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Vážení čtenáři, o prázdninách
bude týdeník Homér vycházet jako čtrnáctideník. Příští
číslo najdete na stáncích 24.
července 2015.

Hlas lidu: Hřiště nám nechte!
MOST – Mostečtí radní rozhodli o osudu centrálního hřiště v ulici W. A. Mozarta. Hřiště bude v oblasti
nedaleko Stovky fungovat i nadále. Město se tak rozhodlo na základě výsledků veřejné ankety a také
petice, v níž obyvatelé požadovali hrací plochu s atrakcemi zachovat.
Poslední nájezdy a ničení vybavení hřiště bylo
natolik závažné, že zde hrozily úrazy. Město se
proto rozhodlo z bezpečnostních důvodů hřiště
před časem uzavřít. I z toho důvodu vyhlásilo

veřejnou anketu, kde se měli obyvatelé lokality
vyjádřit, zda chtějí herní plácek zachovat či jej
zlikvidovat. „Občané se vyjádřili, že hřiště chtějí
a my jsme to respektovali. Úpravy uděláme tak,

Hřiště v ulici W. A. Mozarta je pod neustálými
nájezdy vandalů. Jen v loňském roce do jeho
oprav investovalo město na 170 tisíc korun.

aby byly náklady přijatelné,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Ze 180 respondentů ankety
se jich valná většina (117) vyslovila pro zachování hřiště. Na magistrát byla navíc doručena
petice za zachování hřiště. Tu podepsalo na 280
obyvatel.
(Pokračování na straně 2)

 Hřiště v ulici W. A. Mozarta je už v provozu. Jak dlouho vydrží?

Náměstí ožije novými akcemi
Kupčení s vyhrazeným
parkováním je konec
Mostečtí radní zpřísnili pravidla pro
vydávání vyhrazených parkovacích
míst.
str. 2

Janovský odpad město
nezajímá
Na posledním jednání litvínovských
zastupitelů se opozice marně snažila
prosadit pomoc janovským občanům
s odpadem.
str. 6

Ministr Chovanec:
O vyhroceném Janově,
dojné krávě a uprchlících
Ústecký kraj navštívil ministr vnitra
Milan Chovanec na pozvání krajské
a litvínovské organizace ČSSD. str. 9
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MOST – Mostečtí radní schválili kulturní a společenské akce, které se budou konat v průběhu celého roku na 1. náměstí. A není jich pro Mostečany
připraveno málo. Kromě tradičních akcí se objeví
na náměstí i atraktivní novinky.
Už od letošního srpna se společenský program
na náměstí rozjede naplno. V polovině posledního prázdninového měsíce je připraven pro milovníky sportu Night Run a Avon běh, který se
uskuteční 15. 8. Oba běhy by měly odstartovat
z náměstí. Chybět nebude ani Folkový Most a poslední srpnový víkend, 27. 8., se uskuteční Spanilá
jízda trucků v rámci Czech Truck Prix. Pak čeká
na Mostečany další z farmářských trhů obohacený o zajímavý program a spojený s oslavami Dne
seniorů, a to 3. října. Bude se tu totiž konat Podzimní farmářská slavnost. Z tradičních akcí nebude chybět na podzim Divadelní vinobraní a také
divadelní festival Young for Young. „Pro letošek
chystá Autodrom také Rally Sprint 13. 11., kdy se
na náměstí představí startující a měli by tam sjíždět
z rampy. Měla by to být pro diváky atraktivní šou,“
podotkl primátor Jan Paparega. Na Advent – 29.

11. se rozsvítí na náměstí vánoční strom a 4. 12.
předá primátor světlo svaté Barboře. „16. prosince
tu odstartují Vánoční trhy, které budou prodlouženy do 23. 12. a rok uzavře Silvestr na náměstí,“
ujistil dále primátor Paparega.
Program je pro obyvatele připraven už i na příští
rok. „Z kraje nového roku tu odstartuje zimní olympiáda mládeže, další nejbližší akcí bude Velikonoční jarmark a zvažujeme i o Dnech vína. Chceme
jednat, zda tuto akci nepřestěhovat z Benediktu do
města,“ podotkl Jan Paparega. Novinkou příštího
roku z akcí na náměstí by se měl stát studentský
Majáles. „V příštím roce bychom také chtěli dohodnout i slibované farmářské trhy, aby se konaly v pravidelném režimu,“ prozradil ještě primátor a dodal:
„Novou akcí, která by měla potěšit především naše
seniory, budou Promenádní koncerty a vedeme jednání i o konání Pivních slavností tady na 1. náměstí.
Slavnosti se konaly u Kosmosu, ale chtěli bychom je
přesunout na náměstí. Bude ale potřeba dohodnout
i podmínky, protože tato akce bude zde o jiných finančních prostředcích,“ dodal k chystaným akcím
na náměstí Jan Paparega.
(sol)

Město připravilo pro
Mostečany na náměstí spoustu
společenských akcí a novinek.

Milí čtenáři
Město bez laviček. I tak může
zanedlouho vypadat Most,
ost,
pokud se budeme muset poddřizovat těm, kdo se neumí (či
nechtějí) slušně chovat a doodržovat ta nejzákladnější
pravidla. Lavičky už zmizely například z obchodního Centralu, od úřadu
práce a z třídy Budovatelů u Stovek. Odkud a proč
se budou stěhovat další,
zjistíte z článku: „Město
nechá odstranit lavičky –
je u nich svinčík a hluk.“ Před pár týdny se začala
Mostem šířit poplašná zpráva: Pokud se neprolomí
těžební limity, vláda na sever Čech nastěhuje běžence. Co na to řekl ministr vnitra Milan Chovanec,
když přijel na Mostecko řešit problém Janova? Odpověď
na tuto a další zajímavé otázky (například zda zbourat vybydlené paneláky) čtěte v reportáži „O vyhroceném Janově, dojné krávě a uprchlících.“ Vlastníte
auto a máte pro něj s požehnáním města vyhrazené parkovací místo? Pak vás jistě bude zajímat, proč
se změnila dosavadní pravidla. Například proto, aby
se s místy přestalo kupčit a kšeftovat. Jak je to nyní
s vyhrazeným parkováním a jaké jsou výhledy do budoucna, vysvětlují uvnitř tohoto vydání mostečtí radní.
Litvínovská starostka se opět stala terčem opozičních
politiků. Komunikace mezi oběma tábory kdesi vázne,
neb první dáma Litvínova byla opět vyzvána k odchodu z vladařského křesla. Proč opozice Kamilu Bláhovou v čele radnice nechce? Čtěte pod titulkem:„Další
výzva k rezignaci pro starostku!“ Okurková sezóna
na Mostecku nehrozí. Alespoň co se týče zajímavých
akcí. Co všechno se uděje letos na prvním mosteckém
náměstí, přinášíme na úvodní straně. Kam se vypravit
o prázdninách a co si rozhodně nenechat ujít, zjistíte
na straně dvanáct. Zde jsme pro vás připravili to nejlepší, čím si letošní prázdniny určitě stojí za to zpestřit.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Sauna mimo provoz
MOST - Milovníci saunování si
budou muset dát chvíli pauzu.
Na mosteckém Aquadromu se
totiž chystá odstávka sauny, a
to od 13. do 31. července.
Odstávku naplánoval provozovatel kvůli vylepšením a úpravám vnitřních prostor. „Sauna
bude v provozu naposledy v neděli 12. července a v omezeném

letním režimu pak provoz sauny
začne v neděli 2. srpna,“ informoval vedoucí Aquadromu
Miroslav Svoboda. Saunaři mají
možnost využívat od nedávné
doby také příjemnou novinku, kterou zavedl mostecký
Aquadrom. Jedná se o tzv. saunové ceremoniály.
(sol)

O šéfovi strážníků
se rozhodne v září
MOST – Městská policie Most
nemá ředitele. Dosavadní funkci šéfa mosteckých strážníků
vykonával Jiří Hincák. Ten ale
abdikoval.
„Obdržel jsem písemně od Jiřího Hincáka, že se vzdává této
funkce. Je to mimořádná situace,
a proto bude návrh na schválení
nového ředitele předložen už na
program příštího zasedání zastupitelstva města. Do té doby bude
funkci ředitele městské policie
vykonávat dosavadní zástupce

ředitele MěP Jaroslav Hrvol,“
informoval primátor města Jan
Paparega. Jiří Hincák zůstává
podle informací z vedení města
dále v zaměstnaneckém poměru
Městské policie v Mostě. „Výběrové řízení na ředitele městské
policie vyhlašováno nebude. Je
to záležitost podle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva,
které bude na pozici ředitele
schvalovat navrženého kandidáta v září,“ doplnil ještě primátor
Paparega.
(sol)

Nový ředitel už
sedí v křesle
MOST - Sportovní hala Most,
a.s. má již nového ředitele. Z vyhlášeného konkurzního řízení
vyšel jako vítěz Petr Formánek,
zastupitel města Mostu (Severočeši Most).
„V těchto dnech se uskutečnilo zasedání představenstva
společnosti a v rámci něho byli

posuzováni kandidáti na ředitele Sportovní haly. Byl vybrán
nový ředitel, kterým se stal Petr
Formánek,“ potvrdil primátor
Jan Paparega. Funkci ředitele sportovní haly vykonával
v minulém volebním období
Jan Hašek.
(sol)

Hlas lidu: Hřiště
nám nechte!
(Pokračování ze strany 1)
Centrální hřiště sice město
zachová, ale rozhodlo se pro
radikální úpravy hřiště. „Se
sportovní halou (která hřiště
provozuje) jsme se domluvili, že
vnitřní oplocení hřiště sundáme,
protože je nejvíce zničené a je
neustále poškozované. Zůstane
pouze obvodové oplocení a jen
jedna stěna vnitřního oplocení,
aby míč nepadal na pískoviště
apod.,“ vyjmenoval náměstek
primátora Marek Hrvol s tím,
že by měla být oddělena část
pro menší děti. Náměstek také
upozornil, že se odsud demon-

tují lavičky u asfaltové plochy.
Kromě toho zvažuje město
také zrušit betonové pingpongové stoly. „Pingpongové stoly
tady víceméně slouží jen pro
posedávání nepřizpůsobivých
a nikoliv ke hraní,“ potvrdil náměstek Hrvol. Centrální hřiště
je již od začátku prázdnin znovu v provozu a zůstane otevřené v původním režimu. Opravy
si vyžádaly kolem pětatřiceti
tisíc korun. Na herní plochu by
měli častěji dohlížet i městští
strážníci, aby poslední zdejší úpravy vydržely co nejdéle.
(sol)

Zpřísnila se pravidla pro vyhrazená parkovací místa, a to i pro invalidy.

Kupčení s vyhrazeným parkováním
je konec, radní zpřísnili pravidla
MOST – Mostečtí radní zpřísnili pravidla pro vydávání vyhrazených
parkovacích stání. Město tak chce udělat přítrž kupčení s parkovacími místy a také omezit jejich počet.
Radní schválili nové zásady
pro přidělování vyhrazených
parkovacích míst a pro změny jejich uživatelů. Aktualizaci
město provedlo kvůli případům, které odbor správních
činností v poslední době řeší.
„Již od roku 2007 se ukončilo
vydávání nových vyhrazených
parkovacích míst a od té doby
se tato věc neřešila a nijak neregulovala. Aktualizovaná pravidla by měla hlavně vyloučit
možnost kupčení s parkovacími
místy,“ uvedl náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol
a podotkl: „Docházelo například k tomu, že když lidé prodávali byt, zohlednili si do ceny
i vyhrazené parkovací místo.
Změnu nenahlásili našim úředníkům a ti to tak zjišťují zpětně.“
Nová pravidla například vylu-

čují možnost převodu parkovacího místa při uzavření manželství nebo při změně bydliště
uživatele vyhrazeného parkovacího místa. Dále bylo upraveno
vydání povolení k užívání konkrétního vyhrazeného parkovacího místa pro maximálně dvě
vozidla a pouze v místě trvalého pobytu žadatele o vyhrazené
parkovací místo.
„V pravidlech jsme také zohlednili vydávání parkovacích
míst pro tělesně postižené. Dosud totiž dostal automaticky
vyhrazené parkovací místo i ten,
kdo přišel na magistrát s kartičkou ZTP. Teď je tu ale několik
nových kritérií,“ informoval
dále náměstek. Město tak reagovalo prý i na stížnosti občanů
a provedených místních šetření.
Z nich vyplynulo, že někteří ob-

čané svá vyhrazená parkovací
místa téměř nevyužívali a ta zůstávala prázdná a nebo je pronajímali za úplatu. „V pravidlech
je nově ošetřeno například to,
aby žadatel, který žádá o místo
pro osobu ZTP, vlastnil řidičské
oprávnění, byl držitelem vozidla,
a navíc zohledňujeme v konkrétní lokalitě individuálně, kolik je
tu míst pro invalidy,“ vyjmenoval některé novinky Marek Hrvol a dodal: „Pokud jsou v oblasti tři čtyři taková místa, která
nejsou využívaná, zbytečně tak
tuto lokalitu nebudeme zatěžovat dalšími vyhrazenými místy
pro invalidy.“

