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týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji

Pod Krušnými horami 110? Možná...
ÚSTECKÝ KRAJ - Řidiči v Ústeckém kraji by se mohli dočkat na některých silnicích rychlejší jízdy. Nový
plán ministerstva dopravy totiž dovoluje zvýšit rychlost na vhodných úsecích silnic první třídy, a to z 90
na 110 kilometrů v hodině. V Ústeckém kraji se jedná hned o několik úseků, které splňují požadavky na
takovou změnu.
Ke zvýšení rychlosti by mohlo dojít na silnici
I/13 mezi Teplicemi a Mostem. Stejně tak i na sil-

nici I/7 mezi Chomutovem a Křimovem. Věc teď
řeší Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten ale nejpr-

ve čeká na stanovisko policie. Pokud policie vydá
souhlas se zvýšením rychlosti, měly by se dotčené
úseky přeznačit ještě během ledna. Do té doby zde
ale řidiči musejí dodržovat stanovenou rychlost
90 kilometrů v hodině.
(Pokračování na straně 2)

?
NEZAPOMEŇTE
Už tuto neděli vypuknou
Hry VII. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR 17. - 22. ledna 2016.

Mostečany by letos měly
vozit nové tramvaje i
autobusy
Obyvatelé Mostu se mohou těšit na
komfortnější cestování.
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Sny postižených
o samostatném bydlení
se staly skutečností

 Ve srovnání s roke

Obecně prospěšná společnost Energie pořídila další byt, ve kterém ubytovala klienta s mentálním postižením.
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Divadelní prkna 2016
Městské divadlo v Mostě připravilo
s novým rokem i novou porci divadelních premiér.

Zápisy prvňáčků v Mostě
poprvé o víkendu
MOST – Budoucí prvňáčci prožijí už tento týden
svůj den „D“. V Mostě se konají zápisy do prvních
tříd základních škol. Oproti předchozím letům
proběhnou zápisy v poněkud netradičním termínu. Prvním dnem zápisu je pátek 15. ledna od 13
do 17 hodin. Druhým pak sobota od 9 do 14 hodin.
Rodiče mosteckých dětí, narozených od 1.
9. 2009 do 31. 8. 2010 (ale i rodiče dětí s odkladem), si mohou vybrat a dostavit se k zápisu na
celkem jedenáct základních škol. Vybírat mohou
například podle zaměření jednotlivých škol a po-

dle vzdělávacích programů. K zápisům by mohlo
dorazit kolem sedmi až osmi set dětí, včetně těch
s odklady. „K zápisu se v loňském roce mělo dostavit 735 dětí + 115 dětí s odkladem z minulého
roku. V daném termínu se k zápisu nedostavilo 122
dětí,“ uvedla statistiku Klára Vydrová z oddělení
vnějších vztahů Magistrátu města Mostu. Důvody,
proč se každoročně nedostaví k zápisům desítky
dětí, jsou podle odboru školství různé. Od těch,
kdy se rodiny odstěhují, nebo se dostaví k zápisům
do jiné obce až po skutečnost, že na zápisy jednoduše zapomenou.
(Pokračování na straně 2)
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Zápisy se poprvé konají v Mostě i v sobotu, a to prý z bezpečnostních důvodů.

Milí čtenáři
Když dá policie palec naa návrh krajského úřadu, už brzo
rzo
se budou řidiči pod Krušušnými horami prohánět vyšyšší rychlostí. Kterých úseků
ů
se v našem kraji změna
týká a kolik se může
na tachometru ukázat, zjistíte v úvodním
článku. Letošní zářijoví prvňáčci se za pár
dnů dočkají. Zápisy do
základních škol v Mostě
vypuknou už tento týden a tentokrát premiérově v sobotu. Pokud máte
doma prvňáka a toto téma se vás bytostně týká,
nepřehlédněte titulek „Letošní zápisy poprvé o víkendu“. V této upoutávce by měli zpozornět především řidiči, kteří nemají kam umístit svá auta.
Na některých mosteckých parkovištích se totiž uvolnila parkovací místa. O která parkoviště se jedná
a kam se mohou případní zájemci obrátit, zjistíte
v článku „Parkoviště městské policie hlásí volno“.
Víte, čí duch straší v litvínovském zámku Valdštejnů a jak se člověk stane kastelánem? Odpovědi
na tyto a jiné další otázky najdete v rozhovoru se
zámeckým pánem Ivanem Lebrem. Mimo jiné prozradil, kolik zámků a hradů jako kastelán už prošel
a na který z nich nedá dopustit. Škola v Lomu lítá
v maléru. Respektive její bývalá ředitelka. Proč lomští radní ředitelku základní školy odvolali a proč
na ni podávají trestní oznámení, zjistíte v článku
nazvaném „Lomská základní škola: Krádež a zpronevěra?“. Návštěvníci mosteckého divadla se mají
na co těšit. Na novou divadelní sezónu je připraveno jedenáct divadelních premiér a čtyři koncerty.
Přehled všech představení mostecké činohry i Divadla rozmanitostí přinášíme na poslední straně.
Mimo jiné zde najdete také pozvánku na hudební
lahůdky koncertního mága Petra Macka.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

2

komunální politika

15. leden 2016

Parkoviště městské policie hlásí volno
MOST – Na parkovištích, která hlídá městská policie, se uvolnila
místa. Týká se to parkoviště v ulici Pionýrů a obou parkovišť v ulici Františka Halase. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle
476 448 721. Naopak boj o volná místa je na hlídaných parkovištích
u sedmistovek, kde lidé čekají dlouhé pořadníky.

Každé dítě má zaručeno právo přednostního
přijetí na své spádové škole.

Zápisy prvňáčků v
Mostě poprvé o víkendu
(Pokračování ze strany 1)
„I v loňském roce se stalo, že
někteří rodiče na zápisy zapomněli, někteří tuto povinnost
nesplnili z jiných důvodů, které
mohou být opravdu rozmanité –
například složitá situace v rodině,“ potvrzuje dále Klára Vydrová. Pokud ale zákonní zástupci
tuto povinnost nesplní, mohou
být sankcionováni podle zákona
o přestupcích, a to i pokutou až
do výše 3 000 korun.
Při výběru škol by měli rodiče
pamatovat také na skutečnost,
že na školu, kam chtějí své dítě
přihlásit, se může hlásit mnohonásobně více dětí, než je volná
kapacita. Není tudíž zaručené,
že sem bude jejich dítě přijato.
Každý ředitel musí přijmout
totiž přednostně děti ze svého
spádového obvodu. „Každé dítě
má zaručeno právo přednostní-

ho přijetí na své spádové škole.
Pokud není naplněna kapacita
školy, může ředitel přijmout i děti
z jiného než spádového obvodu.
Rodič má samozřejmě právo vybrat pro svého potomka libovolnou školu, ale jen na škole spádové má zaručeno, že dítě bude
stoprocentně přijato,“ upozorňuje dále Klára Vydrová.
Největší zájem je v posledních
letech o 7., 10., 4., 14. ZŠ. „Neustále vzrůstá zájem i o 1. ZŠ v ulici Svážná. Svoje jméno má mezi
rodiči 11., 15., 8. i 18. ZŠ. Rodiče
malých hokejistů volí pak nejčastěji 3. ZŠ,“ podotýká Klára Vydrová a ještě dodává: „Současná
kapacita základních škol zřízených
městem Most je 6 880 žáků, což je
dostatečný počet na to, aby mohly
být přijaty všechny děti, které do
těchto škol k zápisu přijdou.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Městská policie Most spravuje celkem pět městských parkovišť. V ulici Pionýrů, Františka
Halase, 1. máje, Josefa Ševčíka
a Okružní. Zde parkuje zhruba
osm set aut. „V současné době
jsou volná místa k dlouhodobému parkování na parkovištích
v ulici Pionýrů, na vrchním
a spodním parkovišti v ulici Halase,“ potvrdila tisková mluvčí
mostecké městské policie Ilona Kozlová. Kolem parkovišť
v Mostě se teď začala měnit situace i v souvislosti se zdražováním parkovného, a to nejen na
vyhrazených parkovacích místech, kde došlo k markantnímu
zdražení. A to i na parkovištích městské policie. Parkování
za dlouhodobé stání zde totiž
podražilo ze 400 na 550 korun
měsíčně. I to je prý důvod, proč
se na parkovištích uvolnila některá místa. „Je to tak. Někde

takovou částku už lidé nechtějí
platit, a proto smlouvy ruší. Jinde
je to tak, že se třeba lidé odstěhují nebo prodají své plechové
miláčky a tím se místa uvolňují,“
podotkla dále tisková mluvčí.
Opačná situace panuje v okolí
sedmistovek, na Liščím Vrchu.
Tady je nápor na hlídaná parkoviště dvojnásobný. Pořadníky se
tu plní šňůrou zájemců. Poptávka ještě více stoupá a očekává
se i díky zdražení vyhrazených
parkovacích míst, kterých je
v sedmistovkách nejvíce. „Jsou
případy, kdy se zrušilo rezidentní místo, a lidé přišli k nám na
městskou policii. Očekáváme, že
lidé nebudou chtít platit tak vysoké částky za vyhrazená místa,
proto zájem o naše parkoviště
bude ještě větší,“ předpokládá
Ilona Kozlová.
V okolí sídliště sedmistovek
jsou dvě velkokapacitní parko-

V Okružní ulici jsou na parkovací místa dlouhé pořadníky.
viště střežená městskou policií.
Parkoviště v Okružní ulici bylo
nově otevřeno teprve nedávno a plné bylo ještě dříve, než
se stačilo otevřít. „Lidé si místa
zabírali dlouho dopředu. V současné době je zde, podobně jako
i u parkoviště J. Ševčíka, ale
i například v ulici 1. máje, v pořadníku čekatelů na volné místo
kolem padesáti až šedesáti lidí,“
uvedla aktuální údaje policejní
mluvčí.

Parkoviště v Halasově ulici má volné kapacity.

nás kontaktovat sami a sdělit
nám místo svého aktuálního pobytu. Pozvánky obsahují mimo
jiné i přesnou hodinu konání obřadu, ale rodiče se mohou osobně
nebo telefonicky dohodnout na
účasti v jiném z určených termínů, které jsou však pouze orientační,“ připomněla dále Klára
Vydrová.
Rodiče dětí obdrží drobné
dárky, na obřad si mohou objednat i fotografa.
(sol)
Termíny vítání občánků v roce 2016: Leden 9. 1.,
únor 13. 2., březen 19. 3., duben 23. 4., květen 21. 5., červen
18. 6., září 10. 9. a 24. 9., říjen
8. 10. a 22. 10., listopad 5. 11.
a prosinec 3. 12.

DIVÁCKÁ SOUT Ž
k VII. Hrám zimní olympiády
dĢtí a mládeže
Od 18. 1. do 21. 1. 2016
NávštĢvníky her ēeká soutĢž o hodnotné ceny.
Slosování bude probíhat na konci každého soutĢžního
dne dle níže uvedeného rozpisu.
18. 1. – výdej výherních vstupenek 13:00 – 15:00; slosování v 18:00
19. 1. – výdej výherních vstupenek 13:00 – 15:00; slosování v 16:30
20. 1. – výdej výherních vstupenek 12:00 – 14:00; slosování v 15:00
21. 1. – výdej výherních vstupenek 12:00 – 13:00; slosování v 14:00

1. cena - Tablet 7“
2. cena - poukaz na Aquadrom Most v hodnotĢ 1000,3. cena - Power banka
Výherce mladší 15 ti let si cenu pƎevezme v doprovodu dospĢlé osoby.

odm.olympic.cz/2016

Zájemci o parkovací místa na
parkovištích městské policie si
mohou administrativu vyřizovat přímo zde. „V průběhu roku
lidé volají, jestli se někde neuvolnilo místo. Volají pravidelně
a je o to velký zájem,“ potvrzuje
mluvčí Kozlová a dodává: „Zapsat do pořadníku se mohou lidé
přímo u našeho pracovníka na
daném parkovišti nebo u nás.
Smlouvy se vydávají rovněž na
parkovištích. Zaměstnanec MP
tu také upozorňuje jednotlivé klienty, i pokud jim dobíhá smlouva, aby si ji mohli prodloužit.
Snažíme se lidem vycházet vstříc,
aby nemuseli docházet až na služebnu do ulice Majakovského.“

Zdražení i na
krátkou dobu
Krátkodobé parkování na
parkovištích městské policie
také podražilo, a to z 30 na 50
korun denně. „Lidé toto parkování využívají nejvíce, zejména
pokud jedou na dovolenou nebo
na nějakou dobu pryč,“ doplnila
ještě policejní mluvčí.
(sol)

Občánci se budou
vítat dvanáctkrát
MOST – Vítání občánků v Mostě
se uskuteční v tomto roce celkem dvanáctkrát. Obřad se týká
tříměsíčních holčiček a chlapců,
kteří mají trvalé bydliště v Mostě.
„Termíny se budou upřesňovat
podle počtu narozených dětí. Vítání občánků se již tradičně koná
každý měsíc s výjimkou července
a srpna. Z tohoto důvodu je na
září a říjen stanoveno po dvou
termínech,“ upřesnila Klára Vydrová z mosteckého magistrátu.
Pozvánky na tento slavnostní
akt, který se koná v obřadní
síni magistrátu, dostanou rodiče dětí zhruba s desetidenním
předstihem na místo trvalého
bydliště. „Pokud se rodiče na
tomto místě nezdržují, mohou

Smlouvy rovnou na
parkovištích

Mašinka shořela, město ji ale opraví
MOST – V parku Šibeník znovu řádili vandalové. Lokalita se často
potýká s ničením zeleně, ale i městského mobiliáře. Je to i případ
shořelé mašinky, kterou neznámí žháři v uplynulých dnech zapálili.
Způsobili tak škodu za 360 tisíc korun.
Velmi oblíbená dětská atrakce v podobě parní lokomotivy
shořela v parku Šibeník v době
vánočních svátků. Zápalil ji
tu neznámý pachatel. „Stejná
událost se stala již před pěti lety.
Podáno bylo již trestní oznámení
a celková škoda je vyčíslena na
více než 360 tisíc Kč,“ informovala Klára Vydrová z oddělení
vnějších vztahů mosteckého
magistrátu.
První mašinku od plzeňské
společnosti Palis město zakoupilo před devíti lety za více než
350 000 korun. Novou prolézačku se skluzavkou dodala v roce
2011 stejná firma. Její pořízení,
doprava, ukotvení a terénní

úpravy vyšly na 370 000 korun. Převážnou většinu nákladů
město uhradilo ze sponzorského daru společnosti Severočeské doly.
I přesto, že dětská atrakce
stála už kvůli vandalům hodně
peněz, děti o svou oblíbenou
mašinku nepřijdou. Pracovníci technických služeb se po
bližším ohledání rozhodli, že ji
z místa odstraňovat nebudou.
„V minulém týdnu jsme byli na
místě a s pracovnicemi magistrátu jsme se dohodli, že mašinku opravíme. Prohlídkou jsme
zjistili, že spodní část mašinky
je v pořádku a postačí pár drobných oprav a horní díl mašinky

opravíme vlastními silami, aby
to nebylo tolik nákladné,“ sdělil
Luboš Imr, vedoucí oddělení
techniky Technických služeb
města Mostu.
Poničená mašinka není jediným podpisem vandalů. Už
koncem loňského roku tu došlo k opakovanému ničení nově

vysazovaných stromů, kterým
někdo ulámal špičky - podobně
jako na sídlišti Liščí Vrch. Park
Šibeník dává město „do pucu“.
V parku probíhá probírka stromů a keřových porostů, park se
čistí a zbavuje odpadků a náletů.
Práce by měly pokračovat znova
na začátku jara.
(sol)

