
  Ombudsmanka Anna Šabatová se zastavila na Mostecku. Diskutovala také s občany, kteří se dostavili v hojném počtu a sál komunitního centra v Obrnicích jitřil emocemi. 
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Ombudsmanka gaunerů
„Ombudsman pomáhá obě-

tem diskriminace a dohlíží 
na dodržování práv osob“

„Dejte ven stolečky, 
židličky a povídejte si 
s nimi...“ Že nevíte, 
o čem je řeč? Při úterním 
setkání s ochránkyní lid-
ských práv, která nám 
přijela do Mostu pora-
dit jak máme naložit 
s nevychovanci, jsme si 
to s kolegy novináři říka-
li také. Ombudsmanka Anna Šabatová zvedla před 
nedávnem ze židlí politiky, kteří schválili takzvanou 
„protivysedávací vyhlášku“. Vymysleli ji proto, aby 
ochránili slušné občany před terorem arogantních 
a nenapravitelných gaunerů. Ombudsmanku ale vy-
hláška naštvala. Jednoduše řečeno, prý šlape po lid-
ských právech (rozumějme - těch gaunerů). A začalo 
„haló“. Ombudsmanka požádala Ústavní soud, aby 
části městských vyhlášek (které zakazují vysedávat 
po městě na zídkách, sedacích soupravách, židlích či 
schodech domů a přitom grilovat, pochlastávat a ob-
těžovat) zrušil. Veřejná ochránkyně práv přijela v úte-
rý do Mostu. Ačkoliv všichni zasvěcení očekávali, že 
zavítá tam, kde to nejvíc vře a o problému autenticky 
uslyší na vlastní uši, exkurz do „jádra pudla“ se k vel-
kému údivu politiků, médií a hlavně terorizovaných 
obyvatel nekonal. Novináři u „Stovky“ mrzli  marně. 
Nedočkali se. K legendární „Stovce“, kde se hlučné po-
tlachy individuí odehrávají, ombudsmanka nepřišla. 
Vyslala však zajímavou radu: „Nejepší by bylo, kdyby 
na těchto veřejných prostranstvích a trávnících mohly 
být například zahradní stolky nebo dostatek laviček, 
aby nemuseli sedět tito lidé na schodech. „Tak nevím, 
laskaví čtenáři, co k tomu dodat. Snad jen to, že paní 
ombudsmanka zapomněla ještě na skleničky a para-
plíčka...

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

obě-
líží 
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Sejdeme se u jezera

Už je to jisté, život u Jezera Most by 
měl začít pulzovat nejpozději do roku 
2020. 

3

Kostel ze dřeva

Dřevěný kostel přijel před lety s  vel-
kou pompou z Rumunska. Tím ale slá-
va skončila. Co bude dál?

4

Krajská rada zasedala na 
zámku

Krajští radní navštívili Litvínov, pro-
hlédli si zámek a místní infocentrum.

8

Velikonoční těšení 
v Litvínově

V  městské Galerii Radniční sklípek je 
k  vidění výstava inspirace na veliko-
noční výzdobu.
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MOST – K zemi padne další problematický panelo-
vý dům v Chanově. Jednat by se mělo o blok č. 7. 
Zbourat ho chce město ještě letos. 

Blok 7 je v havarijním stavu. Docházelo v něm 
k  častým požárům a je neobyvatelný. Bourat se 
bude i přesto, že město nemělo tuto akci zahrnu-
tou v rozpočtu. „Momentálně jsou zde minimálně 
dva domy, které jsou téměř vybydlené. Blok 7 je ale 
problematický,“ informoval primátor Jan Paparega. 
Na přelomu roku v bloku č. 7 vznikl požár a museli 
být odtud evakuováni občané. „Byl jsem na místě 
v době, kdy dům hořel, a rodiny, které zde bydlely, 
se od té doby do tohoto domu již nevrátily. Dům je 
tedy prázdný,“ podotkl dále primátor s tím, že měs-
tu tak odpadnou starosti, kam přemístit obyvatele 
bloku, byť jich byla už jen hrstka. „Dům jsme se 
rozhodli zdemolovat hlavně proto, abychom zame-
zili tomu, aby se zde kumuloval opad a vznikala tu 