Obnovení vydávání
vyhrazených míst?
Možná ano, ale za
drahý peníz
Záležitost s vyhrazeným
parkováním v Mostě radnice

definitivně ještě neuzavřela.
„Budeme zvažovat, co s těmito
místy dál. Je zde možnost upravit částku a zčásti otevřít i variantu, že si o ně budou moci lidé
znovu žádat,“ připustil primátor
Jan Paparega. Zároveň ale dodal, že za výrazně přísnějších
a také nákladnějších podmínek.
V současné době za vyhrazená
místa město vyinkasuje ročně
kolem pěti milionů a dvě stě tisíc korun. V Mostě jich je kolem
1 400. Vyhrazená parkovací místa jsou jednak na dobu určitou,
zpravidla na sedm let, ale i na
dobu neurčitou. Žadatelé tak
mají povinnost každoročně si
tato místa prodlužovat. „Držitelé vyhrazených parkovacích míst
si musejí hlídat datum a včas
požádat o prodloužení smlouvy.
Kdo tak neučiní, o místo přijde,
respektive bude zrušeno,“ potvrdila tisková mluvčí mostecké
radnice Alena Sedláčková.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Město nechá odstranit lavičky,
je u nich svinčík a hluk
MOST – Z několika míst v Mostě zmizí lavičeky. Město je nechává
odstranit kvůli nepořádku a hluku, který tu v jejich blízkosti tropí
problémová mládež, nepřizpůsobiví a Romové.
Dospívající mládež dlouhodobě narušuje veřejný pořádek
a ruší noční klid u bloku 411
v Moskevské ulici. Místní lidé
proto sepsali petici, v níž žádají
město o odstranění kamenných
zídek a laviček. Na nich mládež
posedává i v nočních hodinách,
ruší noční klid a znečišťuje okolí. Město proto na místo vyslalo
kontrolu, aby zjistila aktuální
situaci. „Je to velmi problematické místo. Lavičky jsou mezi
sebou odděleny zídkami. Zídky
jsou tam proto, že zde byly historicky dřevěné překlady a bylo to
tu celé koncipováno jako pergoly,
která měly zarůst. Překlady tam
už ale dávno nejsou,“ přiblížil
problematické místo primátor
Jan Paparega a potvrdil, že dnes
se jedná o místo, kde se shromažďuje mládež a tropí tu hluk
a popíjí alkohol. „Dochází zde ke
zneužívání alkoholu, několikrát
tu zasahovali i městští strážníci.
Řešili zde osoby za přestupky.
V současné době jsme posuzovali
odůvodněnost a oprávněnost pe-

tice obyvatel za odstranění laviček a zídek,“ doplnil primátor.
Svinčík kolem laviček, prázdné láhve a další nepořádek trápí
místní obyvatele a ani opakovaný úklid ze strany technických
služeb situaci nijak nezlepšil.
„Zjišťovali jsme i zkušenosti
obyvatel z okolí bloku 411. Lidé
se shodli na tom, že kvůli neposlušné mládeži a nepořádku
všude kolem chtějí lavičky i zídky odstranit,“ informovala dále
tisková mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
„Problematické lavičky u bloku
411 nechalo město už odstranit.
Pokud budou mít k dispozici
technické služby volné finanční
prostředky, mohly by se ještě letos
odstranit i zídky. Nejde o žádné
náročné terénní úpravy,“ sdělil
první muž města.

Most - město bez
laviček?
Lavičky zmizely ale také
i jinde ve městě, a postupně se

odstraní i na dalších místech.
Zmizely například z obchodního domu Central, z okolí bloku
100 a z blízkosti úřadu práce.
Tady je nechalo město odinstalovat kvůli Romům, kteří se
u laviček shlukovali a vznikaly
zde nepokoje. Potvrdili to radní
na posledním zasedání zastupitelů. V nejbližší době přijdou
obyvatelé o lavičky i na hřišti
v ulici W. A. Mozarta. I tady
totiž sloužily jen problémové
mládeži a nepřizpůsobivým.

„Není to tak, že bychom byli
městem bez laviček, ale z problematických lokalit je necháme
odstranit a tam kde jsou oprávněné stížnosti. Bohužel taková
je v současné době situace,“ připustil náměstek primátora Marek Hrvol a dodal: „Na druhé
straně jsou ale i místa, kam jsme
naopak nové lavičky instalovali.
Naposledy do Albrechtické ulice pro zdejší seniory a na jejich
přání.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství
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Bazénová hala 3. ZŠ: Město chtělo
ušetřit, teď naopak zaplatí víc
MOST – Při rekonstrukci plavecké haly na 3. základní škole v Mostě v ulici U Stadionu, která začala před několika týdny, se vyskytly
potíže. Původně mělo město Most na této zakázce ušetřit miliony
korun. Nakonec si stavba ale vyžádá vícenáklady.
Rekonstrukce bazénové haly
na Základní škole v Mostě,
v ulici U Stadionu byla zahájena
v květnu letošního roku. Vyžádá si více peněz, než s kterými
počítal projekt. „Oprava sice
pokračuje, ale při této zakázce se
vyskytly vícenáklady. Jsou spojené s vícepracemi, které nebyly zahrnuty do projektu. V současné
době to řešíme. Pravděpodobně
ještě další vícenáklady vzniknou,“ připustil mostecký primátor Jan Paparega.
Vícepráce jsou spojené s odstraněním polyuretanové pěny
pod střechou. „Budeme věc řešit
s projektantem a také to, jak budou kompenzovány vícenáklady,“ informoval dále primátor
s tím, že vícenáklady si zatím
vyžádají kolem půl milionu korun.
Celkové náklady na zateplení
pavilonu měly přijít na necelých

osm milionů korun. Díky cenové nabídce vítěze této veřejné
zakázky, společnosti Pulsklima,
mělo město ušetřit 45 procent
původně odhadovaných ná-

kladů, tedy téměř 6,5 milionu
korun. Na akci by město mělo
čerpat peníze z dotací z Fondu
soudržnosti
prostřednictvím
Operačního programu Životní
prostředí. Rekonstrukce zahrnuje kompletní tepelnou izolaci,
výměnu dveří a oken. Opravit
by se měla také střecha a nainstalovat větrací systém. Rekon-

strukce by měla být hotova do
konce srpna. Hodiny plavání by
tak měli mít školáci už od nového školního roku. I přesto, že
si realizace vyžádá práce navíc,
zakázka by podle vedení města
měla být prý dokončena podle
plánu. „Termín dokončení by se
zatím neměl prodlužovat,“ potvrdil primátor Paparega. (sol)

V Poleradech se slavilo

Oprava bazénové haly by se měla
stihnout i přes vícepráce v termínu.

Limity ANO či NE? Hlasujte!
SEVERNÍ ČECHY – Myslíte si,
že by se měly prolomit těžební
limity hnědého uhlí? Nemusíte čekat na vyhlášení referenda ani na vyjádření vlády. Svůj

názor můžete sdělit ihned a to
velmi jednoduše. Stačí zavítat
na webovou stránku

www.limityanone.cz

a vyjádřit svůj postoj jedním
kliknutím. Sdělit svůj postoj.
Hlasovat může každý s IP adresou počítače v České republice a to jen jednou za rok. Tím

se web snaží předejít zfalšování
hlasování bez nutnosti složité
registrace, která by mohla hlasující odradit.
(nov)

POLERADY - Poleradské slavnosti jsou každoročně jednou z
největších akcí, která se v této
obci koná. Vznikly jako součást
oslav výročí založení obce. Letos si Polerady připomínaly už
765 let od svého založení.
Tradici tu má i řezbářské
sympozium, které slavnostem předchází. Podobně jako
v uplynulých letech se zde i letos sešla trojice řezbářů, kteří
tu týden chystali sochy, jejich
slavnostní odhalení bylo součástí programu Poleradských
slavností. Tentokrát měli řezbáři specifický úkol. Polerady totiž rekonstruují budovu bývalé
školy, kam by se měl už zanedlouho přestěhovat mimo jiné

také obecní úřad. A nové sochy
z letošního sympozia budou
umístěny právě zde, takže úkolem řezbářů bylo vytvořit sochy
se vztahem ke škole. Také proto
jedna ze soch znázorňuje Jana
Amose Komenského, další pak
matku s dítětem, kterému se do
školy naopak příliš nechce. Jedinou výjimkou byla lavička ve
tvaru jezevčíka, kterou vytvořil
Jan Sládek, ta totiž bude součástí nově zrekonstruovaného dětského hřiště. Na jeho opravu,
stejně jako na přípravu řezbářského sympozia a Poleradských
slavností, využívá obec peníze
od Vršanské uhelné, která je
jejím smluvním partnerem.
(nov)

Životní prostředí v severních Čechách se zlepšuje - i díky investicím Unipetrolu
V Chemparku Záluží hnízdí kriticky ohrožení sokoli stěhovaví, v Bílině se třou chráněné druhy ryb
a v okolí řeky byl zaznamenán i výskyt vydry. Severní
Čechy napravují svou pověst kraje se zničenou přírodou a těžce poškozeným životním prostředím. Na
zlepšení stavu se značnou měrou podílí i společnost
Unipetrol. Jen od roku 2009 investovala do ochrany
životního prostředí více než 1,2 miliardy korun. Společnost tak pokračuje v nastaveném trendu - podporovat region, ve kterém podniká.
Jen za minulý rok činily environmentální investice
Unipetrolu 252 milionů korun. Opatření zlepšující
současný stav jdou ruku v ruce s výdaji na zabezpečení provozu, což limituje možné negativní dopady na
obyvatelstvo a přírodu. V roce 2014 se na Mostecku
a Litvínovsku Unipetrol zaměřil především na ochranu podzemních vod. Probíhaly aktivní práce v Chemparku Záluží – především sanace podzemních vod
a čerpání podzemních drénů. Společnost dále pracuje na analýze možných rizik areálu pro blízké okolí,
aby byla připravena zamezit jakýmkoliv škodám.
„Řada dalších opatření a projektů s pozitivním
dopadem na životní prostředí pak byla realizována v rámci provozních nákladů na údržbu zařízení.
Napomáhat udržitelnému rozvoji regionu je naší
prioritou, proto budeme v ekologických investicích
pokračovat i v budoucnu,“ uvedl generální ředitel
a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski.
Mostecko se pyšní výskytem vydry, sokolů
a chráněných druhů ryb
Unipetrol se aktivně podílí na návratu živočišných
druhů. Už tradiční je každoroční vypouštění ryb do
řeky Bíliny. Unipetrol vybrané druhy nasazuje dvakrát ročně, vždy ve spolupráci s Českým rybářským
svazem. V Bělé, jak jí říkají místní, se tak již zase prohání kapři, cejni, okouni, plotice a jelci jeseni, kteří
se dokonce sami třou. Potvrdily to kontrolní výlovy,

kterými Unipetrol a rybáři ověřují, jak se vypuštěným
rybám daří. V sítích uvázly i rybky, které se vykulily už
v řece. To je nejlepší důkaz toho, že je Bílina znovu
vhodným místem k životu. Naposledy ryby vypouštěly v dubnu, další nejbližší termín je podzim 2015.
Ryby nejsou jediným navrátilcem do Bíliny, slouží
jako potrava dalšímu vzácnému druhu. V okolí řeky
se opět objevila vydra říční. Unipetrol loni financoval
studii jejího výskytu, která přispěje k ochraně této
pozoruhodné šelmy. Unikátem se může pochlubit
i areál chemického závodu Záluží u Litvínova – znovu
zde letos na jaře vyvedl svá mláďata kriticky ohrožený dravec sokol stěhovavý.
„Nadprůměrná úspěšnost hnízdění sokolů
v Chemparku Záluží je dána především dostatečnou
potravní nabídkou a ochranou před možnými predátory včetně člověka, které jim tyto průmyslové komplexy poskytují. I proto si samička z Německa a sameček bez kroužku zřejmě vybrali tento areál,“ říká
Michal Porteš, ornitolog z organizace ALKA Wildlife,
která s Unipetrolem dlouhodobě spolupracuje na
různých projektech podporujících přírodu.
Pár sokolů v Záluží letos vyseděl čtyři mláďata,
což je maximální počet, co může sokolí pár v přírodě
odchovat. V rámci projektu podpory hnízdění sokola
stěhovavého byly v roce 2011 za podpory Unipetrolu na vybraná místa instalovány dvě speciální budky
a od té doby se podařilo odchovat již 15 mladých.
Podle ornitologů z ALKA Wildlife přitom dosahuje sokolí populace v České republice zhruba jen 70 párů.
Společnosti skupiny Unipetrol podnikají v souladu s programem Responsible Care. Co to znamená?
Jde o dobrovolnou celosvětově přijatou iniciativu
chemického průmyslu zaměřenou na podporu jeho
udržitelného rozvoje. Jednotlivé společnosti skupiny
Unipetrol tedy zvyšují bezpečnost zařízení, která provozují, bezpečnost přepravy výrobků a zaměřují se
na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
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Festival Young for Young se blíží
MOST - Festival Young for Young - festival mladých divadel pro diváky mladé nejen věkem - startuje letos popáté. I tentokrát se můžete
těšit od 28. září do 3. října 2015 na pořádnou porci toho nejlepšího a
nejzajímavějšího z naší současné mladé divadelní scény.
Své pevné místo na festivalu
pochopitelně nachází i činohra Městského divadla v Mostě
a Divadla rozmanitostí. Letos
ovšem ve větší míře než obvykle. Festivalem totiž oslavíme 30

let existence nové divadelní budovy.
Letošní hlavní program nabízí jak známé kvalitní „značky“,
tak i méně známé, nebo úplně
nové divadelní soubory. Vedle

profesionálů se tak na festivalové scéně sejdou i amatéři nebo
děti. V off programu diváky čekají koncerty, výstavy, mimové,
klauni nebo herecké, výtvarné
a taneční workshopy, výherní
anketa, soutěž, slack line, ale
také překvapení a novinky.
A pozor - off program je jako
vždy zcela zdarma! Hlavní program nabízí za zvýhodněné fes-

tivalové a studentské vstupné!
Organizátor proto doporučuje
včasnou rezervaci vstupenek.
Hodnotit bude opět studentská porota i samotní diváci.
Pozor – vylosované hlasy čeká
odměna!
I letos bude slavnostně předána Cena Forever young – tentokrát herečce Evě Klánové a herci
Jaroslavu Satoranskému. (nov)