Pod Krušnými horami 110? Možná...
(Pokračování ze strany 1)
„Přeznačovány budou úseky
vybraných silnic I. třídy (bez ohledu na to, zda jsou směrově dělené
či nikoliv), a to v souvislosti se
změnou jejich kategorie na vyšší,
tedy silnice pro motorová vozidla.
Mezi vybrané úseky těchto silnic
v rámci našeho kraje patří i silnice I/13 mezi Teplicemi a Mostem,
respektive Chomutovem, stejně
tak silnice I/7 mezi Chomutovem
a Křimovem, respektive Horou
Sv. Šebestiána,“ uvedla krajská
policejní mluvčí Šárka Poláčková. Nová legislativa umožňuje

nejvyšší povolenou rychlost na
silnicích pro motorová vozidla
(jsou-li směrově dělené) rychlost 110 km/h, respektive místní

né). „Vzhledem ke skutečnosti,
že předmětné úseky silnic I. třídy
v celém svém rozsahu stavebně
neumožňují zvýšení rychlosti jíz-

V první etapě, která proběhla na přelomu roku, byly přeznačeny dálnice (které podle původní legislativy dálnicemi byly).
Nově přeznačeny dopravní značkou „Dálnice“ byly i některé
silnice pro motorová vozidla, původně „silnice I. třídy vystavěné jako rychlostní silnice“. Ke změně dopravního značení
dojde i na státních hranicích na vjezdech do ČR, kde se mění
informativní značka informující o rychlostních limitech.
úpravou provozu na pozemních
komunikacích stanovených 90
km/h (nejsou-li směrově děle-

dy (primárně se jedná o provedení mimoúrovňových křižovatek,
kde mohou chybět odbočovací

a připojovací pruhy, nebo směrové, případně výškové vedení),
je předmětem návrhu vlastníka
silnic, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, které úseky budoucích
silnic pro motorová vozidla budou umožňovat skutečně jízdu
rychlostí 110 km/h a které budou
místní úpravou provozu na pozemních komunikacích omezeny
na rychlost 90 km/h, případně
nižší,“ dodává dále Šárka Poláčková. Podle policejní mluvčí
zatím ale není jasné, kdy takový
návrh bude Policii ČR k zaujetí
stanoviska předložen.
(sol)

zpravodajství

Mostečany by měly letos vozit
nové tramvaje i autobusy
MOST – Obyvatelé na Mostecku, kteří se přepravují MHD, se mohou
těšit na komfortnější cestování. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova má totiž v plánu pořídit nové nízkopodlažní tramvaje, autobusy a pokračovat v modernizaci starších typů tramvají.
DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s. modernizuje první tramvaj T3. Modernizace starších typů tramvají se přitom realizují přímo
v dílnách dopravního podniku.
„Tramvaje typu T3 by měly být
ve výsledku částečně nízkopodlažní, pro cestující daleko pohodlnější a také lépe vytápěné. Celou stavbu realizujeme v našich
dílnách, protože disponujeme
s velkou kapacitou opravárenského prostředí a stavba přinese
i významnou úsporu v oblasti
nákladů,“ prozradil člen představenstva dopravního podniku
Karel Beneš. Není to ale jediný
počin v obnově vozového parku
mosteckého dopravce. K nedávno zakoupeným dvěma nízkopodlažním tramvajím Vario od
českého výrobce by měla přibýt
další vozidla. „Pokud se podaří
získat dotaci z fondů Evropské
unie, je naším záměrem pořízení
dalších nových nízkopodlažních
tramvají,“ potvrdil dále Karel
Beneš. Autobusový provoz by
mělo posílit také pět nových
autobusů, splňujících normu
EURO 6. „Ve zdravotní dopravě,
kterou dopravní podnik provozuje, dojde navíc k prosté obnově
vozového parku. V průběhu led-

Koncem roku dostali cestující MHD
nový infosystém, teď se plánují
nové vozy.

na budou nasazeny do provozu
dva nové sanitní vozy,“ doplnil
ještě Karel Beneš. Z evropských
fondů by měla být podpořena
i uvažovaná rekonstrukce tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem. „K její realizaci však
dojde až v následujících letech,“
podotkl dále.

Změny tras
Zásadní změny tras linek
v tuto chvíli dopravní podnik zatím prý nechystá. „Provoz MHD
bude stejný jako v loňském roce.
Sledujeme však všechny spoje, zejména vytíženost i provozní situaci, a pokud je to nutné, přistupujeme ke změnám, které jsou vždy
včas oznámeny cestujícím,“ říká
člen představenstva dopravního
podniku. Vedení města Mostu
ale některé chystané změny již
koncem uplynulého roku avizovalo. Novinkou by mělo být například prodloužení trasy školní
linky č. 53 do Rudolic či prodloužení trasy linky č. 5 ve Vtelně do ulice Na Gruntě. „V ulici
Na Gruntě plánujeme prodloužení tratě až k novým domkům,
realizaci zastávky a místa, kde se
bude otáčet autobus. Chceme mít
zajištěnou dopravní dostupnost
k rodinám s dětmi, které si tam

nímu programu Dita Břečková,
zakladatelka Montessori školy
na Mostecku. V každé třídě jsou
navíc dva učitelé, přičemž jeden
z nich je anglicky hovořící.
AMA SCHOOL nabízí budoucím prvňáčkům a jejich rodičům i benefity. Například zvýhodněné školné. Vlastní školní
autobus, který děti nově sváží,
a rodičům tak odpadají mnohé
starosti. Škola i školka Montessori se navíc nachází na jednom
z nejhezčích míst v Mostě, na
kopci Široký vrch, který je vzdálený pouhé 2 km z centra. Součástí výukového programu je
také proto řada volnočasových
aktivit.
Hlavní prioritou školy je ale
specifický přístup k žákům a rodinná atmosféra. „Nezatěžuje-

Více na www.amaschool.cz Tel. 602 55 20 99

Most měl nejhezčí strom
Ocenění za nejhezčí vánoční strom v mosteckém okrese
převzal v těchto dnech primátor
města Mostu Jan Paparega. „Anketa o nejhezčí vánoční strom
severních Čech skončila. Po vítězství v okresním kole získal
Most v konkurenci dalších deseti
měst z Ústeckého a Libereckého
kraje druhé místo,“ uvedla Klára
Vydrová z mosteckého magistrátu. Ve finále pro mostecký
vánoční strom hlasovalo téměř
21 % těch, kteří se zúčastnili
ankety pořádané Severočeským
deníkem. Vítězem finále se stal
strom z Kamenického Šenova
s 31 % hlasů, na třetím místě
pak skončil Klášterec nad Ohří
s necelými 13 %.

Městský bál v únoru

Školáci věnovali dárky
postavily domy,“ potvrdil nedávno primátor Jan Paparega. Aby
ale mohlo k prodloužení linky
ve Vtelně k rodinným domkům
dojít, musí se vyřešit majetkoprávní vztahy kolem některých
pozemků, kudy by trasa měla
vést. Řeší se také i technické parametry komunikace.
Změnou v novém plánu dopravy v tomto roce by mělo být

i posílení linky č. 25 do Vtelna
ve večerních hodinách nebo
také zajištění náhradní dopravy
do Rudolic v případě realizace
rekonstrukce mostu v ulici Ke
Skále v Rudolicích. Mezi dalšími změnami by se mělo objevit
i rozšíření dopravy na lince č. 31
do průmyslové zóny Joseph.

Jízdné zůstane
stejné
O výši cen jízdného rozhodují akcionáři společnosti – město
Most a město Litvínov. „V současné době se o úpravě cen jízdného neuvažuje,“ ujistil člen
představenstva Beneš. Naposledy došlo ke změně cen jízdného
před osmi lety. Od 1. ledna 2008
byla upravena cena jednotlivé
jízdenky z 12 Kč na 17 Kč. Při
použití čipové karty DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu
a Litvínova, a.s., k platbě ve vozidle, pak činí zvýhodněná cena
jednotlivé jízdenky 13 Kč.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Zápisy prvňáčků i na soukromé
základní škole Montessori
MOST – Zápisy do prvních tříd v Mostě se uskuteční i na soukromé
škole AMA SCHOOL. Základní škola a mateřská škola Montessori zahajuje zápis v pátek 5. února od 14 – 17 hodin a v sobotu 6. února
od 8 do 13 hodin. Ještě ale předtím mohou rodiče zavítat na Široký
vrch, kde škola působí, na Den otevřených dveří.

 VÍTE, ŽE…

Svůj bál bude mít i letos statutární město Most. Konat se
bude v Repre v sobotu 27. února
2016. O zábavu se postará Big
Band Bonit a hosty večera budou Roman Vojtek a Anna K.
Cena vstupného zatím nebyla
upřesněna.

K novým tramvajím přibudou i
nové autobusy a také sanitky.

Den otevřených dveří se koná
ve dvou termínech. První už
v úterý 19. ledna a druhý 26.
ledna od 10.00 do 16.00 hodin.
Rodiče a zájemci tak mají možnost blíže poznat a seznámit se
se soukromou školu Montessori
a jejím výukovým programem.
V příštím školním roce plánuje AMA SCHOOL otevřít další
třídu pro 4. a 5. ročník. „Letos
máme jednu třídu, kterou navštěvuje 10 dětí. V září 2016 otevíráme další třídy tak, abychom
poskytli vzdělání pro děti od 1.
do 5. třídy současné poptávky od
rodičů dětí. Naše škola je zapsána v síti škol a školských zařízení a má schváleno devět ročníků
základní školy, tedy děti z páté
třídy mohou u nás dále pokračovat,“ přiblížila více ke studij-
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me rodiče domácími úkoly, děti
známkami či poznámkami. Děti
s námi tráví v atmosféře plné
důvěry, respektu a radosti hodně
času a díky svobodě volby zvládají velké množství učiva, které
jim zprostředkovává dokonale
promyšlený Montessori materiál.
Velký význam přikládáme utváření charakteru dítěte. Neméně
důležitá je pro nás ochota rodičů
spolupracovat. Rodič je pro nás
partner a spolupráce s rodinou je
pro nás velká priorita“ upozornila dále Dita Břečková. Školku
a školu navštěvují děti nejen
z Mostu, ale i ze sousedního
Litvínova, Brandova, ale i Žatce,
Chomutova, Teplic a z dalších
koutů ČR.

Volný čas a kroužky
AMA SCHOOL nabízí široké
spektrum volnočasových aktivit,
které mohou děti provozovat
zdarma a které jsou součástí školného. „Nabízíme dětem
například hudební, dramatický
a taneční kroužek, komunikační
dovednosti, nově polytechnické
dílny, ale i možnost rozmani-

tých sportovních činností, jako
je tenis s možností trénovat v létě
i v zimě, bruslení, plavání, jógu
s profi lektorkou. Vše je součástí
našeho vzdělávání. Výuka probíhá od 8 do 11 hodin. Poté pak od
13 – 14.30 hodin. Mimo tuto výuku probíhají volnočasové aktivity,
které se někdy i prolínají. Škola
je otevřena od 7.00 do 16. 30 hodin,“ doplnila ještě zakladatelka
soukromé školy a školky. (sol)

Žáci 11. Základní školy v Mostě uspořádali sbírku vánočních
dárků pro potřebné děti. Zatímco v předchozích dvou sbírkách,
které již na této škole v minulých
letech proběhly, se nashromáždily převážně hračky, letos se
děti snažily věnovat především
knihy a hry. Ve sbírce tak nechyběla ani leporela pro nejmenší,
obrázkové a pohádkové knížky,
puzzle, pexesa, stavebnice a hry
různého druhu se zaměřením
na rozvoj dětských dovedností.
„Dárky pro potřebné děti, které
jim věnovali žáci 11. ZŠ, vyzvedly
v prosinci referentky oddělení sociálně-právní ochrany dětí mosteckého magistrátu. Všem těmto
dětem tak náleží velké poděkování za to, že se svých věcí vzdaly ve
prospěch těch, pro které je kniha

nebo hra vzácností. Velký dík patří i jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům školy za podporu této tolik prospěšné akce,“
uvedla Klára Vydrová.

Parkovací kotouč
v recepci a v „íčku“
Řidiči mohou u magistrátu
v Mostě (boční strana u obřadní
síně) parkovat hodinu zdarma.
Musí mít k tomu ale potřebný
parkovací kotouč. Ten mohou
zakoupit v informační recepci magistrátu nebo v Turistickém informačním centrum. Nový systém na
parkovišti u obřadní síně MmM je
zaveden už od 1. 9. 2010. Parkování je umožněno ve dnech pondělí – pátek, v čase 6:00 – 18:00
hodin na parkovacích místech
označených piktogramem parkovacích hodin. Ve dnech pracovního klidu, soboty a neděle je parkování bez omezení.

Kotlíková dotace se blíží
Zájemci o výměnu starého
kotle za nový, ekologičtější, na
něj mohou získat dotaci až ve
výši 127 500 korun. Sběr písemných žádostí začne na krajském úřadě v Ústí nad Labem
25. ledna od 8 hodin a potrvá
až do konce března. Vyměnit
lze pouze stávající kotel na tuhá
paliva s ručním přikládáním za
nový na hnědé uhlí, biomasu či
dřevo, který je na seznamu podporovaných výrobků. Dotace
platí i na tepelná čerpadla. Nově
je však potřeba provést alespoň
jedno úsporné opatření. Pokud
dům nesplňuje energetickou třídu C, stačí mít podanou žádost
do programu Nová zelená úsporám nebo uskutečnit alespoň
jedno mikro energetické opatření (vyměnit okno, utěsnit okna
a dveře apod.). O dotaci mohou
požádat lidé, kteří si už kotel
koupili a mají fakturu s datem
od 15. 7. 2015, i ti, kteří nákup
teprve plánují. Celkem kraj rozdělí 162 milionů korun. (sol)

Turistické atrakce
na novém webu
MOST - Nové stránky zaměřené
na turistický ruch má od pondělí 11. ledna město Most. Stejně
jako dosud budou dostupné na
adrese www.imostecko.cz. Nový
informační portál vznikl díky společnostem Vršanská uhelná, Severočeské doly a United Energy.
Stránky mají nový design,
ale i cizojazyčnou (anglickou
a německou) mutaci a verzi
pro mobilní telefony. Moderní
webové stránky mají propagovat
Most a zvýšit zájem o město jako
o turistickou destinaci. Hlavním
obsahem stránek jsou turistické
zajímavosti Mostu a okolí a praktické informace, které návštěvníci města mohou potřebovat. „Vše
jsme se snažili uspořádat jednoduše a přehledně. Návštěvník se
na stránkách orientuje pomocí
jednoduchého vertikálního menu,

pod ním se nachází prostorově
dominantní slider, kde se objevují
tipy na výlety a zážitky na Mostecku. Následuje pás s aktuálními
informacemi, které jsou cíleny na
návštěvníky Mostu a Turistického
informačního centra a budou obsahovat například změny otvírací
doby nebo novinky v prodeji. Na
aktuální informace navazuje úsek
s akcemi, kterými lze zpestřit návštěvu regionu. Hlavní stránku
uzavírají náhodně vybrané tipy
na výlety a informace s kontaktem a otevírací dobou turistického
infocentra,“ informovala Markéta Beránková z Turistického informačního centra.
Na nových webových stránkách převažuje modrá a zelená
barva, tedy barvy města a turistických informačních kanceláří.
(nov)
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porušené paragrafy
Hledají se svědci
MOSTECKO – Kriminalisté
stále vyšetřují případ loupeže,
který se stal v sobotu dne 12.
prosince kolem 02.30 hodiny
v Mostě poblíž ulice Topolová.
Na chodníku mezi Aquadromem a oplocením střední průmyslové školy napadl neznámý
muž ženu, kterou udeřil pěstí
do obličeje. Poškozená upadla
na zem a pachatel se s ní začal
přetahovat o její kabelku, ze které vzal svazek klíčů, peněženku
a mobil. Napadená skončila
v nemocnici. „Pachatel byl ve
věku 30 až 40 let, vysoký 170 cm.
Měl černé vlasy, krátce střižené, nahoře zvlněné, po stranách
a vzadu vystříhané. Na sobě
měl modré rifle, vpředu světlejší a na stranách tmavší barvy,
péřovou prošívanou bundu černé barvy s mohutným límcem.
Muž nemluvil. Pachatel je vidět
i na záznamu z kamer. Pokud
ho někdo pozná, nechť zavolá
na linku tísňového volání 158,“
žádá o pomoc občany policejní
mluvčí severočeské policie Ludmila Světláková. Kriminalisté
zároveň hledají ženu z taxíku,
jehož řidič krátce po loupeži volal policii. „Policisté ji potřebují
vyslechnout. Žena jela ve vozidle
taxi služby tu noc od supermarketu Albert v Topolové ulici do
některého z domů v ulici Františka Malíka. Šlo o ženu kolem 40
let, která měla světlé delší vlasy,“
doplňuje ještě mluvčí.

pomoc do mostecké ulice V.
Řezáče. „Na místě je kontaktovala žena, jejíž druh seděl v zamčeném vozidle a na nic nereagoval. Dotyčná nebyla schopna
sama auto otevřít, proto přivolala pomoc. Policisté bez váhání
rozbili zadní okénko, aby střepy
bezvládného muže nezasáhly
a vytáhli ho ven z auta,“ popsal
dramatickou událost policejní
mluvčí Daniel Vítek. Muž byl
v bezvědomí a neměl hmatatelný tep. Policisté ihned poskytli
první pomoc masáží srdce, ve
které pokračovali až do příjezdu záchranky. Přivolaný lékař,
který konstatoval pravděpodobnou srdeční zástavu, následně
použil defibrilátor a po zajištění
základních životních funkcí byl
71letý muž transportován do
nemocnice.