další nebezpečí. Je na místě se tohoto domu zbavit,“ 
konstatoval první muž města. Náklady na demolici 
vyšplhají do milionů korun, které ale ale nepůjdou 
z městského rozpočtu. Most si totiž podá žádost 
o dotace z Programu na demolice prázdných ob-
jektů v sociálně vyloučených lokalitách, který nově 
vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj. „Pode-
pisoval jsem už přípravy pro demolici, která by se 
měla zpracovat. Věřím, že to nebude náročné. Počí-
táme s tím ještě letos,“ uvedl primátor. (sol)

Naposledy se v Chanově demoloval pane-
lový dům č. 12. Totálně zdemolovaný pane-
lák padl k zemi v roce 2013. Tehdy zajišťovaly 
demolici Technické služby města Mostu a ná-
klady se pohybovaly okolo 2 milionů korun. 

Další panelák půjde k zemi
Osud chanovské sedmičky zpečetěn

MOSTECKO – Sezení na zídkách není škodlivé! Žádnou protivysedávací vyhlášku nepotřebujete! Necí-
líte na škodlivé jednání, ale plošně na všechny lidi, kteří si nemůžou nikam sednout. Rozhodne Ústavní 
soud. Tak promluvila ombudsmanka Anna Šabatová, která přijela na Mostecko.  

Diskutovat o problémech obyvatel Mostecka 
přijela ombudsmanka Anna Šabatová na základě 
pozvání Hospodářské a sociální rady Mostecka 

a také starostky Obrnic Drahomíry Miklošové. 
Ombudsmanka zahájila návštěvu jednáním na 
mosteckém magistrátu a na řadu měla přijít i pro-

hlídka problematických lokalit Stovek, Chanova 
a dalších, kam ale Anna Šabatová nakonec nešla. 
Přijela na krátko do Obrnic, kde se měla setkat 
s občany. O to, že byl o diskusi mezi lidmi velký 
zájem, svědčil zcela naplněný sál komunitního 
centra v Obrnicích.

(Pokračování na straně 5)

„Dejte ven židle a stolky, sezení není škodlivé!“Litvínovský Unipetrol plánuje zarážku v Chemparku 
Záluží. Harmonogram výrobní zarážky a její základ-
ní parametry hodlá mediálně zveřejnit v pondělí 14. 
března. Zjednodušeně řečeno se jedná o plánované 
zastavení výroby v Chemparku Záluží, jehož hlavním 
důvodem je nutná pravidelná údržba všech zařízení 
v areálu. Odstaveny budou všechny technologie spo-
lečností Unipetrol RPA a Česká rafi nérská. Naposle-
dy se zarážka tohoto charakteru uskutečnila v roce 
2011. Podrobné informace chystáme do příštího vy-
dání.  redakce

Chanovský blok 7 bude následovat „dvanáctku“, Chanovský blok 7 bude následovat „dvanáctku“, 
která se zbourala před třemi lety.která se zbourala před třemi lety.
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MOST – Mostecká radnice má jasno. Chce mít ve městě zařízení pro 
nemocné s Alzheimerovou chorobou. Vyroste v bloku 60 v ulici Tá-
boritů. 