Unikla voda za
půldruhého milionu
MOST – Mostečtí konšelé zjistili
při schvalování účetní závěrky
Sportovní haly Most, a.s. ztrátu
společnosti ve výši téměř dvou
milionů korun. Zjištěním byli
nemile překvapeni. Důvodem je
únik vody.
Při výkonu působnosti valné
hromady společnosti Sportovní hala Most, a. s., přijala Rada
města Mostu rozhodnutí, jímž
schválila účetní závěrku, výroční zprávu za rok 2014 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2014.
Sportovní hala totiž vykázala
ztrátu ve výši 883 tisíc korun.
„Dostali jsme vyúčtování ve výši
1,6 milionu korun, což bylo pro
nás velmi nemilé zjištění. Ztráta vznikla z toho, že v loňském
roce došlo v Areálu netradičních sportů k velkému úniku
vody,“ komentoval primátor
Jan Paparega. Radní rozhodli,
že zhruba 30 tisíc korun uhradí město z rezervního fondu.
„Po intenzivním jednání nám

bylo odpouštěno stočné a částka
se tak snížila zhruba na polovinu,“ upřesnil primátor s tím,
že město jednalo ještě o dalším
snížení částky. „Podařilo se nám
vykomunikovat také splátkování
zbývající částky, a to na dobu
čtyř let. Budeme s tím muset
v příštím roce i v letech dalších
nějak naložit, abychom to uhradili,“ podotkl první muž města.
Podle radnice voda unikala ze
sportoviště dlouhodobě. „Únik
vody způsobil zřejmě technický
nedostatek a následná havárie,
která byla ignorována ze strany
minulého vedení Sportovní haly
Most,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol s tím, že v současné době probíhá kontrola
vodoměrů a elektroměrů každý
týden. „Je evidentní, že předtím
tu žádné kontroly neprobíhaly.
Voda vytékala pod komunikaci,
takže nebylo možné havárii detekovat pohledem,“ doplnil náměstek.
(sol)

DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY VYHLAŠUJE

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
Letošního ročníku se můžete zúčastnit ve dvou kategoriích
Hobby a Profi. Záměrem soutěže je nechat prostor fotografům, aby zachytili Krušné hory v těch nejzajímavějších podobách v každém ročním období.

HOBBY - Fotografie geograficky pocházející z území
Krušných hor (z české i německé strany) ve formátu JPG,
TIF, PSD s minimálním rozlišením - 4 Mpix / 1 700x2 300.
PROFI - Fotografie geograficky pocházející z území
Krušných hor (z české i německé strany) ve formátu
JPG, TIF, PSD s minimálním rozlišením - 4 000×2 400 pixelů optimálně pak 7 400 x 4 500 pixelů.

Požadavky na soutěžní fotografie: do soutěže budou zařazeny
pouze fotografie splňující níže uvedené podmínky. Orientace
fotografií musí být na šířku. Každý účastník má právo zaslat do
soutěže maximálně 5 snímků. Povinnou součástí přihlášené
fotografie je průvodní informace, která musí obsahovat název
kategorie (hobby/profi), jméno autora a jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, název a krátký popis fotografie. Své fotografie musí soutěžící zaslat od 1. 6. 2015 do 30. 8. 2015 na
emailovou adresu: reditel@krusne-hory.org
Více informací a podrobný popis pravidel soutěže
najdete na stránkách www.krusne-hory.org

Teplárna je i letos k Mostu štědrá
MOST – Další dodatek smlouvy o spolupráci podepsal primátor
města Mostu Jan Paparega a generální ředitel United Energy Milan
Boháček. Komořanská teplárna poskytne v rámci dlouhodobé spolupráce v letošním roce městu Most půl milionu korun.
United Energy pojí s městem
Most dlouhodobá vzájemná
spolupráce. I letos byla teplárna
k městu štědrá. Věnovala mu
půl milionu korun na volnočasové aktivity a slíbila podpořit
i některé další projekty nad rámec dohody. „Jsem rád, že jsme
součástí regionu a můžeme ho
podporovat. Pro Most jdou tyto
peníze do volnočasových aktivit
obyvatelstva. Budu rád, když se
tady bude lidem dobře žít a nebudou mít tendence se stěhovat
jinam a budou tu zůstávat i nadále,“ komentoval při podpisu
smlouvy o spolupráci generální
ředitel United Energy Milan Boháček. Město Most zatím nemá
na stole žádný konkrétní projekt volnočasových aktivit, který by z tohoto daru podpořilo.
Prostředky upotřebí k danému

účelu podle aktuální potřeby
a smysluplnosti. „Velmi si cením
toho, že United Energy spolupracuje s městem Most, podporuje
akce a další subjekty. S panem
ředitelem jsme se také domluvili
na tom, že i nad rámec této spolupráce - pokud se vyskytne nějaký
smysluplný projekt - jsou připraveni ho podpořit. Za to bych chtěl
velmi poděkovat,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega. United Energy věnovala městu Most
finanční prostředky také na
bezpečnost. Už v letošním roce
bude pořízena jedna termokamera pro mosteckou městkou
policii v hodnotě zhruba 90 tisíc
korun. „Je to kamera, která funguje za tmy a je užitečná především v nepřehledných oblastech,
například při záchytu pachatele
trestné činnosti. Funguje na prin-

Generální ředitel UE Milan Boháček
(vlevo) s primátorem Janem
Paparegou při podpisu smlouvy.

cipu tělesné teploty,“ zmínil primátor Paparega. Do bezpečnosti
chce United Energy investovat
i v příštích letech. „Vzhledem
k tomu, že jsme významným zaměstnavatelem a hlavním dodavatelem tepla pro Most, je naším
záměrem, aby se tady lidé cítili
bezpečně. Náš další cíl a okruh
zájmu je proto i podpora bezpeč-

nosti, ať už je to kamerový systém, přechody a další náležitosti.
V minulém roce jsme obdobně
podporovali i Litvínov, kdy jsme
nakupovali alkoholový tester pro
městskou policii. V příštím období by se tímto směrem mohla rozvíjet naše spolupráce i s městem
Most,“ potvrdil generální ředitel
Boháček.
(sol)

Na Mostecku řádí kapsáři ze Slovenska
MOSTECKO - Policisté z Mostu jsou ve střehu. V poslední době se
totiž po celém městě vyrojily kapesní krádeže. Ty mají na svědomí
skupinky občanů, kteří jsou původem ze Slovenska a jichž na Mostecku přibývá jako hub po dešti.
Mostečtí policisté ve spolupráci se strážníky městské policie jsou v pohotovosti. Přijali
bezpečnostní opatření, aby došlo ke snížení kriminality v souvislosti s kapesními krádežemi.
„Už po několika dnech se podařilo zadržet dvě ženy ve věku 21
a 30 let, které jsou podezřelé hned
ze tří krádeží. Podle zajištěných

důkazů využily nepozornosti poškozeného muže a z kapsy bundy
mu odcizily peněženku s doklady
a finanční hotovostí. Z místa činu
pak odešly, peněženku zahodily a o lup v hodnotě jeden tisíc
korun se rozdělily,“ popisuje jeden z mnoha případů policejní
mluvčí Daniel Vítek. Jindy zase
odcizily zlodějky seniorce z ná-

kupní tašky na kolečkách igelitovou tašku s doklady a penězi,
ženu spolupachatelky připravily
o věci v hodnotě osm tisíc korun.
Na triku mají i nedávnou krádež
u pošty, kdy přistoupily ke starší
ženě a z kabelky jí odcizily téměř dva tisíce, které měla žena
uložené v sáčku. Scénář krádeží
byl pokaždé stejný. Pachatelky se
staršími lidmi, kteří jsou bohužel důvěřiví, zapředly rozhovor
a během něj své oběti okradly.
„Policisté budou i nadále ve zvýšené míře věnovat pozornost této

kriminalitě. Společně se strážníky posílili uniformované hlídky
ve městě a v ulicích je i zvýšený
počet policistů v civilu,“ ujišťuje policejní mluvčí a apeluje na
občany: „Upozorňujeme spoluobčany především starších ročníků,
aby dbali zvýšené pozornosti při
nákupech, cestování prostředky
městské hromadné dopravy i při
pohybu na ulici a nedávali se
do hovoru s cizími lidmi, zvláště
s těmi, jejichž vzezření může už
předem napovídat, že by se mohlo jednat o ‚kapsáře‘.
(sol)
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Josef Zajíček: „Autodrom chce
s lidmi vycházet, ne s nimi bojovat“
MOST - Mostecký autodrom byl dvaadvacet let spojený se jménem
Jiřího Kroužka. Není tajemstvím, že před nedávnem autodrom prošel zásadní změnou. Společnost převzalo nové vedení v čele s předsedou představenstva Autodrom Most a.s. Josefem Zajíčkem. Do
celého areálu se začalo ihned investovat a plně se otevřel veřejnosti. Sám Josef Zajíček říká: „Naším zájmem je, aby celý komplex autodromu poskytoval zázemí nejen závodním týmům, ale také běžným
návštěvníkům.“ Tento cíl se sice stoprocentně plní, ale každá mince
má dvě strany. Mostecký autodrom se stal v posledních týdnech
terčem stížností rozhořčených občanů. Jak jejich nevoli společnost
vnímá? Jaké má nový vlastník s autodromem plány? To vše a mnohé
další prozrazuje v následujícím rozhovoru Josef Zajíček.

V některých zaznívají i stížnosti
na hluk z Matyldy…

Nechávali jste si měřit hladinu hluku?
Samozřejmě, že ano. Měření
proběhlo v minulosti dokonce
několikrát a opakovaně a vyznělo v náš prospěch.

Uvažujete o výstavbě protihlukové zdi?
V současné době si necháváme zpracovat hloubkový materiál zahrnující popis samotné
situace, návrhy řešení a komplexní dopady těchto řešení.

Říká se, že autodrom nyní
patří zahraniční společnosti.
Představíte nového vlastníka?
Jediným akcionářem je švýcarská společnost BA GROUP
AG, zvoleným statutárním orgánem jsou však jen a jen Češi.
V představenstvu jsou zastoupeni i samotní zaměstnanci společnosti - například členem představenstva je pan Michal Marek,
sportovní ředitel okruhu.
Jako předseda představenstva jste na mosteckém autodromu velmi důležitá osoba.
Stojíte ale spíše v pozadí. Proč?
Vůbec nestojím v pozadí.
Člověk přece nemusí být vidět,
aby za ním bylo něco vidět. Na
Autodrom Most jezdím pravidelně. Podílím se aktivně na
jeho chodu, ačkoli nebydlím
v Mostě.

Přesto si ale lidé stěžují na
nadměrný hluk. Údajně se neslyší na tři metry doma v obýváku...
Pokud si člověk postaví dům
přímo pod autodromem a pak
si stěžuje na hluk, je to řekněme absurdní, a to včetně tvrzení o třech metrech. V srdci

Znamená to, že řešení situace kvůli „pár“ stížnostem za to
nestojí?
To v žádném případě! Chceme zde s lidmi vycházet, ne
s nimi bojovat. Jak už jsem zmínil, jednáme s představiteli města a jsme připraveni bavit se i se
samotnými lidmi.

Jaké máte s autodromem
plány?
Především inovovat celý areál tam, kde je to potřeba. Dokončili jsme opravu servisních
boxů a administrativní budovy
na polygonu i paddocku jsou
nově omítnuté. Dále plánu-

Plánujete nějaké „závodní“
novinky?
Návštěvníci se mohou těšit
například na Rally Sprint, který
se pojede v polovině listopadu.
Jedná se o nultý ročník a chtěli bychom z něj udělat tradici.
Tyto závody jsou výjimečné tím,
že se konají v uzavřeném areálu.
Diváci tak budou mít možnost
sledovat celý závod a hlavně
bezpečně. V příštím roce bychom chtěli na závodní trať vrátit oblíbený Octavia Cup. Jakou
bude mít podobu a nakolik se
bude lišit od toho minulého, je
zatím jen na papíře.
Co by se podle vás mělo na
autodromu změnit ze všeho co
nejdříve?
Vnímání autodromu. Mrzí
mne, že lidé mají málo informací a berou Autodrom Most
stále jako něco uzavřeného,
kam mohou vstoupit pouze o vyhlášené závody. Areál
je otevřen denně a všem. Pro
malé je zde hřiště našeho Safe-

Nový šéf si s sebou do firmy
většinou přivede nový tým.
Přivedl jste si do Mostu „své“
lidi? Kolik původních zaměstnanců zde zbylo?
V personální otázce mosteckého autodromu jsem měl od
začátku naprosto jasno. Chtěl
jsem, aby lidé, kteří pracovali
pro autodrom, zde pracovali
dál. A tak to také je. V současné
době zaměstnáváme více než tři
sta lidí. Autodrom Most je stále
významným zaměstnavatelem
na Mostecku, protože jsme nové
zaměstnance přijali a stále nové
hledáme. Chtěl bych podotknout, že naše zisky neodchází
do žádných daňových rájů, ale
zůstávají tady, v Mostě.
Patrně máte na mysli daně...
Například i daně... Jinak toto
tvrzení má více důvodů. Jednak
máme sídlo v Mostě a tak přispíváme daněmi nemalou částkou
do městské pokladny. Spousta
velkých firem na Mostecku zde
sice podniká, ale sídlo má například v Praze, i když jejich majitelé z Mostu pocházejí. Druhý
důvod jsou investice. Snažíme
se areál rozšiřovat. Také mnoho
zakázek, které jsme v poslední době zadali, navíc vyhrávají
mostecké firmy.
Na posledním zasedání
zastupitelů vyjádřili občané
veřejně své rozhořčení kvůli
většímu hluku a většímu vytížení autodromu, než tomu
bylo v předešlých letech. Vnímáte nespokojenost lidí, kteří
bydlí v blízkosti okruhu?
Vím o tom. Samozřejmě to
velmi citlivě vnímám, protože
se nás tyto výhrady dotýkají. Na
naši obhajobu musím ale říci, že
intenzita akcí je stále stejná. Lidem z nejbližšího okolí chceme
v rámci momentálních možností vyjít vstříc. Nabídli jsme jim
celoroční vstupné na autodrom
zdarma. Lidé si pro vstupenky chodí, nezaznamenali jsme
žádný problém. Navíc probíhají intenzivní jednání s vedením
města Most, abychom našli nějaký rozumný kompromis.

