
mít podle požadavků mini-
málně středoškolské vzdělání 
ukončené maturitní zkouš-
kou, 5 a více let praxe v oboru 
správy majetku, řízení údržby 
veřejných prostranství, zeleně, 
komunikací. „Vítáme praxi ve 

veřejných službách a správě. 
Požadujeme také minimálně 
1 rok praxe v oboru hostin-
ská činnost, znalost v oblasti 
ekonomické a daňové správy 
a odborné znalosti na úseku 
údržby zeleně, travnatých ploch 
a ochrany životního prostředí,“ 
vyjmenovala tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Mezi podmínka-
mi je mimo jiné také řidičský 
průkaz skupiny „B“ a znalost 
práce na PC. Přednost mohou 
dostat uchazeči, kteří budou 
ovládat německý jazyk.

Uchazeči o post ředitele či ře-
ditelky Městské správy sociál-
ních služeb v Mostě musejí mít 
vysokoškolské vzdělání v magi-
sterském programu, minimálně 
5 let praxe v řídící funkci, zku-
šenosti s  organizací a vedením 
kolektivu nebo také znalost zá-
kona o sociálních službách. „Vý-
hodou je praxe ve veřejných služ-
bách a správě se zaměřením na 
sociální služby,“ doplnila mluvčí 
Sedláčková.  (sol)

MOST – O Půjčky z  Fondu roz-
voje bydlení města Mostu není 
téměř zájem. Na účtu je přitom 
k  dispozici přes deset milionů 
korun. O snížení kapitálu zatím 
ale radnice neuvažuje. 

K 26. květnu 2015 je zůstatek 
na účtu Fondu rozvoje bydlení 
města Mostu zhruba deset a půl 
milionu korun. Přesto, že zájem 
žadatelů o půjčky na bydlení 
stále klesá, současný vklad měs-
to zatím snižovat nehodlá. „Jsme 
si vědomi toho, že tyto prostředky 
na účtu fondu jsou. Je možné je 
zapojit a využít, ale rozpočtově 
na tom nejsme tak, že bychom 
je nezbytně potřebovali. Rozhod-
li jsme se je tam proto v  takové 
výši ponechat,“ zdůvodnil pri-
mátor Jan Paparega. Podle něj 

tyto prostředky mohou zatím 
sloužit i jako rezerva s  tím, že 
když je bude město potřebovat, 
může je využít. „V letošním roce 
není žádný projekt, kde bychom 
je mohli využít. Příští rok by ale 
mohla být situace opačná a bylo 
by možné je čerpat k předfi nan-
cování nějakého smysluplného 
projektu,“ připustil primátor 
Paparega. 

Fond byl založen v roce 1995. 
Největší zájem o půjčky z něho 
byl v letech 2000 až 2003. Od té 
doby zájem klesá. Zatímco na-
příklad v roce 2003 bylo poskyt-
nuto čtyřicet půjček v  objemu 
19 milionů korun. Vloni a před-
loni to bylo už jen po jedné, a to 
ve výši tři sta tisíc a dvě stě pa-
desát tisíc korun. (sol)

Lidé si přestali půjčovat 
od města na bydlení

Šéfové, hlaste se! Zn: na tři křesla

  OTÁZKA PRO…

Výherce soutěže „SAN ANDREAS“: Luděk Sec získá-
vá balíček od společnosti Freeman Entertainment s. 
r. o. - tričko a kšiltovku z limitované fi lmové edice, 2 
vstupenky do kina sítě CineStar a DVD fi lm. Gratulu-
jeme!

Výherce soutěže s týdeníkem Homér a Gama rádi-
em o 2 vstupenky na koncert skupiny Kabát v Tepli-
cích: Dušan Novák z Litvínova. Gratulujeme!

Výhry si můžete vyzvednout osobně v redakci týde-
níku Homér nebo po telefonické domluvě na čísle 737 
261 941.

MOST - Počet sečí v Mostě se nesnížil! Reaguje radnice a vedení 
Technických služeb města Mostu na kritiku, která se v posledních 
dnech snesla na jejich hlavy kvůli přerostlé trávě. Hlavní důvodem 
je prý počasí. 

Vedení města kritiku, že by se 
v Mostě sekal pažit méně často, 
odmítá. „Restrikce fi nančních 
prostředků nebude mít žádný 
dopad na počet sečí, které budou 
realizovány ze strany technic-
kých služeb. Vyskytla se místa, 
kde tráva byla vysoká a nebyla 
posekaná. Jsou to ale objektivní 
skutečnosti, které byly dány kli-
matickými podmínkami. Byly 
vydatné deště, pak se vyčkávalo, 
aby se mohlo vyjet se sekačka-
mi,“ argumentoval primátor 
Jan Paparega a dále informoval, 
že „manko“ ohledně posekané 
trávy se v těchto dnech už do-

hnalo. „Nyní by se mělo najet na 
pravidelný třítýdenní cyklus sečí. 
Není tedy pravdou, že bychom 
jakkoliv omezili počet sečí,“ 
zdůraznil primátor Paparega. 
Kvalita sečení by měla být podle 
radnice shodná jako v minulých 
sezónách. „Vnímali jsme, že se 
v některých lokalitách vyskytla 
vysoká tráva. Způsobeno to bylo 
ale skutečně meteorologickými 
podmínkami a dalšími aspekty. 
Mezitím totiž byly i dva svátky. 
Situace je v tuto chvíli velmi dob-
rá a v běžném režimu,“ ujistil 
ještě náměstek primátora Marek 
Hrvol. 

„Sekáme trávu stejným způ-
sobem jako v předchozích letech. 
Ale vysoké množství srážek na 
přelomu dubna a května způso-
bilo její rychlý růst. A tak nám 
rostla doslova pod rukama i trá-
va nedávno posečená,“ doplňuje 
k problému přerostlé trávy na 
některých místech Mostu po-
věřený ředitel TS Most Karel 
Mutinský. 

Aby zajistily posečení rychle 
rostoucí trávy - což není pro-
blém jenom Mostu, ale i širšího 
regionu - přeorganizovaly tech-
nické služby práci a zajistily také 
subdodavatele. „Posekat trávu 
za posily subdodavatelů nebylo 
snadné. Větší fi rmu se nám po-
dařilo sehnat pomalu až z dru-
hého konce republiky,“ dodává 
Karel Mutinský.  (sol)

Za vysokou trávu může počasí

Nové vedení by měla mít Sportovní hala Most...Nové vedení by měla mít Sportovní hala Most... ...Technické služby Most......Technické služby Most...

...a Městská správa sociálních služeb....a Městská správa sociálních služeb.
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MOST – Obyvatelé sídliště Výsluní se mohou těšit na novou zeleň. 
Město Most totiž podalo žádost o dotace na tuto lokalitu. Po nebla-
hých zkušenostech s nedávno zničenými stromy se však radnice o 
svých plánech s lidmi nejprve poradí.

Radní schválili podání žá-
dosti o dotaci do Operačního 
programu Životní prostředí na 
dva projekty. Revitalizaci sídelní 
zeleně na Výsluní a revitalizaci 
parku Vtelno. Obnova zeleně na 
sídlišti Výsluní bude probíhat 
v obdobném režimu jako v sou-
časné době na Liščím Vrchu. 
„Projektová dokumentace pro-
chází revizemi a bude předlože-

na do programu o dotace, který 
končí 19. června,“ uvedl náměs-
tek primátora Marek Hrvol. Po 
špatných zkušenostech s  ob-
novou zeleně v  sedmistovkách, 
kdy část občanů vznesla protes-
ty proti vysazování sakur a jinde 
se zase několik desítek stromů 
totálně zdevastovalo, radnice 
počítá s tím, že projekt s obyva-
teli ještě před realizací projedná. 

„Projekt předneseme občanům. 
Vyslechneme je, a pokud budou 
mít relevantní podněty, jsme 
schopni na ně reagovat a je mož-
né provést i úpravy v  projektu,“ 
ubezpečuje náměstek Hrvol. 

Revitalizace šestistovek si 
vyžádá zhruba čtrnáct milionů 
korun. 

Město chce veřejnou diskusí 
s  obyvateli předejít ničení ze-
leně. V  sedmistovkách se totiž 
musely zničené stromy, kterým 
vandalové ulámali špičky, ne-
chat nahradit novými. „Původní 
vysazené stromy byly v současné 

době odstraněny a na naše ná-
klady jsme museli vysadit nové. 
Tento projekt má danou udržitel-
nost, takže jsme se s  tím museli 
vypořádat,“ posteskl si primátor 
Jan Paparega a apeluje na věčné 
nespokojence: „Pokud se vanda-
lové domnívali, že když stromy 
poničí, tak je mít pod okny nebu-
dou, byli na omylu a stejně si ne-
pomohli. Museli bychom stromy 
neustále vysazovat znova. Pe-
níze, které by tak město muselo 
vynaložit na neustálou obnovu, 
by však chyběly na jiné věci ku 
prospěchu obyvatel.“  (sol)

MOST - Primátor Mostu Jan Paparega přijal v obřadní síni mostecké-
ho magistrátu úspěšné absolventy mezinárodně uznávané jazyko-
vé zkoušky Cambridge English Exams. 

V rámci jazykové školy Helen 
Doron, která působí v Mostě již 
přes sedm let, zkoušku složilo 
devatenáct dětí ve věku od de-
víti do třinácti let. Slavnostního 
předání certifi kátů se zůčastnila 
také ředitelka a současně i lek-
torka uznávané školy Lenka Ří-
hová. Na své „malé“ studenty 
je patřičně pyšná: „Tato zkouš-
ka je náročná, má velmi přísná 
kritéria. Skládá se ze tří částí – 
poslechové, písemné a mluvené. 
Děti při ní odvedly maximum. 
Obvzvlášť zabodovaly v mluvené 
části, takže rodiče mohou kon-
verzaci v angličtině na dovolené 
nechat bez obav na své děti,“ 

sdělila po rozdání certifi kátů 
ředitelka. Primátor Jan Papare-
ga poblahopřál nejen dětem, ale 

i jejich rodičům. Dětem popřál, 
ať u studia cizího jazyka vydrží, 
neboť je to dobrá investice a de-
víza do jejich života.

Mosteckou školu Helen Do-
ron navštěvuje 176 dětí, včetně 
školkových.  (red)

Primátor ocenil malé absolventy 
anglické školy Helen Doron

Radnice se zeptá: „Lidi, chcete stromy?“

VTELNO - Před časem radní zrušili veřejnou zakázku na revitalizaci 
parku ve Vtelně. Teď je ale obnova parku opět aktuální.

„Tuto akci jsme odložili, pro-
tože jsme vyčkávali na výzvy 
a chtěli jsme se chovat jako řádní 
hospodáři. Tato výzva je blesko-
vá, protože je vyhlášena ještě teď 
v červnu,“ vysvětlil primátor Jan 
Paparega, proč je znovu obnova 
vtelenského parčíku aktuální. 
V rámci Operačního programu 
Životního prostředí je zůsta-
tek na dočerpání ještě dvě stě 
milionů korun. „Snad budeme 

úspěšní. Máme vše k  této akci 
připravené,“ doufá primátor 
Paparega. Pokud by s  žádostí 
o dotace radnice neuspěla, zkusí 
štěstí později, v novém progra-
mu výzev na roky 2014 - 2020. 
„Další výzvy budou vyhlášeny 
v září. Zde už je alokováno přes 
dvě miliardy korun. Rozhodně 
bychom ale tuto zakázku chtěli 
vysoutěžit ještě letos. V případě, 
že se to podaří, budou oba parky 

realizovány ještě tento rok,“ slí-
bil primátor. Park ve Vtelně by 
měl vytvořit novou oddechovou 
zónu, rozčleněnou mlatovými 
chodníčky. V místě jejich kří-
žení vznikne kruhový prostor 
s  kamennou dlažbou, na který 
bude instalován fundament od 
vtelenského kostela. Místo tu 
najdou také smírčí kříže. Chy-
bět nebude ani nové osvětlení 
a dětské atrakce. Náklady na vy-
budování by měly představovat 
přes čtyři miliony korun. 

(sol)

Park ve Vtelně znovu 
na pořadu dne

Město zrevitalizovalo zelení Liščí Město zrevitalizovalo zelení Liščí 
Vrch. Teď přijde na řadu Výsluní.Vrch. Teď přijde na řadu Výsluní.
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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

MOST – Obyvatelé domů v Růžové ulici brojí proti vybudování před-
zahrádky u místní pizzérie. Na město poslali i petici. V ní si ale vy-
mýšlejí nesmyslné důvody proti jejímu zřízení. 