O úvahách zřídit v  Mostě 
dům pro seniory, kteří trpí Alz-
heimerovou chorobou, jsme už 
informovali. Teď se ale z  my-
šlenky stal vážný záměr, pro 
který je současné vedení vážně 
rozhodnuto. Myšlenku podpo-
řila i nedávná návštěva zástup-
ců města v  Roztokách u Prahy, 

kde obdobné zařízení provozuje 
společnost „Domov Alzheimer“. 
Ta nabízí městu penzion pro 
tyto klienty provozovat i v Mos-
tě. „Zástupci Mostu navštívili 
zařízení, které poskytuje služby 
osobám s Alzheimerovou nemocí. 
I na základě jednání se společ-
ností Domov Alzheimer jsou dvě 

možné varianty,“ uvedl primátor 
Jan Paparega. První varianta 
představuje dva domy pro seni-
ory o kapacitě se sto osmdesáti 
lůžky a druhá s  jedním domem 
pro devadesát klientů. „Rozhodli 
jsme se, a to i s ohledem na stav 
u naší Městské správy sociálních 
služeb, kde jsou rovněž tyto osoby 
a čekatelé, že bychom zvolili men-
ší variantu,“ zdůvodnil primátor 
Paparega. Prostory pro provoz 
takového zařízení město má. 

Jedná se o již zmiňovaný blok 
č. 60 v  ulici Táboritů, o němž 
se pro tento účel už v minulosti 
spekulovalo. „Uložili jsme před-
stavenstvu Mostecké bytové, v je-
jímž majetku dům je, aby začali 
pracovat na projektové dokumen-
taci, která zde byla už rozpraco-
vána. Jsme přesvědčeni, že nejen 
Mostečané, ale i osoby ze širšího 
okolí budou mít zájem o poskyto-
vání těchto služeb,“ je přesvědčen 
první muž města.  (sol) 

MOST – Obnova vozového par-
ku, zavedení informačního sys-
tému do Litvínova či příprava na 
velkolepou rekonstrukci tram-
vajové trati z Mostu do Litvíno-
va. To jsou hlavní priority nové-
ho vedení Dopravního podniku 
měst Mostu a Litvínova. 

Představenstvo DOPRAV-
NÍHO PODNIKU měst Mostu 
a Litvínova jmenovalo do funk-
ce nového ředitele společnosti 
Daniela Dunovského. „Ke jme-
nování došlo na základě úno-
rového výběrového řízení,“ řekl 
předseda představenstva společ-
nosti a mostecký radní Zdeněk 
Brabec. „Pan Dunovský dosud 
působil jako náměstek pro strate-
gii a rozvoj dopravního podniku. 
Je to pro mě člověk s vizí,“ dodal 
předseda představenstva. 

Jeho slova potvrdil i nový 
ředitel. „Čekají nás nelehké 

úkoly, zejména v oblasti roz-
voje společnosti a s tím spojené 
investice. Chtěli bychom pokra-
čovat v obnově již zastaralého 
vozového parku tramvají a také 
v obnově autobusů. Chceme 
cestujícím poskytovat veřejnou 
službu ve vysoké kvalitě odpoví-
dající době,“ řekl ředitel akciové 
společnosti Daniel Dunovský. 
„Připravujeme například nákup 
nových plně nízkopodlažních 
tramvají či rozšíření informač-
ního systému do Litvínova. 
Velkou investicí také bude uva-
žovaná rekonstrukce tramva-
jové trati mezi Mostem a Litví-
novem,“ dodal šéf dopravního 
podniku. (Do příštích vydání 
připravujeme rozhovor s  no-
vým ředitelem, a to o nových 
plánech dopravního podniku 
a dalším fungování společnos-
ti.) (sol)

MOST - Už 19. března ve 20.30 
propukne celosvětový happe-
ning Hodina Země. K happe-
ningu Hodina Země se může 
připojit kdokoliv zhasnutím 
světel na jednu hodinu a dát 

tak viditelně najevo zájem o bu-
doucnost klimatického systému 
naší planety. Připojte se k Hodi-
ně Země a zhasněte také! Více 
informací najdete na www.ec-
most.cz  (red)

MOST – Město chce získat zpět ochrannou známku na název Repre-
zentačního domu (REPRE). Zatím využívá název Kulturní dům města 
Mostu. 