Drogy za volantem
OBRNICE – Hlídka obrnických policistů zastavila u obce
Bečov řidiče osobního vozidla
značky VW a provedla u něj silniční kontrolu. Řidič se podrobil dechové zkoušce na alkohol,
která byla negativní a následně
i orientačnímu testu na drogy.
Ten už ale dopadl hůře. Test byl
pozitivní na amfetamin a canabis. Motorista se podrobil lékařskému vyšetření a odběrům.
Policejní inspektor obvodního
oddělení v Obrnicích 25letému
řidiči z Loun sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Konopí na chodbě

Zachránili mu život
MOST – Policisté z mostecké
hlídkové díky rychlému zásahu
a profesionální první pomoci,
kterou poskytli, zachránili život muži, který byl v bezvědomí. Muži zákona přispěchali
na zavolání během víkendu na

zpravodajství
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MOST – Mostečtí policisté
koncem roku zamířili do heren
a dalších restauračních zařízení,
ve kterých kontrolovali, zda zde
není podáván alkohol osobám
mladším 18 let. Hlídky provedly
kontroly v 16 různých provozovnách. V jedné z nich policisté objevili na chodbě dvoumetrovou sušící se rostlinu konopí.
Rostlinu muži zákona zajistili
k provedení odborné expertizy.
Tou byla zjištěna přítomnost
účinné látky. Vyšetřovatel mostecké policie nyní obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
36letého muže, který měl neoprávněně pro jiného rostlinu
marihuany přechovávat. (sol)

Pacienti dostanou komfortní lůžka
ÚSTECKÝ KRAJ/MOST – Mostecká nemocnice získá nová nemocniční lůžka, která by měla zvýšit komfort hospitalizovaným pacientům.
Pacienti tu dostanou celkem nových 36 lůžek, a to během tří měsíců.
Nová lůžka přibudou nejen
ale v mostecké nemocnici, ale
dodána budou i do ostatních
čtyř nemocnic Krajské zdravotní. Celkem se do pěti nemocnic pořídí na sto šedesát
lůžek. „V rámci dotačního titulu
Ústeckého kraje ‚Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2015‘ získala
Krajská zdravotní 28 lůžek intenzivní péče, 124 lůžek akutní
lůžkové péče standardní a 9 lůžek
následné lůžkové péče pro všech
pět nemocnic společnosti v celkové předpokládané hodnotě sedm
milionů korun,“ informoval
mluvčí Krajské zdravotní a.s. Jiří
Vondra. Mostecká nemocnice
obdrží v tomto roce 36 nových
lůžek. Pět lůžek intenzivní péče,

sedmadvacet lůžek standardních
a čtyři lůžka následné péče. Nejvíce lůžek poputuje největšímu
zdravotnickému zařízení Krajské zdravotní, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, a to
v celkovém počtu 61 lůžek.
„V kategorii intenzivních lůžek
se jedná o podporu v hodnotě
3,1 milionu korun, ve skupině
standardních lůžek o necelých
3,5 milionu korun a lůžka následné péče včetně připojených
oddělení následné péče Ryjice
a Zahražany, která byla připojena pod Krajskou zdravotní,
podpořil program částkou 427
tisíc korun,“ uvedl k rozdělení
nových lůžek v rámci pěti nemocnic včetně jejich rozmístění
na oddělení standardní, intenzivní a následné péče náměs-

Do mostecké nemocnice poputuje na
čtyřicet nových pacientských lůžek.

tek Krajské zdravotní, a.s. Jiří
Mrázek. Nová lůžka tak doplní
v loňském roce pořízených 110
lůžek pro celou Krajskou zdravotní z dotačního titulu Ústeckého kraje z roku 2014 za tři
a půl milionu korun. „Pořízená
nová pacientská lůžka významně přispívají ke zvýšení komfortu

hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích, ocení je hlavně
senioři, imobilní pacienti a v neposlední řadě ošetřovatelský personál,“ dodal náměstek Mrázek.
Nová lůžka pořízená z dotačního titulu budou dodána na
jednotlivá oddělení od ledna do
března roku 2016.
(sol)

V ústeckém robotickém centru lékaři
prováděli unikátní operace prostaty
ÚSTECKÝ KRAJ – V odoperování rakoviny prostaty prostřednictvím
nejmodernějších přístrojů se zdokonalovaly chirurgické týmy z urologických oddělení českých nemocnic v moderním robotickém centru v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.
Školení proběhlo při radikální prostatektomii, což je nejčastější urologická robotická operace ve světě.
„Naše klinika disponuje nově
vznikajícím robotickým pracovištěm a jsme rádi, že se můžeme
vyškolit tady v Ústí nad Labem,
pod vedením přednosty Jana
Schramla. Školili jsme se na radikální prostatektomii, což je
nejčastější urologická robotická
operace na světě. Jde o odoperování rakoviny prostaty, která
pacientovi zajistí co nejlepší onkologický přínos a co nejmenší
riziko vedlejších účinků operace - radikální léčby nádorového
onemocnění,“ řekl přednosta
Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Miloš Broďák, který byl jedním ze
školených operatérů.
Hlavním školitelem týmu
robotických chirurgů byl přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
Jan Schraml. „Na robotické operaci je nejdůležitější pochopit jiné
možnosti operativy – ohebnost
nástrojů a jiný úhel pohledu díky

vysoké kvalitě zobrazení,“ uvedl
lékař.
Nové Školicí centrum robotické chirurgie otevřela Krajská
zdravotní na začátku září loňského roku. Výhodou nového

školicího centra je, že se robotičtí operatéři školí na nejnovějším typu robota da Vinci Xi,
který disponuje dvěma konzolemi. V praxi to znamená, že na
jedné konzoli operuje zkušený
operatér a vedle toho se na druhé konzoli operace zúčastňuje
školený operatér. Vedle toho
školicí centrum disponuje tréninkovým modulem, na kterém

se operatéři zdokonalují ve vedení robota, aniž by zatížili pacienta.
Ve Školicím centru robotické
chirurgie Krajské zdravotní při
Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, o. z. se školily chirurgické týmy z Urologické kliniky
Fakultní nemocnice v Hradci
Králové a z urologického oddělení Nemocnice Jičín.
(sol)

Lékaři prováděli v novém robotickém
centru operace, které by měly zajistit co
nejlepší onkologický přínos a co nejmenší
riziko vedlejších účinků.

Mostecký autodrom zahájí novou
sezonu už koncem ledna
MOST - První akcí nové sezony na mosteckém autodromu bude 30.
ledna The Most Opening. Současně proběhne detailní představení
kalendáře 2016 za přítomnosti novinářů i zástupců jednotlivých závodních podniků.
Nadcházející sezona v areálu
mosteckého autodromu a polygonu bude rušná. Společnost
AUTODROM MOST uspořádá
celou řadu závodů a akcí pro širokou veřejnost nejen na závodním okruhu, ale i rallyové trati
a plochách pro výcvik bezpečné
jízdy, některé budou mít premiéru. Vedení firmy očekává další
nárůst počtu návštěvníků, chce
jim proto nabídnout komplexní
služby ve vysoké kvalitě.
„Zveme do našeho areálu zájemce z řad široké veřejnosti, mohou se zároveň na okruhu svézt
za volantem svého vozu,“ láká
k návštěvě obchodní a marke-

tingová ředitelka společnosti
AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Diváky čekají i zajímavé novinky. Jednou z nich je prestižní evropská automobilová
soutěž DMV GTC, v jejímž kalendáři v příštím roce nebude
chybět ani mostecký autodrom.
Série DMV GTC vstupuje v příštím roce do 27. ročníku. „Jednotlivé závody hostí okruhy zvučných jmen, například německý
Hockenheimring, Nürburgring,
rakouský Red Bull Ring či belgický Spa-Francorchamps. Do Mostu se sjedou profesionální jezdci
a týmy s okruhovými vozy ces-

tovních i GT speciálů,“ dodává
Jana Svobodová.
Zajímavou konkurenci tak
získají tradičně nejsledovanější závody okruhových tahačů
Czech Truck Prix, které nabízejí
velmi atraktivní podívanou. Motoristickými fanoušky očekávaná událost přinese i další zajímavou novinku. Diváci nově zaplatí
za vstup do všech prostor autodromu jednotnou cenu. Czech
Truck Prix severočeské město
přivítá ve dnech 2. až 4. září.
Pozornosti motoristických fanoušků jistě neunikne ani obnovený seriál závodů na okruzích
Octavia Cup, který navazuje na
legendární Česká pojišťovna
Škoda Octavia Cup z let 1998
až 2010. Na mostecký autodrom
zavítá v červnu 2016. Na úspěch
nultého ročníku závodu The

Most Rally Sprint, který se jel
v areálu autodromu a sousedního polygonu 14. listopadu, naváže na podzim jeho první ročník.
Pojede se už jako součást tuzemského mistrovského seriálu.
„Do areálu polygonu se vrátí
po roční pauze Den bezpečnosti. Na atraktivní akční ukázky
činnosti složek integrovaného
záchranného systému, například
při simulované nehodě, nebo
ukázky výcviku služebních psů
se diváci mohou těšit na konci
května,“ zmínila ještě obchodní
a marketingová ředitelka.
Kalendář akcí možná dozná
ještě některých drobných změn,
jeho definitivní podobu vedení
společnosti představí na konci
ledna při příležitosti zahájení
sezony na The Most Opening.
(nov)

rozhovor

15. leden 2016

Mostecká bytová „vstala z popela“
MOST - Na posledním jednání Zastupitelstva města Mostu se rozpoutala žhavá debata, zda zlikvidovat, či ponechat dál fungovat akciovou společnost Mostecká bytová, jejímž je statutární město Most
stoprocentním vlastníkem a tedy jediným akcionářem. Nakonec
dali politici zelenou jejímu znovuoživení. Staronovým ředitelem se
znovu stal Jaroslav Kudrlička. Položili jsme mu proto v souvislosti
s dalším fungováním společnosti několik otázek.
Mostecká bytová má za sebou dlouhou historii. Můžete
připomenout, co bylo jejím
hlavním posláním a k jakým
účelům město Most tuto obchodní společnost před lety
zakládalo?
Mostecká bytová začala fungovat v roce 2002. Byla založena
za účelem správy a údržby původních městských domů, které
dostala do vlastnictví. Bylo to
tehdy 73 bytových domů, a téměř 7 000 bytů, což byl zbytkový fond města. (Původně mělo
město Most od r. 1992 okolo
22 000 bytů.)
Tento majetek se ale v průběhu několika let privatizoval.
Jak dlouho to trvalo, jak se
hýbalo portfolio společnosti
a v jakém stavu je nyní?
V průběhu let 2005 – 2008 jsme
prodali, dle pokynů akcionáře
a podle schválených pravidel, 10
domů, respektive bytové či nebytové jednotky v nich konkrétním
nájemníkům do vlastnictví. Pak
nastala pauza a v letech 2009 –
2011 bylo rozhodnuto o dalším
masivním prodeji bytového fondu. Vlastními silami a s našimi
zaměstnanci jsme pak rozprodali
drtivý zbytek majetku, celkem 56
domů, a to jednak družstvům již
fungujícím, nebo i nově založeným nájemníky. Ke konci roku
2015 firma vlastnila tři bytové
domy - domy s pečovatelskou
službou (tzv. pávi) a blok č. 60
v ulici Táboritů, který je nyní
zakonzervovaný. Naše portfolio dále čítá dalších cca 80 bytů
v jednotlivých společenství vlastníků v různých lokalitách města.
Nesmíme také zapomenout na
téměř 20 nebytových prostorů,
které společnost vlastní a pronajímá.
Kdy se dospělo k tomu, že by
měla jít společnost Mostecká
bytová do likvidace? Co bylo
hlavním důvodem pro toto
rozhodnutí akcionáře?
Bylo to na začátku druhé
poloviny roku 2014, když bylo
akcionářem rozhodnuto o prodeji zbývajících bytových domů,
které společnost tehdy ještě
vlastnila. Bylo plně v kompetenci vlastníka společnosti, jak
dále s firmou naloží. Akcionář
rozhodl uvést společnost do
likvidace, na níž se začalo pracovat…
Co taková likvidace společnosti obnáší a co z tohoto procesu pro město a společnost
samotnou plyne?
Znamenalo by to zpeněžit
veškerý zůstatkový majetek

společnosti, vyrovnat potencionální závazky s věřiteli, s orgány státní správy atd., získat
likvidační podstatu - finanční
hotovost, která se předá akcionáři. Likvidace končí výmazem
společnosti z obchodního rejstříku. Měli jsme 9 zaměstnanců
plus likvidátora. Dnes máme
7 zaměstnanců včetně ředitele
společnosti. Nutno podotknout, že jsou to kmenoví lidé,
kteří tu pracují většinou od
založení společnosti. Rád bych
dodal, aby tento fakt nezůstal
bez povšimnutí, že 5 z těchto
zaměstnanců je vysokoškolsky
vzdělaných, dva středoškolsky.
Jsou to odborníci na problematiku, v níž se pohybují.
Proč nastal najednou obrat
a z původně zamýšlené likvidace se dospělo k rozhodnutí,
nechat Mosteckou bytovou dál
fungovat a znovu ji probudit
„do života“? Nesouvisí to jen
s výměnou politické reprezentace?
Nejsem oprávněn komentovat politické změny na radnici
či výstupy z nich plynoucí. Nicméně se však mohu domnívat,
že i hospodaření společnosti
v průběhu roku 2015 přispělo
k rozhodnutí akcionáře zrušit
likvidaci společnosti. Nasadili
jsme úsporný režim v údržbě,
snížil se počet zaměstnanců,
rozhodnutím akcionáře se snížil také počet členů v orgánech
společnosti, těch faktorů byla
celá řada. Tak, jak se postupně předkládal vývoj
měsíčních
hospodářských výsledků dozorčí
radě společnosti, vyplynulo, že firma je