Josef Zajíček
samotného okruhu máme
administrativní prostory, kde
probíhá každodenní pracovní
nasazení našich zaměstnanců,
každodenní porady, jednání
a meetingy. Neřekl bych, že se
neslyšíme například právě teď,
během tohoto rozhovoru.
Máte pravdu, jenže ti lidé
tady žijí a stěžují si, že hluk
a intenzita je větší než dřív.
Pojďme se tedy bavit reálně.
Těch stížností je zhruba pět.

jeme rekonstrukci startovní
věže. V srpnu letošního roku
by se měl veřejnosti otevřít
pneuservis s rychloservisem
a kompletním čištěním vozu.
Věříme, že veškeré tyto investice přivedou na Mostecko
další partnery, kteří zde budou
utrácet své peníze například
v místních restauracích a také
samozřejmě tyto plány souvisí
s dalšími novými pracovními
místy, kterých je zde jistě více
než zapotřebí.

tíka, pro větší motokáry, čtyřkolky, buggy. Svézt v rally, drift,
závodním nebo offroad voze se
u nás může také každý a kdykoli. Otevíráme lidem své brány
nejen pro jejich volnočasové
aktivity ale také pro každodenní život, o čemž svědčí otevření
pneuservisu od 1.8. Zveme každého třeba i jen tak na kávu do
naší restaurace.
Děkuji za rozhovor
Pavlína BOROVSKÁ

Pomsta na
druhou
Byl lékař, kapacita, zachraňoval lidské životy denně.
Svou ženu a tříletého syna
zachránit nedokázal. Nemohl.
Vracel se z lékařského kongresu, těšil se na svou rodinu,
ale přijel pozdě. Jeho žena
s jejich synem ho
chtěli přijet uvítat
na letiště, když je
na chodníku před
domem
smetl
zfetovaný řidič.
Jel příliš rychle
a nezvládl řízení.
Oba zemřeli. Dítě
na místě, žena
při převozu do
nemocnice.
Už
je živé neviděl.
Samozřejmě byl
soud. Mladý feťák
byl z vlivné a bohaté rodiny,
drazí právníci dělali, co mohli. Nakonec za dva životy jeho
nejmilejších dostal pouhé tři
roky. Věřil ve spravedlnost,
chodil k soudu a čekal na rozsudek. Pak už nevěřil ničemu.
Z trezoru vyndal pistoli, kterou měl po svém otci. Vzácný drahý kousek. Uměl s ní
zacházet. Každý večer ji leštil,
čistil, mazlil se s chladným
kovem a těšil se na den, kdy
vrah jeho rodiny vyjde z vězení. Svou práci už dělal jen ze
setrvačnosti. Byl příliš dobrý
lékař, aby přestal zachraňovat lidi. Věděl ale, že je to už
jen na chvíli. Pak si zjedná
spravedlnost a sám půjde do
vězení. Do konce trestu zbýval rok, když se na lékařském
kongresu v Německu setkal
s tím mužem. Nikdy ho dřív
neviděl a neznal ho. Oslovil
ho v hotelovém baru, přisedl
si k němu, chvíli s ním mluvil.
Druhý den se spolu vydali do
města do anonymní kavárny.
Mluvili spolu dlouho, podali
si ruku a už se nikdy neviděli. V den, kdy propustili vraha jeho rodiny z vězení, odjel
z města. Zaplatil si dovolenou,
odletěl pryč. Nechtěl s ním
dýchat stejný vzduch. Seděl
v hotelovém pokoji, díval se
na zasněžené vrcholky hor
a představoval si, jak míří
zbraň, tiskne kohoutek. Viděl
rudou skvrnu na hrudi toho
muže, viděl, jak se šíří. Představoval si jeho smrt každý
den, každou hodinu. Když se
vrátil domů, byl ten mladík
mrtvý. Zemřel jen pár dnů po
tom, co opustil vězení. Jeho
mrtvé tělo našli přátelé na záchodě v podniku, kam přišel
oslavovat svobodu. Hrdlo měl
prořízlé přesným chirurgickým řezem. Policie vyslýchala
i jeho. Měl důvod a několikrát
se po soudu nechal slyšet, že
si vrah jeho rodiny zaslouží
smrt. Měl ale neprůstřelné alibi. Seděl v hotelu tisíce kilometrů vzdáleném. Nemohl to
udělat, i když touhu měl. Otevřeně to kriminalistovi řekl.
Dal by všechen svůj majetek
za to, aby mohl být u toho,
když ten mladík umíral. Vraha nenašli a život šel dál. Přestal se užírat smrtí svých blízkých. Dál se věnoval své práci.
Zástup zachráněných lidských
duší, které budou jednou na
misce vah svědčit v jeho prospěch, až bude klepat na bránu nebeskou, rostl. Pustil se
do své práce s bývalou vervou
a zápalem. Ten mladík je mrtvý, on mohl zase začít žít. Jen
kalendář nepřestal sledovat.
Blížil se den, kdy musel odvést svůj díl práce. Když ten
den nastal, vzal si v práci vol-
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no. Sbalil se, z trezoru vyndal
pistoli po otci. Jel celou noc.
Nebyl unavený, jeho myšlenky se vracely k ženě a synovi.
Jel podle předpisů, nechtěl
vzbudit pozornost. Přijel
do cizího města. Už tu dřív
několikrát
byl.
Prošel si tu ulici,
prohlédl si dům.
Zaparkoval ve vedlejší ulici a našel
si místo v kavárně,
odkud viděl na
příjezdovou cestu k domu. Viděl
toho muže přijíždět. Viděl tlustou
starší dámu, která
se s ním radostně
objímala. Čekal.
Už se stmívalo,
když muž a ženy vyšli z domu.
Vedli se, ona se usmívala. Položila mu hlavu na rameno.
I on se usmíval. Myslel na
svou ženu, která mu už nikdy
hlavu na rameno nepoloží.
Myslel na svého syna, kterého neuvidí vyrůstat. Myslel
na všechny otce, kteří ztratili
své syny kvůli takovým lidem,
jako byl ten muž s tlustou
manželkou. Vydal se pomalu
za nimi. Nikdo si ho nevšímal.
Muž se ženou vešli do restaurace. Mel šanci. Vzal telefon
s předplacenou kartou a vytočil číslo, které měl vryté do
paměti. Viděl, jak muž zvedl
telefon. Promluvil na něj pečlivou němčinou. Muž chvíli
poslouchal, pak se omluvil
své ženě a vyšel ven z restaurace. Rozhlédl se, hledal ho.
Vystřelil na něj. Byl skrytý za
zaparkovanými auty, nikdo ho
neviděl. Výstřel způsobil okamžitou paniku. Muž mrtvý
padl k zemi, lidé začali křičet.
Volali o pomoc, volali lékaře.
Odházel klidným krokem. Nikdo ho nepronásledoval, nikdo si nevšiml, kdo střílí. Šel
kolem řeky, hodil do ní zbraň.
Pak došel ke svému autu a dal
se na cestu domů. Druhý den
šel do práce, svěží, jakoby spal
celou noc. Bylo vykonáno.
Ten druhý muž, se kterým
se kdysi setkal na kongresu,
zatím seděl v hotelovém pokoji tisíce kilometrů vzdáleném a potvrzoval si své alibi
objednávkou na pokoj. Měli
velmi podobný osud. Jeho
žena a syn zemřeli, protože se
jeden kluk zfetoval a přejel je.
Syn toho muže zemřel, protože mu dealer prodal příliš
silnou drogu. Byl ještě dítě.
Oba vrazi dostali jen směšné
tresty. S myšlenkou vzájemné pomoci přišel ten druhý.
Náhodou při návštěvě České
republiky si při učení češtiny
přečetl v novinách o jeho případu. Čekal, sledoval ho. Četl
si, jak po rozsudku zuřil. Jak
bez ohledu na novináře křičel,
že toho vraha potrestá sám,
že ho zabije. Domluvili se.
Ten muž přijel a zabil vraha
jeho ženy a dětí. Nikdo neměl
šanci zjistit, kdo to udělal. Neměl s ním žádnou souvislost.
Přijel z jiné země, zabil a zase
odjel domů. Neměl žádný
motiv. Zbývalo, aby i on splnil
svůj díl dohody. Od té doby,
kdy se setkali v Německu na
kongresu, už se nikdy neviděli. Všechno si řekli tenkrát
v kavárně. Termíny, způsob,
telefonní číslo dealera z Německa, podnik, kam mladý
feťák v Praze nejčastěji chodil. Měli svou pomstu a měli
svobodu. Oba případy zůstaly
nevyřešeny.
(pur)
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Janovský odpad město nezajímá
Ukliďte si sami, vzkazují zastupitelé Janovským
LITVÍNOV – Poslední předprázdninové jednání litvínovských zastupitelů se opět protáhlo do večerních hodin. Nejžhavějším tématem,
které se táhlo celým jednáním, byla pomoc obyvatelům Janova.
Opozice se snažila prosadit, aby město vyšlo vstříc slušným lidem
ze sídliště, kteří uklízí nashromážděný odpad z prázdných bytů, a
zajistilo odvoz zdarma. Koalice o tom nechtěla ani slyšet.

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Na neochotu města pomoci
obyvatelům Janova s likvidací nashromážděného odpadu poukázal nejprve Martin
Klika (ČSSD). Upozornil na
to, že se slušní obyvatelé sídliště rozhodli uklidit po svých
nepřizpůsobivých sousedech
a z prázdných bytů a sklepů
domů vyklízí odpad. Město ale
po lidech chce, aby navíc odpad, jehož nejsou původcem,
také na vlastní náklady odvezli.
„Lidé mají chuť v Janově uklidit. Sami se rozhodli, ale město
jim to nijak neulehčuje. Odpad
z prázdných bytů nemají kam
dát. Když vyklidí starý nábytek
nebo další odpad ke kontejnerům, čeká je sankce. V minulých letech nebyl problém udělat
svozové dny, kdy město veškerý
nashromážděný odpad odváželo. Najděte způsob, jak slušným
lidem z Janova pomoct,“ vyzval
vedení města Martin Klika. Připojili se k němu také zastupitelé
se sdružení LITVÍNOVÁCI.
„Lidé se snaží prázdné byty ve
svém sousedství vyklízet. Nechceme, aby došlo k dalším požárům a ostatní domy dopadly
stejně, jako D2,“ doplnil Martina Kliku Petr Bucha. Koalice
ale nechce o odvozu odpadu ani
slyšet. „ Odvoz odpadu by si měli
majitelé domů v Janově řešit na
vlastní náklady,“ zdůraznil mís-

tostarosta Milan Šťovíček s tím,
že žádosti o mimořádný svoz
odpadu nevyhověl. „Je základní

v minulém volebním období zrušilo sběrný dvůr v Janově. Lidé ze
sídliště tak přišli o možnost, jak
v dostupné vzdálenosti odpad
likvidovat. Na sběrný dvůr do
Litvínova to mají více než sedm
kilometrů,“ zdůraznil Martin
Klika. „Lidé se snaží uklízet odpad, který v jejich sousedství zanechal někdo jiný. Znám případ,

pro Janov se ale zastupitelé nedobrali. A to ani po emotivním
vystoupení členky janovského
osadního výboru Martiny Vattermannové. „Srovnáváte Janov s Osadou a to se mi zdá vůči
lidem v Janově velmi zlé. Před
třičtvrtě rokem jsme vám za
osadní výbor předkládali dokumenty s tím, co je třeba v Janově