Několik obyvatel se podepsa-
lo pod petici proti zřízení před-
zahrádky před provozovnou 
123Pizza v Růžové ulici. Předza-
hrádka zatím restaurací zřízena 
nebyla, ale její užívání už město 
povolilo. V současné době není 
podle radnice důvod vydané 
povolení zrušit. „Hlavním důvo-
dem, proč lidé s  předzahrádkou 
nesouhlasí, je parkování. Stěžo-
vali si, že majitelé parkují mezi 
domy a na chodníku. To ale stě-
žovatelé nedoložili,“ poznamenal 
náměstek primátora Marek Hr-
vol. Město však na obranu obča-
nům doporučilo, aby v takových 
případech volali na bezplatnou 
linku městské police. „Požádali 
jsme městskou policii, aby situ-
aci monitorovala a pokud by se 
ukázalo, že je tomu skutečně tak, 
bude na to reagovat,“ ujistil ná-
městek Hrvol. Odpůrci předza-
hrádky ale argumentovali i tím, 
že zde chtějí provozovatelé údaj-
ně i kácet stromy. „I tyto obavy 
se ukázaly jako liché. Byly to jen 
zprávy z  doslechu,“ uvedl dále 
náměstek. Mostečtí radní proto 
s  ohledem na tržní řád povoli-
li zábor veřejného prostranství 
s  tím, že předzahrádka by se 
měla provozovat ve standardní 
době, tedy od 8 do 22 hodin. 
„I s  ohledem na vyjádření naší 
advokátní kanceláře, by bylo dis-
kriminační, pokud bychom kvů-

li petici, která nebyla nikterak 
podložena relevantními důkazy, 
odmítli zábor veřejného pro-
stranství,“ doplnil ještě Marek 
Hrvol, zároveň ale připomněl, 
že pokud se vyskytnou problé-
my a stížnosti obyvatel budou 
oprávněné, je město připraveno 
provoz na předzahrádce zrušit. 
„Od provozovatelů jsme obdrželi 
i žádost na pronájem prostor, kde 

se nachází předzahrádka. Ten 
jsme však neschválili, abychom 
eliminovali případnou dočasnou 
stavbu,“ dodal ještě primátor 
Jan Paparega. 

Oblíbené 
předzahrádky déle

V Mostě fungují desítky před-
zahrádek, kde si lidé rádi pose-
dí. Podle radnice není s žádnou 
z nich nikde nejmenší problém. 
Dokonce jsou u několika z nich 
povoleny i výjimky prodloužené 

doby, a to do 23 hodin. Jedná 
se například o předzahrádky 
v  oblasti u Kahanu, Kosmosu, 
U Kojota apod. „Jsme schopni 
ale okamžitě zareagovat, pokud 
by se někde vyskytly stížnosti na 
hluk nebo jiné věci. V  takovém 
případě bychom provoz opět 
omezili do 22 hodin, a to během 
14 dnů,“ podotkl primátor Jan 
Paparega a dodal: „Zatím jsme 
nikde nenarazili na stížnosti 
a i prodloužené předzahrádky 
fungují bezproblémově.“ 

 (sol) 

Nové posily do 
Chanova 

MOST – V Mostě budou pra-
covat další policejní preventisté. 
„Pravé ruce“ strážníků budou 
pomáhat s terénním programem 
v Chanově nebo například v pro-
blematické lokalitě u Stovky či 
sedmistovkách. „Preventisté mo-
hou fungovat v  rámci programů, 
které byly schváleny a na které 
jsme schopni čerpat peníze z pro-
jektu ministerstva vnitra,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. Vedení 
města fungování preventistů 
hodnotí jako pozitivní a s viditel-
ným efektem. „Programy preven-
tistů jsou realizovány dlouhodobě 
a s  výsledky je spokojenost,“ po-
tvrdil primátor. Preventisté pů-
sobí především v  terénu a jejich 
funkce je například i poskytovat 
lidem pomoc, radu a dohlížení 
na pořádek a bezpečnost. „V Cha-
nově se například preventisté vel-
mi osvědčili. Jeden z asistentů po-
cházel odsud a skutečně to tito lidé 
berou velmi zodpovědně. Místní 
je znají a mají z nich respekt. Má 
to svůj efekt,“ zhodnotil ještě ná-
městek primátora Marek Hrvol. 

Změna pravidel pro 
dotace

MOST – Novelizovaný zá-
kon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, který na-
byl účinnosti v únoru letošního 
roku, nově upravuje i proces 
poskytování dotací. Rozděluje je 
na tři typy – dotace programo-
vé, individuální a ze zvláštního 
zákona. „Magistrátní úřední-
ci proto připravili pravidla pro 
poskytování dotací z  rozpočtu 
města. Tato pravidla budou ještě 
schvalovat zastupitelé,“ uvedla 
tisková mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Alena Sedláčková. 

Místo schodku 
přebytek

MOST – Radní doporučili za-
stupitelům vzít na vědomí zůsta-
tek fi nančních prostředků k  31. 
12. 2014 ve výši 405  705  185,64 
korun a přebytek rozpočtu ve 
výši necelých padesáti milionů 
korun. Upravený rozpočet při-
tom předpokládal schodek ve 
výši 236 tisíc korun. „Byli jsme 
překvapeni, protože se předpo-
kládal velký schodek. Přebytek je 

částka za investice, které se odlo-
žily a nerealizovaly se. Není to tak, 
že by město vydělalo najednou 
padesát milionů korun,“ zhodno-
til stav hospodaření primátor Jan 
Paparega a ještě dodal: „Bylo to 
velmi střídmé plánování, a proto 
jsme počítali s velkým schodkem.“ 
Radní schválili také zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaře-
ní města Mostu za rok 2014. 

Dozor na INFO 
systém

MOST – V  současné době 
probíhá veřejná zakázka na do-
dání informačního systému ve-
řejné dopravy, která je součástí 
Integrovaného programu rozvo-
je města Doprava. „Zakázka je 
velmi náročná a vysoce odborná, 
není možné, aby dohled investo-
ra prováděli zástupci města nebo 
dopravního podniku vlastními si-
lami. Tyto služby proto zajistíme 
externě,“ sdělila tisková mluvčí 
Alena Sedláčková s  tím, že rad-
ní schválili již uzavření smlouvy 
o sdružení zadavatelů se spo-
lečností Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova na zakázku 
odborného dohledu investora pro 
dodávku informačního systému. 
Plnění zakázky se uhradí z  pro-
středků EU. Podle vedení města 
ale ještě v  současné době není 
stoprocentně jisté, zda se info 
systém podaří vysoutěžit a akce 
zrealizovat. „V současné době běží 
odvolací lhůty v  soutěži nového 
informačního systému a jedna z fi -
rem podala již námitky. Celá věc se 
nyní řeší a uvidíme, jak se vše vy-
vine. Věříme, že tentokrát budeme 
úspěšní,“ potvrdil primátor s tím, 
že nevyloučil ani možnost, že by 
se kvůli odvolávání fi rem a cel-
kovému zdržení procesu zakázka 
vůbec nerealizovala. 

Projekt na most 
Rudolice 

MOST – Radní schválili pro-
jektovou dokumentaci na opra-
vu mostu v  Rudolicích, a to fi r-
mě Pontex za nabídkovou cenu 
446 490 korun. Most je v neutěše-
ném stavu a kvůli tomu už na něm 
musel být omezen provoz. Oprava 
rudolického mostu bude ale po-
dle vedení města prý jen dočasná. 
Podobně jako most k  nemocnici 
se bude muset do budoucna řešit 
komplexně i tento.  (sol)

MOST – Představenstvo společnosti Sportovní hala Most, a.s., kde 
má město Most majetkovou účast, požaduje zpracování forenzního 
auditu. Důvodem jsou údajné nesrovnalosti v hospodaření a uzaví-
rání smluv ze strany předchozího vedení společnosti. 

Mostečtí radní vzali na vě-
domí zprávu představenstva 
Sportovní haly Most, a.s. s  tím, 
že bude vypracován forenzní 
audit. „Projednávali jsme zprávu 
představenstva společnosti Spor-

tovní hala Most, a.s. a byly tam 
určité nesrovnalosti. Zpráva se 
týká let 2011 – 2014,“ potvrdil 
mostecký primátor Jan Papare-
ga a vyjádřil obavy nad nestan-
dardním hospodařením společ-

nosti. „Domníváme se, že účetní 
operace a uzavírání některých 
smluvních vztahů neprobíhaly 
podle zákona. Určité kroky jsou 
tu nestandardní a rádi bychom 
měli k  tomu stanovisko odbor-
níka,“ nechal se slyšet primátor. 
Pokud by forenzní audit potvr-
dil pochybné praktiky, vedení 
města nevylučuje trestní ozná-
mení. „Pokud naše obavy po-

tvrdí odborník, pak samozřejmě 
vyvodíme důsledky a přistoupí-
me k celé věci odpovědně,“ ujistil 
Jan Paparega. První muž města 
také připomněl, že zpracování 
auditů čeká i další společnosti, 
v  nichž má město majetkovou 
účast, včetně příspěvkových or-
ganizací města. Forenzní audit 
Sportovní haly v Mostě je první 
v pořadí. (sol) 

z Rady města Mostu

Proti záměru předzahrádky 
v Růžové ulici vznikla petice

Radnice proklepne hospodaření 
mostecké sportovní haly

Několik obyvatel se podepsalo pod Několik obyvatel se podepsalo pod 
petici proti zřízení předzahrádky před petici proti zřízení předzahrádky před 
provozovnou 123Pizza v Růžové ulici. provozovnou 123Pizza v Růžové ulici. 
Město ale předzahrádku povolilo.Město ale předzahrádku povolilo.

Radnice odsouhlasila zpracování forenzního auditu akciové společnosti Sportovní hala Most.Radnice odsouhlasila zpracování forenzního auditu akciové společnosti Sportovní hala Most.
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Malá prolhaná 
potvora

Bolelo ji celé tělo. Otčím 
nešetřil ranami. Z  nočního 
tahu se s  matkou vrátili nad 
ránem, oba řádně opilí, há-
dali se už před domem. Jejich 
křik ji vzbudil. Přetáhla si 
deku přes hlavu a celá se třás-
la. Věděla, co bude následovat. 
Matka usne dřív, 
než otčím a on 
potom přijde za 
ní. Ve třinácti le-
tech byla předčas-
ně vyspělá, měla 
tělo mladé ženy. 
V  duši ale byla 
stále malá holčič-
ka. Ještě měla chuť 
hrát si a nechat se 
ochraňovat dospě-
lými. Místo toho 
se starala o domácnost s  opi-
lou matkou a otčímem. Otčím 
věčně nebyl doma, což bylo 
pro ni mnohem snesitelnější, 
než když se opilý vrátil a hrál 
si na pána domu. Matka buďto 
spala nebo pila. Pro ránu nešel 
ani jeden z nich daleko. Někdy 
máma nakoupila, většinou ale 
musela sama sebrat doma pe-
níze, když rodiče spali, a po-
starat se o jídlo. Často nebyly 
ani peníze ani jídlo. Nejhorší 
ale byly dny, když se opilí ro-
diče pohádali, otčím matku 
zbil, a ta po hlučných scénách 
a nářcích usnula. Otčím pak 
přišel za ní. Tak to bylo i ten 
den. Poslouchala hádku, rány, 
nářek a pak ticho. Věděla, co 
přijde. Rozplakala se v  očeká-
vání nejhoršího. Dveře poko-
je hlasitě klaply. Rozsvítilo se 
světlo. Choulila se pod peřinou 
a čekala. Pak z  ní otčím peři-
nu strhnul. Rozvalil se v křes-
le a nařídil jí, ať tančí. Pustila 
hudbu a začala se pomalu hý-
bat do rytmu. Vše probíhalo 
podle stále stejného scénáře. 
Tanec, pak se musela svlék-
nout. Někdy, když byl otčím ve 
formě, tak s  ní měl sex. Una-
vený ji nechával rozbolavělou 
a vystrašenou ležet a odchá-
zel, aby dalších dvanáct hodin 
prospal. Jiné dny, když se mu 
nedařilo kvůli množství vypi-
tého alkoholu prokázat, jaký 
je chlap, tak ji zbil. Jako ten-
tokrát. Když se odvážila svěřit 
matce, dostala další výprask. 
Že je lhářka a malá děvka, kte-
rá svádí chlapy. Nebyla hloupá, 
ale fyzicky a psychicky zdepta-
ná neměla šanci ve škole uspět. 
Měla smůlu. Ve škole, kam 
chodila, nenatrefi la na natolik 
zkušeného pedagoga, který 
by poznal, co se s ní děje. Pro 
učitele byla líná a hloupá hol-
ka, která neuznávala autority. 
Tentokrát dostala od otčíma 
naloženo víc než obvykle. Zbil 
ji stočeným mokrým ruční-
kem, stopy bití z  jejího těla 
rychle mizely. Ráno se vyplí-
žila z domu bez snídaně a bez 
peněz. Přemýšlela, že uteče 
z  domova. Nevěděla ale, kam 
by šla. Otčím ji také varoval. 
Jestli uteče, tak ji najde a zabi-
je. Doploužila se do školy. Stá-
la stranou od všech ostatních 
dětí, jen lhostejně zírala do 
prázdna. Neslyšela zvonění. 
Tak si jí všimla učitelka, která 
v  jejich třídě nic neučila. Byla 
nová a neznala ji. Pohladila ji 
po rameni a zeptala se, co se 
stalo. Najednou to něžné gesto 
jakoby protrhlo hráz v její duši. 
Tak dávno ji nikdo nepohladil. 
Po tvářích se jí začaly řinout 
slzy. Učitelka ji vzala kolem ra-
men a odvedla do svého kabi-
netu. Začala ji utěšovat, objala 
ji. To už pro její bolavou duši 
bylo hodně. Potřebovala se 