stvem města na začátku loňského roku. Vedení města proto
rozhodlo, že se firma oživí a likvidace společnosti se zruší.
Je to podle vás správné rozhodnutí? Co z něj bude pro
město Most vyplývat?
Je to určitě dobrý krok ze
strany vedení města. Obrovská
deviza je ta, že si firma na sebe
vydělá sama a umí poskytnout
řadu služeb. Zabezpečujeme
v našich objektech a bytech běžnou údržbu, vyúčtování nájmů,
komunikujeme se společenstvími vlastníků, jedno z nich také
řídíme. Tyto služby můžeme do
budoucna, pokud by byl zájem,
poskytovat i dále, případně je
rozšířit o další. Navíc máme
v portfoliu i velký balík pohledávek, z něhož se díky naší
dlouhodobé spolupráci s exekutorskými úřady filtruje zisk
a předpokládáme i do budoucna, že z této oblasti budou peníze ještě proudit. Pro
příklad uvedu,
že nominální hodnota
pohledávek, které
společnost odkoupila
v
roce
2004
od

likvidace také udrželo v chodu
šest pracovních míst, na to nezapomínejme.
Hovořilo se i o dluhu, který
splácí Mostecké bytové město
Most. O jaký dluh se jedná,
v jaké je výši a jak bude vše vypořádáno?
Poskytli jsme městu Most
půjčku ve výši 97 milionů korun. Nyní zbývá městu na půjčce
uhradit něco kolem 26 milionů
korun. Splatné jsou v letošním
roce, konkrétně k datu 30. 6.
2016. Přesný termín jednotlivých splátek ve smlouvě daný
není. Město tyto prostředky využilo na dotační záležitosti, více
by k tomu určitě dodali konkrétní zaměstnanci magistrátu.
Co tedy při další existenci
společnosti můžete městu dál
nabídnout a co bude teď vaším
úkolem?
V prvé řadě budeme dále
pokračovat v péči o náš vlastní bytový fond. Dále je samozřejmě na akcionáři, co po nás
všechno bude požadovat a jaké
úkoly nám svěří. Můžeme být
jak městu, tak i občanům přínosem. Jsme živou městskou
firmou. Naše společnost je
připravená plnit pokyny
města ve své oblasti a nabídnout potřebné služby. Pozitivem pro město a naší výhodou je, že nepotřebujeme
žádné dotace, že nezatěžujeme městský
rozpočet.
V současné
době pracujeme na podnikatelském
plánu na rok

Ředitelem Mostecké bytové, a.s. se stal opět Jaroslav Kudrlička.
v tomto režimu životaschopná.
Dospěli jsme k tomu, že v listopadu 2015 jsme se dostali na
5,5 milionu provozního zisku,
i když za celý účetní rok 2015
bude společnost ve ztrátě. Tato
ztráta bude mít však ryze účetní
charakter, který byl způsoben
prodejem jednoho bytového
domu v souladu s pravidly pro
prodej přijatými zastupitel-

města Mostu, činila 56 milionů
korun. Jen v loňském roce se
z těchto dluhů podařilo vymoci
3 700 000 korun. Od roku 2004
až do roku 2015 se podařilo jen
na těchto pohledávkách vybrat
na 73 milionů korun, počítaje
i poplatky z prodlení. V případě
zrušení společnosti by společnost o tyto peníze bezpochyby
přišla. Rozhodnutí o zrušení

2016, který bude poté předložen
akcionáři k projednání. Z tohoto plánu vyplynou další výstupy
a také, co všechno budeme dál
pro město zajišťovat. Předpokládáme, že bychom tento plán
mohli předložit v průběhu února jednotlivým orgánům společnosti.
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Jediní přátelé
v jejím životě
Nikdy neměla kamarádky.
Otec od matky odešel, když
byla ještě malá holka. Pak zůstaly samy. Matka pracovala ve
skladu, domů chodila udřená
a vydělala jen tolik, aby zaplatila nájem a jídlo. Oblečení
pro ni kupovala
v bazarech nebo
v laciných obchodech. Neustále byla
mrzutá, stěžovala si na život, na
chudobu, na jejího
otce, který na ni
neplatil vyměřené
alimenty. Vyrůstala
v prostředí nespokojenosti. Nikdy
s matkou nebyly
na dovolené, nejezdila na tábory
ani na školní výlety. Nechodila
do kroužků. Ve škole nechodila
na obědy, nosila si z domova laciné svačiny. Neměly na to peníze. Nesměla si domů pozvat
žádné kamarády, ale ona stejně
neměla koho. Byla jiná, děti
o ni neměly zájem. Nehrála si
se stejnými hračkami, nepatřila
do kolektivu. Prošla základní
školou, nenápadná opuštěná
holčička, která vždy odcházela
ze třídy poslední a na kterou
nikdy nikdo nečekal. Nebyla
hloupá, kdyby se jí matka věnovala, mohla mít dokonce
výborné známky. I tak ale měla
výsledky, se kterými by mohla
klidně začít studovat na střední
škole. Matka ale nesouhlasila.
Poslala ji na učiliště blízko domova. Měla se z ní stát prodavačka, a to co nejdříve. V nové
škole byla ještě ztracenější než
kdy dřív. Ostatní dívky se líčily,
oblékaly do hadříků, o jakých si
ona mohla nechat jenom zdát,
a neustále měly v ruce mobil.
Ji nebraly mezi sebe. Obyčejná
nenápadná holka, která nezapadala. Zatímco na základní
škole si jí děti nevšímaly, na
učilišti se stala terčem posměchu a zlých vtipů. Chodila tam
z duše nerada. Představovala si,
jak bydlí v pěkném bytě, obléká se jako spolužačky. Ve svém
pokoji hostí kamarádky, které
o ni mají zájem a se kterými si
mohla povídat a dělat spoustu
věcí, které k jejímu věku patřily.
Často přemýšlela o tom, proč
je vlastně na světě. Co měla ze
života. Bude z ní jednou stejně
ubohá a opuštěná ženská, jako
je její máma. Pak potkala Kláru.
Zvláštní holku, která se do města přistěhovala a začala chodit
na stejné učiliště, jen o rok výš.
Nebyla to žádná parádnice
jako spolužačky. Měla ale vždy
u sebe nějaké peníze. Kouřila
a měla drahý mobil. Od nikoho
si nenechala nic líbit, pro ostré
slovo nešla daleko. S nikým se
nesblížila, i když ostatní holky
měly zájem. Klára si ale vybrala
ze všech holek na učilišti právě
ji. Nemohla tomu uvěřit. Párkrát se potkaly ve škole, Klára jí
koupila kafe ve školní kantýně
a nabídla cigaretu. Její první
školní káva a první cigareta
v životě. Vídaly se stále častěji.
Bylo to skvělé. Najednou na ní
někomu záleželo. Klára jí dala
nějaké své šaty, které už nenosila, a také ji nalíčila. Cítila vděčnost k té holce, která si jí začala
všímat a která mohla být její
první kamarádka. Udělala by
všechno, jen aby mohla trávit
čas s Klárou. Když ji Klára pozvala k sobě domů, bylo to prostě skvělé. Řekla jí, že ji seznámí
se svými kamarády. Ne s takovými chudáky, kteří chodí na
učiliště. Její přátelé jsou úpl-
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ně jiná třída. Byli starší a jí se
moc nelíbili. Bylo jí to ale jedno. Vzali ji mezi sebe a mohla
být s Klárou. Najednou někam
patřila. Klára jí řekla, že se večer chystají ven a ona že půjde
s nimi. Byla ráda. Neuměla si
představit,
kam
ven a co tam budou dělat, ale byla
šťastná, že ji zvou.
Večer chodili po
ulicích, pili z jedné
lahve alkohol, který ji štípal v krku
a pálil v žaludku.
Kluci byli hluční,
pokřikovali na kolemjdoucí. Klára se
hlasitě smála a dělala na muže gesta.
Měla nepříjemný
pocit. Nikdy se takhle nechovala. Usadili se v parku na lavičce.
Klára vytáhla nějaké tablety,
všichni si vzali. Nechtěla, bála
se, ale zároveň nechtěla být zase
jiná. Vzala si také, i když jí bylo
jasné, že jde o nějaké drogy.
Najednou se cítila plná energie,
všechno bylo jasné a krásné.
Neměla žádný problém, chtělo
se jí smát. Šli dál parkem ještě
hlučnější. Už to ale nevnímala.
Pak potkali dvojici mladých
lidí. Kluci na ně začali pokřikovat, ona s Klárou se přidaly.
Strhla se hádka a strkanice. Ti
dva spadli na zem, kluci do
nich kopali. Kopala také. Když
skončili, leželi dva kluci na
zemi a nehýbali se. Došlo jí, že
je něco špatně. Měla stále mysl
omámenou drogou, ale věděla, že udělali chybu. Strašnou
chybu. Musí těm dvěma zavolat
pomoc. Viděla, že parta odchází, jakoby se nic nestalo. Klára ji
táhla, ať už jde. Volala na ně, ať
se vrátí. Musí zavolat záchranku. Klára se na ni obořila. Dělá
problémy. Ještě je přivede do
průšvihu. Bude to vyšetřovat
policie. Musí zmizet. Nechtěla
nechat ty dva jen tak, Klára ji
ale táhla pryč. Šla, ale stále na
ně myslela. Už se nebavila. Večer přemýšlela o svých nových
kamarádech. Bylo jí špatně
z drogy a alkoholu a z toho, jak
se chovali a co provedli. Druhý
den ve škole se nemluvilo o ničem jiném, než že v parku někdo přepadl a zabil dva kluky.
Poslouchala zděšeně. To oni.
Oni je zabili. O přestávku běžela za Klárou. Musí hned na
policii. Musí se přiznat. Musí
říct, jak to bylo. Klára se ji
snažila uklidnit. Odpoledne po
škole se sejdou a domluví se, co
budou dělat. Zavolá i klukům.
Sejdou se u řeky pod mostem.
Po škole běžela na schůzku
rozhodnutá, že když ostatní
nebudou chtít, řekne všechno
sama. Klára i kluci už na ni čekali. Rovnou jim řekla, jak se
rozhodla. Klára se do ní pustila. Taková chudinka, o kterou
nikdo nestál. Ona ji přivedla do
party a teď chce všechny podrazit. Věděla, že přichází o kamarády, jediné v jejím životě, ale
nemohla si pomoct. Rozloučila
se s nimi, otočila se a odcházela. Když ji do temene hlavy
udeřil jeden z kluků kamenem,
zatočil se s ní svět. Upadla na
zem, tělo bezvládné. Cítila, jak
ji chytili za ruce a nohy a zvedli.
Pak chvíli padala. Obklopila ji
chladná voda. Proud její tělo
hned vzal. Nemohla nic dělat.
Chtěla se nadechnout a do jejích plic začala proudit voda.
Tělo se ještě na chvilku dostalo
nad hladinu, pak ho proud strhl a vláčel dál po dně řeky.
(pur)
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Lomská základní škola:
Krádež a zpronevěra?
LOM – V Lomu skončila ve funkci ředitelka místní základní školy.
Vedení města s ní dál nechce spolupracovat. Mezi městem a školou
dlouhodobě vázla komunikace, nakonec padlo i trestní oznámení
za krádež a zpronevěru.

Technické služby
trápí ﬂuktuace
LITVÍNOV – Uplynulý rok byl
z pohledu jednatelky Technických služeb Litvínov Marcely
Paškové zcela průměrný. Slabá
zima, suché léto, nic, co by prověřilo síly společnosti. Letošní
rok zatím začíná stejně slibně.
Co dalšího čeká společnost v letošním roce, prozradila Marcela
Pašková v rozhovoru.
Loňský rok si pochvalujete,
skutečně nebylo nic, co by stálo za zmínku?
Snad jen neustálý boj se zaměstnanci. Na veřejně prospěšné práce u nás dělá třicet tři lidí.
Je téměř nemožné získat třicet
tři dobrých pracantů. Nechodí do práce, když už přijdou,
nepracují. Trápí nás ohromná
fluktuace. I když jim nabízíme
výhodu toho, že osvědčení lidé
mohou získat pracovní smlouvu na dobu neurčitou, práce
je nezajímá. O to více si cením
našich kvalitních kmenových
zaměstnanců a těch, kteří do zaměstnání na veřejně prospěšnou
práci dochází svědomitě a odvádí dobrou práci.
Mimořádné události loňského roku, jako byly oslavy mistrovského titulu nebo výbuch
v Janově, práci technických
služeb nijak neovlivnily?
Samozřejmě jsme museli
uklidit. Uklidit náměstí, uklidit
Janov. Stejně tak po Silvestru
nebo po celoměstských akcích.
To je běžné, zvládáme to. Když
ale mluvíme o výjimečných
událostech loňského roku, pak
musím připomenout červencovou bouři a další výkyvy počasí.
V loňském roce jsme likvidovali
mnohem více popadaných stro-

Marcela Pašková

mů než kdy dříve.
Co je největším nešvarem
Litvínova, co vás ve vaší práci
opravdu zlobí?
Chování lidí. Nepořádek,
který jsou schopní nadělat. Po
celoměstských akcích většinou
vypadá Litvínov jako smetiště.
Odpadky jsou všude na zemi.
V Janově dokonce uklízíme odpadky přímo z podoken. Lidé
prostě vezmou odpadkový koš
a vysypou ho z okna. Janov se
zdá být na první pohled čistý,
ale je za tím hodně práce. Zatím
po lidech stíháme uklidit.
Co vše patří do ranku technických služeb, o co vše se staráte?
O městskou zeleň, úklid
města, veřejné osvětlení, zimní
údržbu, komunikace a chodníky, dětská hřiště, městský hřbitov a kanály a vpustě.
V loňském roce opakovaně
hlavně řidiče potrápila splašková voda na komunikaci
u Kauflandu. Dokonce se stala neprůjezdnou. To nevidíte
jako problém?
Je to problém kanálu, který
nepatří městu, ale soukromé
společnosti. My ten kanál neudržujeme a stav komunikace po
přívalových deštích proto nemůžeme nijak ovlivnit.
Jaký bude podle vás letošní
rok?
Věřím, že pro nás stejně průměrný jako ten loňský. Zatím
tomu vše nasvědčuje. První sníh
a mráz jsme zvládli bez problémů.
V letošním roce plánujeme pořídit nový velký sypač. Chceme ho
mít „na dvoře“ ještě před začátkem nové zimní sezóny.
pur)

Ivana Šabková působila ve
funkci ředitelky lomské základní školy od roku 2013. Město
do ředitelky s více než třicetiletou pedagogickou praxí vkládalo naděje, že se jí podaří školu
naplnit žáky a zvýšit úroveň
výuky. Místo toho se s ní už po
třech letech rozloučilo. „Ivanu
Šabkovou jsme odvolali už v závěru loňského roku z důvodu
závažného porušení činností vyplývajících z úkolů a povinností
statutárního zástupce školy. Neinformovala nás o závažných
problémech. Opakovaně jsme
ji žádali a upozorňovali, aby
s městem spolupracovala. Informace nepřenášela ani na orgány
sociálně právní ochrany dětí.
Nejednalo se přitom o žádné
maličkosti. Ve škole se objevilo
záškoláctví, svrab, těhotenství
u třináctileté žačky. Stížnosti
přicházely i od rodičů. Ve škole
se nic nedozvěděli, chodili se ptát
na úřad,“ vysvětlila důvod, proč
vedení města Ivanu Šabkovou
nejprve sesadilo z funkce ředitelky školy, starostka Lomu Kateřina Schwarzová. Statutárním
zástupcem školy se stal Jakub
Ozaňák. Ten bývalé ředitelce
nabídl pozici učitelky. „Neměl
jsem možnost školu od bývalé
ředitelky fakticky převzít. Proto
jsem se rozhodl pro finanční audit. Výsledky odhalily závažné
nedostatky v účetnictví školy,“
uvedl Jakub Ozaňák, pověřený
řízením školy. Bezprostředně
po zjištění výsledků finančního
auditu podalo město na Ivanu
Šabkovou dvě trestní oznámí,
a to za krádež a zpronevěru.