Nezájem o Janov vyčetla
litvínovským zastupitelům členka
janovského osadního výboru
Martina Vattermannová.
povinností každého objednat si
a zaplatit úklid vlastního odpadu,“ připojil se také radní Vlastimil Doležal (STAN). Z koalice
dále zaznělo, že město provozuje sběrný dvůr, na který mohou
obyvatelé města ukládat odpad
zdarma, a že stejnou službu by
mohli žádat také obyvatelé dalších lokalit v Litvínově. S tím
ale nesouhlasí Martin Klika
ani Hana Žihlová (LITVÍNOVÁCI). „Město má možnost
slušným lidem v Janově, kteří se
chtějí starat a není jim jedno, jak
sídliště vypadá, pomoc, ale nedělá to. Je samozřejmé, že nebude
město platit za svoz odpadu každému, kdo si vzpomene. Janovu
ale tuto pomoc dluží. Za současný stav sídliště může především
město, které prodalo 620 bytů
jedné společnosti a otevřelo tak
Janov nepřizpůsobivým. Také
nemohu souhlasit s argumentem, že si mají lidé zdarma ukládat odpad na sběrný dvůr. Město

kdy jedna žena odnáší každý
den své odpadky do prázdného
bytu o patro níž. A nikdo s ní
nehne. Slušní nemohou doplácet
na své nepřizpůsobivé sousedy,“
snažila se přesvědčit koalici
Hana Žihlová. Nikdo z opozičních zastupitelů ale neuspěl.
Podle koalice město pro Janov
dělá dost, investovalo desítky
miliónů korun, v Janově působí asistentky prevence kriminality i terénní sociální služba.
Dál už město nechce na Janov
doplácet. „Pokud byste v Janově
bydleli, viděli byste situaci jinak
a také byste chtěli pomoc od
města. Nestačí jen rekonstruovat
chodníky a komunikace. Změna
a pomoc pro Janov jsou především v intenzivnější sociální práci, důslednější činnosti městské
a státní policie a v neposlední
řadě právě v pomoci s pořádkem
a čistotou,“ prohlásil směrem ke
koaličním zastupitelům Martin
Klika. Žádné konkrétní pomoci

změnit a jaké jsou aktuální problémy. Nikdo z města na ně ale
nereagoval. Na petici obyvatel
Janova také město ani po třech
měsících nijak nereagovalo. Říkáte, kolik terénních sociálních
pracovníků v Janově pracuje.
Chci jen upozornit na to, že
kvantita není kvalita. Přišla za
mnou paní se šesti dětmi, která
má smlouvu s terénní sociální
službou, a přesto přišla o byt. Terénní sociální pracovníci jí nepomohli. Je stále hůř a hůř. Stůjte
za námi, obyvateli Janova tak,
jako stojíte za lidmi z Horního
Jiřetína, za jejichž zájmy vedení
našeho města bojuje. V Janově
se situace horší. Lidé kontaktují Dělnickou stranu, nedočkali
se pomoci od města, chtějí nové
demonstrace,“ popsala aktuální
situaci v Janově Martina Vattermannová, asistentka prevence
kriminality, členka osadního
výboru a dlouholetá obyvatelka
Janova.
(pur)

Poliklinika dostane nová okna
LITVÍNOV – Krušnohorská poliklinika bude ještě v letošním roce vyměňovat okna na celém objektu. Celkem vyjdou nová okna na více
než pět miliónů korun. Kvůli oknům se zastupitelé pustili do křížku.
Někteří prosazovali, aby se s výměnou třicet let starých oken ještě
počkalo.
Proti výměně oken objektu
Krušnohorské polikliniky byla
část rady města. Ti si vysloužili
hned v úvodu jednání ostrou
kritiku od zastupitele Daniela Voláka (Otevřená radnice).
„Nechápu, proč byli někteří radní proti výměně třicet let starých
oken. Stejně tak, jako proč rada
odložila řešení balastních vod
v Žižkově ulici. Obě akce dlouho
město připravuje a nyní, těsně
před realizací couvá,“ obrátil se
na radní Daniel Volák. Vysvětlení mu poskytl radní Jiří Fedoriška. „Předloženo bylo několik

variant. V případě polikliniky by
město mohlo časem žádat o dotaci a objekt také zateplit. Okna
bude muset zaplatit ze svého rozpočtu. Jedná se o posunutí o rok,
maximálně rok a půl,“ uvedl
Jiří Fedoriška. S tím ale Daniel
Volák nemohl souhlasit. „Kdo
nám zajistí holuba na střeše? Vedení města chybí odvaha jít do
menších akcí,“ zdůraznil Daniel
Volák a dodal, že není jisté, zda
město dotaci získá a zda bude
dotační program vůbec vyhlášen. „Stejné je to s Žižkovou ulicí.
Řešení balastních vod v Žižkově

ulici se připravuje od roku 2010
a nyní město opět akci odkládá
a čeká na dotace. Na ministerstvu
slibuje každý všechno. Je lepší na
nic nečekat a udělat alespoň část,“
připojil se také zastupitel Martin
Klika (ČSSD). Patrik Cmorej
(ČSSD) připomněl ostatním zastupitelům, v jak špatném stavu
okna na poliklinice jsou. „Přijďte
nejlépe v prosinci nebo v lednu na
čaj ke mně na pracoviště záchranné služby v Krušnohorské poliklinice a uvidíte, v jakých podmínkách pracujeme. Objekt se
nedá s původními okny vytopit,“
pozval Jiřího Fedorišku Patrik
Cmorej. V případě výměny oken
nakonec nebyla koalice jednotná
a zastupitelstvo proto většinou
rozhodlo akci realizovat ještě letos.
(pur)

Litvínov
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Další výzva k rezignaci
pro Kamilu Bláhovou
LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé opět vyzvali starostku Kamilu
Bláhovou, aby rezignovala na svůj post. Tentokrát ke změně ve vedení města vyzýval Patrik Cmorej (ČSSD). Starostka podle něj neumí
jednat s podřízenými a demotivuje je v práci. Kamila Bláhová zůstala i tentokrát v absolutním klidu a apel opozičního zastupitele nijak
nekomentovala.
Změnu ve vedení města si
podle Patrika Cmoreje přejí
úředníci. Ti mají podle zastupitele ze starostky strach a je jim
nepříjemné její jednání a vystu-

pování. „Mluvil jsem s několika úředníky a stále poslouchám
stejné nářky. Starostka manažersky zcela selhává, své podřízené demotivuje a ti se jí bojí.

Naslouchám jejich stížnostem
a vede mě to k jedinému závěru.
Změňte své manažerské postupy
nebo uvolněte funkci. V koalici
se jistě najde dost schopných lidí,
kteří by vás mohli ve funkci nahradit,“ vyzval starostku Patrik
Cmorej. Ta jeho výzvy nechala bez komentáře. Rozzlobil se
ale zastupitel Roman Ziegler.
Upozornil Patrika Cmoreje, že
pokud nejsou úředníci s něčím

Kamila Bláhová
spokojeni, měli by své problémy
řešit s vedením města sami a nehledat prostředníka. (pur)

Opozice vyzývá starostku:
Spolupracujte!
LITVÍNOV – Opoziční zastupitelé vyzvali na posledním jednání starostku města Kamilu Bláhovou ke spolupráci. Učinili tak písemně
v otevřeném dopise, který předali také novinářům. Konkrétně žádají, aby se mohli účastnit důležitých jednání se členy vlády a mohli
uplatnit odlišný názor, než má vedení města.
Všech deset opozičních zastupitelů připojilo svůj podpis
pod žádost adresovanou starostce města Kamile Bláhové.
Žádost přednesl Daniel Volák

(Otevřená radnice). Zastupitelé poukazují v žádosti na to,
že nebyli seznámeni s návštěvou ministra Jana Dienstbiera
a Michaely Marksové Tomi-

nové. „Při návštěvě ministryně
práce a sociálních věcí Michaely
Marksové Tominové byla dokonce kolegyně Hana Žihlová vyzvána, aby opustila jednání. Přitom
ministryně přijela řešit problémy
s Janovem a petici, kterou iniciovala právě zastupitelka Žihlová,“
připojil se k výzvě Daniela Voláka Martin Klika (ČSSD). „Bývalo dobrým zvykem, že jsme byli

k jednání s ministry zváni, byli
jsme s předstihem informováni
a nedozvídali jsme se o jejich
návštěvě pouze z tisku,“ uvedl
dále Robert Kysela (SNK – ED).
Napříště se chtějí opoziční zastupitelé nejen účastnit jednání
s představiteli vlády, ale také je
informovat o odlišných názorech a postojích části zastupitelstva.
(pur)

Město půjčí zastupitelům notebooky
LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé budou nadále jednat podle nového jednacího řádu. Schválili ho po delší diskuzi a výhradách ze
strany opozice na posledním jednání.
Zásadní změnou je pořízení
hlasovacího systému s názvem
„MINISTR“. Jedná se o systém
pro řízení a zaznamenávání
průběhu jednání zastupitelstva
města za pomocí PC tabletů.
Systém je uživatelsky snadno
ovladatelný a mimo jiné umožňuje automatickou archivaci
celého průběhu jednání včetně

zvukového záznamu z tohoto
jednání. Opoziční zastupitelé
ale nesouhlasili s navrženým
způsobem tajného hlasování.
I to mělo být pomocí elektronického hlasovacího zařízení,
což podle některých není možné. „Tajné hlasování nemůže být
elektronickým hlasovacím zařízením. Vždy zůstává elektronic-

ká cesta a je možné dohledat, kdo
jak hlasoval. Z jednacího řádu
také vypadlo, že mají zastupitelé
nárok na materiály v tištěné podobě. Ne všichni mají počítače,
do kterých by si chtěli stahovat
materiály pro jednání zastupitelstva města. Na papírovou formu
materiálů máme nárok,“ prohlásil Robert Kysela (SNK – ED).
Diskuze se také rozpoutala
kolem možnosti pořídit zastupitelům notebooky na náklady
města. Nakonec se zastupitelé

navzdory názoru Roberta Kysely a Hany Žihlové (sdružení
LITVÍNOVÁCI) shodlo na tom,
že se materiály napříště tisknout
nebudou. Notebook město zapůjčí každému zastupiteli, který
o to požádá. Bez problému se
opozice i koalice shodla na tajném hlasování. Do jednacího
řádu byl zapracován a schválen
jediný možný způsob, a to hlasovací lístky vhazované do hlasovací urny.
(pur)

Litvínov hospodařil s přebytkem
LITVÍNOV – Závěrečný účet města za rok 2014 skončil přebytkem
9 332 tis. Kč. Na svém posledním jednání ho schválili litvínovští zastupitelé.
Provozní příjmy byly naplněny na 110,01 % a provozní
výdaje byly čerpány na 92,62 %
k upravenému rozpočtu. Pro-

vozní rozpočet vykazuje přebytek ve výši 85 741,87 tis. Kč.
Kapitálové příjmy byly naplněny na 102,30 %, a to 61 036 tis.

Kč. Jedná se především o investiční dotace z MF ČR na projekt
Revitalizace zámku Valdštejnů,
dotace z fondu OP ŽP na reko
MŠ Sluníčko, MŠ Paraplíčko,
Školní družina ZŠ Janov, ZSŠ
Šafaříkova, na Sídelní zeleň,
dále investiční dary ve výši 920

tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků. Kapitálové výdaje byly
čerpány na 71,26 % k upravenému rozpočtu a v objemu vykazují částku ve výši 137 446 tis.
Kč. Kapitálový rozpočet vykazuje ztrátu ve výši -76 409 tis.
Kč.
(pur)

POŽADAVEK NA OBCHODNÍHO ŘEDITELE

POŽADAVEK NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nabízíme:
Firemní telefon, ﬁremní notebook, ﬁremní automobil HYUNDAI i40,
zázemí stabilní společnosti, zodpovědnou a perspektivní práci, dobré
ﬁnanční ohodnocení (v případě nadstandardní výkonnosti získání majetkového podílu ve společnosti)

Nabízíme:
Služební telefon, notebook, automobil, podporu dalšího profesního růstu, dobré ﬁnanční ohodnocení (nastavené provize dle prodeje).

Požadujeme:
Minimálně SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, příjemné vystupování, schopnost vedení týmu, ŘP sk. B, znalost práce na PC (EXCEL,
WORD, …), znalost AJ nebo NJ vítána, zkušenosti s obchodní činností
a vedením týmu

Požadujeme:
Minimálně SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, příjemné vystupování, časovou ﬂexibilitu, zvládat stresové situace, ŘP sk. B, znalost práce
na PC (EXCEL, WORD, …), znalost AJ nebo NJ vítána, zkušenosti s obchodní činností

Náplň práce:
Obchodní činnost a uzavírání obchodních smluv, v součinnosti s obchodními referenty získávání nových obchodních kontaktů, vedení pracovního kolektivu, pravidelný report majitelům společnosti

Náplň práce:
Péče o přidělené a nově získané zákazníky, poradenská a technická
činnost, získávání nový obchodních kontaktů, tvorba cenový nabídek,
koordinace zakázek, pravidelný report

Kontakt: demuth@yseentools.cz - životopis zasílejte do 31. 7. 2015.

Kontakt: demuth@yseentools.cz - životopis zasílejte do 31. 7. 2015.

z Rady města Mostu
Dotace na sport
Město vyhlašuje dotační program na podporu sportu pro
druhé pololetí roku. Fyzické
a právnické osoby, ziskové a neziskové organizace mohou žádat
o dotace na úhradu nájemného
ve sportovních a tělovýchovných zařízeních. Dále na úhradu tréninkové jednotky dětí
a mládeže, seniorů a hendikepovaných sportovců, na organizaci nebo účast na sportovních
akcích zejména dětí a mládeže.
Podmínkou je realizace projektu v působnosti města Most. Žádost o dotace lze podávat od 27.
7. do 3. 8. 2015.

V divadle nové
podlahy

let, a to z důvodů, že rodiče sami
zrušili žádost o přijetí, děti nesplnily kritéria pro přijetí (např. nebyly očkovány) nebo byly přijaty
do jiné školky,“ doplnila tisková
mluvčí Alena Sedláčková.
Po zápisu dětí jeslí evidují
ředitelky 76 žádostí o přijetí.
Z důvodu naplněnosti bylo přijato 49 dětí. Radní vzali uvedené
informace na vědomí a schválili
výjimku z počtu dětí v mateřinkách. Výjimky byly schváleny
už v předchozích letech, jejich
udělení je platné vždy na jeden
školní rok.

Nová ředitelka
mateřinky

Mostecké divadlo čeká letos v létě rekonstrukce jeviště.
„Všechny práce bude třeba koordinovat tak, aby divadlo mohlo začít sloužit svému účelu již
v polovině srpna,“ uvedla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Opravu dřevěné podlahy jeviště a výměnu
koberce na něm provede firma
Altryss za zhruba 779 tisíc Kč.

Radní jmenovali konkurzní komisi pro obsazení pozice
ředitele nebo ředitelky Městské
správy sociálních služeb v Mostě. Předsedou byl jmenován
primátor Jan Paparega. Konšelé také vzali na vědomí zprávu
o průběhu a výsledku konkurzu
na funkci ředitele nebo ředitelky
Mateřské školy v ulici Antonína
Sochora v Mostě. Ředitelkou
jmenovali s účinností od 1. 8.
2015 Miroslavu Samkovou.