V souvislosti se znovunabytím 
kulturního domu do svého ma-
jetku řeší město nejen prozatímní 
nájem budovy, ale také ochran-
nou známku na název. Dosud 
se využíval název Reprezentač-
ní dům města Mostu, zkráceně 
REPRE. „Bylo nám doporučeno 
a konzultovali jsme to i s advokát-
ní kanceláří, abychom se toho za-
tím vyvarovali, do doby než se věc 
dořeší, a proto zatím používáme 
označení kulturní dům,“ potvrdil 
primátor Jan Paparega. Otáz-
kou ale zůstává, zda společnost 
Crestyl, jakožto vlastník ochran-
né známky, bude chtít městu 
ochrannou známku přenechat 
za „rozumný“ peníz. Zvláště pak, 
vezme-li se v úvahu spor o majet-
kové vypořádání o navrácení čás-

ti kupní ceny ve výši deseti mili-
onů korun. „Bude to předmětem 
dalších jednání. Pokud by byla 

cena za zpětný převod ochranné 
známky nepřiměřená, budeme to 
muset řešit jinak. Doufám však, 
že se dohodneme a všechny záleži-
tosti se narovnají,“ věří primátor. 
Získání ochranné známky na ná-
zev zařízení do majetku Crestylu 

bylo podle vedení města součástí 
balíku smluv v době, kdy se řešil 
prodej zařízení. Budova Repre je 
v současnosti v nájmu společnos-
ti CASCADE management, s.r.o., 
a to za smluvní nájemné ve výši 
12 500 korun na měsíc bez DPH. 
Společnosti město nájem schvá-
lilo zatím do první poloviny to-
hoto roku. Zároveň s tím se také 
řeší nová studie a jeho další osud. 
Město v  něm hodlá vybudovat 
multikulturní centrum, v  němž 
by mohla být umístěna i měst-
ská knihovna. Na to, co vše by se 
mělo v novém kulturním zařízení 
objevit, by měla odpovědět právě 
již zmiňovaná studie. První ji 
uvidí zastupitelé. „Nové nápady 
na využití nejsou, ale rádi je při-
vítáme. Byl bych rád, abychom 
představili záměry s  kulturním 
domem zastupitelům v září,“ ne-
chal se ještě slyšet primátor Papa-
rega.  (sol)

MOST – Nadace Student podporuje talentované mladé lidi ze so-
ciálně slabých rodin při studiích na středních a vysokých školách. 
Také letos přijímá žádosti o příspěvek a to pro akademický/školní 
rok 2016/2017. O příspěvek lze žádat do 31. května letošního roku. 

Příspěvek ve výši až 1 000 
korun měsíčně uděluje nadace 
studentům vysoké školy a 500 
korun měsíčně středoškolákům, 
student přitom může studovat 
v Mostě, mimo Most i v zahra-
ničí. Musí se však jednat o denní 
studium, nástavbovým a dálko-
vým studentům není stipendium 
poskytováno. Zároveň upozor-
ňujeme, že na příspěvek není 
právní nárok. Základní podmín-
kou získání příspěvku je ekono-
mická slabost studenta, kterou 
je třeba doložit. Lze tak učinit 
potvrzením o přijímaných sociál-
ních dávkách, potvrzením o ne-
zaměstnanosti rodičů, prohláše-

ním, že student žije jen s jedním 
z rodičů, a potvrzením o příjmu 
rodičů. Druhou podmínkou je, 
že student musí mít trvalý pobyt 
na území bývalého okresu Most. 
Třetí podmínkou jsou dosavadní 
dobré studijní výsledky. 