někomu svěřit, a tak ze sebe 
vysypala všechno, co musela 
poslední roky prožívat. Učitel-
ka ji zděšeně poslouchala. Pak 
jí odvedla do ředitelny. Musí 
vše okamžitě ohlásit na policii. 
Seděla v  ředitelně a čekala, až 
přijedou policisté. Už pochy-

bovala, že udělala 
dobře. Měla strach 
z otčíma i z matky. 
Přijeli dva. Přísně 
vypadající muž 
a laskavá žena. Vy-
právěla vše znovu 
stejně, jako to řekla 
té učitelce. Naložili 
ji do auta a odvez-
li na stanici. Tam 
musela vše vyprá-
vět znovu jiné ženě, 

prý psycholožce. Mluvila jako 
stroj. Opakovala stejná slova 
přesně jako před tím. Nemys-
lela na to, co říká. Myslela na 
otčíma a na chvíli, kdy s  ním 
zůstane sama. Policisté zatím 
dojeli k nim domů a ještě stále 
spícího muže vzbudili a odvez-
li na stanici. Řekli mu, z čeho je 
podezřelý. Nechápal. Ta malá 
děvka, která se peleší s  mno-
hem staršími kluky, nechodí 
domů a dělá svým rodičům jen 
starosti, si dovolí špinit ho. On 
se ujal jí i její mámy, když byly 
úplně na dně. Obě je živí. Hol-
ka se toulá, nechodí do školy, 
krade doma peníze. Domů s ní 
jeli stejní dva policisté, kteří ji 
odváželi ze školy. Řekli i její 
matce, z čeho podezírají jejího 
partnera. Dívala se na mámu 
a čekala, co řekne. Přála si, 
aby se jí matka alespoň jednou 
zastala. Aby ji pomohla a ten 
násilník už k nim domů nikdy 
nepřišel. Aby jí matka ochráni-
la. Ta se ale rozzlobila. Holka je 
lhářka a podvodnice. Má s  ní 
jen potíže. Vše si vymyslela. 
Její druh se o ně stará, chodí do 
práce, aby jí ulehčil život. Živí 
ji i holku. Bez něj by už dávno 
skončila pod mostem a holka 
v  dětském domově. Poslou-
chala nářky své matky a už nic 
neříkala. Věděla, že prohrála. 
Máma se jí nezastane. Poli-
cistka řekla matce, že případ 
bude sledovat sociální odbor. 
Sociální pracovnice bude do-
cházet do rodiny a kontrolovat 
situaci. S dívkou si znovu pro-
mluví psycholog. Pak odešli. 
Matka se na ni vrhla dřív, než 
auto před domem nastartova-
lo. Bila ji hlava nehlava. Jest-
li nepřestane lhát a vykládat 
policii své smyšlenky, vyhodí 
ji z  domova. Až se vrátí její 
otčím domů, tak si to holka 
vypije. Nikdy, ale opravdu už 
nikdy nebude nikomu vyprá-
vět nic, co se děje u nich doma. 
Odplížila se do svého pokoje. 
Už neměla na výběr. Nemůže 
utéct a nemůže zůstat. Nikdo 
jí nepomůže. Otevřela okno 
a potichu vylezla ven. Jako bez 
duše došla k  nedalekému vla-
kovému nádraží. Stála u kolejí 
a čekala. Už nemyslela na nic. 
Když se blížil vlak, udělala jen 
jediný krok. O její sebevraž-
dě ještě nic nevěděla sociální 
pracovnice, která právě přebí-
rala informace o případu od 
policistky. Přemýšlela o dívce, 
která potřebovala její pomoc. 
Rozhodla se, že ještě ten den 
zajede do té rodiny a s dívkou 
promluví. Když to bude nutné, 
odveze děvče z  domova pryč. 
Byla to starší zkušená žena. 
Věděla, jak to v  takových pří-
padech chodí. Pro to dítě je teď 
nejdůležitější bezpečí. Dřív, 
než se násilník dostane domů. 

(pur)

SOUDNIČKA

LITVÍNOV – Komořanská teplárna podarovala město Litvínov půl-
milionem korun. Peníze od United Energy by měly tentokrát puto-
vat na volnočasové aktivity obyvatel a kulturní akce, a to v  rámci 
dlouhodobé spolupráce. V  předchozích letech plynuly prostředky 
od teplárny zejména do bezpečnosti. 

Generální ředitel společnosti 
United Energy Milan Boháček 
a starostka Litvínova Kami-
la Bláhová podepsali v pořadí 
již desátý dodatek k Dohodě 
o vzájemné spolupráci, která 
byla mezi městy uzavřena v roce 
2006. Teplárenská společnost 
městu věnuje opět půl milionu 
korun. Celkově tak komořanská 
teplárna přispěla městu Litvínov 
na jeho projekty, jen na základě 
ročních dodatků ke smlouvě, 
částku ve výši 4 730 000 korun. 

Letošní dodatek smlouvy za-
hrnuje zejména podporu volno-
časových aktivit dětí a mládeže 
v celkové výši 285 tisíc korun 
a dále oblast kultury a celospole-
čenského života obyvatel ve výši 
200 000 korun, zbylých patnáct 
tisíc korun poputuje do oblasti 
sociální. Finanční prostředky 
použije litvínovská radnice na-
příklad na obnovu veřejného 
hřiště v ul. Boženy Němcové 

(170 000 Kč), 200 tisíc korun 
pak na pořádání celoměstských 
kulturních akcí. „Peníze míří 
zejména do volnočasových ak-

tivit, protože chceme, aby se zde 
lidé cítili spokojeně. Je pro nás 
důležité, aby se vyloučené loka-
lity dále již nerozšiřovaly a aby 
občané byli spokojeni tam, kde 
žijí a nestěhovali se odtud,“ ko-
mentoval fi nanční dar generální 
ředitel teplárny Milan Boháček. 
Peníze poputují i k místním or-
ganizacím. Plavecký klub získá 

50 tisíc na provoz a uspořádání 
12. ročníku Litvínovského pla-
veckého poháru 2015, 40 tisíc 
obdrží Mateřské centrum Klu-
bíčko, 25 tisíc korun Mateřský 
klub Benjamínek a 15 tisíc pak 
obecně prospěšná společnost 
Egoteria. „United Energy patří 
mezi významné sponzory města 
již řadu let. Vážíme si toho, děku-
jeme a budeme rádi, když bude 
pokračovat,“ poděkovala na zá-
věr starostka Litvínova Kamila 
Bláhová. 

Teplárna podpoří 
i neziskovky

Finanční podporu mohou 
získat i další neziskové orga-
nizace litvínovského regionu. 
United Energy vyhlásila letošní 
druhé kolo přijímání žádostí 
o dar a sponzoring. Termín uzá-
věrky je stanoven na 30. června, 
rozhodnutí komise padne nej-
později do 31. července 2014. 
Bližší informace včetně formu-
láře žádosti jsou zveřejněny na 
www.tepelnapohoda.cz, v zálož-
ce „…regionu“.  

 (sol)

Statisíce od United Energy 
půjdou na kulturu a volný čas

ÚSTECKÝ  KRAJ – Více než stovka hendikepovaných sportovců ze 
sociálních zařízení Ústeckého kraje se sešlo na v pořadí již XIII. Kraj-
ských sportovních hrách. Každoročně je pořádá Centrum sociální 
pomoci Litoměřice, letos pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka.

Třináctých sportovních her 
se zúčastnilo jednadvacet pří-
spěvkových organizací Ústec-
kého kraje. Myšlenka společ-
ného zápolení klientů domovů 
sociálních služeb vznikla v CSP 
Litoměřice a rok od roku se 
rozvíjí. Dnes už jsou Krajské 
sportovní hry tradicí. „Jsem 
rád, že se tato akce stala natolik 
oblíbenou. Dnes tu zápolí 107 
sportovců s nadšením a nasaze-
ním opravdových olympioniků. 
Je jim jedno, jestli prší nebo sví-
tí sluníčko. Oni se na sportovní 

hry pečlivě a dlouho připravovali 
a nyní předvedou, co v nich je,“ 
prozradil na hendikepované 
sportovce ředitel CSP Litomě-
řice Jindřich Vinkler. Sportovní 
hry začaly stylově. Organizátoři, 
zaměstnanci sociálních zařízení, 
předvedli všechny disciplíny, ve 
kterých se bojovalo o medaile, 
a to stolní tenis, vrh koulí, hod 
míčkem, běh a skok. Nad areá-
lem hotelu Panorama, který se 
na tři dny změnil v  olympijský 
areál, zavlála také vlajka Kraj-
ských sportovních her. Olym-

pijský oheň zapálil krajský radní 
pro sociální problematiku Mar-
tin Klika. „Je to skvělá akce, která 
stála organizátory hodně práce 
a příprav. Všichni zapojení klien-

ti sociálních zařízení si sportov-
ní hry užívají. Všem, kdo se na 
jejich organizaci podíleli, patří 
poděkování a uznání,“ prohlásil 
Martin Klika. (pur)

Hendikepovaní z celého kraje se 
pustili do sportovního zápolení

Generální ředitel United Energy Milan Boháček a starostka Generální ředitel United Energy Milan Boháček a starostka 
Litvínova Kamila Bláhová podepsali dohodu o spolupráci.Litvínova Kamila Bláhová podepsali dohodu o spolupráci.

XIII. Krajských sportovních her XIII. Krajských sportovních her 
se zúčastnilo 107 sportovců.se zúčastnilo 107 sportovců.
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LITVÍNOV – Litvínov se stále po-
týká s  množstvím holubů, kte-
ří se uhnízdili v  centru města. 
Zatím město nechce přistoupit 
k  jejich hubení, opakovaně ale 
vyzývá občany, aby holuby ne-
krmili a nelákali je tak k  životu 
ve městě. 

V  poslední době strážní-
ci stále častěji řeší stížnosti 
obyvatel Litvínova na krmení 
holubů. Město už před časem 
vyzvalo obyvatele, aby ho-
luby nekrmili. Tito ptáci se 
totiž v  Litvínově přemnožili, 
způsobují škody na fasádách, 
okenních římsách a v půdních 
prostorech domů. Mají tu to-
tiž ideální podmínky k životu. 
Hnízdí na půdách domů v cen-
tru města, lidé je krmí, nic jim 
nechybí. „Přibývá stížností 
občanů na přemnožení holu-
bů. Způsobují škody na nemo-

vitostech, ale problémem jsou 
také z pohledu hygieny,“ uvedl 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. Je několik mož-
ností, jak populaci holubů re-
gulovat. Město může najmout 
sokolníka s dravcem, chytat 
holuby do klecí a usmrtit ply-
nem, nebo v době hnízdění 
napichovat vajíčka. Všechny 
tyto metody jsou ale nákladné. 
Město se proto už začátkem 
letošního roku rozhodlo začít 
od toho, že holubům život ve 
městě znesnadní. Obyvatele 
vedení města vyzvalo, aby ho-
luby nekrmili, majitele nemo-
vitostí, aby si utěsnili vletové 
otvory. Na zákaz krmení holu-
bů ale především senioři nijak 
neslyší. Krmení ptáků je pro 
ně zábava a strážníci se marně 
snaží této neukázněnosti Litví-
novských bránit.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovské mladé 
páry, které plánují svatební ob-
řad na červen, mají teď velkou 
příležitost. Mohou se totiž ne-
chat oddat na zámku bez po-
platků. Ušetří tak tisíc korun. 