Všechny děti
nepřijali

Nový úředník na
magistrátu

K dubnovému zápisu do mateřských škol se dostavilo 519
dětí. Z nich bylo přijato 479.
Ze 40 nepřijatých dětí bylo 29
mladších tří let. Děti, které dovrší věku tří let během roku
a splní stanovená kritéria, mohou do mateřinky nastoupit
i v průběhu školního roku. „Nepřijato bylo 11 dětí starších tří

Radní schválili rozšíření odboru sociálních věcí o jednoho
administrativního pracovníka.
Ten bude fungovat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež od 1. 7. do 31. 12. 2015 za
podmínek financování z projektu Komplexní program a krytí
z dotace Ústeckého kraje.
(sol)

Výhercem soutěže o originální hokejový dres Martina
Ručinského s podpisy mistrů se stává Lenka Koutníková
z Mostu. Blahopřejeme.
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Cenu hejtmana získali Černí andělé
MOST/ÚSTECKÝ KRAJ – Už počtvrté udělí Ústecký kraj Cenu hejtmana. Slavnostní veřejné předání ocenění za rok 2014 připravuje
odbor kanceláře hejtmana na říjen.
Odbor kanceláře hejtmana
Krajského úřadu Ústeckého
kraje od vyhlášení výzvy do
28. února obdržel 78 nominací na udělení Ceny hejtmana
za rok 2014, a to 38 nominací
regionální rozvoj, 5 nominací
sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, 3
nominace věda a výzkum, 17
nominací kultura, 15 nominací
sport. Cenu hejtmana krajští zastupitelé schválili z navržených
nominací za regionální rozvoj
pro Dr. Ing. Štěpána Popoviče,
CSc., který se zasloužil o roz-

šíření věhlasu českého skla do
zahraničí. V oblasti Sociální
a zdravotní včetně záchrany
lidského života pro MUDr. Janu
Bednářovou, lékařku, primářku oddělení Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, Krajská zdravotní, a.s.
V oblasti Věda a výzkum pro
MUDr. Josefa Richtera, lékaře - imunologa, jednoho ze zakladatelů alergologie. V oblasti
kultury pro uměleckého řezbáře
Ing. arch. Vladimíra Cejnara.
V oblasti sportu rozhodli zastupitelé udělit Cenu hejtma-

na DHK Baníku Most – Černí
andělé, družstvo házené žen.
„A“ družstvo házené žen se již
třetím rokem pohybuje na vrcholu nejvyšší Česko-slovenské
interligy – WHIL a pravidelně
hraje Evropské poháry v házené. V sezóně 2012/2013 se stalo
mistrem ČR, vítězem WHIL, vítězem Evropského poháru Challenge Cup, v sezóně 2013/2014
mistrem ČR, umístilo se na 3.
místě ve WHIL a bylo vítězem
Českého poháru. V sezóně
2014/2015 dosáhlo družstvo 2.
místa ve WHIL. Členky družstva se intenzivně věnují trénování dětských a mládežnických
družstev DHK Baníku Most.
(pur)

Schola Humanitas je
Fakultní školou
LITVÍNOV – Schola Humanitas v Litvínově získala titul Fakultní škola
UJEP v Ústí nad Labem. Titul převzal ředitel školy Ladislav Turbák
před jednáním litvínovského zastupitelstva od děkana Jaroslava
Pavlíka.
Udělení titulu si musí střední
školy zasloužit a UJEP své fakultní školy řádně vybírá. „Titul
udělujeme po pečlivém uvážení
a po splnění řady podmínek ze
strany střední školy. Vážíme si
středních škol, které dokážou
nadchnout studenty pro přírodovědecké obory. Dlouhodobě
zápolíme s nezájmem studentů
o technické a přírodovědecké
obory,“ uvedl Jaroslav Pavlík
při předávání titulu. Cílem
spolupráce je podle Jaroslava
Pavlíka nejen motivovat studenty ke studiu přírodovědných oborů, ale také vyhledání
talentovaných mladých vědců
a odborníků, kterých je v kraji
velký nedostatek. Fakulta spolupracuje s několika firmami
z kraje, které mají o absolventy
přírodovědeckých oborů velký
zájem. První dohoda o spolupráci byla podepsána se Střední
průmyslovou školou Resslova

v Ústí nad Labem, v červnu pak
došlo k dohodě s Vyšší odbornou školou obalové techniky,
Střední školou Štětí a Scholou
Humanitas Litvínov. „Titul Fakultní škola je pro nás znakem
kvality,“ zhodnotil spolupráci
ředitel litvínovské střední od-

borné školy Ladislav Turbák.
Uzavření spolupráce přinese
středním školám možnost využívat odbornou pomoc ze strany
akademických pracovníků, vybavené laboratoře, exkurze atd.
„Chceme studentům středních
škol přiblížit nejen vysokoškolské prostředí a studium, ale také
vědeckou a výzkumnou činnost,
které se mohou při studiu naší
fakulty věnovat,“ říká Jaroslav
Pavlík.
(pur)

Titul Fakultní škola předal řediteli Scholy Humanitas Ladislavu
Turbákovi (vpravo) děkan Jaroslav Pavlík (u mikrofonu).

 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Kriminalita v kraji
klesá
Krajští zastupitelé na svém
posledním jednání vzali na vědomí zprávu o stavu bezpečnosti
a kriminality v kraji. Podle předložené zprávy bylo v Ústeckém
kraji, obdobně jako na většině
území České republiky, evidováno méně trestných činů. „Je to
dáno srovnáním s rokem 2013,
kdy vlivem amnestie kriminalita
po celém území České republiky

významně vzrostla, tedy i v Ústeckém kraji. V roce 2014 se kraj
dostal na nižší čísla. I tak ale Ústecký kraj patří ke krajům s obecně vyšší kriminalitou, konkrétně
jsme na pátém místě,“ uvedl krajský radní pro bezpečnost Martin
Klika. Ke snížení trestné činnosti významně přispěl zejména pokles majetkové kriminality, a to
jak krádeží vloupáním, tak i krádeží prostých. Vedle majetkové
kriminality poklesla ještě kriminalita násilná. Na druhou stranu značně přibylo hospodářské
trestné činnosti. Objasněnost
celkové kriminality roku 2014
se významně zvýšila na hodnotu
56,1 %, což je nejvyšší hodnota
od roku 2008. „Tradičně nejvíce
ovlivňují kriminalitu v kraji sociální faktory, především pak vysoká nezaměstnanost,“ dodal radní
Klika.

Třináct nováčků
Krajští zastupitelé schválili
třináct poskytovatelů sociálních
služeb v rámci Aktualizace sítě
sociálních služeb v Ústeckém
kraji. Mimo jiné přibyla do sítě
Oblastní charita Most s terénními programy a sociálně aktivizačními službami pro rodiny
s dětmi. Poskytovatelé sociálních
služeb zařazených v síti mohou
žádat o dotaci od Ústeckého
kraje. Dotaci na sociální služby
rozděluje letos poprvé kraj z prostředků, které mu byly přiděleny

ze státního rozpočtu. „Poskytnuté
prostředky jsou výrazně podhodnocené. Na sociální služby v krajích v současné době chybí 721
miliónů korun, o které opakovaně
žádáme ministra financí Andreje
Babiše. Zatím se nám ho nepodařilo přesvědčit, že na Ústecký
kraj je potřeba pohlížet jinou optikou než na ostatní kraje. Zvýšenou potřebnost sociálních služeb
v nezaměstnaností a sociálními
problémy zmítaným krajem ministr financí nevnímá,“ komentoval
situaci ve financování sociálních
služeb krajský radní pro sociální
problematiku Martin Klika.

Kraj rozděloval
dotace
Krajští zastupitelé schválili rozdělení dotací z přijatých
darů. Dostalo se i na mostecký
hipodrom a Univerzitu Jana
Evangelisty Purkyně. Těm zastupitelé rozdělili finanční dar
od Vršanské uhelné. UJEP získala 500 tis. Kč na rozvoj technického zázemí pro výzkum.
Hipodrom Most také 500 tis.
Kč na Velkou letní cenu pod
záštitou Ústeckého kraje. Dotaci
z finančních darů získaly také
Tempo Team Prague s.r.o. na ½
Marathon 2015 v Ústí nad Labem a TJ zdravotně postižených
Nola Teplice na podporu Paralympijského týmu Ústeckého
kraje.
(pur)
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Ministr Chovanec:
O vyhroceném Janově,
dojné krávě a uprchlících
ÚSTECKÝ KRAJ - Ministr vnitra Milan Chovanec navštívil Ústecký
kraj. Zavítal na Teplicko, do Bíliny a do Litvínova. Ministr dorazil na
sever Čech na pozvání krajské a litvínovské organizace ČSSD kvůli
řešení současných ožehavých témat, kterými jsou vyloučené lokality, jejich rozšiřování a potíže s nepřizpůsobivými.

Běženci se na sever
stěhovat nebudou!
Ministr měl možnost blíže se
seznámit se situací, která na Ústecku momentálně v souvislosti
s vyloučenými lokalitami a nepřizpůsobivými panuje. V Teplicích se nejprve setkal s představiteli a starosty obcí, jichž se
problematika přímo týká. Poté
se přesunul do Bíliny, kde poobědval s hejtmanem Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem.
Kromě témat vyloučených lokalit se hovořilo i o kriminalitě
či mezinárodní migraci. Přítomní chtěli od ministra slyšet,
jaké hrozí v Ústeckém kraji riziko ohledně přílivu uprchlíků.
Ministr ale běžence na severu
Čech vyloučil. „Jsou vytipována
místa pro detenci a pro případné běžence. Ani jedno není na
území Ústeckého kraje. Určitě
ne v oblasti soukromých bytů.
To naprosto vylučuji,“ uvedl
na dotazy novinářů ministr
Chovanec. Podle něj není důvod měnit nastavená opatření.
„V současnosti zachytáváme
kolem patnácti běženců denně.
Pokud by se proud zvýšil, musela
by nastat další opatření, kdy bychom museli zvýšit
policisty do
krajů,
které
sousedí
s Rakouskem a
Sloven-

skem. Nikoliv tedy do Ústeckého
kraje, ale spíše směrem na jižní
Moravu,“ dodal ministr.

Nulová tolerance –
proč ne?!
Žhavá diskuse k vyloučeným
lokalitám a sociálnímu bydlení se vedla při setkání ministra Chovance na Litvínovsku.
Místní sociální demokraté přizvali ke kulatému stolu zástupce osadních výborů, předsedy
bytových družstev a zástupce
jednotlivých místních opozičních platforem. Vedení města
Litvínova na jednání chybělo.
„Současné vedení města neprojevuje o Janov a řešení této
problematiky zájem. Zastává
pozici nicnedělání a mrtvého
brouka. Upustilo od Nulové
tolerance. Byl to jeden z mála
mechanismů, který tu fungoval
a potíral nekalé praktiky, které
tady bují. Vlna nevole a stížností lidí se vyhrotily natolik, že
jsme vyhodnotili a nezbylo nám
nic jiného, než se obrátit na ministerstvo, aby nám pomohlo
situaci
urychleně
ř e šit. Je to
hlavní
t é m a
právě sociální
d e mokra-

Ministr Chovanec s ředitelem bytového
družstva Krušnohor Františkem Rybou.
Ministr se v rámci návštěvy setkal i s hejtmanem
Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.
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Milan Chovanec Janov navštívil už před nedávnem, a
proto pro něj nebyla tato problematika ničím novým.

cie,“ uvedl předseda litvínovské
ČSSD Kamil Havelka. Milan
Chovanec již v minulosti vyloučené lokality na Litvínovsku
opakovaně navštívil. Situace
Janova proto pro něj nebyla
neznámá. Připustil, že rozrůstání vyloučených lokalit je vážný problém, který žádá rychlá
opatření. „Nejhorší, co by mohlo nastat, je, aby se vyloučené
lokality rozrůstaly a stávaly
se zdrojem sociálního napětí
a semeništěm pro radikální politická uskupení.“ Nulovou toleranci ministr podporuje. „Je
to rozhodnutí obcí. Ty znají své
katastry a vědí, co se tam děje.
vysoké ve vztahu k nákupním cenám bytů,“ poznamenal Milan
Chovanec.

Demolice? Taky cesta

Milan Chovanec ve žhavé debatě s představiteli
litvínovské ČSSD Kamilem Havelkou (vlevo) a
zastupitelem Jiřím Šlégrem.
Pokud toto opatření získá většinovou podporu obyvatelstva,
tak proč to nezavést,“ domnívá
se Milan Chovanec.