„Kontroloval se pouze rok 2015.
Chybí 120 tisíc korun. Jsou to
peníze, které jdou do školy z rozpočtu města. Okamžitě jsme nařídili forenzní audit a s Ivanou
Šabkovou rozvázali pracovní
poměr,“ doplnila starostka. Podle vedení města je chybějících
sto dvacet tisíc korun většinou
v pochybných či neuskutečněných nákupech věcí. „Byl jsem
upozorněn na nesrovnalosti
v účetnictví. Jedná se například
o thajské masáže pro učitele za
tisíce, na kterých nikdo z učitelského sboru nebyl. Omalovánky
pro mateřské školy, jedna za sto
sedmdesát korun, které ve školkách nejsou a nebyly. Dále učebnice, které škola nakoupila, ale
nemá. Skleněné dózy a baterky
s dlouhým dosahem do mateřských škol. Opět, nejsou tam
a nebyly,“ vyjmenoval některá
pochybení v ekonomice školy
Jakub Ozaňák.

uvolněné křeslo nehledá. Podle
slov starostky hodlá dát školu
nejprve do pořádku. „Až dořešíme audity a finanční toky budou nastaveny, jak mají být. Pak
vyhlásíme výběrové řízení, aby
nový ředitel mohl začít fungovat
u čistého stolu,“ uzavřela Kateřina Schwarzová.

Lomská škola je
vhodná pro děti ze
sociálně slabých
rodin
Od roku 2012 je lomská škola
už potřetí bez vedení. Nejprve

Jakub Ozaňák
děti ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin, schopna
navíc vychovávat i jejich rodiče. „Chtěl jsem znát kondici naší
školy, proto jsem o hodnocení
České školní inspekce sám požádal,“ vysvětli radní Bronislav
Schwarz. Ten je s hodnocením
spokojený. „Ve škole jsou sice děti
ze sociálně slabých rodin, ale daří
se s nimi pracovat. Učitelé se jim

Co na to ředitelka?
S tím, že by se ve své funkci
dopustila pochybení, bývalá ředitelka Ivana Šabková nesouhlasí. „Žádného z těchto obvinění
jsem se samozřejmě nedopustila,
jsou vykonstruovaná a domnívám se, že mohla být někým
předem připravena. Zřizovatel
ani škola mi do dnešního dne
nepředložili žádné dokumenty
a nedali mi možnost se k věci
vyjádřit a bránit se,“ uvedla
Ivana Šabková a dodala, že odvolání i rozvázání pracovního
poměru považuje za neplatné
a bude se bránit soudní cestou.
Město zatím nového ředitele na

Starostka Kateřina Schwarzová
a místostarosta Pavel Barák.
ve funkci skončila dlouholetá
ředitelka Dagmar Coubalová, se
kterou je dodnes město ve sporu kvůli pokutám a vráceným
dotacím za půl miliónu korun.
Po krátkém působení ve škole
skončila také Marcela Černá.
Nyní se město za nepříjemných
okolností rozloučilo také s Ivanou Šabkovou. Lomská škola
má sice smůlu na ředitelky, jinak
ale sklízí kladná ohodnocení.
Podle České školní inspekce je
vynikající školou vhodnou pro

věnují, jezdí na výlety, chodí do
školních zájmových kroužků,“
chválí práci pedagogického sboru lomský radní. Město o svou
školu také pečuje a investuje do
ní. „Školu jsme nechali vymalovat, jsou tam nová okna, jídelna, kuchyně,“ uvedl Bronislav
Schwarz. V současné době je
škola naplněna více než z poloviny své kapacity. Jinak je tomu
u lomských mateřských škol.
O ty mají rodiče takový zájem,
že místa nezbývají.
(pur)

Strážník skončil, neměl maturitu
LITVÍNOV – Litvínovská městská policie přišla díky novému zákonu
o jednoho strážníka. Ten si nestihl doplnit povinné vzdělání, a řady
strážníků tak musel opustit. Vrásky na čele dělá veliteli městské policie také konec projektu prevence kriminality Ministerstva vnitra
ČR, díky němuž měl Litvínov asistentky prevence kriminality v Janově.
Nový rok začala Městská
policie Litvínov bez jednoho
strážníka a asistentek prevence
kriminality z Janova. Jeden muž
z řad strážníků si totiž nestihl za
osm let doplnit povinné vzdělání a bez maturity byl přeřazen do civilní funkce. „Jakmile
před osmi lety vyšla v zákoně
podmínka, že strážníci musí mít
vzdělání s maturitou, všichni
nově přijatí strážníci už maturitu měli. Ostatní si vzdělání
doplnili. Nepodařilo se to pouze
v tomto jednom případě,“ uvedl velitel Zdeněk Urban s tím,

velkou pomocí. Další možností
jsou projekty v rámci Koordinovaného přístupu v sociálním
začleňování, kde je město partnerem vládní agentuře,“ doplnil
Zdeněk Urban. Koordinační

že na uvolněné místo přijme
strážníka s maturitou. Ke konci
roku skončil také program Ministerstva vnitra, díky kterému
čtyři asistentky v Janově působily. „Rozhodně chceme zachovat
počet asistentů prevence kriminality tak, jak bylo nastaveno
v loňském roce. Tedy dvanáct na
celý Litvínov. Ministerstvo žádný
program, ze kterého by bylo možné hradit asistenty prevence kriminality nevyhlásilo. Musíme se
proto spolehnout na pomoc Úřadu práce ČR. Asistenti prevence
kriminality jsou pro strážníky

přístup v sociálním začleňování
by mohl pomoci městské policii
také od července letošního roku,
kdy končí stávající podpora pro
dalších osm asistentů prevence
kriminality.
(pur)

Ilustrační foto.

V Dukelské ulici začíná rekonstrukce potrubí
LITVÍNOV – První plánovaná rekonstrukce Severočeské vodárenské
společnosti na Mostecku začala v Litvínově v Dukelské ulici. Vyměňovat se bude čtyřicet let staré potrubí.
V letošním roce plánuje Severočeská vodárenská společnost investovat do obnovy zařízení a rozvodů 1,27 miliardy
korun. Mostecko si z tohoto
koláče ukrojí téměř 73 miliónů
korun na šestnáct staveb. První
je rekonstrukce rozvodů v Dukelské ulici. „V rámci naší investiční akce v Dukelské ulici budou
zrekonstruovány poruchové úseky kanalizace a vodovodu, na

které je připojeno 75 obyvatel,“
uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti. Stávající
kanalizační stoka z roku 1973
je z betonových trub vnitřního
průměru 400 mm. „Materiál
stoky je značně zkorodovaný
a vykazuje již díry ve dně, v důsledku čehož vznikají v místní
asfaltobetonové komunikaci kaverny. V souběhu s kanalizací

ve vzdálenosti do dvou metrů
od ní je vedený vodovod z litiny
vnitřního průměru 80 mm. Řad
z roku 1924 je také ve špatném
technickém stavu a opakovaně
poruchový, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci
s kanalizací,“ doplnil mluvčí
společnosti Jiří Hladík. Součástí
stavby je přepojení všech stávajících 15 domovních vodovodních přípojek a 29 domovních
kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase.
Vyměněny budou také revizní
kanalizační šachty. Stavba bude

realizována v otevřeném paženém výkopu, přičemž bude
potrubí kanalizace a vodovodu
uloženo převážně do společného výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Další
významné stavby na Mostecku,
které bude realizovat Severočeská vodárenská společnost,
jsou přivaděč vodojemu v Hoře
Svaté Kateřiny, rekonstrukce
kanalizačního výtlaku ve Velebudicích a rekonstrukce vodovodu v Mostě Pod Koňským
vrchem.
(pur)
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Sny postižených o samostatném
bydlení se staly skutečností
MEZIBOŘÍ – Obecně prospěšná společnost Energie, která poskytuje
sociální služby chráněného bydlení lidem s dlouhodobým mentálním postižením a duševním onemocněním, pokračuje v začleňování svých klientů do běžného života. V loňském roce pořídila další
byt v Meziboří.
„Začleňování do společnosti je
v současné době v péči o klienty
s postižením trend. Na tuto problematiku existuje ale několik
pohledů. Podle mého názoru je
to především o tom, pustit klienty mezi lidi. Nechat je bydlet
v domě, který je celý obsazen
pouze lidmi s postižením, nic
neřeší. To je jen rozšiřování kapacity sociálních zařízení. Proto
jsme pořídili šest bytů v Meziboří, každý v jiném domě. Chceme,
aby se naši klienti setkávali s běžným životem, to je začleňování
do společnosti podle mých představ,“ říká ředitel Energie Milan
Konečný. První byt, na kterém
si začleňování vyzkoušeli, pronajalo Energii město Meziboří. Dalších pět bytů už Energie
koupila. K tomu také dva nové
rodinné domky v lokalitě Na
Markově kopci v Meziboří.

V hlavním objektu v Hornické
ulici v Meziboří jich žije dalších padesát. I ti ale mají šanci
na samostatné bydlení. „Vybíráme z nich ty, kteří by mohli žít
v bytě mimo Energii. Plánujeme
do budoucna koupit další byty
v Meziboří. Původně jsme měli

myšlenku rozšířit se i do jiných
měst. Pořídit bydlení například
v Mostě nebo Litvínově. Asistentka ale musí za klienty do bytu
každý den, a tak jsme se rozhodli
zůstat pouze v Meziboří,“ doplnil ředitel Energie.

Jistota jménem
Most a Litvínov
S Mostem i Litvínovem
Energie dlouhodobě spolupracuje. Vedle Meziboří, kde Ener-

gie působí a které je pro služby
sociálního zařízení důležitým
partnerem, je společnost zapojena do komunitního plánování těchto dvou větších měst.
„Účast Energie v komunitním
plánování měst Mostu a Litvínova pro tato dvě města znamená
jistotu, že mají kam umístit své
občany s mentálním postižením
a dlouhodobým duševním onemocněním. Obě města využívají
vedle chráněného bydlení i odlehčovací služby, které Energie

zajišťuje. Město Most již delší
dobu podporuje Energii finančními příspěvky a Litvínov zase
příspěvky na konkrétní akce.
Například na výměnu osvětlení. To nám přineslo úsporu na
energii 40 tisíc korun. Nadstandardní pomoc nám poskytují
Technické služby města Meziboří. Všem za pomoc děkujeme,“
uvedl Milan Konečný.

Nadějné vyhlídky

Jak to funguje
v praxi?
„Samozřejmě to není nijak
jednoduché. Do bytů dochází
asistentky, které pomáhají s úklidem, praním, vařením, nákupy
i plánováním financí. Na obědy
i večeře mohou klienti chodit do
Energie, řada z nich si ale vaří
sama,“ vysvětlil Milan Konečný.
V chráněném bydlení v bytech
a domech žije deset klientů.

Václav Kaplan bydlí v bytě Energie sám
a nemůže si soukromí vynachválit.

Když vybuchne sopka…
MEZIBOŘÍ – Když v laboratoři vybuchne sopka, tak to děti baví.
Stejně jako je baví ovládat robota, vyrobit si vlastnoručně jednoduchý obvod nebo třeba voňavé mýdlo. To vše si mohly vyzkoušet na
Dnech techniky a chemie ve Střední škole Educhem v Meziboří. Třešničkou na dortu byla ukázka 3D tisku. Škola totiž plánuje jako první
v Ústeckém kraji zařídit pro své studenty učebnu 3D technologií.
Dny techniky a chemie pořádá Educhem v rámci projektu
s Ústeckým krajem Chemie má
budoucnost. Od listopadu do
února jsou naplánovány čtyři
takové akce a zatím mají veliký
úspěch. „Na druhém Dnu techniky a chemie v prosinci bylo čtyři sta dětí. Ukázky jsou určeny
především pro děti ze základních
škol. Chceme je přesvědčit o tom,
že chemie může být zábavná
a že stejně jako technika má
budoucnost. Děti baví všechny

Když je potřeba, tak s montáží
pomáhá i ředitel společnosti
Milan Konečný.

ukázky a pokusy, hlavně ale ty,
které si mohou samy vyzkoušet
a osahat. O tom jsme se přesvědčili i při ukázkových hodinách
chemie, které v rámci projektu
předvádíme na základních školách. Chceme v dětech vzbudit
zájem o chemii,“ říká ředitelka
školy Renata Koulová. Nejvíce
děti zaujala 3D tiskárna. Mohly
pozorovat, jak tiskárna vytvoří
panáčka z plastu s plně pohyblivými končetinami. Dozvěděly
se, že vytisknout takto jde té-

měř všechno. Škola také pro své
studenty připravuje učebnu 3D
technologií, kde budou moci
své myšlenky přenést a ihned
vytvořit ve třech rozměrech.
„Snažíme se, aby naše studenty
chemie i technika bavily. Jdeme
proto cestou atraktivních oborů.
Světem hýbe technologie 3D tisku, proto zřizujeme učebnu. Jedná se o ojedinělý projekt v Ústeckém kraji. Další atraktivní obor,
který je možné na naší škole
studovat, je forenzní analýza pro
kriminalistiku a daktyloskopii.
I to samozřejmě souvisí s chemií a technikou,“ dodala Renata
Koulová. Další Den techniky
a chemie je v mezibořském
Educhemu naplánován na 11.
února.
(pur)

3D tiskárna děti bavila ze všech
ukázek nejvíce.

V roce 2016 čeká společnost
Energie dokončení zahradních
úprav u obou domků Na Markově kopci. V plánu je pořízení
dalších malých bytů v blízkosti
sídla společnosti. „Hlavní úkol
zůstává pořád stejný, a sice zlepšovat podmínky k životu našich
klientů. Velmi důležité jsou naše
chráněné dílny. Práce klientům
pomáhá. Zatím se nám i díky
podpoře několika větších firem
daří zajistit pro dílny práci. Šijeme pro města dárky na vítání
občánků. Keramická dílna má
také dostatek zakázek. Větší firmy v regionu si od nás objednávají dárky pro své zaměstnance.