Rada města Litvínova schvá-
lila po dobu rekonstrukce budo-
vy Městského úřadu Litvínov na 
náměstí Míru změnu obřadní 
místnosti pro občanský sňatek. 
Ofi ciální obřadní místností je 

v termínech po celý červen, 
tedy 6. 6. 2015, 20. 6. 2015, 27. 
6. 2015 a 11. 7. 2015, obřadní sál 
zámku Valdštejnů. V uvedených 
termínech nebudou svatebčané 
hradit žádné poplatky. „Úřad 
nemá důstojné podmínky pro 
konání obřadů, takže obřady bu-
dou během rekonstrukce úřadu 
v  zámku,“ podotkla starostka 
Litvínova Kamila Bláhová.

(sol) 

LITVÍNOV – Litvínov hledá atraktivní využití prostor nově rekon-
struovaného zámku. Chtělo by zde zřídit zajímavou a také interak-
tivní stálou výstavu. Nápad s unikátní expozicí hokeje ale nevyšel. 

Litvínovská radnice dostala 
zajímavý nápad. Poté, co zre-
konstruovala zámek Valdštejnů, 
hledala pro něj využití takové, 
aby sem přilákala co nejvíce 
návštěvníků. Vzešel tak záměr 
uspořádat na zámku v  České 
republice jedinečnou a stálou 
hokejovou expozici. „Snažíme 
se neustále vymýšlet a oživovat 
expozice na zámku, aby byly 
zajímavější. Mrzí nás, že pů-
vodní záměr vytvořit zde stálou 
expozici hokeje, se nepodařil,“ 

posteskla si litvínovská mís-
tostarostka Erika Sedláčková. 
Podle vedení města totiž v zám-
ku pro takovou expozici nejsou 
vhodné a dostatečné prostory 
a nenašel se nikdo, kdo by zde 
takovou výstavu zrealizoval. 
„Výstava k  litvínovskému hoke-
ji tu už v  minulosti probíhala. 
Jednalo se ale o panely foto-
grafi í, nebo také video. To ale 
návštěvníky neohromí, a pro-
to jsme zamýšleli tuto výstavu 
udělat interaktivní. Například 

aby si tu mohli lidé vystřelit na 
bránu, vystaveny by byly dresy 
hráčů a podobně. Podle odbor-
níků, kteří takovou expozici 
tvoří, ale není zámek na toto 
uzpůsobený,“ vysvětlila mís-
tostarostka. Město proto bude 
hledat jiné uplatnění. V součas-
né době v  litvínovském zámku 
již expozice fungují. K  vidění 
je tu například Srdceráj, výsta-
va historické fi lmové techniky 
či sochy Stanislava Hanzíka. 
„Rádi bychom zdejší mobiliář, 
který tady byl, rozšířili. Jednáme 
například s muzeem v Mostě, se 
zámkem v  Duchcově, zda by se 
tu nemohla uspořádat výstava 

nábytku apod,“ nastínila Erika 
Sedláčková a deklarovala, že 
město má zájem vytvořit zde in-
teraktivní výstavu. „Hodila by se 
sem výstava spojená s  litvínov-
skou manufakturou, která letos 
slaví tři sta let od svého založení. 
V rámci ní by se mohl instalovat 
třeba tkalcovský stroj, aby si ná-
vštěvníci vyzkoušeli, jak se zde 
pracovalo,“ prozradila místosta-
rostka Sedláčková, podle níž je 
ale kámen úrazu v tom, že inter-
aktivní výstava k  manufaktuře 
by si vyžádala velké množství 
fi nančních prostředků, které ale 
město v současné době zatím na 
takový záměr nemá.  (sol)

MEZIBOŘÍ – Mezibořští radní si posvítili na neukázněné řidiče, kte-
ří ničí městskou zeleň. Připravili změnu vyhlášky, ve které jízdu po 
trávníku zakazují. Vyhláškou se bude zabývat mezibořské zastupi-
telstvo. 

Mezibořští radní se na svém 
posledním jednání zabýva-
li změnou vyhlášky o ochra-
ně a údržbě zeleně v zástavbě 
a ostatní veřejné zeleně, ve které 
přibyla konkretizace zákazu ni-
čení zeleně motorovými a ne-
motorovými vozidly. „Jedná se 
především o případy, kdy neu-
káznění řidiči přejíždí přes trav-
naté plochy a ničí naši zeleň,“ 
vysvětlil změnu starosta města 
Petr Červenka. Vyhláška by 
měla dát bič do rukou policis-
tům, kteří nově budou moci ři-

diče za přejíždění zeleně za po-
rušení vyhlášky pokutovat. Dále 
se radní seznámili s aktuální 
bezpečnostní situací ve městě. 
Za měsíc květen bylo v Mezibo-
ří spácháno šest trestných činů, 
z toho tři byly ještě v květnu ob-
jasněny. Občané Meziboří se do-
pustili ve dvaadvaceti případech 
přestupků, z toho ve třinácti 
případech přestupků v dopravě. 
Policisté řešili jednu dopravní 
nehodu. Radní také rozhodli 
o svěření vydávat závazná sta-
noviska města k získání nároku 

pro doplatek na bydlení správ-
nímu odboru. Stanoviska musí 
města nově vydávat od 1. 5. le-
tošního roku. „Máme výbornou 
spolupráci s Úřadem práce ČR, 
který o výplatě této dávky rozho-
duje. Souhlasná stanoviska bude 
město vydávat pro osoby užívají-
cí dlouhodobé ubytovací zařízení 
na našem katastru,“ uvedl Petr 
Červenka. Radní také schválili 
ocenění pro tři bezpříspěvkové 
dárce krve. „Vážíme si lidí, kteří 
jsou ochotni bez nároku na od-
měnu jiným pomáhat a darovat 
svou krev. Město se rozhodlo dár-
ce krve a kostní dřeně oceňovat 
a v roce 2014 jsme schválili pra-
vidla tohoto ocenění,“ doplnil 
Petr Červenka. (pur)

Jízdě po trávě 
v Meziboří odzvonilo

Svatby na zámku 
budou zdarma

Vedení Litvínova 
výzývá: Nekrmte 

holuby!

Na zámek se hokej nehodí...

...poslance Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR a staros-
tu Nové Vsi v  Horách Davida 
Kádnera.

Při veřejných debatách o bu-
doucnosti regionu v  případě 
prolomení i neprolomení tě-
žebních limitů zaznělo, že po-
kud bude pokračovat těžba, 

bude zrušena silnice z Litvíno-
va do Horního Jiřetína a hor-
ské obce zůstanou odříznuty 
od podhůří. Co jako starosta 
horské obce děláte pro to, aby 
se tak nestalo?

„Předně jako starosta horské 
obce jsem informován o tom, že 
se jedná o planý poplach a zbyteč-
nou obavu. V případě prolomení 
těžebních limitů a pokračování 
těžby v Horním Jiřetíně je připra-
ven projekt silničního obchvatu 
kolem Litvínova a Janova tak, aby 
zůstalo zachováno propojení hor-
ských obcí s podhůřím. Obchvat 
má být napojený na čtyřproudo-
vou komunikaci u Mostu. Cesta 
sice bude o 2 200 metrů delší, ale 
o 7 min kratší než ta původní. 
Tento obchvat se v případě pokra-

čování těžby bude stavět společně 
s ochranným valem. Zároveň by 
byla šance i na zkapacitnění silni-
ce I/27, které stát zatím stále od-
kládá s výmluvou, že na tuto akci 
v  rozpočtu chybí fi nance. Těžaři 
ale garantují, že v případě pokra-
čování těžby budou toto zkapacit-
nění fi nancovat. Informací o tom, 
jak by se situace v  regionu vyví-
jela v případě pokračování těžby, 
je mezi veřejností málo a jsou 
zkreslovány. Chci proto iniciovat 
setkání u kulatého stolu zástupců 
nejen horských obcí ale celého 
Mostecka a těžebních společností, 
aby jasně zaznělo, jak by se další 
těžba případně její útlum odrazily 
na ekonomické a sociální situaci 
v regionu a jaká opatření těžební 
společnost nabízí.“  (pur)

  OTÁZKA PRO...

Radnice hledá stále nová uplatnění Radnice hledá stále nová uplatnění 
pro výstavní prostory zámku.pro výstavní prostory zámku.
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(Dokončení ze strany 1)
Pitná voda z  úpravny vod 

v  Meziboří patří dlouhodobě 
k  nejkvalitnějším v  České re-
publice. Nezbývá, než si přát, 
ať to tak také zůstane,“ uvedl 
Bronislav Špičák a dodal, že 
nyní musí společnost tuto kva-
litní vodu dostat ke konečným 
spotřebitelům po stejně kvalit-
ní cestě. „Čeká nás investice do 
rekonstrukce převaděčů,“ dodal 
Bronislav Špičák. Nové tech-
nologie si bude moci prohléd-
nout také veřejnost. Starosta 
Meziboří Petr Červenka totiž 
inicioval Dny otevřených dveří 

i exkurze pro děti ze základních 
škol. „Lidé nemají představu, 
co všechno obnáší úprava vody 

před tím, než si ji mohou pustit 
z vodovodního kohoutku. Bylo by 
dobré, aby hlavně školní děti, ale 
i veřejnost měly šanci seznámit se 
s celým procesem,“ vysvětlil Petr 
Červenka. Úpravna vody Me-

ziboří je určena především pro 
zásobování Litvínova a jeho nej-
bližšího okolí. Byla postavena 

v letech 1954 - 1963 jako součást 
rozsáhlého vodního díla Fláje. 
Postupné zhoršování kvality 
vstupní surové vody přivedlo 
SVS jako jejího vlastníka k roz-
hodnutí doplnit a modernizovat 

na úpravně používanou tech-
nologii. Intenzifi kace úpravny 
byla rozdělena na dva celky. 
První zahrnovala rekonstrukci 
odběrného objektu, výstavbu 
inženýrských objektů, reakční 
nádrže a fl otace, rekonstruk-
ci čerpací stanice, vodojemu 
upravené vody a chemického 
hospodářství. Druhý zahrnoval 
rekonstrukci pískové fi ltrace, 
akumulace upravené vody 4x 
2 125 m3, dokončení systému 
řízení technologických proce-
sů a chemického hospodářství. 
Celkovou stavební rekonstrukcí 
prošel i objekt úpravny.  (pur)

LITVÍNOV – Svazek obcí v regionu Krušných hor připravuje další pří-
ležitost pro lidi bez práce, jak najít uplatnění zejména v Krušných 
horách. Pomáhat chce svazek lidem dlouhodobě nezaměstnaným 
nad padesát let věku a rodičům malých dětí s návratem do zaměst-
nání po rodičovské dovolené. 

Jeden podobný projekt má už 
Svazek obcí v regionu Krušných 
hor úspěšně za sebou. Pomo-
hl hned dvakrát. Lidem, kteří 
dlouhodobě marně hledali práci 
i obcím, které díky projektu zís-
kaly zaměstnance na dotovaná 
místa. V novém operačním pro-
gramu Zaměstnanost se hodlá 

svazek ucházet o dva projekty. 
„Na úspěšný projekt Zodpovědně 
na trh práce, který jsme realizo-
vali v  minulém období, chceme 
navázat projektem Dáváme prá-
ci. Je určen pro lidi nad padesát 
let věku a měl by přispět k jejich 
sociálnímu začleňování. Tento 
problém řeší většina obcí svaz-

ku,“ představil první projekt 
ředitel svazku Martin Klika. 
Projekt by měl pomoci nejen 
běžnými aktivitami, jako je na-
příklad vzdělávání či pracovní 
diagnostika, ale také s  vytvoře-
ním nových a udržením už exis-
tujících pracovních míst. Druhý 
projekt myslí především na ženy 
s malými dětmi, jak už napovídá 
jeho název I s dětmi to jde. „Měl 
by podpořit ženy s malými dětmi 
v  odlehlých horských oblastech, 
které jen těžko hledají uplatnění 
na trhu práce. Měl by pomáhat 

nejen s  vytvářením pracovních 
míst, ale hlavně s nastartováním 
podnikání u těch žen, které pod-
nikat chtějí, ale samy si zatím ne-
troufají. Součástí projektu bude 
kurz pro začínající podnikatelky, 
poradenská a asistenční péče,“ 
popsal druhý projekt Martin 
Klika. Zároveň ale starosty obcí 
upozornil na to, že oba projekty 
svazek sice do Operačního pro-
gramu Zaměstnanost přihlásí, 
neznamená to ale, že s  nimi 
musí uspět. To ukáže až čas. 