Stát nemůže být
dojnou krávou
Za zásadnější ale považuje legislativní opatření týkající
se stanovení stropu cenových
map pro nájem bytů pro sociální účely. „Není možné, aby stát
byl nadále dojnou krávou pro
některé pseudopodnikatele. Zbylo tu velké množství bytů, které
jsou dnes velmi levné a umožňují těmto pseudopodnikatelům
koupit je za zlomky cen v jiných
městech. Vyplácí se jim potom
sestěhovávat sem sociálně slabé
a čerpat peníze od státu tak, že
návratnost investice je půl roku,
což je naprosto neskutečné. Standardní návratnost u nemovitostí
je přitom dvacet let. Je potřeba
primárně tento přístup změnit výši nájmů, které jsou neskutečně

Dalším podpůrným řešením
by mohla být i otázka demolice
vybydlených domů. „Pokud by
se stát rozhodl vypsat dotační
titul pro vlastníky těchto domů,
které by zbourali a které by obec
vyhlásila jako nepotřebné pro
bytový fond, myslím, že i to je
cesta,“ je přesvědčen ministr.
Ten přislíbil pohnout legislativou kupředu. „To, co tu vidím
na zdejších lidech, je chuť po
změnách, ale také jistá frustrace,
protože to trvá dlouho a změ-

ny přicházejí velmi pomalu, Je
proto potřeba v této věci přidat.
Myslím, že v září je reálná šance vypracovat legislativní plán,
kde je šance toto změnit,“ řekl
dále a v této souvislosti zmínil,
že dojde k vytvoření pracovní
skupiny na Ministerstvu vnitra,
Ministerstvu práce a sociálních
věcí a za přispění Agentury pro
sociální začleňování, která by
měla připravit návrhy pro podzimní jednání vlády v Ústeckém
kraji. „Měli bychom se k tomuto
tématu vrátit a říci si, jakou cestou se vydat. Ta cesta by měla být
kombinací prevence, vzdělávání
a represí,“ dodal ministr.
(sol)
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10. červenec 2015

Letní kina během prázdnin

Knihkupectví u Knihomila

Letní kino Žatec promítá od čtvrtka do neděle od 21.30 hodin
10. 7. 2015 Terminátor Genisys
11. 7. 2015 Odebrat z přátel
12. 7. 2015 Babovřesky 3
16. 7. 2015 Méďa 2
17. 7. 2015 Domácí péče
18. 7. 2015 Ant-Man
Letní kino v Chomutově
10. 7. 2015 od 22:00 Kouř
11. 7. 2015 od 20:00 Letní Filharmonie 2015
11. 7. 2015 od 22:00 Milionář z chatrče
16. 7. 2015 od 10:00 Pohádkový karneval
17. 7. 2015 od 22:00 Přijela k nám pouť
Letní amﬁteátr Bílina hraje v pátek a v sobotu od 22 hodin
10. 7. Terminator Genisys – 3D
11. 7. Andílek na nervy
17. 7. Domácí péče
18. 7. Méďa 2
Letní kino na koupališti v Duchcově hraje vždy v pátek a sobotu od 21.30 hod
10. 7. 2015 Fotograf
11. 7. 2015 Babovřesky 3
17. 7. 2015 Transformers: Zánik
18. 7. 2015 Intimity
Letní kino na koupališti Koldům v Litvínově, hraje od čtvtka do pátku mezi půl desátou a desátou, podle setmění.
10. 7. 2015 Andělé všedního dne
11. 7. 2015 Paddington
16. 7. 2015 Domácí péče
17. 7. 2015 Mrňouskové - údolí ztracených mravenců
18. 7. 2015 Olympijské hry s Asterixem a Obelixem

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

NOVINKY
Nízký tlak – Brown S.
Srdeční případ – Robertsová N.
Galveston – Pizzolatto N.
Chybíš mi – Coben H.
Zločin v Yorku – Thomas S.
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Levně a chutně vaříme s Novou
Vojta Dyk – Čermáková D.
Z popela – Clancy T.
Vyjímeční lidé – May P.
Vražedná léčba Labyrint 3 – Dashner
J.
ROZPIS NOVINEK
Nízký tlak
Bellamy bylo pouhých dvanáct let,
když její starší sestra přišla násilně o
život. Když po osmnácti letech napsala podle skutečných okolností Susaniny vraždy knihu, novináři odhalili její
totožnost a Bellamy se stala terčem
neznámého útočníka. Ve snaze tohoto útočníka identiﬁkovat se mladá
žena musí postavit duchům minulosti
a vypořádat se nejen se složitým
pletivem rodinných vztahů. Přesto se
nehodlá zastavit, dokud se jí nepodaří
Susanina vraha odhalit.

Je-li muž jen o málo hezčí než
čert, je (TAJENKA).

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík,
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 26: „HOJNOST PRÁCE“
Výherci: Ladislav Procházka (Most), Kateřina Suková (Litvínov), Luboš Šulc (Most)

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám

regály – knihovny
(změna bytu), téměř nové, dohoda jistá. 236X80x28 cm, horních
30 cm je odnímacích. Telefon: 737
545 100
■ Prodám křeslo, konferenční
stolek, starší šicí stroj ve skřínce
značky Minerva, levně. Telefon:
737 927 658. Od 18 do 21 hodin
■ Koupím staré hračky z doby
socialismu, stavebnice Merkur,
vláčky, auto na bowden, tatru sklápěčku na setrvačník apod. Telefon:
608 224 183
■ Budoucí mamince nabízím na
miminko prádelko a oblečení, velikost 0-6 měsíců, moderní pěkné
od bačkůrek po čepičky, větší balík

věcí 700 Kč, možná dobírka. Telefon: 605 897 486
■ Prodám čerpadlo Grundfos
do vrtu průměr 100 mm nebo do
studny, cena 2 000 Kč. Telefon: 606
262 236
■ Prodám vyvýšenou dětskou
postel, světlé dřevo, 90x200 cm, se
žebříčkem a komodou, oranžovočervená dvířka, bez matrace. Cena
1 500 Kč. Telefon: 606 051 008
■ Prodám autosedačku červeno-černou, 9 – 36 kg, cena 250 Kč.
Golfky Chicco řůžovo-šedé se zatepleným nánožníkem a pláštěnkou – 600 Kč. Telefon: 606 051 008
■ Prodám menší elektrickou
troubu z pozůstalosti, původní
cena 2 000 Kč, nyní 1 000 Kč, téměř neužívaná, vhodná na chalupu atd. Telefon: 723 710 385
■ Prodám přívěsný vozík rok
výroby 1982, celková hmotnost
340 kg, ložná plocha 1 500 x 1 180
mm, kola 4 x 8, cena 2 000 Kč, STK

Arco truhlářství s. r. o.

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

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
A PROŘEZÁVKY
STROMŮ, LEVNĚ!
Tel: 774 931 796
Vybavení do provozovny: nástěnné panely, pulty, police (dřevěné, plastové),
stojany, židle, stůl na PC (rohový, dřevěný) – jako nový, chromové háčky, různé
držáky atd. - nutné vidět. Možno odkoupit celé, nebo po jednotlivých dílech.
Cena dohodou. Telefon: 737 566 479
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. Pořizovací cena 200 Kč, nyní 100 Kč. Dohoda jistá. Telefon: 737 566 479

11/7/2015. Telefon: 605 468 608
■ Prodám rozkládací válendu
s úložným prostorem, velmi slušný stav. Cena 1 500 Kč. Telefon:
725 619 507
■ Prodám obývací stěnu, výška 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. Telefon: 737 566 479
■ Prodám 2 staré šatníkové skříně, tmavě hnědé, fládrované,
v dobrém zachovalém stavu. Rozměr – výska 175 cm šířka 180 cm,
hloubka 59 cm. Cena 1 000 Kč/ks,
2 ks – 1 800 Kč. Dohoda jistá. Telefon: 737 566 479
■ 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. Končím. 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. Výborný stav. Telefon: 723 636 152

BYTY, DOMY

■ Koupím garáž v Mostě. Telefon: 606 262 236
■ Koupím 1+1 v Mostě, s balkonem, v ceně do 200 000 Kč, jsem
přímý zájemce. RK nevolat. Telefon: 775 279 229
■ Prodám byt 1+1 v Mostě, blok

Srdeční případ
Advokátka a láska
Zack - srdcem i duší námořník - se
vydává do rušného Manhattanu, aby
zachránil bratra, který se dopustil
krádeže a sedí ve vězení. Avšak
mladá obhájkyně Rachel Stanislaski
není zrovna člověkem, kterého by
si pro tak těžký úkol představoval.
Copak může věřit dívce s hezkou
tvářičkou a dlouhýma nohama, že
se bude své práci věnovat naplno?
Ani Rachel není Zackem příliš nadšená. Připadá jí příliš hrubý, příliš
neomalený a příliš hlučný. Pak ovšem
pochopí, že se o bratra jen zoufale
bojí. I když se tomu urputně brání, její
srdce se ocitá v ohrožení…

Přijmu brigádníky
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce.
Nástup ihned.

Tel. 608 112 122
94, Budovatelů, cena 160 000 Kč.
Jen vážní zájemci, NE reality. Telefon: 737 925 318
■ Pronajmu mansardu v Litvínově 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 podílu 24 000 Kč. Telefon:
721 828 879
■ Vyměním DB v Mostě u nádraží a Tesca, velikost 1+4 s balkonem, 2x komora, sklep, zrekonstruovaný dům, za 1+3 v OV,
balkon podmínkou. Bez doplatku.
Telefon: 776 858 776
■ Prodám RD, Nová Ves v Horách, stáří 25 let, elektrika 220-380,
zajímavé prostředí, zastávka na
autobus 2 minuty od domu. Telefon: 777 238 182, cena 1 800 000
Kč
■ Prodám byt 1+2 v Mostě, starší
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)
Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina,
plastová okna, rozvody vody, podlahy.
Dům má novou střechu, je odizolován
a zateplen. V bezprostřední blízkosti
obchod, MHD, sportovní hala, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025

Tel. 704 007 132
zástavba, cena 250 000 Kč. Telefon:
605 706 800

SEZNÁMENÍ

■ Modrooký

rošťák 30 let, finančně zajištěn, pohodář, rád pozná milou, atraktivní slečnu nebo
plnoštíhlou mamču, dej mi to, co
mi schází a já na oplátku tobě. Naviděnou, napiš: 731 036 753
■ 56/180, nekuřák a abstinent s
bytem a zahradou. Hledá ženu do
55 let z Mostu a okolí, jen vážně.
Telefon: 775 937 582
■ Rozvedený, bezdětný, nekuřák, 62/164/72 kg, hledá hodnou
ženu z Mostu a okolí, vážný vztah.
Telefon: 702 810 302
■ Vdova 63 let, hledá přítele
se zájmem o přírodu, zahradu,
z Mostu, Loun a okolí. Telefon: 775
676 884
■ Jsem svobodný bez závazků,
nekuřák, 42/186, muzikant, rád
bych se seznámil se ženou do 40
let. Telefon: 731 838 348
■ 32letá s malou školačkou hledá z nedostatku příležitosti partnera a kamaráda pro žití ve třech.
Telefon: 607 109 439, volat v odpoledních hodinách

AUTO-MOTO

■ Prodám

Fiat Seicento, nutno
vidět, garážované, zima nejeté. Telefon: 606 262 236
■ Prodám skládací elektrický
skútr Shoprider Sunny FS4, skútr
je v záruce, během pár minut se
dá složit do auta, původní cena
30 200 Kč nyní 25 000 Kč. Info: redakce

sport

Plavec Novák bronzový
na VII. hrách Olympiády
dětí a mládeže

Jubilejní ročník Amater
Tenis Open patří Drexlerovi

PLZEŇ – V západočeské metropoli Plzni se uskutečnily již VII.
hry letní Olympiády dětí a mládeže. Olympiáda se koná každé
dva roky a letos byl pořádajícím
krajem Plzeňský kraj. Soutěžilo
se v osmnácti sportech a dvou
doplňkových disciplínách.
V plavání se za Ústecký kraj
do nominační listiny probojovali, na základě stabilně vynikajících výsledků, hned dva
třináctiletí litvínovští plavci
Adam Novák a Anna Haselbergerová. Plavecké soutěže se konaly ve třech po sobě jdoucích
dnech v plaveckém areálu na
Slovanech, kde je „padesátka“
a k vidění byly výkony současné špičky mládežnického (12-14
let) plavání. Každý kraj mohl
nominovat pouze šest děvčat
a šest chlapců v kategorii.
Adam Novák soutěžil na tratích 100 a 200 m motýl a 100
a 200 m prsa. Ve všech disciplínách se probojoval přes rozplavby do finále mezi osm nejrychlejších. Na trati 200 m motýl
Novák v rozplavbách zaplaval
osobní rekord 2:47,14 a postoupil ze šestého místa do finále, ve
kterém svůj dopolední čas dokázal vylepšit o neskutečných 10
vteřin a bylo z toho úžasné třetí
místo a bronzová olympijská
medaile. Na motýlkové stovce
mu patřilo časem 1:11,79 páté
místo v rozplavbách, které uhájil i ve finále, kdy opět dokázal
čas „stáhnout“ o více jak 2 vteřiny na 1:09,32. Na trati 100 m
prsa zaplaval v rozplavbách čas

LITVÍNOV – V úterý večer skončil finálovým duelem hlavní soutěže
mužů již 30. ročník populárního tenisového turnaje Amater Tenis
Open, který se každoročně hraje na dvorcích u Koldomu.
Letošní finále bylo vlastně
věrnou kopií loňského závěrečného duelu, protože proti sobě
opět nastoupili Filip Drexler
a Pavel Legeza. Dvouhodinovou
bitvu nakonec pro sebe rozho-

1:22,50 a obsadil postupové
šesté místo, kdy ve finále nakonec dohmátl osmý v čase mírně
horším 1:23,41. Závod na 200 m
prsa zaplaval za hranicí tří minut, jak v rozplavbách, kde obsadil postupové šesté místo, tak
v konečném finále, kde dohmátl
osmý.
Anna Haselbergerová byla
nasazena do disciplín 400 m volný způsob, 100 m motýl a 200 m
motýl. I přes fakt, že zaplavala
na všech třech distancích výrazné osobní rekordy a statečně se
„poprala“ se svými soupeřkami,
na finále to bohužel nestačilo.
Oba plavci se připravují pod
trenérským vedením Pavla Kadlece a Gabriely Soukupové a už
jen účast na letních VII. hrách
Olympiády dětí a mládeže v Plzni byla velkou poctou a zaslouženým vyvrcholením letošní náročné sezóny, okořeněné navíc
bronzovou olympijskou medailí
Adama Nováka.
(has, jak)

Golﬁsté bojovali
o Husovu husu
MOST - V pondělí 6. července
uběhlo 600 let od smrti Jana
Husa, což snad ocení někteří
křesťané. Pro ostatní je však
důležitější prodloužený víkend,
který mohli golfisté na mosteckém hřišti využít pro konání
golfového turnaje.
Počasí tentokrát bylo milosrdnější a teploty snesitelnější,
což udělalo z podniku příjemně
strávený den, podpořený výborně připraveným jídlem.
Přesto hráči Husa neopomněli a vzdali mu poctu alespoň husími výrobky, které si odnesli
nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích - celá husa, husí játra,
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husí polévka, husí paštiky a další pochutiny tak získaly nové
majitele.
Vítězi jednotlivých soutěžních kategorií se stali Radek
Gutwald (40 STB, HCP 0-17,7)
a Radka Heresová (40 STB,
HCP 17,8-54). Druhá místa
obsadili Natalia Marinkovová
(36 STB, HCP 0-17,7) a Petr
Drož (40 STB, HCP 17,8-54).
Na třetích místech se umístili Martina Mannová (30 STB,
HCP 0-17,7) a Milan Pinta
(38 STB, HCP 17,8-54). Oba vítězové postoupili do Turnaje vítězů turnajů, který se uskuteční
3. října.
(jak)

dl Drexler, který zvítězil 2:1 na
sety.
Ve vedlejší soutěži mužů porazil ve finále Radek Panoch
svého mezibořského soupeře
Milana Kondra.