Problémy máme s dílnou kartonáže. Práci nám dává město
Meziboří, soudy, ale například
výroba šanonů výrazně poklesla.
Získali jsme ale montážní práce, které zvládne více klientů. Je
to jednoduché spojování malých
součástek, manuálně nenáročné.
Pro většinu klientů je také vhodné třídění obalů,“ dodal Milan
Konečný. V letošním roce plánuje Energie také zvýšit spolupráci s městy a speciálními
školami. „Jsme připraveni na
denní odlehčovací služby klienty
svážet vlastním vozem. Pro mnoho rodičů například z Mostu je
velmi problematické dostat děti
do Energie. Netroufnou si je poslat samotné tramvají. Mluvím
teď o mladých lidech, kteří už
nechodí do školy, ale cestu sami
nezvládnou. A to je druhá věc.
Spolupráce se speciálními školami. Chceme, aby rodiče věděli, že
školou péče o jejich děti nekončí.
Když dítě s mentálním postižením dokončí školní docházku,
nemusí zůstat doma. Právě pro
ně je tu Energie,“ uzavřel Milan
Konečný.
(pur)
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Kastelán Ivan Leber:
„Na každém zámku straší“
LITVÍNOV – Dobrou duší každého zámku a hradu je jeho kastelán.
Ten se stará o to, aby byl historický objekt v co nejlepší kondici.
Správný kastelán myslí na svůj „barák“, jak jsou zvyklí honosným
sídlům staré šlechty kasteláni říkat, každý den i noc. Svého kastelána má i zámek Valdštejnů. Ivan Leber o zámek Valdštejnů pečuje
už od roku 2007 a už od začátku svého působení v Litvínově ho má
„pod kůží“.
Jak se vlastně stane člověk
kastelánem?
Musí chtít.
Co musí udělat dál?
Musí se poohlédnout po volném hradu nebo zámku. Musí
se mu líbit a oslovit ho. Pak tam
může dělat kastelána.
A co nějaké předpoklady,
jako například vzdělání?
Důležitá je láska k historii,
manuální zručnost, vztah k historickým památkám a respekt.
K tomu všemu se dnes ještě požaduje vysokoškolské vzdělání.
Dříve stačila maturita.
Zámek Valdštejnů není vaše
první působiště. Kde všude jste
už jako kastelán pracoval?
Já jsem spíše hradař. Byl jsem
kastelán na Lokti nad Ohří
a v Bečově nad Teplou. Bečov
byla moje srdeční záležitost.
Tam jsem to měl hodně rád.
Tam jsem si práci užíval. Za
deset let jsem neměl jediný den
dovolené. S personálem jsme to
tam vlastně „uplácali“ vlastníma rukama. Do Litvínova jsem
odešel v roce 2003 z rodinných
důvodů. Narodil jsem se tu,
a když mě rodiče potřebovali,
vrátil jsem se domů.
V čem je jiné dělat kastelána
na zámku v Litvínově a třeba
právě v Bečově?
Zámek v Litvínově je mladší.
Něco úplně jiného je starat se
o hrad ze 14. století a o zámek
z 18. století. Navíc v zámku
v Litvínově se od roku 1920 bydlelo. Tím ztrácí svého ducha.
V Bečově hrad stále svého ducha měl. Časem ho ale návštěvníci vynesou.
V čem konkrétně spočívá
práce kastelána?
Stará se o „barák“. Má na starosti jeho údržbu a většinou také
návštěvnický provoz. Kastelán
bývá na hradě či zámku šéf.
V Litvínově je to v tomto ohledu
jiné, než na jiných památkách.
Úplně všude ale práce kastelána

končí tím, že dělá všechno. Vypadne zahradník, dělá zahradníka. Onemocní údržbář, dělá
údržbáře. Chodí v obleku a kravatě stejně často, jako v montérkách. Litvínovský zámek by
potřeboval více zaměstnanců
údržby. Příliš rychle po přestavbě začal žít. Neměl čas vyzrát.
Vzpomínáte s láskou na Bečov.
Máte rád i zámek Valdštejnů?
Kdybych ho neměl rád, nemohl bych tuhle práci dělat. Neumím být jen údržbář zámku. Já
zámkem žiju.
Čím je zámek Valdštejnů
zvláštní, co se vám na něm líbí?
Je zvláštní rychlostí přestavby z panského domu na zámek
čtvercového půdorysu. To byla

Už tenkrát se řešení zámku
navrhlo tak, aby bylo vše průchozí. Nevznikají slepá místa.
Je to ideální pro průvodcovskou
činnost. Není to tak, že do místnosti se vejde a stejným vchodem odejde.
Zámek je rok po rekonstrukci, jak ji vnímáte vy? Povedla
se?
Na to, že muselo být hotovo
za rok, tak určitě. Byla to práce
minimálně na čtyři roky.
Co byste si pro zámek přál,
co mu podle vás chybí?
Přál bych si zpět park. Aby se
z něj opět stala zámecká zahrada
s pevně daným návštěvním řádem, návštěvní dobou. Aby byl
součástí areálu zámku.
Tak to není moc pravděpodobné. Co byste si přál reálného?
Zámek konečně vysušit.
Funguje jako živý organismus.
Stavba pracuje. Hned po rekonstrukci nastartoval proces
pozvolné likvidace. Vysušením

Ivan Leber

otázka čtyřiceti let. Jako „hradař“ vnímám také to, že tu původně stávala gotická tvrz. To se
mi na zámku líbí. Jsou tu ještě
zachovány dva gotické původní
sklepy. Zvláštní je také architektonickým řešením chodeb
a krásou velkého sálu.
Čím jsou tyto chodby zvláštní?

zámku by se tento proces ještě
zpomalil.
Jste místní rodák, měl jste
rád zámek Valdštejnů už dřív,
než jste se stal kastelánem?
Teprve jako kastelán jsem
začal studovat historii zámku.
Dnes o něm vím všechno. Kastelán by měl být největší odborník na historickou památku.

Zámek Valdštejnů.
Snažím se. Mám zámek ošahaný
do posledního šutru, byl jsem
při jeho rekonstrukci.
Prozraďte něco zajímavého
z historie zámku...
Například hlavní schodiště
do velkého sálu nevedlo původně tam, kde je teď. Je vložené.
Kdysi se chodilo vně. Nejstarší
je schodiště v panském domě.
Tam, pod necitlivou opravou
z betonu, je původní pískovcové.
Straší na litvínovském zámku?
Na každém zámku straší.
V Litvínově hned několik duchů. Jednak jsou to páni z Valdštejna. Ti si svůj majetek hlídají.
Když se jim něco nelíbí, tak se
ozvou. I na kamerových záznamech je vidět, jak samy padají
věci. To Jan z Valdštejna dělá
pořádek. No a pak je tu zazděná
duše v gotických sklepích. Ještě
jsem v historických dokumentech nenašel, o koho se vlastně
jedná. Když ale přijdete do sklepa a jste potichu, slyšíte slabé
škrábání zazděného nešťastníka
na zeď a někdy v noci jeho tichounký nářek.
A co tajné chodby?
Ty na zámku nejsou. Jedna
ale vedla kdysi ze zámku pod
parkem. Té bych ale žádný romantický tajemný význam nepřisuzoval. Nejspíš se jednalo
o chodbu do nedalekého pivovaru, která zároveň sloužila také
jako pivovarské sklepy. (pur)

Král horolezců znovu na Klínech
KLÍNY – Milovníci hor budou mít i letos skvělou příležitost
setkat se s českým králem horolezců Radkem Jarošem. Náš nejúspěšnější horolezec přijede v sobotu 16. 1. 2016 na Klíny, kde
bude od 19 hodin přednášet ve sportovní hale Sportareálu Klíny.
Titul krále horolezců patří Radku Jarošovi od 26. července
2015, kdy zdolal Korunu Himálají. Stal se tak jediným a prvním
Čechem, kterému se podařilo vylézt na vrchol všech 14 osmitisícových vrcholů světa bez kyslíkového přístroje. Zároveň se tak
stal 15. horolezcem na světě, kteří se touto nejcennější „trofejí“
horolezců mohou pochlubit. V jednom z posledních rozhovorů, které s rodákem z Nového Města na Moravě pravidelně
přinášíme našim čtenářům, Radek Jaroš prozradil, že mezi jeho
další cíle patří přidat ke Koruně Himálají i „sbírku“ SEVEN SUMMITS. Tedy vylézt postupně na nejvyšší hory všech kontinentů. „Když už jsem jednou král, chtěl bych své království rozšířit
a pokusit se o druhou korunu - Korunu planety,“ uvedl před rokem pro týdeník Homér Radek Jaroš. Jak se mu daří naplňovat další své sny a touhy? S jakými zážitky z horských terénů a
expedic překvapí své příznivce tentokrát? Nenechte si ujít jeho
sobotní přednášku.
(sol)

Teplo z Komořan
HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296
Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Teplárenská 2,
Most-Komořany

zpravodajství
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Podkrušnohorská nemocnice
pomáhá už deset let

LITVÍNOV – Do další dekády vstupuje Podkrušnohorská nemocnice.
Určena je pro pacienty, kteří potřebují následnou péči po propuštění z nemocnice z akutních lůžek. O tom, jak si nemocnice po deset
let své existence vede a jaká je její nejbližší budoucnost, jsme si povídali s primářem nemocnice MUDr. Petr Myšákem.
Pro jaké pacienty je Podkrušnohorská nemocnice určena?
Nejčastěji jde o pacienty po
chirurgických či ortopedických operacích, dále o pacienty
z neurologie, zejména po mozkových příhodách a v neposlední řadě o pacienty z interních
oddělení, kde dominují onemocnění srdce a cév a onemocnění plicní. Poskytujeme ošetřovatelskou péči v plném rozsahu
a dále časnou rehabilitační péči
samozřejmě limitovanou a to
zejména stavem pacientů. Vyžaduje-li pacient následnou intenzivnější specializovanou péči,
velmi dobře se nám osvědčila
spolupráce se specializovanými
odbornými léčebnými ústavy,
kam pacienty poté překládáme.
Podkrušnohorská nemocnice
od svého vzniku hospitalizovala již více než 2500 pacientů na
zdravotním lůžku a téměř 400
klientů na lůžku sociálně zdravotním.
Často slyšíme o ekonomické problematice poskytování
zdravotní péče. Potýkáte se
s těmito problémy?
Samozřejmě jako v každém zdravotnickém zařízení je
otázka ekonomiky příjmů od
zdravotních pojišťoven alfou
a omegou hospodaření zdravotnického zařízení. Zde však musím konstatovat, že naše zařízení (konkrétně Podkrušnohorská
nemocnice) se od počátku své
existence ekonomicky pohybuje
v kladných číslech, a to i včetně
splácení několikamilionového
úvěru, který si společnost KPL
při budování nemocnice vzala.
Jinou otázkou zůstává provozování sociálního zařízení Naděje

a zejména pak penzionů pro
seniory, které rovněž do spektra
činnosti společnosti patří. Zde
je každoročně potřeba příspěvek města, bez kterého by ve stávajících intencích bylo nemožné
sociální péči poskytovat. Tady je
vždy otázkou, v jakém rozsahu

ské péče v zdravotnických zařízeních a zejména v zařízeních
následné péče je velmi vysoká.
Jak se nemocnice od svého
vzniku změnila?
Tak jako každá společnost,
nebo chcete-li zdravotnické
zařízení, i Podkrušnohorská
nemocnice se za dobu více než
deseti let vyvíjí. Snažíme se trvale zlepšovat jak pobytové, tak
zdravotní služby pro naše pacienty. V pobytových službách jde

Pacienti si pochvalují
hlavně ochotný a milý
personál.

a v jaké úrovni chce město sociální služby pro své obyvatele
provozovat.
Máte dostatek personálu?
Otázka počtu pracovníků
v nemocnici následné péče
je řešena zákonem a je velmi
bedlivě sledována pojišťovnami. Potřebné počty splňujeme
vždy, otázkou je, zda-li by zejména v ošetřovatelské a aktivizační oblasti neměly tyto počty
dané zákonem býti vyšší. To je
ale otázka legislativy a našich
zákonodárců. Víte, náročnost
zejména ošetřovatelské a sester-

o zkvalitnění a modernizaci pokojů, kde bych zmínil vybavení
pokojů televizemi, ledničkami,
WiFi, zkvalitňování zázemí
pacientů – venkovní altán atd.
Ve zdravotních službách jde
například o dokupování elektricky polohovatelných lůžek,
pořizování řady nových léčebných a rehabilitačních přístrojů, přítomnost spolupracujících
dobrovolníků při canisterapii,
zlepšování bezpečnosti pacientů lepším komunikačním systémem sestra-pacient a podobně.
Je třeba poznamenat, že
i spektrum pacientů se vyvíjí

a mění. Na jedné straně populace stárne a pacienti se dožívají
čím dál vyššího věku, na straně druhé se řada onemocnění
včetně těch život ohrožujících
vyskytuje v mladším a mladším
věku. Dnes již není raritou mozková příhoda, infarkt či nádorové onemocnění u třicátníků.
A s rozšířením věkové skladby
pacientů je nutné i měnit a rozšiřovat poskytovanou péči.
Jaké je spojení nemocnice
s Nadějí v Krušnohorské poliklinice?
Propojení je velmi úzké.
V podstatě jde o dvě oddělení,
která jsou provozována městem
vlastněnou společností KPL
s.r.o. Na Naději jsou poskytovány sociální a sociálně-zdravotní
pobytové služby klientům z litvínovské oblasti, v Podkrušnohorské nemocnici jsou poskytovány služby zdravotní. Jde tedy
ve své podstatě o jedno zařízení
poskytující širší spektrum služeb, má jedno vedení, společný
personál.
Aktuální je v současné době
demolice stávajícího a stavba
nového mostu. To ovlivní pohodu pacientů. Jste připraveni
na tuto situaci?
Tak teprve koncem roku zastupitelstvo města upřednostnilo variantu opravy, respektive
vybudování nového mostu před
vybudováním kruhového objezdu. Z pohledu provozu nemocnice byla řada nutných opatření
a příprav připomínkována již
v předchozích letech. Předpokládám, že tyto naše požadavky
se stanou součástí projektové
dokumentace a logistiky při realizaci stavby nového mostu. To,
že zásobování a obslužnost nemocnice bude po dobu stavby
ztížené, je logické. Věřím však,
že komfort pacientů stavba nového mostu ovlivní minimálně.
(pur)

„Žádám premiéra o další miliardy“
ÚSTECKÝ KRAJ – Více peněz na likvidaci ekologických škod po těžbě
hnědého uhlí žádá od premiéra Bohuslava Sobotky předsedkyně
Hospodářské a sociálny rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.
Při společném setkání se s premiérem shodla na tom, že pokračování programu patnácti ekomiliard, které Ústecký a Karlovarský kraj
čerpá díky vládnímu rozhodnutí z roku 2002, by měla projednat
vláda.
Odstranění
ekologických
škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných společností
v Ústeckém a Karlovarském kraji, a následné využití rekultivovaných území bylo hlavní téma
pondělního setkání Gabriely Nekolové s premiérem Bohuslavem
Sobotkou. „Alokované prostředky ve výši 15 mld. Kč nepokryly
potřebu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Přitom program
tak, jak zatím probíhal, můžeme
hodnotit jako extrémně úspěšný
v dopadech na životní prostředí,
tvorbu pracovních míst i vytváření podmínek pro další rozvoj
regionu. Proto žádáme premiéra
o další navýšení prostředků nad
rámec 15 ekomiliard,“ uvedla Gabriela Nekolová. Hospodářská
a sociální rada Ústeckého kraje
poukazuje také na nedostatek
Programu řešení ekologických
škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a v Karlovarském kraji. Konkrétně na to,
že ministerstvo financí zpomalilo vyhlašování nových veřejných

zakázek, takže jsou většinou
obcím jejich připravené žádosti
a projektové dokumentace k ničemu. Tento problém opakovaně kritizoval například Svazek
obcí v regionu Krušných hor. „Je
k dispozici celá řada připravených
projektových dokumentací, které
si jednotliví žadatelé financovali
sami nebo dokonce za finanční
podpory Ministerstva financí ČR.
Zpomalení procesu vede k zastarání dokumentace a zmaření již
vynaložených prostředků a současně také k dalším škodám v krajině,“ připomněla během jednání
premiérovi Gabriela Nekolová.
V současné době zbývá z 15 ekomiliard 2,4 miliardy korun. Gabriela Nekolová žádá premiéra
o navýšení prostředků o další 5,3
miliardy korun. „Z patnácti miliard korun se zpět ve formě DPH
vrací do státní pokladny téměř
dvě a půl miliardy korun. Podle
mého mínění i podle původního
záměru by ale na projekty odstranění škod měla plynout celá
alokovaná částka 15 miliard korun plus navýšení o další miliar-