(pur)

Nejkvalitnější pitná voda teče z Meziboří

S prací v horách pomůže svazek obcí

Firma KOMPYSS s.r.o. hledá pro nově otevřenou 

restauraci v objektu „SOKOLOVNA LITVÍNOV“

ČÍŠNÍKA, SERVÍRKU

Požadavky: praxe

  komunikativnost

  příjemné vystupování

  zodpovědnost

Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení

  práci v příjemném prostředí

S podrobnostmi bude každý uchazeč seznámen při 

osobním pohovoru.

Zájemci, hlaste se na kontakt: 

Jan Dlesk 777 211 841

MOST - Na Autodromu Most začala závodní sezóna a s tím také zvý-
šená návštěvnost areálu. Společnost se snaží stejně jako v uplynu-
lých letech vyjít obyvatelům v  sousedství autodromu vstříc a při-
pravila pro ně zajímavý bonus, a to celoroční vstupenku na závody. 

Obyvatelé přilehlých ulic tak 
mají vstup na autodrom zcela 
zdarma po celý rok. Zájemci 
o volný vstup mohou přijít ve 
všední dny od 8 do 15 hodin na 
recepci polygonu nebo sekreta-
riát společnosti, kde si mohou 
o permanentní vstup zažádat 
po předložení občanského prů-
kazu. Jedinou podmínkou je 
trvalé bydliště v níže uvedených 

ulicích. Vstupenka se vystavuje 
na každou osobu samostatně 
s  fotografi í a zájemce ji obdrží 
14 dní od podání žádosti. 

Nárok na vstupenky zdar-
ma v  okolí Autodromu Most 
v těchto ulicích: 

Tvrzova
Hradní 
Pod Širokým vrchem

Široký vrch
Krátká
Za Špačkárnou
Na Novém světě
Pod Strání
Nová hraniční
Josefa Mánesa 
9. května
Na Novém světě
Pod Hněvínem
Oldřicha Hornofa
Národního odboje
Hořanská cesta
V Zátiší
Na Ovčíně
Na Ressl

Slovanská
Lesní
S. K. Neumanna 
Na Vrátku
U Náraziště
Pod Resslem
Průjezdná
Marie Majerové
Větrná
Pod Studánkou
U Cáchovny
Spojovací
Prokopova
Za Špačkárnou
Úpadní
Široký vrch (red)

Obyvatelé v sousedství 
autodromu mají vstup zdarma

MOST – Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal, spojená se jménem 
fi nančníka Pavla Tykače, rozdělila další dva miliony mezi účastní-
ky 6. ročníku grantového programu Chytré hlavy pro Sever 2015. 
Částka, věnovaná těžební společností do podpory vzdělávání na 
Mostecku, se tak za dobu existence grantu zaokrouhlila na deset 
milionů korun. 

Rozhodovalo se mezi 19 při-
hlášenými projekty základních 
škol a pěti projekty středních 
škol. Uspěly Základní škola 
Most, Z. Štěpánka s projektem 
vybavení učebny chemie, Zá-
kladní škola a Mateřská škola 
Strupčice, která chce pořídit 
interaktivní techniku do první 
třídy. Základní škola a Mateř-
ská škola Hora Svaté Kateřiny 
získá příspěvek na modernizaci 
školní žákovské dílny, v Základ-
ní škole a Mateřské škole Me-
ziboří plánují vybavit učebnu 
přírodních věd a do Základní 
školy Most, Svážná poputuje fi -
nanční podpora na vybudování 
Geoparku, který rozšíří školní 
arboretum. Ze středních škol 
Vršanská uhelná dále podpoří 
Podkrušnohorské gymnázium 
Most a Vyšší odbornou školu 
ekonomickou, sociální a zdra-

votnickou, Obchodní akademii, 
Střední pedagogickou školu 
a Střední zdravotnickou školu 
Most. V gymnáziu zmoderni-
zují výukový areál výpočetní 
techniky a počítačovou síť a od-
borná škola vybuduje učebnu 
pro přírodovědné předměty. 
„Převaha projektů zaměřených 
na přírodovědné obory nás potě-
šila. Považujeme za důležité zvý-
šit jejich oblibu u žáků i studen-
tů, neboť společensky jsou tyto 
obory velmi potřebné. Zároveň 
nám to ovšem ztížilo výběr. Vě-
říme ale, že jsme vybrali správně 
a realizované projekty posunou 
úroveň vzdělávání na Mostecku 
opět o něco výš,“ shrnul Vladi-
mír Rouček, generální ředitel 
Vršanské uhelné. Chytré hlavy 
pro Sever letos doprovodila sou-
těž ve spolupráci s Ekologickým 
centrem Most pro Krušnohoří 

(ECM). Zahrnovala vědomostní 
kvíz, literární a výtvarnou část. 
Do luštění povinného kvízu se 
zapojilo 3 327 soutěžících z 31 
škol na Mostecku. „Jsme rádi, 
že většina zájemců o grant nepo-
jala povinný kvíz pouze formál-
ně a snažila se skutečně hledat 
správné odpovědi. Překvapením 
byla velká účast v nepovinných 
soutěžních částech. Do literární 

části, v níž měly školy vytvořit 
slogan charakterizující Vršan-
skou, přišlo přes 200 příspěvků, 
do části výtvarné, zaměřené opět 
na téma uhlí, pak 48 příspěvků,“ 

doplnila Liběna Novotná, ve-
doucí regionální komunikace. 
Úspěšnější v luštění kvízu byly 
jednoznačně základní školy. 
Jejich žáci odeslali 764 správně 
vyluštěných kvízů. Vítězkou se 
stala Kristýna Horáková ze ZŠ 
Most, Rozmarýnová. Pokud 
jde o středoškoláky, výhra pat-
ří Lucii Pýchové ze SOŠ Inter-
DACT Most, autorce jednoho 
ze 201 bezchybně zodpověze-
ných kvízů pro střední školy. 
Obě vítězky získají od Vršanské 
uhelné tablet. Ve výtvarné části 
soutěže nejvíce zaujal malovaný 
„komiks“ nazvaný Exkurze od 
Žanety Kraft ové a Hany Maňko-
šové ze 2. B Podkrušnohorského 
gymnázia Most. V tomto přípa-
dě je pro obě autorky připravený 
mobilní telefon. Uděleny byly 
i dvě zvláštní ceny, které převez-
mou Denisa Lišková s Klárou 
Boučkovou z VOŠ, OA, SPgŠ 
a SZŠ Most a Veronika Piksová 
z mosteckého gymnázia. Za ví-
tězný slogan „Vršanská uhelná 
– energie Podkrušnohoří“ získá 
odměnu Jan Fiala ze SOŠ Inter-
DACT Most.  (red)

Chytré hlavy si letos rozdělí 
dva miliony korun

„Voda, která vždy byla skvělá, 
bude nyní ještě lepší.“  

Petr Červenka
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LITVÍNOV - Třínohá fenka Ťapka z litvínovského psího útulku pomá-
há dětem v mateřských školách najít si vztah ke zvířatům, ale hlav-
ně naučit se chovat k vlastním i cizím pejskům. Učí děti, že setkání 
s cizím pejskem nemusí být vždy bezpečné, ale že čtyřnozí kamarádi 
dokážou hlavně potěšit.

Mateřské školy navštěvuje 
v  rámci prevence kriminality 
preventistka Městské policie 
Litvínov Michaela Hejčová 
společně s  vedoucím psího 
útulku Štefanem Horským 
a jeho fenkou Ťapkou. Ťap-
ka je zkušený canisterapeut 
s  diplomem, k  dětem se umí 
chovat a umí je společně se 
svým pánem také naučit, jak 
se mají děti chovat k vlastním 
i cizím domácím mazlíčkům. 
„Při těchto besedách se snaží-
me program připravit zábavně 
a interaktivně, ale občas děti 
samy něco vymyslí, tak se do 
toho pustíme. Mnoho dětí má 
doma pejsky, zatím si s nimi jen 
hrají, ale snažíme se je vychová-
vat k zodpovědnosti a také po-
chopení, že mazlíček není pouze 
zdroj zábavy, že jsou s ním spo-
jené také povinnosti. Mluvíme 
s nimi o věrnosti a oddanosti, 
kamarádství a opravdové lás-
ce,“ říká Michaela Hejčová. 
Tentokrát byl tříčlenný tým 
v  mateřské škole Kaštánek. 
Štefan Horský vodí psy do 
školek už řadu let. Učí malé 
děti také to, jak se zachovat, 
pokud se setkají s  cizím psem 
se zjevně nepřátelskými úmys-
ly. Michaela Hejčová chodí za 

dětmi do školek také pravidel-
ně. „Preventivní besedy s těmito 
dětmi probíhají celý školní rok, 
na podzim byly děti v doprovo-
du svých učitelek na návštěvě 

v útulku, v zimě jsem pro ně 
přichystala program v Jaklíku 
na téma Bezpečná zima a po-
slední letošní společná akce se 
odehrála na školkovské zahra-
dě. Ťapka předvedla své umění, 
povozila se se svolením dětí na 
jejich klouzačce, prokázala své 
detektivní schopnosti a za velké 
podpory dětí našla schovanou 
hračku. Děti si mohly Ťapku ne-

jen pohladit, ale také si vyslech-
ly její příběh, povídaly si o ní 
samotné a také se dozvěděly, 
jak jela třínohá psí kamarádka 
metrem a autobusem. Děku-
jeme za pamlsky a dobrůtky, 
které jsme si ze školky odvážely, 
a přejeme dětem veselé loučení 
se školkou a pěkné prázdniny,“ 
doplnila Michaela Hejčová. 
 (pur)

LITVÍNOV - Letní počasí láká 
lidi z  bytů ven užívat si tepla a 
sluníčka. Pro Městskou policii 
Litvínov ale blížící se léto zna-
mená zvýšenou aktivitu v Jano-
vě. Opět budou řešit vandalis-
mus, rušení nočního klidu, pití 
alkoholu na veřejnosti a další 
přestupky, které jsou olejem do 
ohně sociálních nepokojů v této 
sociálně vyloučené lokalitě.

„Připravujeme jako každý rok 
řadu preventivních opatření pro 
celý Litvínov a hlavně pro Janov. 
Společně s  Policií ČR chystáme 
akce zaměřené na litvínovské 
diskotéky a alkohol u mládeže. 
Společně se sociálním odborem 
a asistentkami prevence krimi-
nality se soustředíme na potul-
ku mládeže, na kterou si stěžují 
hlavně lidé v Janově. Jako každé 
léto budeme více kontrolovat ru-
šení nočního klidu, pití alkoholu 
na veřejnosti, sezení na schodech, 
zídkách a podobně,“ uvedl velitel 
Městské policie Litvínov Zde-
něk Urban. Asistentky prevence 
kriminality jsou pro městskou 

policii velkou pomocí během 
celého roku, obzvlášť pak v létě. 
Pomáhají při dohledu na spor-
tovní areál Nové Záluží a také 
při akcích prevence kriminality. 
V loňském roce poprvé zorgani-
zovaly pravidelné akce pro děti 
z Janova. Odváděly děti z parko-
višť před panelovými domy, kde 
jejich hry a hluk rušily místní 
obyvatele, na hřiště v  sídlišti. 
Tam měly pro děti připravený 
zajímavý program. Děti časem 
zjistily, že trávit čas při hrách 
na hřištích je pro ně zábavnější, 
než se jen tak potulovat kolem 
domů. Na asistentky už měs-
to dostalo dotaci. Na dvanáct 
měsíců v  letošním roce pro 
čtyři asistentky získalo město 
od ministerstva vnitra 800 tis. 
Kč. „Velmi vítáme tuto dotaci. 
Asistentky prevence kriminality 
jsou pro nás důležité. Dotace je 
určena na tento kalendářní rok, 
platy asistentek od ledna letošní-
ho roku město předfi nancovalo,“ 
vysvětlil velitel Zdeněk Urban. 

(pur)

LITVÍNOV – Město Litvínov je v oblasti hospodaření v dobré kondi-
ci. Litvínov je úspěšný v plnění daní i získávání dotací, díky nimž se 
daří realizovat řadu investičních akcí. 

U investičních dotací se po-
dařilo městu získat 53,5 půl 
milionu korun. U neinvestič-
ních dotací zhruba 43 milionů 
korun. V  rámci investic činila 
největší podíl dotace na zámek 
a to ve výši 31 milionů korun 
ze zdrojů ministerstva fi nancí. 
Další desítky milionů korun 
plynuly na rekonstrukci ma-
teřinky Sluníčko, Paraplíčko, 
školní družinu ZŠ Janov či ZŠ 
speciální v Šafaříkově ulici. Ne-
zanedbatelné byly také dotace 
na zeleň. „Město se snaží dlou-
hodobě snižovat provozní výdaje. 