Žádosti o stipendium jsou 
přijímány pouze na ofi ciálním 
formuláři, který lze stáhnout ve 
formátech XLS a PDF na webu 
www.prvnimostecka.cz, popř. 
vyzvednout ve vrátnici v sídle 
PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. v ulici 
Stavbařů 32 v Mostě-Velebudicích 
nebo v informační recepci Magis-
trátu města Mostu. Student záro-
veň musí předložit požadované 

doklady (příjem rodiny, studijní 
výsledky a životopis). Žádost spo-
lu se jmenovanými dokumenty se 
odesílá na adresu: NADACE STU-
DENT, Stavbařů 32, 434 01 Most, 
nebo ji lze doručit i osobně do 
sídla PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. na 
téže adrese, a to k rukám asistent-
ky nadace Markéty Vitoušové (tel. 
476 103 215, 722 554 086, e-mail: 
vitousova@prvnimostecka.cz). 

Nadace nepožaduje po podpo-
rovaných studentech vyúčtování, 
přiznané stipendium mohou vy-
užít na nákup učebnic, školních 
pomůcek, úhradu kolejného 
a stravy v menze i na dopravu do 
školy. V pololetí a na konci školní-
ho roku však musí všichni studen-
ti doložit prospěch. Za celou dobu 
své existence nadace podpořila ve 
studiu přes dvě stě talentovaných 
mladých lidí z regionu.  (nov)

Na domově pro lidi s „Alzheimerem“ 
se už pracuje, ubytují tu 90 klientů

Nadace Student začala 
přijímat žádosti

Dopravní podnik má 
nového ředitele

Připojte se 
k „Hodině Země“ 

Město chce zpátky známku REPRE

Objekt v ulici Táboritů by se měl zrekonstruovat. Objekt v ulici Táboritů by se měl zrekonstruovat. 
Kapacitu by měl mít kolem 90 míst.Kapacitu by měl mít kolem 90 míst.

Předškoláci z Klubu národnostních menšin, při kterém fun-
guje i Klub rodičů, vytvářeli dárky pro maminky k MDŽ. Pra-
covali na srdíčkových záložkách do knihy. Děti se i se svými 
rodiči v rámci Klubu rodičů setkávají poměrně často a společně 
absolvují nejrůznější aktivity. Například také navštěvují Divadlo 
rozmanitostí, kam se chystají příští týden na pohádku Ať žijí du-
chové! Klub národnostních menšin u Stovky mohou navštěvo-
vat každý den v dopoledních hodinách.  (sol) Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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SVATBY

FIREMNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
SVATEBNÍ HOSTINY A VEČÍRKY

Hipodrom Most je ideálním místem pro pořádání akcí, ke kterým nabízíme naše prostory 

tel.: 724 213 917 e-mail: as@hipodrom.cz

Dostihový klub
kapacita 100 až 120 osob

VIP prostor
kapacita 100 až 120 osob

Konibar
kapacita 30 až 50 osob

na hipodromu

MOST – Dobrý skutek se roz-
hodli udělat studenti Podkruš-
nohorského gymnázia v  Mostě. 
Hromadně darovali krev v mos-
tecké nemocnici. 

Studenti maturitního roční-
ku Podkrušnohorského gym-
názia v  Mostě se stali novými 
dárci krve a rozšířili tak sou-
časný registr dárců v mostec-
ké transfuzní stanici. Ta čítá 
zhruba 3,5 tisíce dárců krve. 
„Krok studentů vítáme. Součas-
ný registr se tak rozrostl o nové 
mladé dárce, které budeme mít 
v registru až do jejich pětašede-
sáti let, tedy do věku, kdy může 
člověk darovat krev,“ uvedla 
zástupkyně primářky Eliška 
Vyskočilová. Počin gymnazistů 
má pro mosteckou nemocnici 
velký význam, jelikož spotře-
ba darované krve rok od roku 
stoupá. „Důvodem je více úrazů 
se ztrátou krve a onkologicky ne-
mocných pacientů v posledních 
letech. Jen v mostecké nemocnici 
měsíčně vydá transfuzní oddě-
lení v průměru tři sta krevních 
jednotek, což je zhruba 132 tisíc 

mililitrů krve,“ dodala lékařka. 
S nápadem uspořádat hromad-
né darování krve mezi vrstevní-
ky přišel student Václav Bočan. 
„Sám jsem již krev daroval, když 
jsem zjistil, že dárcovství krve je 
stále velmi potřebné. Shánět nové 
dárce mezi svými spolužáky mi 
přišlo jako dobrá cesta, jak re-
gistr rozšířit. Tím, že daruji krev, 
nejenže pomohu zachránit lidský 
život, ale také to přináší zdravot-
ní benefi ty pro mě samotného. 
Při každém odběru musím ab-
solvovat lékařské vyšetření, takže 
mám pod kontrolou svůj zdra-
votní stav,“ řekl Václav Bočan.
 (sol)