Gabriela Nekolová.
dy na nejvýznamnější projekty,“
doplnila Gabriela Nekolová.
V případě, že by se vláda rozhodla navýšit patnáct ekomiliard, mohly by být mimo jiné
realizovány projekty revitalizace
Podkrušnohorského přivaděče
IV, revitalizace Mračného potoka, revitalizace řeky Bíliny od
Chanova po Jiřetín, revitalizace
Modlanského potoka v dolní
části, hydrogeologický průzkum
Čepiroh a stabilizace území,
komplexní odvod důlních vod
v Duchcově, sesuvy v Dubí či
biotechnologická čistírna důlních vod v oblasti jezera Most.
„V případě důlních vod je třeba
vzít v potaz, že při vzlínání v řadě
případů nejen ohrožují stabilitu
rekultivovaných území, ale také

obydlí a provozovny,“ zdůraznila
význam projektů Gabriela Nekolová. Diskutovalo se také o tom,
že stále neexistuje státní koncepce následného využití rekultivovaných území a současná legislativní úprava v řadě případů brání
efektivnímu využití potenciálu
takto vytvořených ploch. Další
jednání se vedlo o dokončení
zásadních projektů v rámci řešení ekologických škod, jako je
Jezero Most, Jezero Chabařovice
a Milada, souvisejících komunikací a inženýrských sítí. „Tyto
projekty můžeme považovat za
pilotní v celém Ústeckém kraji.
Měly by být vzorem toho, jak je
možné efektivně odstranit staré
ekologické zátěže po těžbě uhlí.
Na jejich dokončení je ale potřeba
pomoci státu, protože města nemohou financovat ze svých rozpočtů potřebnou infrastrukturu.
Nemohou projekty dokončit tak,
aby území skutečně žila. Aby tu
vznikaly podniky, služby, případně se tu stavěly rodinné domy.
Aby revitalizované území začali
lidé využívat a vznikala tu pracovní místa,“ vysvětlila předsedkyně HSR-ÚK. Proto se jednání
zúčastnil také primátor města
Mostu Jan Paparega, primátorka města Ústí nad Labem Věra
Nechybová a ředitel státního
podniku Palivový kombinát Ústí
Petr Lenc.
(pur)

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
15. 1. 2016 od 19 hodin TŘI SESTRY
Autor: ANTON PAVLOVIČ ČECHOV. Tři sestry patří mezi nejzásadnější texty světové dramatické literatury. Mostecká inscenace v režii Pavla Kheka slibuje vynikající divadelní
zážitek.

Zastaví patolog na chodbě doktorku Koubkovou:
„Paní doktorko, co mi to v poslední době posíláte na pitevnu za mrtvoly? Každá druhá... (TAJENKA)

17. 1. 2016 od 19 hodin PRACHY!!!
Obrovský balík peněz může člověku naprosto rozvrátit život! Poněkud netypická oslava
narozenin v komedii z typicky anglického prostředí. Velká scéna.
18. 1. 2016 od 19 hodin MMMM - HUDEBNÍ SOARÉ - ZIMNÍ ROMANTIKA A KLASIKA
Známé skladby E. H. Griega a L. v. Beethovena vytvoří atmosféru zimního večera. Účinkují
sólisté: Anna Janotová - Klamo - soprán, držitelka Thálie. Josef Špaček - houslový virtuos,
K. m. České ﬁlharmonie. Dirigent - Jiří Štrunc. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový
orchestr Petra Macka. Uvádí Koncertní agentura MMMM.
19. 1. 2016 od 19 hodin BALADA PRO BANDITU
Autor: MILAN UHDE - MILOŠ ŠTĚDROŇ. Režie: Pavel Ondruch. Příběh veliké lásky, veliké
zrady a veliké svobody. Živě hraný i zpívaný muzikál o nezkrotném zbojníku Šuhajovi. Na
jevišti mostecké činohry ožívá divoký kraj Podkarpatské Rusi. Velká scéna.
21. 1. 2016 od 19 hodin KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU
Autor: CHARLES DICKENS a FRANTIŠEK LANGER. Režie: Lukáš Kopecký. Adaptace slavné humoristické knihy. Podivuhodné cesty a skutky svérázných anglických gentlemanů,
konajících dobro navzdory všem překážkám.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST
16. 1. 2016 od 10 hodin KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Známá pohádka „O neposlušných kůzlatech“ se stala základem pro nové zpracování, ve
kterém nechybí laskavý humor a řada pěkných písniček.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
16. 1. 2016 od 16 hodin RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy,
začíná podnikat veselý, neposedný skřítek Rákosníček svá nebeská dobrodružství.

CITADELA LITVÍNOV
17. 1. 2016 od 16 hodin ZAJÍČEK A VELKÁ MRKVOVÁ ZÁHADA
Divadlo 100 opic Praha. Malá scéna Vstupné 70,- Kč.
17. 1. 2016 od 16 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu zahrají J+J. Společenský sál. Vstupné 50,- Kč.
18. 1. 2016 od 19 hodin SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
Divadelní předplatné – Divadlo v Dlouhé. Hrají: Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin
Matejka. Velká scéna. Vstupné 350,- / 310,- Kč.
20. 1. 2016 od 19.00 hodin GEJZA SENDREI  KONCERT
Zpěvák s výrazně charismatickým hlasem za doprovodu piana. Café Bar. Vstupné 50,- Kč.

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 zánovní masážní lehátko + set příslušenství, barva
béžová. PC 4 000 Kč, prodám za
2 000 Kč. Telefon: 606 486 333
■ Koupím vláčky a mašinky Merkur a podobné + příslušenství, i ve
špatném stavu, či jen na díly – sběratel. Telefon: 608 224 183
■ Koupím hračky z dob socialismu – vláčky a mašinky, stavebnice
Merkur, auto na bovden, pásáky,
gumové indiány z NDR atd. Telefon: 608 224 183
■ Koupím staré hodinky, LP desky, knihy – větší množství vítáno.
Stačí prozvonit na telefon: 721
442 860
■ Nabízím výbavičku po 1 miminku, pěknou, luxusní, velikost

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
0-6 měsíců, od bačkůrek po čepičky, vážnému zájemci i pošlu. Telefon: 605 897 486
■ Prodám mikrovlnnou troubu
značky Brotther, velikost š: 30 cm,
v: 28 cm, d: 50 cm, má 7 stupňů
pečení. Cena 800 Kč. Telefon: 728
353 200
■ Prodám kachlová kamna, žlutá, pískové barvy, velikost 30x30
cm, výška 120 cm na uhlí, starožitné, cena 2 000 Kč. Telefon: 728
353 200
■ Prodám obývací pokoj – šatní
skříň, sekretář, knihovnu, stůl, 4
židle, válendu, konferenční stolek,
cena 2 500 Kč. Telefon: 728 353
200
■ Prodám pánský kabát na velikost 175 cm, medové barvy – pravá kůže, ručně šitý, vhodný pro
člena ČSSS, cena 1 500 Kč. Telefon:
728 353 200
■ Nabízím pěknou výbavičku na
dvojčátka – miminka, velikost od
0-6 měsíců, cena dohodou, vše

Důmrealit.cz - SEVER - MOST
aktuálně nabízí 3 volná místa
na pozici

realitní makléř
tel. 736 480 410
jako nové, výhodně. Telefon: 776
134 971
■ Kdo daruje za odvoz nebo
symbolickou cenu válendu s úložným prostorem? Telefon 731 070
922 nebo 732 666 429
■ Stěhujete - prodáváte - kupujete - vyklízíte RD - pozůstalost i nebyt. prostory (sklad, kůlny, stodola,
půda, sklep, garáž aj.) od různých
starých/nepotřebných věcí - po-

Přijmeme
UKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110

mohu vám s likvidací. Úklid, odvoz
odpadu zajistím - určitě se dohodneme - sběratel - platí stále - celá
ČR. Telefon: 603 335 591
■ Koupím: harmoniku - heligonku, housle - flašinet, hrací skřínky,
hodinky kapesní aj., obrazy, socialistické hračky, plast. auta na setrvačník, na dálkové ovládání aj., dětské šlapací autíčko – kočárky, rádia,
kahany, reklamní plechové cedule
jakékoliv, vojenské vzduchovky
různé, puškohled, popř. perkusní
pistol, pušku - flobertku, dalekohledy, nože, dýky, bajonety aj. Různé staré sbírky, věci všeho druhu,
nabídněte. Telefon: 603 335 591
■ Koupím - vybavení dílny, stroje,
kovadlinu cca 100 kg a více do cca

3 000 Kč, výheň, probíjecí kovářskou desku + kleště, svářečku KS
nebo Triodyn do 4 000 Kč. Klempířské nářadí, signovačku - pertlovačku, malý soustruh, děličku
a jiné nářadí - cena dle stavu! Nabídněte, stačí SMS, ozvu se hned.
Telefon: 603 335 591
■ Koupím LP desky, větší množství vítáno, přijedu, stačí prozvonit
na 721 442 860. Zavolám
■ Prodám elektrickou šmirglovku s kufrem, cena 500 Kč, umyvadlo na noze – barva bahama, cena
400 Kč. Telefon: 724 929 475

BYTY, DOMY

■ Prodám byt, 1+2 v Hamru, 55
m2, cihlová zástavba, druhé patro,
nízké náklady na bydlení, plynový
kotel, plastová okna, balkon, 2 x
sklepní kóje, byt není rohový, sousedé bez problémů, cena 250 000
Kč. Telefon: 606 850 190
■ Prodám 2+KK, DB, v pátém
patře, v původním zachovalém
stavu. J. Ševčíka 946, blok 723, v
Mostě, ve velmi čistém, tichém
domě. Byt je volný. Cena 165 000
Kč. Telefon: 721 819 050
■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hutnická ulice, čtvrté patro s výtahem, v bytě nová kuchyňská linka, plastová okna. Dům zateplen.
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč.
Telefon: 731 667 446
■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v
Mostě. Volejte na telefon: 775 279
229

SEZNÁMENÍ

■ Rozvedeny 64 let, zajištěn. Rád
pozná ženu z Mostu, Loun, Žatce.
Tel.: 704 049 662
■ Pro svoji 74letou kamarádku
hledám přítele do nepohody a pro
cesty za mořem a sluníčkem. Má
ráda divadlo, tanec, cestování a je
velice společenská. Telefon: 474
547 679
■ Přátelské seznámení by ráda
uvítala žena 72/168, nekuřačka z Mostu – muže okolo 70 let,
abstinenta, nekuřáka k občasným
schůzkám při kávě i společné zábavě. Telefon: 731 389 028
■ Je mi 57 let a hledám ženu
srdca, je to ťažké, dnešna doba je
len majetky, podvody, já hladám
v mojom veku ženu srdca. Info:
redakce
■ Svobodný 38/177, rád bych
poznal přítelkyni ve věku 25-45 let
pro hezký závazný vztah. Mostecko. Telefon: 721 442 860
■ Žena 62/155/57, ráda pozná
muže okolo 60ti let. ZN: Most. Telefon: 736 164 363
■ Svobodný, bezdětný, 39/168,
štíhlý, sportovec. Hledá touto
cestou dívku, může mít i dítě. Byt
mám. Ženy nebiju!! Prosím, zatím
jen SMS. A které by nevadilo žít na
vesnici. Telefon: 721 033 089

AUTO, MOTO

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

■ KOUPÍM

- MOTO JAWA - ČZ
- motocross, moped Stadion - tříkolku Velorex - rikšu, vozík páv, v
jakémkoliv stavu před renovací
nebo jen ND - velký TP – doklady.
Dále staré stabilní motory – tachometry, budíky, dynama, magneto
aj. ND. Traktor Holder. Nabídky
možno po SMS - ozvu se hned. Telefon: 603 335 591
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Mistr v posledních dvou kolech
zabral a připsal si cenné body
LITVÍNOV – Úřadující mistr HC Verva Litvínov v posledních dvou
zápasech zabral a dokázal bodovat. Nejdříve doma porazil Třinec,
aby hned v dalších kole také bodoval na ledě sousedního Chomutova. V obou případech vstřelil rozhodující gól zápasu útočník Robin
Hanzl.

Jaroslav Lorenc z Mostu
zazářil na bowlingovém
turnaji ve Finsku
HELSINKY - Jaroslav Lorenc
staff player značky Track a hráč
klubu Expert King Pins a rodák
z Mostu ovládl turnaj Ballmaster 2016 ve Finsku. Jedná se
o největší turnaj v Evropě.
Dařilo se mu již v kvalifikaci,
kde za sebou nechal dalších 527
hráčů. Ve Final stepu 1 opět potvrdil, že se mu na Ballmasteru
daří a s výkony 215, 225, 246,
257, 216 se umístil na průběžném 3. místě. Nakonec vybojoval osmé místo a postoupil mezi
TOP 12 turnaje. Jaroslav Lorenc
nakonec posunul laťku v Čes-

kém bowlingu ještě o něco výše.
Probojoval se totiž do TOP 4
turnaje a hrál finále systémem
Stepleader. Ten přenášela přímým přenosem státní televize
Areena. V něm Lorenc porazil
v prvním zápase Lauru Beuthner 226:190. Ve druhém kole
narazil na Parkera Bohna III.,
kterému podlehl 218:242. Parker Bohn III. ve finále porazil
Kimmo Lehtonena a vyhrál tak
Ballmaster 2016. Jaroslav Lorenc si z Finska za celkové třetí
místo odvezl odměnu 6 000 eur.
(jak)

Turnaj fotbalistů dříve
narozených poosmnácté
MOST – Již poosmnácté se do
Mostu sjedou fotbalové staré
gardy, aby se zde střetly při dalším turnaji, který se hraje pod
hlavičkou memoriálu bratří Mazánků.
Do letošního ročníku se přihlásilo osm týmů, které nejdříve
budou hrát ve dvou základních
skupinách a potom o konečné
pořadí.
„Turnaj je klasicky vždy možností k setkání někdejších spoluhráčů nebo soupeřů. Letos je také
pojat jako tichá vzpomínka na

nejslavnějšího fotbalistu Mostu
Josefa Masopusta, včetně setkání
bývalých hráčů Baníku Most několika generací,“ říká Jan Štefko,
jeden z organizátorů turnaje.
A kdo se v turnaji představí?
Domácí Baník Most vysílá tradičně dva týmy, bílý a zelený.
Dále nastoupí FK Teplice, FK
Ústí nad Labem, Baník Souš, FK
Litvínov, FK Bílina a německý
HFC Greifswald 92. Zápasy začínají v 8.20 hodin. Předpokládaný konec turnaje je ve 14.00
hodin.
(jak)

Třinec,
loňský
finalista
Tipsport extraligy, v Litvínově
padl 2:1. O vítězství domácích
se rozhodlo čtyři minuty před
závěrečnou sirénou.
„Určitě se zápas rozhodl v třinecké přesilovce pět na tři, sou-

hlasím s kolegou. Povedlo se nám
to ubránit. My jsme pak dali
gól hned potom, co měl soupeř
brankovou šanci. Snažili jsme se
ubojovat vítězství a byli jsme ti
šťastnější. Dlouhodobě se snažíme hrát především z obrany a vy-

bojovat góly, v naší situaci nám
ani nic jiného nezbývá,“ ohlédl
se za duelem s Třincem asistent
trenéra Jiří Šlégr.
K derby pak odjížděl Litvínov
v neděli. Odtud si nakonec přivezl dva body za vítězství 2:3 v prodloužení, když se při přesilovce,
hned v 61. minutě trefil Hanzl.
„Zápas jsme nezačali dobře,
první třetina byla od nás slabší.
Nevytvořili jsme si žádnou pořádnou šanci. Nic jsme si nedovolili, nešli do přečíslení. V kabině jsme si to řekli a myslím,
že druhá část už byla lepší. Pak
přišlo období zbytečných faulů
z obou stran. Dostali jsme se do
vedení 2:0 a mohlo by nás mrzet,
že jsme ztratili vítězství. Ale to
je hokej a jsme nakonec rádi, že
jsme dva body urvali,“ zhodnotil průběh utkání v Chomutově
asistent Šlégr.
Litvínov se po výhře v Chomutově odpoutal od samotného
dna tabulky a poskočil na předposlední místo, kde vystřídal
karlovarskou Energii.
(jak)