Dotace se proto čerpají zejména 
na akce, které do budoucna bu-
dou přinášet úsporu provozních 
nákladů – je to například zatep-
lování a podobně,“ komentovala 
závěrečný účet města šéfk a fi -
nančního odboru Jana Lanko-
vá. I v oblasti daní se v loňském 
roce Litvínovu dařilo. „Loni 
jsme splnili daňová očekávání na 
105 procent,“ doplnila vedoucí 
odboru s tím, že v letošním roce 
radnice nepředpokládá již tak 
výrazný převis těchto prostřed-
ků. Hospodaření se v minulých 
letech dařilo i díky prostředkům 

z  loterií, přičemž v  roce 2014 
obdržel Litvínov za automa-
ty a hrací přístroje 13 milionů 
korun. Letos by měly ale měly 
tyto zdroje postupně vyhasnout. 
„Výše příjmu je nyní jen 2 miliony 
korun,“ potvrdila Jana Lanková. 

Fondy města vyšplhaly k hrani-
ci 98 milionů korun, z toho fond 
rozvoje na 83 milionů korun. 

„Město má zdroje na fi nancová-
ní svých akcí a jsme tomu rádi. 
Pracuje se na několika velkých 
projektech, kde usilujeme o pe-
níze z ROPu. Jedná se například 
o vnitřní prostory ve sportovní 
hale,“ uvedla na příkladu Jana 
Lanková. Na předfi nancování 
této akce „vytáhlo“ město z roz-
počtu 16 milionů korun. „Věří-
me, že se větší část prostředků 
vrátí právě z dotací,“ upozornila 
ještě Jana Lanková. Úvěr měs-
ta v  roce 2014 činil 43 milionů 
korun a splátky 30 milionů ko-
run. „Na konci roku jsme dlužili 
45 milionů korun. Úvěr budeme 
intenzivně umořovat právě díky 
dotacím,“ dodala ještě vedoucí 
fi nančního odboru.  (sol) 

Litvínov ždíme dotace a obnovuje

Příjmy Litvínova za rok 
2014 činily zhruba 479 mi-
lionů korun a výdaje ve výši 
469 milion korun. Saldo pří-
jmů a výdajů pak za uplynulý 
rok představuje zhruba 9 mi-
lionů korun. 

Strážníci chystají 
letní opatření

Ťapka učí děti, jak se chovat k pejskům

Štefan Horský s Ťapkou učí děti, jak se chovat ke psům.Štefan Horský s Ťapkou učí děti, jak se chovat ke psům.
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LITVÍNOV – Zástupci Lesů ČR na posledním setkání starostů Svazku 
obcí v  regionu Krušných hor představili záměr vybudovat v  okolí 
obory Fláje naučnou stezku pro pěší i cyklisty. Diskutovalo se také 
o možnosti oboru Fláje pro veřejnost otevřít alespoň na omezenou 
dobu, například na jeden z prázdninových víkendů. 

Svazek obcí v  regionu Kruš-
ných hor, především pak před-
stavitelé Meziboří a Litvínova, 
usilují o otevření obory Fláje 
už několik let. Obora byla pro 
veřejnost uzavřena v  době, kdy 
ji Lesy ČR pronajaly novému 
nájemci. Jednání o zpřístupnění 
obory narazilo právě na odpor 
nového nájemce. „Po jednání 
s  Lesy ČR chápu negativní vní-
mání veřejnosti. Lidé se v  oboře 
neumí chovat a odmítají dodržo-
vat pravidla,“ připustil starosta 
Meziboří a předseda svazku Petr 
Červenka. Kromě nepořádku, 
který po sobě lidé v  oboře ne-

chávali, také svým nevhodným 
chováním rušili zvěř a nebez-
peční byli i sami sobě. „Stáva-
lo se, že v  době, kdy se v  oboře 
loví, chodili lidé i ve večerních 
hodinách mimo cesty, hledali na-
příklad v  porostu houby. Pak je 
jen kousek k  tomu, aby se stalo 
neštěstí. Nebo si v  klidu zapálili 
v seníku cigaretu,“ uvedl příkla-
dy hazardního chování v oboře 
litvínovský lesní správce Pavel 
Rus. Svazek obcí a Lesy ČR hle-
daly proto kompromis, který by 
vyhovoval nájemci obory i ve-
řejnosti. „Připravujeme alterna-
tivu pro cyklisty i běžkaře. Bude 

jí naučná stezka Fláje, která 
povede z  Louček v  Litvínově na 
Dlouhou Louku, podél plotu obo-
ry k přehradě a jihobřežní cestou 
na Klíny. Výhradně pro pěší bude 
určena odbočka na Loučnou. Na 

stezce budou naučné informační 
tabule, odpočívadla a vyhlídkové 
prvky,“ prozradil záměr Lesů 

ČR krajský ředitel Zdeněk Rů-
žek. Na realizaci naučné stez-
ky začnou Lesy ČR pracovat 
už v  letošním roce. Nejprve je 
nutné vypracovat projektovou 
dokumentaci. Lesní cesty totiž 
musí odpovídat především po-
třebám Lesů ČR, budou proto 
projektovány tak, aby po nich 
projela i lesní technika. V příš-
tím roce bude zahájena realizace 
první etapy, hotovo by mělo být 
v roce 2017. Všechny turistické 
prvky a doplňky pro děti budou 
z přírodního materiálu blízkého 
lesnímu prostředí, většinou ze 
dřeva. Naučná stezka Fláje ale 
nemá být ojedinělou aktivitou 
Lesů ČR směrem k  veřejnosti 
v  této oblasti. „Rádi bychom ji 
propojili, pokud to půjde, i dál 
na další naučné stezky,“ uvedl 
Zdeněk Růžek.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Mezibořští dobrovolní hasiči připravují každoročně tra-
diční oslavy dětského dne. Bohatý program většinou přiláká k ha-
sičské zbrojnici hodně zábavychtivých dětí. Také tentokrát se oslavy 
dobrovolným hasičům podařily.

Okolí hasičské zbrojnice se 
v  sobotu změnilo v dětské hři-
ště plné atrakcí. Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů v Mezibo-
ří totiž sobotu věnovala míst-
ním dětem. „Tentokrát se počasí, 
které bylo až moc parné, pode-
psalo i na návštěvnosti, avšak 
pro ty, co dorazili, byla připra-
vena spousta atrakcí a soutěží. 
Za účast byly sladce odměňo-

vány a na závěr byla vyhlášena 
bohatá tombola,“ uvedl velitel 
hasičů Václav Kraus. Dětem 
k jejich radostem a zábavě hrála 
také hudba. „Za tu chceme po-
děkovat Michalu Šindelářovi,“ 
doplnil velitel. Na dni dětí byla 
možnost spatřit historickou 
vojenskou techniku, zbraně, ze 
kterých se mohlo i střílet, ská-
kací hrad, jízda na koníku, ma-

lování na obličej, chůze na chů-
dách, lov rybiček, dovednostní 
soutěže. Na závěr hasiči položili 
pěnu, ve které se děti pořád-
ně vyřádily a hlavně ochladily. 
„Po celou dobu nám pitný režim 
a plnění bříšek zajišťoval Ro-
man Hlavnička, kterému také 
tímto děkujeme. Akce se mohla 
uskutečnit díky fi nanční podpo-
ře sponzorů a města, hlavně ale 
díky práci mezibořských hasičů, 
kteří dětský den připravili ve 
svém volném čase,“ uzavřel Vác-
lav Kraus. 

(pur)

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Hasiči se postarali 
o atraktivní den dětí

Kolem Flájí vznikne nová naučná stezka

Na jednání Svazku obcí 
v  regionu Krušných hor 
představili zástupci Lesů 
ČR také další novinku. 
Bude jí pilotní projekt dvou 
prázdninových víkendů, po 
které bude umožněn regu-
lovaný přístup veřejnosti 
do obory Fláje. Termíny 
zpřístupnění obory ještě 
nejsou pevně dány. Budeme 
o nich ale včas informovat.

Zástupci Lesů ČR představili starostům Zástupci Lesů ČR představili starostům 
záměr vybudovat naučnou stezku Fláje.záměr vybudovat naučnou stezku Fláje.

Oslavy dětského dne v Meziboří Oslavy dětského dne v Meziboří 
zorganizovali také místní hasiči.zorganizovali také místní hasiči.
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Knihkupectví u Knihomila
Odborná a naučná literatura,

učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,

OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00

Telefon 476 702 220, 775 657 662

uknihomila@volny.cz

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné 
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík, 
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem 
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 23: „POLÉVKA BEZ SOLI“ Výherci: Jana Bohmová (Most), Pavel Mudroch (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 to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám obývací stěnu, výš-

ka 2,15 m, šířka 101 cm, hloubka 
38 cm, 4 díly, světlá leštěná, cena 
1500 Kč. Vhodná na chalupu nebo 
zahradu v dobrém stavu. Dohoda 
jistá. Telefon: 737 566 479

 ■ Prodám sedací soupravu + 2 
křesla, zelená barva, kvalitní silný 
potah, zachovalá, v dobrém stavu. 
Cena 1 000 Kč. Dohoda jistá. Tele-
fon: 737 566 479

 ■ Prodám 2 staré šatníkové skří-
ně, tmavě hnědé, fl ádrované, v 
dobrém zachovalém stavu. Roz-
měr – výska 175 cm šířka 180 cm, 
hloubka 59 cm. Cena 1 000 Kč/ks, 
2 ks – 1 800 Kč. Dohoda jistá. Tele-
fon: 737 566 479

 NOVINKY

Nádherný život – Steel D. 
Ohrožení – Francis F. 
Cesta do nekonečna – Hawkingová J. 
Kapitál v 21. století – Piketty T. 
Místa paměti národa – Bellum P. 
 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Levně a chutně vaříme s Novou 
Poslední víkend – Christie A. 
Nenasytná – Day S. 
Stalker – Kepler L. 
Druhý břeh – Kornerová H. 
 ROZPIS NOVINEK

Ohrožení 
Jeff Hinkley pracuje jako tajný vyšetřo-
vatel bezpečnostní služby dostihového 
vedení British Horseracing Authority 
(BHA) už zažil lepší časy. Přímo před 
ním na dostihovém závodišti zabije di-
stancovaný trenér, kterého Hinkley sle-
doval, bookmakera a nikdo neví proč. 
Brzy nato začne kdosi sabotovat dosti-
hy a zdá se, že s tím jen tak nepře-
stane, pokud mu BHA nezaplatí. Nebo 
pokud ho Jeff nevypátrá. Jenomže ten 
se může na práci jen těžko soustředit, 
když jeho sestra právě podstupuje 
drastickou léčbu smrtelné nemoci. Do 
toho všeho ho sestřin manžel požádá, 
aby vysekal z problémů jeho syna, 
který byl zatčen za držební drog, a 
zachránil mu tak právnickou kariéru...
 
Cesta do nekonečna 
Jane Hawkingová je první žena patr-
ně nejznámějšího vědce současnosti 
Stephena Hawkinga, kterému dia-
gnostikovali ve 21 letech neléčitelné 
postupné ochrnutí nervového systé-
mu a dávali mu maximálně dva roky 
života. V této mimořádně otevřené, 
dojemné a často i vtipné knize odha-
luje autorka nejenom komplikovaná 
a bolestná dilemata svého prvního 
manželství, ale odkrývá i všudypří-
tomný vliv slávy a bohatství. Výsled-
kem je kniha plná optimismu, životní 
síly a vůle. 