MOST – U mosteckého jezera by měl nejpozději do roku 2020 začít 
pulsovat život. V tu dobu by už u vodní plochy měla být nejen silni-
ce, ale také inženýrské sítě a oddychová zóna s plážemi. Projekt na 
inženýrské sítě by se měl vysoutěžit ještě v letošním roce. 

Vedení města to slíbil premi-
ér Bohuslav Sobotka na Větruši. 
„Tyto projekty jsou už dlouhou 
dobu připravené a leží v zásob-
níku projektů na ministerstvu fi -
nancí. Premiér ale před několika 
dny přislíbil, že by se měl projekt 
na výstavbu sítí soutěžit ještě le-
tos, ve druhém čtvrtletí. Pokud 
to vše půjde, jak má, mohlo by se 
začít s  realizací v příštím roce,“ 
uvedl mostecký primátor Jan 

Paparega. Náklady na uvede-
nou stavbu se odhadují na více 
než 330 milionů korun a hraze-
ny budou z patnácti ekomiliard. 
Zadavatelem stavby je Česká 
republika - Ministerstvo fi nan-
cí, která bude hradit většinu fi -
nančních prostředků této stav-
by. Město Most se bude podílet 
na neuznatelných nákladech, 
mezi něž patří například ve-
řejné osvětlení nebo nadzemní 

objekty čerpacích stanic, ve výši 
zhruba 10 milionů Kč. „Třetí 
etapa projektů, která je rovněž 
připravená – tedy oddychová 
zóna a pláže, projde stejným 
administrativním kolečkem. Ná-
klady na tuto akci by měly být 
ve výši zhruba 70 milionů korun 
a schvalovat by se měla v příš-
tím roce,“ uvedl dále primátor 
Paparega. Město se dohodlo 
s Palivovým kombinátem Ústí, 
že otevře veřejnosti v  polovi-
ně roku 2018 přístup k jezeru. 
„Zbývá ještě dořešit majetko-
právní vypořádání pozemků 
kolem jezera. To by mělo být 

nejpozději do konce roku 2019. 
V  minulosti toto vypořádání 
pozemků bylo již připraveno. 
Celá věc se ale zdržela z  titulu 
nedovolené podpory,“ zdůvodnil 
dále první muž města. Ujistil, že 
otázka vypořádání pozemků je 
stále aktuální a město ji inten-
zivně řeší s  Palivovým kombi-
nátem Ústí. Jezero Most chce 
město otevřít veřejnosti v době, 
kdy by zde měly být realizová-
ny všechny tři projekty. Silnice 
Most – Mariánské Radčice, in-
ženýrské sítě a oddychová zóna 
s plážemi. „Až otevřeme oblast 
veřejnosti, chceme tu zázemí již 
mít vybudované. Proto nechce-
me nic uspěchat a stanovili jsme 
si až tento časový horizont,“ do-
plnil ještě primátor Paparega. 

Čtyřkolkáři dělají 
u jezera paseku 

Okolí mosteckého jezera 
v  poslední době čelí nájezdům 
řidičů na čtyřkolkách. Ti zde 
narušují krajinu a způsobují ne-
malé škody. 