Soutěž žen patřila Ivaně Novákové, která ve finále porazila
Lenku Laurichovou. Také tento
duel byl kopií loňského finálového zápasu.
Vítězové jednotlivých kategorií: Hlavní soutěž muži: Filip
Drexler. Vedlejší soutěž muži:
Radek Panoch. Soutěž žen: Ivana Nováková.
(jak)

Francouz už je
v Čeljabinsku
Hokejový brankář Pavel
Francouz, jehož skvělé výkony dopomohly týmu HC
Verva k historicky prvnímu
mistrovskému titulu, už odletěl do svého nového působiště. V pátek 3. července
zamířil do Čeljabinsku, kde
bude hájit v ruské KHL barvy domácího Traktoru.

Most začne sérii
zápasů v Kadani
Prvoligový tým hokejistů
HC Most zahájí sérii přípravných utkání 6. srpna,
kdy nastoupí na ledě SK
Kadaň. Doma sehraje první
přípravný zápas 11. srpna od
17.30 hodin proti Sokolovu.

Litvínov hraje
v poháru s Admirou

Filip Drexler

Radek Panoch

Ivana Nováková

Další posila Černých andělů,
Slovenka Mičiníková
MOST - Házenkářský tým DHK
Baník Most, celek populárních
Černých andělů, hlásí další posilu. Na sever Čech přijde další

slovenská reprezentantka Iveta
Mičiníková.
Ta míří do klubu pod Hněvínem z družsva Iuventa Micha-

lovce. Mičiníková je tak další
posilou Severočešek po příchodu
Kateřiny Slovákové a návratu kanonýrky Hany Martinkové. (jak)

Fotograﬁcká soutěž s HC Verva Litvínov
LITVÍNOV – Mistr extraligy, klub HC Verva Litvínov, opět vyhlašuje
pravidelnou letní soutěž O nejlepší prázdninovou fotografii s logem
HC Verva Litvínov.
„Budete-li, případně už jste
byli, s logem našeho klubu na
jaře či v létě 2015 někde daleko,
vysoko, hluboko... nebo zkrátka

na jiném zajímavém místě, či
se vám prostě jen povedla nebo
povedou pěkné fotky s logem HC
Verva Litvínov a chcete se s námi

o ně podělit, pošlete nám váš snímek do naší soutěže. Uzavřeme
ji až s koncem prázdnin, v září,“
říká tiskový mluvčí klubu Vladimír Novotný.
Fotografie mohou soutěžící
posílat na adresu: info@hcltv.cz
a do předmětu e-mailu je dobré
uvést heslo Soutěž.
„K fotografii uveďte datum
a místo, kde vznikla a jméno autora. Můžete přidat i okolnosti
vzniku či další komentář nebo
zajímavost. Nejzajímavější snímky zveřejníme a nejlepší snímek
odměníme. Nezapomeňte proto
uvést vaše jméno, úplnou adresu
a telefonní kontakt. Přejeme hezké prázdniny těm mladším, pěkné dovolené těm starším a těšíme
se na vaše fotografie,“ uzavírá
mluvčí Novotný.
(jak)

Čerstvý účastník divizní
skupiny B, celek FK Litvínov
se v úvodním kole Poháru
FAČR představí na domácím
hřišti. V neděli 19. července od 17.00 hodin vyzve na
letním stadionu v Litvínově
celek Admiry Praha,

Veřejnost se
loučila s Josefem
Masopustem
Poslední rozloučení s legendou českého fotbalu Josefem Masopustem, rodákem z dnes již neexistujících
Střimic u Mostu, se uskutečnilo ve středu 8. července na
pražském stadionu Juliska
od 11.00 hodin.

Nejnovější posilou
Pirátů reprezentant
Vondrka
Do týmu Piráti Chomutov
přichází jako nejčerstvější
posila reprezentant Michal
Vondrka. Odchovanec jihočeského hokeje začínal s hokejem v rodných Českých
Budějovicích. Poslední čtyři
sezony začínal v zahraničí.
Naposledy hrál ve Spartě.

Zemřel někdejší hráč
Teplic a Mostu Vojta
Ve čtvrtek 2. července zemřel bývalý hráč FK Teplice
Jaroslav Vojta. Bylo mu 72
let. Bývalý křídelní útočník
přišel do Teplic v lednu 1968
ze Zbrojovky Brno a do roku
1972, kdy odešel do Baníku
Most, odehrál za Teplice 87
prvoligových utkání a vstřelil
v nich 8 branek. Po krátkém
působení v Mostě se pak vrátil domů na Moravu. Čest
jeho památce!

Teplice soustředění
zakončily remízou
Zápasem s Chemnitzerem FC se tepličtí fotbalisté
rozloučili se soustředěním
v Modré u Děčína. Utkání
skončilo remízou 1:1, když
se za hosty trefil teplický odchovanec Martin Fenin a na
jeho trefu odpověděl vzápětí
Tomáš Vondrášek.
(jak)
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Kam o prázdninách na Mostecku…
Nemáte program na prázdniny a chtěli byste vyrazit na nějakou zajímavou
akci či za zábavou? Připravili jsme pro vás několik tipů, kam můžete vyrazit…

Přijela k nám pouť
Tradičně i letos se uskuteční oblíbené pouti. Hornojiřetínská se uskuteční
o víkendu 15. a 16. 8. 2015. O týden
později - 21. až 23. 8. se uskuteční Osecká pouť.

Jakubská pouť
Kdy a kde? 25. 7. v Bělušicích.
16:00 – Putovní kolíček, 17:00 - Country bend, 18:00 - Pohádka Nebojsa, 18:45
- Balónková show s Míšou Markovou,
19:30 - Olympic revival, 20:45 - Petr
Rezek, 21:45 - Diskotéka Zdeňka Lukesleho.

5. Rybí slavnosti
Spojené s oslavami 70. výročí založení Českého rybářského svazu z.s.
Most. Slavnosti se uskuteční v RCHS
Pavel v Litvínově. Kdy? 29. 8. od 9
do 18 hodin. Živá hudba, pivo, limo,
rybí speciality, klobásy. Nábor nových členů, pro děti volné chytání ryb
a soutěže.

Projížď ka uhelným Mosteckem
Projížďka okolo Mosteckého jezera s pěti zajímavými zastávkami,
dechberoucí výhled na zámek Jezeří
nad velkolomem ČSA, litvínovská
chemička a pohnutý příběh o jejím
vzniku, protistřepinové kryty z období bombardování, předválečné lehké
opevnění, válečný protiletecký kryt
ve staré továrně. Pro zájemce bonusy:
místo protileteckého krytu možnost
návštěvy stříbrné štoly Lehnschafter
(vstupné dobrovolné, doporučujeme
100 Kč), opékání buřtů před štolou,
střílení ze vzduchovky. Kdy
a kde? 18. 7. ve 14 hod.
u
přesunutého

Malování s Pavlem Lakomým
Malíř Pavel Lakomý připravuje pravidelné kurzy malování
suchým pastelem pro začátečníky i pokročilé. Kdy a kde?
Oblastní muzeum 18. července a 15. srpna (vždy od 10 do
17:30 hodin). Další budou
následovat dle zájmu. Cena
jedné lekce 1 000 Kč. Může
se zúčastnit maximálně
dvanáct účastníků. Informace a přihlášky
u Pavla Lakomého
(telefon
774
196 158, e-mail p.lakomec@
email.cz),
nebo u
Evy Hladké
(e-mail
hladka.
muzeum.
most@
seznam.
cz).

Mistrovství
softbalu
Mistrovství Evropy juniorů v softbalu je už za dveřmi.
Kdy a kde? Sportovní areál na Ovčíně ve
dnech 13. – 18. července.
Kromě domácí české reprezentace, která bude
obhajovat evropský
titul, se představí týmy
z Dánska,
Polsk a ,
Chorvatska,

Folkový Most
1. náměstí v Mostě. Kdy? 26. 7. Program: 13.00 Stráníci, 14.15 Voila!,
15.30 Petr Lüftner, 16.30 Yellow, Sisters, 17.45 Pepa Štross, 18.45 Strašlivá podívaná, 20.00 Pavla a Jaroslav Marianovi - písně skupiny Klíč,
21.15 Greenhorns. V průběhu celého
dne bude k dispozici nafukovací hřiště na florbal a vodní fotbal. Vstup
zdarma.

Hipodrom a dostihy
Kdy? 18. 7. DOSTIHY OAKS. 29. 8.
Velká letní cena.

Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588

Rozmarné léto na hipodromu

Registrace – MK ČR E 11598,

Zábava a divadlo. Kdy? 8. 8. 2015.
Tomáš Klus, UDG, XINDL X, František
Nedvěd, Crossband, Jaroslav Uhlíř.
Divadelní představení Světáci. Pro
děti vstup zdarma.
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Offroadem po tajemných místech
Co vás čeká? Trestanecké a pracovní
tábory, protiletecké a protistřepinové
kryty, nezapomenutelné příběhy a hutná atmosféra. Kdy? Ve středu 15. 7.
v 18:00, sraz u přesunutého
kostela v Mostě. Co
s sebou? Pevnou
obuv, oblečení
na venkovní
aktivity. Cena
je 290 Kč na
osobu, děti
do 15 let
v doprovodu dospělého za
9 0

Léto na Jezeří
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Koncert IV. ročníku hudebního festivalu. Kdy? 1. 8. 2015
od 17:00. Státní zámek Jezeří.
Plné vstupné: 150 Kč, snížené
vstupné: 100 Kč. Zahajovací
koncert Alena Hönigová- originální klavír
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Ludwiga van
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Moschelese, Joh an n a
Nepomuka Hummela a Jana
Ladislava
Dusíka.

Prázdninový
výlet do historie
s výtvarným zaměřením s názvem
Ulrika von Levetzow
– Vyšívané básně.
Určeno pro všechny
dívky ve věku 6 – 15
let. Pětidenní příměstské tábory se uskuteční v termínech.
Kdy? Od 13. do
17. července,
od 20. do 24.
července, od 27
do 31. července a od 3. do 7.
srpna. Dívky
se seznámí
například
s tím, kdo
byla Ulrika
von
Leve t z ow,
j a k
žily

Noční běh s čelovkami
První ročník zážitkového
běhu na 10 km a na 5 km, který se uskuteční v centru Mostu
a v jeho okolí. Start závodu je
na 1. náměstí a trať pokračuje do parku Šibeníku a zpět
na náměstí. Vybíhá se za
soumraku a přibíhá za
tmy. Každý účastník
závodu Night Run
vybíhá na 10km
trať s čelovou
svítilnou.
Přidružen ý
charitativní
AV O N
běh se běží na
vzdálenost 5
km. Součástí
akce je

Ředitelka společnosti:
tel.: 476 103 977

Prázdniny
s Ulrikou

k o s t e la v Mostě. 790 Kč/
dospělá osoba, děti do 15 let
v doprovodu dospělého 390
Kč. Rezervace na martin@
offroadsafari.cz nebo na 605
231 697. Chcete-li jet svým
autem (SUV/offroad), není
problém.

i doprovodný závod RWE Kids
Run, který se běží
v odpoledních hodinách.
Kdy? 15. 8. 16:00 - 19:30 Registrace a prezentace závodníků
16 - 17:30. Registrace a prezentace dětí
18:00 - 19:00. Dětské závody RWE KIDS
CUP 19:20 - 20:20.
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most

Ve l k é
Británie a Izraele. Diváci se mohou
těšit na 15 zápasů ve skupině a 5 zápasů
play off. Semifinálové boje uvidí v pátek
17. července a zápasy o medaile v sobotu 18. července.

K č .
V ceně je doprava
offroadem a služby průvodce. Zájemci
napište na e-mail martin@offroadsafari.
cz nebo volejte na 605 231 697. Počet
míst omezen!

a oblékaly
se mladé
slečny v 19.
století,
vyzkouší si výrobu
vějíře a vyšívaného
alba na pracovní listy
nebo se zúčastní výletu na
Třebívlický zámek s procházkou po Ulričině stezce. Většinu času
budou děti trávit v zahradě muzea
a blízkém zeleném okolí. Strava a pitný režim budou zajištěny. Cena je
1 800 Kč. Více informací www.woodmaid.cz.
(sol)

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