 ■ Prodám 1 díl z obývací stěny, 
složený ze dvou dílů, vrchní díl 
prosklený, černé barvy, rozměr: v: 
215 cm, š: 90 cm, h: 40 cm. Cena 
500 Kč. Dohoda jistá, vhodné do 
kanceláře, zahradu, chatu. Telefon: 
737 566 479

 ■ Prodám silniční závodní kolo 
Scott, výbava Shimano 105. Kon-
čím. Cena – dohoda jistá. Telefon: 
776 048 146

 ■ Prodám trekové kolo Garry 
Fischer, velikost 17,5, kupní cena: 
14 000 Kč, nyní za 5 000 Kč. Výbor-
ný stav. Telefon: 723 636 152

 ■ V Mostě prodám zařízení ze 
zrušené hospůdky, stoly, židle, led-
nice s mrazákem, mrazák – šuplíky, 
sporáky PB, venkovní stoly spoje-
né s lavicemi. Telefon: 607 277 880

 ■ Prodám 1 balení marmolitu, 15 
kg, značka Weber, černo-bílý, cena 
1 500 Kč. V Mostě. Telefon: 607 277 
880

 ■ Prodám 60 cm vysokou nevěs-

tu na svatební stůl, tančí, hraje. 
Cena 150 Kč. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám podušku švýcarské 
fi rmy proti bolesti krční páteře, 
regulace, napouštěcí a vypouštěcí 
balonek, nové, nutno vidět, origi-
nální povlak. Cena 500 Kč. Telefon. 
736 164 363

 ■ Prodám helmu na kolo Alpina 
profesional red silver, číslo 57-62, 
originál balení, cena 1 190 Kč, nyní 
800 Kč, nová, Most. Telefon: 736 
164 363

 ■ Prodám elektrický přímotop 
na kolečkách, 60x65 cm – 300 Kč, 
elektrická plotnová kamna značka 
Fiko Zeza, dřevenou skříňku 80x24 
cm, 5 regálů, nepoškozená – 500 
Kč, poličku dřevěnou, masiv, Ikea, 
60x12 cm, masivní poličku na CD, 
50x4,5 cm, 2 ks, á 50 Kč, 3x prodlu-
žovák, retro pájka – á 100 Kč. Tele-
fon: 737 566 479

 ■ Prodám TV – Grundik a Thom-
son, držák na TV, houpací křeslo 
(dřevěné, červený sametový po-
tah 60. léta, perfektní stav), ledni-
ce – výška 180 cm, mrazák – 4 fo-
chy – šuplíky, věž Aiwa NSX-SZ10 
digital audio systém, Sony – micro 
hifi  component systém CHT-EH10, 
cena dohodou. Telefon: 737 566 
479

 ■ Prodám bankovky: terezínské 
poukázky (1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 
100K), cena 2 000 Kč. 20 ks (r. v. 
1942), cena 1 000 Kč. 50 Kč (1922), 
cena 1 200 Kč. Telefon: 721 777 

Žiješ, tak se nezapoměň smát. Až 
budeš umírat, leda si (TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
AKCE 2 v 1 – POLOVIČNÍ VSTUPNÉ 
Na měsíc červen připravilo MDM další mimořádnou a oblíbenou SLEVOVOU AKCI 2 v 1! V 

praxi to znamená, že přijdete- li do divadla ve dvou, zaplatíte pouze za jednoho! Platíte tedy 

poloviční vstupné za oba. To už se vyplatí. AKCE 2 v 1 se týká těchto vybraných představení: 

komedie Habaďúra v pondělí 15. 6. a slavného titulu Postřižiny ve čtvrtek 18. 6. Představení 

začínají v 19.00 hodin. Doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek. 

12. 6. od 19.30 hodin LHÁŘI (premiéra)
Autor: ANTHONY NEILSON. Režie: Věra Herajtová. Groteskní, absurdní, černá i dojemná 
komedie výrazného skotského dramatika. Drsný úkol pro dvojici přecitlivělých policistů, 
kteří se, ve snaze být ohleduplní, zapletou do vlastních lží. Vstupné na premiéru: 200 a 
250 Kč. Vstupné na reprízy:150 a 170 Kč

15. 6. od 19 hodin HABAĎÚRA
Autor: MICHAEL COONEY. Režie: Milan Schejbal Co se všechno vyvine z jednoho malého 
podfuku - habaďůra, která hlavnímu hrdinovi přinese spoustu problémů a divákům příleži-
tost pořádně se zasmát. Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč. Délka představení: 150 minut

16. 6. od 19 hodin VŠECHNO NEJLEPŠÍ (malá scéna) 
Autor: VÍT HERZINA, MICHAL PĚTÍK. Režie: Vít Herzina . Narozeninová megaparty u 
příležitosti životních výročí herečky Evy Klánové a herce Miroslava Středy.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
15. 6. od 9 a 10.30 hodin DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU
Slavný a nesmrtelný příběh dívky s kouzelným oříškem a mluvícími holoubky. Představení 
jiskřící jemným humorem mezi herci, kteří všemožně vstupují do příběhu. Pomáhají Po-
pelce s šaty na ples, poradí tatínkovi co s macechou a v nestřeženém okamžiku dokonce 
navléknou ztracený střevíček i nevlastní sestře Agátě! Komu střevíček nakonec padne a s 
kým si princ na velkolepé svatbě řekne ,,ano“, to už vám prozrazovat nebudeme.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
16. 6. od 17 hodin AKADEMIE ZŠ HAMR 
Vystoupení žáků základní školy v Hamru. Vstupenky na místě. 

CITADELA LITVÍNOV
KULTURNÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI KOLDŮM

20. 6. od 18 hodin MUZIKÁL Z PALOUKU
Kulturní léto na koupališti Koldům. Ferda, Pytlík a jejich kamarádi, tentokrát jako muzikál. 
Hraje: Docela velké divadlo Litvínov. Vstupné 50 Kč.

19. 6. od 19.30 hodin KVINTA a UKRUTNÁ VEVERKA 
Zveme Vás na folkový večer litvínovské skupiny KVINTA , který se bude konat v pátek 19. 
června 2015 na koupališti Koldům. Jako host vystoupí teplická folková kapela Ukrutná 
veverka. Vstupné 50 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
19. 6. od 21 hodin KORADOBAND - Poprock-Most // DIALOG - Melody rock - Osek //
„Korádoband má v rokáči už svoji domovskou scénu jistou, pilně cvičí, do repertoáru 
přidává jednu pecku za druhou. Co nám předvede premiérově zařazená kapela Dialog, si 
přijďte poslechnout. Bude to ve stylu poprocku a máte se na co těšit.“

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A 
PROŘEZÁVKY STROMŮ, 

LEVNĚ! 
Tel: 774 931 796 

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

132, Chomutov
 ■ Kdo by měl zájem o hezkou 

výbavičku po 1 miminku, veškeré 
oblečení od narození do 6. měsíce, 
zůstalo jako nové, moderní, balík 
věcí – 700 Kč. Telefon: 737 586 243

 ■ Prodám starší pianino Dalibor, 
cena 10 000 Kč. Telefon: 605 706 
800

 ■ Prodám rybařinu a vše co ry-
bář potřebuje. Vše levně, dohod-
neme se. Zavolej. Telefon: 603 269 
673 a 605 842 564

 ■ Prodám trekové kolo Garry 
Fischer. Kupní cena 14 000 Kč, nyní 
za 5 000 Kč. Telefon: 723 636 152. 
Výborný stav

 ■ Sháním na léto levnou chalupu 
– chatu na týden k pronájmu do 
40 km od Mostu. Jsme nenároční. 
Pro 3-4 lidi. Pokud možno u vody. 
Levně. Telefon: 607 109 439

BYTY, DOMY
 ■ Koupím 1+1 v Mostě, s balko-

nem, v ceně do 200 000 Kč, jsem 
přímý zájemce. RK nevolat. Tele-
fon: 775 279 229

 ■ Prodám byt 1+1 v Mostě, blok 
94, Budovatelů, cena 160 000 Kč. 
Jen vážní zájemci, NE reality. Tele-
fon: 737 925 318

 ■ Pronajmu mansardu v Litvíno-
vě na Osadě, dlouhodobě. Telefon: 
725 384 191

 ■ V Mostě prodám DB 1+1, 38 m2 
v prvním patře cihlového domu 
s výtahem, blízko středu města v 
klidném prostředí. Celková cena 
183 000 Kč, včetně členského po-
dílu 24 000 Kč. Telefon: 721 828 
879

 ■ Vyměním DB v Mostě u nádraží 
a Tesca, velikost 1+4 s balkonem, 
2x komora, sklep, zrekonstruova-
ný dům, za 1+3 v OV, balkon pod-
mínkou. Bez doplatku. Telefon: 
776 858 776

 ■ Prodám RD, Nová Ves v Horách, 
stáří 25 let, elektrika 220-380, zají-
mavé prostředí, zastávka na auto-
bus 2 minuty od domu. Telefon: 
777 238 182, cena 1 800 000 Kč

 ■ Prodám byt 1+2 v Mostě, starší 
zástavba, cena 250 000 Kč. Telefon: 
605 706 800

 ■ Prodám 2+1, zvýšené přízemí, 
po rekonstrukci, poblíž nákupního 
střediska Máj. Možno volat kdy-
koliv. Cena 480 000 Kč. Dohoda 
možná. Telefon: 774 914 142. RK 
nevolat

SEZNÁMENÍ
 ■ 32letá s malou školačkou hledá 

z nedostatku příležitosti partnera 
a kamaráda pro žití ve třech. Tele-
fon: 607 109 439, volat v odpoled-
ních hodinách

 ■ Rozvedený 38/185/80, hledá 
dívku, ženu na pěkný vztah a mi-
lování. Mám byt v Mostě. Přistěho-
vání možné. Telefon: 605 376 681

 ■ Pro přítele 69, seznámení s 
vlastním bytem, bez závazků, ři-
dičský průkaz vítán – není pod-
mínkou. Telefon: 607 656 863

 ■ Hledám přítelkyni, nekuřačku, 
60-70 let, Most, která má ráda pří-
rodu a už nechce jen vysedávat na 
lavičkách, kavárnách či trávit čas 
u počítače. Telefon: 606 106 292 – 
uvidíme

 ■ 51letý hledá pro život partner-
ku, jen vážně. Mám dvě dcery 16 
a 13 let. Do 51 let. Jsem z Kladna. 
Telefon: 723 591 974

 ■ Hledám kamaráda na vše hez-
ké, přírodu a kulturu, občas piveč-
ko, špacír, kino a divadlo, vše hez-
ké, co k životu patří. Ozvi se, já 38 
let, Most a okolí. Telefon: 792 206 
397. SMS

 ■ Rozvedený, bezdětný, ne-
kuřák, 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. Nejlé-
pe Mo, Cv, Tp a okolí. Jen SMS: 792 
561 063

Prodám: polička: 31x10x6 cm – 26 ks, 
25,5x10x4,5 cm – 51 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 71 ks, 23x10,5x4 cm – 37 ks, 
12,7x8,5x3,5 cm – 6 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 4 ks, 22,5x7x2,5 cm – 6 ks. Poři-
zovací cena 200 Kč, nyní 100 Kč. Doho-
da jistá. Telefon: 737 566 479

Vybavení do provozovny: nástěnné pa-
nely, pulty, police (dřevěné, plastové), 
stojany, židle, stůl na PC (rohový, dřevě-
ný) – jako nový, chromové háčky, různé 
držáky atd. - nutné vidět. Možno odkou-
pit celé, nebo po jednotlivých dílech. 
Cena dohodou. Telefon: 737 566 479
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Na mezinárodní 
házenou do Mostu

V sobotu 13. června se 
mohou příznivci ženské há-
zené těšit na mezistátní utká-
ní. Od 19.000 hodin se totiž 
v mostecké sportovní hale 
uskuteční duel play off  kvali-
fi kace MS 2015 mezi Českem 
a Nizozemskem. 

Také v nové sezoně se 
bude hrát pohár

Fanoušky Černých andělů, 
tedy házenkářek DHK Baník 
Most, a širokou házenkář-
skou veřejnost potěší zpráva, 
že i pro následující sezonu 
je družstvo připraveno hájit 
barvy českých týmů v evrop-
ských pohárech. Po zvážení 
všech pro a proti s defi nitiv-
ní platností klub oznámil, že 
bude hrát v druhém nejvý-
znamnějším poháru, a sice 
Poháru EHF. 

Mladší dorostenci 
hrají odvetu

Ve středu začali mladší 
dorostenci FK Baník Most 
1909 U16 hrát baráž o po-
stup do nejvyšší dorostenec-
ké soutěže s týmem Baumitu 
Jablonec. V sobotu 13. červ-
na hrají odvetu. Ta se usku-
teční n hřišti v areálu Baníku 
Souš od 10.30 hodin.

Na další ročník 
populární Loukyjády

V sobotu 13. června se 
uskuteční v Louce u Litvíno-
va další ročník populárního 
sportovního klání v  netra-
dičních disciplínách Louky-
jáda. Veškeré dění začnou 
soutěže pro děti, po nichž 
přijdou a řadu disciplíny pro 
dospělé. Začíná se ve 14.00 
hodin.

Hokejisté budou na 
turnaji v Drážďanech

Po účasti v  Evropské lize 
bude druhou nejvýznamněj-
ší mezinárodní prověrkou 
Vervy před novou sezonou 
2015/2016 start na turnaji 
v Drážďanech. Turnaj nese 
název Internationalen Tur-
nier der Dresdner Eislöwen. 
Loňské fi nalisty Litvínov 
a domácí Drážďany při něm 
doplní Wolfsburg a berlínský 
Eisbären. Hraje se ve dnech 
15. a 16. srpna. 