Mostečtí v derby
s Litoměřicemi neuspěli
MOST – Po překvapivém domácím vítězství nad favorizovanou
Jihlavou se hokejistům prvoligového HC Most nepodařilo v dalším
domácím utkání navázat na tento úspěch a v derby utkání se Stadionem Litoměřice neuspěli.
Z ledu odešli poraženi 1:4,
když jediný úspěšný zásah bílomodrých zaznamenal kapitán
týmu Vojtěch Kubinčák.
„O zápase víceméně rozhodla
první třetina, v které si Litoměřice vytvořily šance, které následně
proměnily. My v této situaci by-

chom měli bodovat, ale bohužel
dnes to na body nestačilo,“ řekl
po utkání trenér Mostu Josef
Beránek mladší.
HC Most – Stadion Litoměřice 1:4 (0:3, 1:1, 0:0). Branky
a nahrávky: 31. Kubinčák (Havlíček, Černý) – 3. Z. Doležal

(Kalla, Toman), 12. Pavlas
(Přeučil, Berger), 16. Kristl
(Z. Doležal, Piegl), 34. Pavlas
(Plášil, Švagrovský). Rozhodčí:Valenta – Rozlílek, Coubal
. Vyloučení: 2:5 . Využití: 1:2.
Sestava HC Most: Petrásek –
Černý, Cvrk, Zeman, Strejček,
Kokeš, Havelka, Pokorný –
Kubinčák, Havlíček, Slavíček
– Doležal T., Tauš, Smolka –
Nedrda, Hanzl, Písařík – Rod,
Rindoš.
(jak)

slov asi je celkem 25 pohárů za
první místo v různých kategoriích od nováčků až po žačky
mladší v poháru ČKS A a dále
vítězství v sezóně 2013/14, kde
se dokonce umístila na prvním
místě v celkovém žebříčku poháru ČKS A v kategorii žačky
mladší.
V současné době závodí
v nejvyšší soutěži krasobruslařského svazu v Českém poháru,
kde bojuje o účast na MČR.
Závody krasobruslařů na ZS
v Mostě proběhnou ve dnech
18. a 19. ledna v odpoledních
hodinách. Mezi čtrnácti nejlepšími ze všech krajů bude o cenné body pro svůj kraj bojovat
také Eliška.
(jak)

36. kolo TELH
pátek

15. ledna
2016

17:20 hodin

V pátek hraje Verva
proti Pardubicím
Další extraligové utkání na
domácím ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově sehraje HC Verva dnes.
V duelu 36. kola hostí Pardubice. Zápas začíná v 17.20
hodin a přenáší jej ČT.

Výstava připomíná
oslavy titulu
Litvínovská Galerie Radniční sklípek hostí od čtvrtka
výstavu fotografií Žlutočerná
euforie, která připomíná to,
co se dělo v Litvínově poté,
co HC Verva vybojoval historicky první titul mistra ČR.
Výstava trvá do 27. února.

Karin Schererová
je zpět u Černých
andělů
Házenkářka Karin Schererová se vrátila z třetiligového
německého Marienbergu do
Mostu a pomohla Černým
andělům k postupu do finále Českého poháru. Andělé venku zdemolovali Zlín
vysoko 36:19 (18:3) a jsou
blízko obhajobě tuzemské
pohárové trofeje.

Golﬁsté vítali nový
rok tradičním
odpalem
První den roku 2016 se
nesl na mosteckém golfovém
hřišti ve znamení tradičního
Novoročního odpalu, který
se zde uskutečnil již po dvaadvacáté. Od jedenácté hodiny dopoledne do odpoledne
přišlo odehrát první letošní
ránu téměř 100 členů klubu.

Mostečtí hostili
krajský bodovací
turnaj

Krasobruslení bude
reprezentovat
Eliška Hladíková
LITVÍNOV – Litvínovský oddíl
krasobruslení bude na Hrách
VII. zimní olympiády mládeže,
která se uskuteční ve dnech 17.
– 22. ledna v Ústeckém kraji,
reprezentovat Eliška Hladíková. Závody krasobruslařů bude
hostit mostecký zimní stadion.
Elišce je 14 let, bydlí v Duchcově, navštěvuje ZŠ a bruslí
od svých 4 let. Své první krůčky
na ledě začínala v Bílině a v současné době již několik let trénuje a reprezentuje HC Litvínov
oddíl rasobruslení, kde trénuje
pod vedením trenérky Petry Římalové Lehké. Doma má Eliška
již za svou krasobruslařskou kariéru nespočet pohárů a medailí, ale nejcennější dle jejích
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Černí andělé vyhráli na půdě Šaly
MOST - Na zápas do Šaly cestovali mostečtí Černí andělé s velkým
sebevědomím po středečním vysokém vítězství v poháru ve Zlíně.
Do zápasu se sice dostávali postupně, protože Duslo hrálo velmi
disciplinovanou házenou až k dohrávkám na brankoviště, ale postupem času začali mít nad domácími převahu.
Po dobu téměř celého prvého
poločasu se přetahovali v jednobrankovém rozdílu a až v závěru
se Mostu podařilo odskočit na
dvoubrankové vedení. V kabině
pak trenéři rozdali pokyny, jak
využít nástup do druhého poločasu a udělat vše, aby soupeři
odskočili. To se nakonec podaři-

HC VERVA
Litvínov
HC Dynamo
PARDUBICE

lo především v obranné činnosti,
kde mostecké hráčky dostaly za
deset minut jen jeden gól a v tomto časovém úseku položily základní kámen ke svému vítězství.
„Velmi mě těší, že jsme vydrželi hrát vysoké tempo a mohl jsem
dát příležitost všem hráčkám
z lavičky. Moc se těšíme z dalšího

Přijďte
nám
fandit!
Michael Petrásek

vítězství. V prvém poločase bych
vyzdvihl Szarkovou a Súkennikovou, dříve hrající za Duslo, ve
druhém pak Müllnerovou, “ řekl
po utkání trenér DHK Baník
Most Peter Dávid.
Slovan Duslo Šala – Baník
Most 21:26 (12:14). Nejvíce branek: Klučková 11/7, Pócsisková
4/2, Tulipánová 2 – Súkenníková 8, Szarková 8/3, Jeřábková 3,
Růčková 3. Rozhodčí: Mandák,
Rudinský. Sedmimetrové hody:
11/10 – 3/3. Vyloučení: 1:5. Diváci: 600.
(jak)

V herně SKST Baník Most
se konal krajský bodovací turnaj pro starší žactvo.
Baník reprezentovalo sedm
hráčů. Nejlépe si vedl F. Vondráček a J. Sebránek , kteří
se dostali mezi nejlepších 16
hráčů. Š. Hrodek vybojoval
20. místo, Š. Drda 21. místo, P. Záruba 23. místo, M.
Böhm 24. místo a T. Eminger 27. místo.

Most se rozloučil
s třetí čtvrtinou
Hokejisté
prvoligového
HC Most se rozloučili s třetí
čtvrtinou mistrovské soutěže
derby utkáním s Ústím. To se
hrálo ve středu a zimní stadion přišli navštívit maskoti
zimní olympiády dětí a mládeže.

Basketbalistům se
o víkendu nedařilo
Černý víkend prožily týmy
mužů Basketbalového klubu
Baník Most. Nejdříve rezerva neuspěla v souboji se
Skřivánkem Ústí, když prohrála 75:79. Poté nastoupilo
áčko v derby proti BNK Most
a podlehlo 98:86.
(jak)
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reportáž

15. leden 2016

Divadelní prkna 2016
Městské divadlo v Mostě, včetně Divadla rozmanitostí, přichystalo s novým rokem i novou porci
divadelních premiér. I tentokrát mohou milovníci prken, co znamenají svět, vybírat z řady divadelních
lahůdek. Nabízíme přehled divadelních premiér tohoto roku. První startuje v měsíci únoru, a to nejen
představením pro dospělé, ale i děti se mohou těšit na novou pohádku. Pokud dáváte přednost hudební
klasice, nabízíme i tipy pro vás.
(sol)

Podivný případ se psem

Cabaret

Mark HADDON, Simon STEPHENS, režie: Lukáš Kopecký.
Christopher je nadaný a poněkud svérázný chlapec. Je mu
15 let a má v oblibě matematiku a astronomii, potíže mu však
dělá komunikace s lidmi. Christopher zřejmě trpí poruchou autistického spektra. Když objeví Wellingtona, psa své sousedky,
probodnutého vidlemi, rozhodne se jako obdivovatel Sherlocka
Holmese vypátrat pachatele. V průběhu vyšetřování pak rozkryje nejednu záhadu, a to nejen v případu se psem, ale především
ve své rodině.
Premiéra: 8. dubna 2016

Joe MASTEROFF, John
KANDER, Fred EBB, režie:
Pavel Ondruch.
Anglická zpěvačka Sally
Bowles hledá cestu k filmové
kariéře, prožívá lásku k americkému spisovateli i znepokojivý vztah s bohatým
německým obchodníkem.
Romantický, sentimentální
příběh se odehrává v lehce
dekadentní atmosféře Berlína, nad kterým se stahují
černá mračna dějin – nástup
nacismu, zmaru a nenávisti.
Premiéra: 19. února 2016

Hudba pro fajnšmekry
 MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

HUDEBNÍ SOARÉ
ZIMNÍ ROMANTIKA&KLASIKA
Známé skladby E. H. Griega a L. v. Beethovena vytvoří atmosféru zimního večera. Sólisté – Anna Janotová - Klamo, soprán,
držitelka Thálie. Josef Špaček – houslový virtuos, K. m. České
filharmonie. Dirigent: Jiří Štrunc. 18. ledna od 19 hodin.
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SLAVNÁ DOBA VÍDEŇSKÉ OPERETY
JOHAN STRAUSS JR. A JEHO MELODIE
Ze známých operet – Cikánský baron, Netopýr, Noc v Benátkách a Vídeňská krev – zazní známé árie, dueta a sbory. Účinkují
sólisté hudebních divadel, Festivalový sbor a Festivalový orchestr
Petra Macka. Dirigent Miloš Formáček. 22. února od 19 hodin.
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OPERNÍ SÓLISTKA ANDA-LOUISE BOGZA
Sólistka Státní opery Praha a dalších operních scén zazpívá
árie a dueta z děl W. A. Mozarta, G. Verdiho, G. Pucciniho a G.
Bizeta. Spoluúčinkuje Milan Vlček – tenor, sólista opery Moravského divadla v Olomouci. Doprovází Festivalový orchestr Petra
Macka. Dirigent Jiří Štrunc. Březen 2016 od 19 hodin (termín
bude upřesněn).
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PŘÁTELÉ FESTIVALOVÉHO
ORCHESTRU PETRA MACKA
FINÁLNÍ KONCERT 25. SEZONY
Zazní hudba Ch. P. E. Bacha, M. Brucha, M. Ravela a dalších.
Sólisté: Isabelle Prain – flétna. Dlouholetý stálý host Festivalového orchestru Petra Macka, houslový virtuos Ivan Ženatý. Dirigent Martin Lebel. 25. dubna od 19 hodin.
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 DIVADLO ROZMANITOSTÍ

Saturnin
Zdeněk JIROTKA, režie:
Martin Vokoun.
Mladý a spořádaný inženýr Slabihoudek si zřejmě
ani v nejdivočejších snech
nedovedl představit, jaká
rozličná dobrodružství ho
s novým sluhou čekají. Saturnin a Slabihoudek tráví
prázdniny u inženýrova výstředního dědečka, svérázná
teta Kateřina a její nepříliš
bystrý syn Milouš usilují
o dědečkovo dědictví, čas
poeticky plyne a Saturnin
vyvádí jeden kousek za druhým.
Premiéra: 27. května 2016

Kocour v botách

Starci na chmelu
Vratislav BLAŽEK, Ladislav RYCHMAN, režie: Zbyněk Srba.
Příběh z chmelové brigády vypráví o silné lásce a víře v druhého člověka i v sebe sama. Ačkoliv zanikla doba socialistických
brigád, nezaniklo rozechvění a rozbolavění z čerstvé lásky.
Premiéra: 16. září 2016

O dvanácti měsíčkách
Režie: Jiří Ondra.
Projekt Divadla rozmanitostí ve spolupráci s mateřskými a základními školami v mosteckém regionu. Cílem je vznik regulérní inscenace, která bude využívat výtvarných návrhů dětí na
dané téma (klasická pohádka). Návrhy budou též inspirací pro
vznik loutek a kostýmů. Premiéra: 19. března 2016

Pinocchio
Režie a úprava: Saby Sabev
Divadelní zpracování legendárního příběhu o dřevěném panáčkovi, který je tak trochu neposlušným klukem. Během mnoha dobrodružství Pinocchio zmoudří, zbaví se svého dřevěného
těla a stane se opravdovým chlapcem. Premiéra: 15. října 2016

Souborné
dílo Williama
Shakespeara
(zkrácená verze)
Adam LONG, Daniel SINGER, Jess WINFIELD, režie:
Adam Doležal.
Herci postupně zahrají
různé shakespearovské postavy i typické situace z jeho
děl a k jejich záměru jim poslouží soudobé pop kulturní
fenomény a reference.
Premiéra: 4. listopadu 2016

Režie: Jiří Jelínek.
Staňte se kocoury vašeho vlastního příběhu. Pohádka o kocourovi, který se jmenuje Terezka a kde o osudech hrdinů můžete rozhodnout i vy. Představení, po kterém koupíte svým domácím mazlíčkům obuv! Premiéra: 6. února 2016

Pipi, Dlouhá punčocha
Režie: Jiří Ondra
Pipi je malá holka, která žije sama ve vile Vilekule. Vedle ní
bydlí dvě hodné děti Anika a Tomy. Společně zažívají různá dobrodružství. Premiéra: 26. listopadu 2016

Past na myši
Agatha CHRISTIE, režie:
Věra Herajtová.
Příběh se odehrává v nově
otevřeném penzionu mladých manželů Ralstonových.
Je zima, počasí se prudce
zhoršuje a do penzionu přijíždějí první hosté. Kdosi, inspirován písní o třech slepých
myšičkách, se chystá vraždit.
To vše slibuje dechberoucí
divadelní zážitek.
Premiéra: 21. října 2016

Charleyova teta
Jevan Brandon THOMAS, režie: Milan Schejbal.
Spolužáci z Oxfordu, Charley a Jack, jsou po uši zamilovaní.
Podle dobových konvencí z konce 19. stol. však k zasnoubení
potřebují doporučení vážené osoby. Čekají proto na Charleyovu
bohatou tetu, jež má přicestovat z Brazílie. Teta má ovšem zpoždění a zoufalá situace si žádá zoufalá řešení. A tak Charleyho
a Jackův spolužák Babberley nakonec svolí, že se bude vydávat za
Charleyovu tetu. Thomasova nestárnoucí komedie nabízí ideální herecké příležitosti a stojí na vynalézavé zápletce a třeskutém
slovním humoru.
Premiéra: 16. prosince 2016
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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
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