Přístup k  jezeru je stále uza-
vřený. Pro turisty či cyklisty je 
ale provizorní cesta k jezeru čas-
tým cílem procházek a výletů. 
U jezera je stálá ostraha, která 
okolí jezera hlídá. „Největší sta-
rostí nejsou lidé, kteří tam chodí 
nebo cyklisté, i když jsou všude 
zatím cedule o zákazu vstupu. 
Jsou to především čtytřkolkáři, 
kteří jsou schopni tyto revitalizo-
vané části za krátký čas poničit, 
zvlášť v  zimním období, kdy je 
půda vlhká a měkká,“ upozornil 
primátor Jan Paparega a nevy-
loučil, že by na čtyřkolky mohli 
dohlédnout městští policisté. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

MOST – Tento týden odstartovaly práce na výstavbě silnice Most – 
Mariánské Radčice. Silnice povede od ulice ČSA v  Mostě u muzea 
přes nové přemostění přes trati dál k Jezeru Most, kde by se měla 
napojit na inženýrské sítě a pláže, které se začnou realizovat v příš-
tích dvou letech. 

Mnoho let čekalo město Most 
na projekt z takzvaných patnácti 
ekomiliard, jímž bylo vybudová-
ní silnice Most – Mariánské Rad-
čice. Zakázku zajišťuje stát, mi-
nisterstvo fi nancí již vysoutěžilo 
vítěze na realizaci akce. Je jím 
společnost SDS EXMOST a Her-
kul. Stavba zhruba osmikilome-
trové silnice přijde zhruba na 
tři sta milionů korun bez DPH, 
i když se původně předpokládalo 
až půl miliardy korun. „Podařilo 
se zakázku vysoutěžit za podstat-
ně méně peněz. Úspora je znač-
ná,“ potvrdil mostecký primátor 
Jan Paparega. Silnice, která by 
měla přivést život k jezeru, bude 
začínat v části u mosteckého mu-

zea. Zde, zhruba v úrovni čerpací 
stanice, bude vybudováno pře-
mostění přes železniční a tram-
vajovou trať. Odtud pak silnice 
povede dál, směrem k jezeru, 
přičemž bude kopírovat okraj 
bývalých lomů Most-Kopisty 
a Ležáky a pokračovat po již-

ním okraji výsypky Růžodol. Její 
délka by měla být kolem osmi 
kilometrů. Most bude nad celou 
akcí vykonávat technický dozor. 
Technicky nejnáročnější částí by 

mělo být právě vybudování pře-
mostění. Vyžádá si nejen omeze-
ní v dopravě, a to nejen silniční, 
ale také železniční a tramvajové. 
Vedení města ale ujišťuje občany, 
že v letošním roce dopravní uza-
vírky rozhodně nehrozí. Zakázka 
se měla podle původního plánu 
stihnout do 36 měsíců. „Vzhle-
dem k  popěstební péči a dalším 
faktorům se ale akce prodloužila 
zhruba na 50 měsíců. Nicméně se 
nepředpokládá, že by to mělo tr-
vat tak dlouho,“ doufá primátor 

Paparega. Silnice Most – Mari-
ánské Radčice je první etapou 
ze tří projektů, které by se měly 
v nejbližší době u jezera začít re-
alizovat.  (sol)

Do roku 2020 bude u jezera živo
Radnice slibuje rekreační zónu i pláže

Gymnazisté darovali 
tekutinu života

Stavba silnice k mosteckému 
jezeru v těchto dnech startuje!

„Letos by se celá akce měla omezit zatím jen na terénní práce 
a přípravu. Až bude omezení v dopravě aktuální, určitě dáme 
s předstihem vědět. Tento rok to ale určitě ještě nebude,“ 

(Jan Paparega).

K jezeru je zákaz vstupu. K jezeru je zákaz vstupu. 
Čtyřkolkáři to ale neřeší.Čtyřkolkáři to ale neřeší.

Na silnici z Mostu do Mariánských Radčic Na silnici z Mostu do Mariánských Radčic 
se začalo konečně pracovat.se začalo konečně pracovat.