Druhým trenérem 
Mostu je Zachrla

Realizační tým prvoligo-
vých hokejistů HC Most po-
sílí v nové sezoně trenér, kte-
rý bude zastupovat sousední 
tým HC Verva Litvínov, Jan 
Zachrla. Do profesionálního 
hokeje se dostal v srpnu roku 
2005, kdy byl asistentem Mi-
loše Říhy v týmu ruské su-
perligy. V Mostě tak vytvoří 
trenérskou dvojici s koučem 
Josefem Řeháčkem.

Červnové parkurové 
závody v Mostě

V sobotu a v  neděli 13. – 
14. června se v areálu kolbi-
ště Hipodromu Most usku-
teční červnové parkurové 
závody kategorie A. V  prů-
běhu o bou dnů je na progra-
mu celkem 12 jednotlivých 
soutěží od  90 do 145 cm. 
Závody začínají ráno v  9.00 
hodin.    (jak)

VYSOKÉ  MÝTO - Víkendový podnik motokárového mistrovství re-
publiky na okruhu ve Vysokém Mýtě byl pro mosteckou stáj HKC Ra-
cing nadmíru úspěšný. Stoprocentně zde zabodoval vítězný Dan Sko-
čdopole v Mini 60, skvěle si vedl nejmenší jezdec Valter Vlk ve Školní 
50 a stupně vítězů okusil i Marek Boris Machulda ve třídě NKF Junior.

V Mýtě se jel už druhý pod-
nik šampionátu a šestiletý Val-
ter v nejmenší třídě začínajících 
závodníků zajel nejdřív druhý 
nejrychlejší čas v kvalifi kaci, 
v bodovaných rozjížďkách při-
dal dvě třetí místa a superfi nálo-
vou jízdu rovnou vyhrál.

V kategorii Baby 60 bojoval 
velice stabilně Moskvan Matvej 
Sonkin, když byl čtvrtý v měře-
ném tréninku a v prvním závo-
dě. Ve druhém přidal body za 
třetí místo a superfi nále dokon-
čil opět čtvrtý. Sebastien Šťast-
ný se držel ve dvacítce soupeřů 
v polovině startovního pole 
a zaznamenal dvě devátá, jedno 
desáté a jedenácté místo.

Absolutním suverénem ve 
třídě Mini 60 byl tentokrát Dan 
Skočdopole, který ani v jedné 
ze čtyř jízd nenašel přemožitele 
a celkově zvítězil. Po předcho-
zím úspěšném mistrovském 
podniku v Chebu také zaslou-
ženě vede tabulku průběžného 
bodování.

Marek Boris Machulda 
v Národní KF vyhrál kvalifi kaci 
a obě bodované jízdy. Na zlato si 
brousil zuby i v superfi nále, je-
nomže mu bohužel nevyšel po-
dle představ náročný start a bylo 
z toho nakonec stříbro.

Lze ještě dodat, že Vašek Ša-
fář v nejnáročnější třídě NKZ 
podával vyrovnané výkony 
a v průběhu víkendu postupně 

zrychloval. Svědčí o tom osmý 
čas z kvalifi kace, šesté a sedmé 
místo v závodech a sedmá pozi-
ce v cíli superfi nále.

„Byl to opravdu úspěšný 
a vydařený víkend,“ zhodnotil 
podnik trenér závodníků Ivan 
Houzák. „Kluci bodovali vlast-
ně ve všech kategoriích. Techni-
ka fungovala, závodnické štěstí 
většinou taky. Marek měl dobře 
našlápnuto, ale i takové situace 
k závodění patří a stříbro je velký 
úspěch. Sezóna je dobře rozjetá 
a chceme ve stejném stylu pokra-
čovat i dál,“ doplnil trenér. 

(dum, jak)

ZLÍN - Ve zlínském padesátimetrovém bazénu se konalo Mistrovství 
České republiky v plavání s ploutvemi (PP) a rychlostním potápění 
(RP) pro rok 2015, které bylo zároveň Přeborem ČR kategorie mlad-
ších a starších žáků, dorostenců a juniorů. 

Na startu se představila kom-
pletní česká špička tohoto spor-
tovního odvětví, včetně úřadují-
cích mistrů světa a Evropy.

Plavci mosteckého oddílu 
Uhlomost – sport Most vybo-
jovali celkem 19 mistrovských 
medailí. Mistrem České repub-
liky v disciplíně 400 m PP se stal 
Miroslav Peleška, který pokořil 
zbytek startovního pole časem 
3:22,02 před svým oddílovým 
kolegou Liborem Válkem, kte-
rý vybojoval titul mistra České 
republiky na dvojnásobné trati 
800m PP, kterou zdolal časem 
7:10,70. Třetí mistrovskou me-
daili vyplavala mladá štafeta dí-
vek Uhlomostu ve složení Lucie 
Kolaříková, Eliška Trollerová, 
Ilona Běhounková a Karolína 

Žižková v  disciplíně 4x 200  m 
PP.

Další stříbrné medaile vybo-
joval opět Miroslav Peleška na 
trati 200m PP a teprve 14letá 
Lucie Kolaříková, která obsadi-
la druhou příčku v  nejkratším 
sprintu na 50 m po vodou na 
nádech. Lucie kromě toho vy-
bojovala pro mostecký oddíl 
ještě dva bronzy v  disciplínách 
400 a 800 m PP. Shodně stříbrní 
v obou štafetách na 4x 100 a 4x 
200 m PP byli mostečtí muži ve 
složení Miroslav Peleška, Libor 
Válek, Jaroslav Soldátek a Petr 
Podhorný. 

Juniorský reprezentant ČR 
Petr Podhorný proměnil všech 
svých šest startů v  rychlostních 
disciplínách v  bronzové medai-

le. Dalšími bronzy přispěla do 
mostecké sbírky Karolína Žižko-
vá v disciplíně 100 m RP a štafeta 
dívek na 4x 100 m PP ve složení 
Karolína Žižková, Eliška Trolle-
rová, Daniela Uhlířová a Lucie 
Kolaříková. Poslední bronzovou 
medaili přidal Miroslav Peleška 
v disciplíně 200 m BF.

Výborné výsledky mladých 
mosteckých plavců v  mistrov-
ském závodu přinesly ovoce 
v  podobě medailových žní 
v mládežnických kategoriích.

Shodně šest zlatých medailí 
vybojoval v  juniorské kategorii 
Petr Podhorný a v dorostenkách 
Lucie Kolaříková, oba juniorští 

reprezentanti ČR na nadcháze-
jícím evropském šampionátu. 
Třináctou zlatou do Mostu veze 
dorostenka Karolína Žižko-
vá z  disciplíny 100 m RP, která 
byla ještě stříbrná na 200 m PP 
a dvakrát bronzová na 50 m PP 
a 50 m RP. Pět medailí, jednu 
stříbrnou a čtyři bronzové, vy-
bojoval dorostenec Daniel Sed-
lár. Další dorostenecké medaile 
vyplavali Daniela Uhlířová 2x 
stříbro na tratích 50 a 100 m BF, 
Václav Kindl stříbro na 400 m 
PP a bronz na 800 m PP, Eliška 
Trollerová 2x bronz na 100 a 200 
m PP a Tomáš Ullík, který byl 
stříbrný na 200 m BF. V  kate-
gorii mladších žákyň vyplavala 
bronz na 50 m BF Štěpánka Lu-
kaščuková.

Celkem tedy mostečtí závod-
níci vybojovali ve Zlíně 13 zla-
tých, 6 stříbrných a 10 bronzo-
vých přebornických medailí. 

(pod, jak)

MOST - Letošní ročník náročného bikerského maratonu Extrem Bike 
Most 2015 ovládli v elitní kategorii mužů Pavel Boudný z týmu Česká 
pojišťovna Accolade. Mezi ženami byla nejrychlejší Tereza Huříková 
z týmu Superior MTB. Oba se stali mistry České republiky v MTB ma-
ratonu. Boudný dojel na nejdelší trati 72 kilometrů v čase 3:05:07.

Tereza Huříková dorazila do 
cíle v čase 3:43:32. Letošní roč-
ník nabídl rekordní účasti jezd-
ců. Zajímavostí byl start primá-
tora města Mostu Jana Paparegy, 

který si na Hobby trati nevedl 
vůbec špatně. Dalším zpestře-
ním byl závod elektrokol, v kte-
rém startující dosahovali vskut-
ku pozoruhodných časů.

Konečné pořadí muži Extrém 
– 72 km (absolutní pořadí): 1. 
Pavel Boudný, 2. Matouš Ullman 
(oba Česká pojištovna Accola-
de), 3. Jiří Hudeček (SYMBIO+ 
CANNONDALE). Ženy Extrém 
– 72 km: Tereza Huříková (Su-
perior MTB Team), 2. Barbora 
Průdková (Nutrend Specialized 
), 3. Jitka Škarnitzlová (Liv cyc-
ling team).  (jak)

Ploutvoví plavci Uhlomostu přivezli ze Zlína tři tituly mistrů ČR

MOST – Již 9. ročník turnaje 
v  plážové házené hostil rekre-
ačně – sportovní areál Benedikt 
v Mostě. Ten opět trval dva dny 
a jako každoročně nebyl jen 
o sportování. 

Přihlášené týmy si užily na-
příklad i  večerní diskotéku. 
Mezi muži turnaj ovládli borci 

z All Blacks, družstvům žen kra-
lovaly Promilky. 

Konečné pořadí - muži: 1. All 
Blacks, 2. Mládenci, 3. Dippoldis-
walde, 4. Lesní zvěř, 5. CUNaMy, 
6. Bambusáci, 7. Junioři a 8. Ken-
tauři. Konečné pořadí – ženy: 1. 
Promilky, 2. Sunakashi, 3. Bílin-
ské laňky a 4. Juniorky. (jak)

Borci z All Blacks 
a Promilky ovládli 
plážovou házenou

Extrem Bike patřil 
Boudnému s Huříkovou

Nadmíru úspěšný víkend 
ve Vysokém Mýtě

MOST - Tým házenkářek DHK Baník Most, populární celek Černých 
andělů, má další posilu. Z  Veselí nad Moravou přichází do Mostu 
Kateřina Slováková. Slováková je druhou posilou severočeského 
týmu. Nedávno totiž ohlásila návrat ze sousedního Německa zkuše-
ná reprezentantka Hana Martinková.

Naproti tomu Černé andě-
ly opouští Marcela Šplechtová, 
která má namířeno do němec-
kého  týmu HSV 1956  Marien-

berg, kde rozšíří řady českých 
a slovenských hráček. Dále také 
probíhají jednání o  odchodu 
Michaely Janouškové, o  kterou 

má zájem další německý klub, 
a sice TSV Bayer 04 Leverkusen. 
Po sezoně se už s týmem rozlou-
čila Martina Weisenbilderová, 
která bude hrát ve Švédsku, He-
lena Ryšánková jde do Poruby 
a velezkušená Vítková ukončila 
hráčskou kariéru a odchází do 
pražské Slavie na pozici hlavní 
trenérky.  (jak)

Tým Černých andělů má novou 
posilu, přichází Slováková
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LITVÍNOV – Pro milovníky 
rychlých kol, ale i pamětníky 
byla o uplynulém víkendu na 
litvínovském náměstí Míru při-
pravená skutečná lahůdka. Ko-
nalo se tu totiž historicky první 
setkání automobilových a mo-
tocyklových veteránů. Přehlíd-
ka se uskutečnila ve spolupráci 
s  Městskou policií Litvínov. 
K vidění byly jednak nejrůznější 
typy policejních vozidel značky 
Tatra, ale i další vozy od českého 
výrobce a pochopitelně i skvosty 
zahraničních automobilek. Od 
škodovek po bugatky, merce-
desy, jaguáry či krále aut - rolls 
royce. V  průběhu dopoledne 
dorazily na náměstí i na čtyři 
desítky vozidel značky Porsche, 
které přivezli jejich majitelé 
a sběratelé. Na své si přišli i mi-
lovníci motocyklů či závodních 
vozů. Zájemci se mohli svézt 
také dnes už historickým auto-

busem značky Škoda RTO 706 
MEX. V  poledne pak akce po-
kračovala společnou projížďkou 
městem a prohlídkou Flájské 
přehrady. Zakončení a vyhláše-
ní výsledků se poté uskutečnilo 
v areálu Loučky.  (sol)

Litvínovské náměstí zaplnili
automobiloví veteráni