Studenti maturitního Studenti maturitního 
ročníku Podkrušnohorského ročníku Podkrušnohorského 

gymnázia v Mostě se stali gymnázia v Mostě se stali 
novými dárci krve.novými dárci krve.
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RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění 

přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů
ŘP s k. B + C, platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý 
trestní rejstřík, zodpovědnost, samostatnost, 

ochota pracovat.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: 
kopriva@odpadyracio.cz 

telefonicky na číslech: 
775 654 501 nebo 606 029 702 

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOST – Rumunský pravoslavný kostel, který stojí v  areálu děkan-
ského kostela, je stále zavřený a nepřístupný. Městu se ale podařilo 
vyjednat fi nancování inženýrských sítí na dokončení areálu a jeho 
zpřístupnění veřejnosti. 

Oplocený a roky uzavřený 
komplex rumunských pravo-
slavných dřevěných staveb, 
včetně kostela, se možná koneč-
ně zpřístupní. Stavba, která stála 
dlouho ladem a rumunská stra-
na se zatím k jejímu dokončení 
a zpřístupnění veřejnosti příliš 
neměla, by se mohla dokončit. 
„Intenzivně jednáme s  rumun-
skou ambasádou. Jsme před-
běžně dohodnuti na způsobu 
fi nancování inženýrských sítí,“ 
připustil primátor Jan Paparega. 
Podle jeho slov se město dohod-
lo s Rumuny, aby věnovali měs-
tu Most fi nanční dar. Město by 
za tyto prostředky pomohlo ad-
ministrovat projekt vybudování 
inženýrských sítí u pravoslavné-

ho kostela. „Rumunská strana by 
poskytla městu tři a půl milionu 
korun, které jsou zapotřebí na 
vybudování sítí. A protože nemá 
možnosti jak administrovat tuto 
zakázku, město jim v  tomto po-
může. Neznamená to však, že 
bychom tuto akci realizovali,“ 
vysvětlil primátor Paparega. 
S  inženýrskými sítěmi by pak 
Rumuni dokončili zázemí pro 
jeptišky. Provoz by měl být celo-
roční a zároveň by se areál měl 
otevřít i veřejnosti. „Věřím, že se 
to konečně podaří dotáhnout do 
konce. Byli bychom velmi rádi 
a věřím, že to bude daleko dříve 
než do roku 2019, kdy by se mělo 
otevřít mostecké jezero,“ věří Jan 
Paparega.  (sol)

MOST – Neposlušné řidiče, kteří zaparkují vozidla, kde nemají, bu-
dou moci odtáhnout nejen městští strážníci, ale nově i „odtahovka“ 
mosteckého dopravního podniku. Ceny za odtah zůstanou stejné. 

Mostečtí radní schválili uza-
vření smlouvy o poskytování 
odtahové služby do konce letoš-
ního roku s  Dopravním pod-
nikem měst Mostu a Litvínova. 
„Smlouvu jsme podepsali, aby 
v případě potřeby mohl dopravní 
podnik pomoci. Není to ale roz-
hodně tak, že by službu městské 
policie suploval,“ ujistil mostecký 
primátor Jan Paparega. V přípa-
dě dopravního podniku se prý 
jedná o rezervu v případě nena-
dálých událostí. Zejména v  ná-

sledujících měsících. S nástupem 
jara se totiž nanovo rozeběhne 
čištění města a řidiči bývají v této 
době neukáznění a odtahů ka-
ždoročně přibývá. „Při čištění 
jsou řidiči nedisciplinovaní a je 
potřeba na to reagovat,“ je pře-
svědčen primátor. S  výpomocí 
odtahů vozidel se prý ale řidiči 
nemusejí bát, že by se počty od-
tahů ze strany městské policie 
navyšovaly. „Už takto odtahy 
fungovaly loni. Takže se jednalo 
jen o uzavření nové smlouvy na 

dobu určitou. Pro řidiče se tím 
nic nezmění,“ upozornil ještě 
první muž města. S odtahy vozi-
del vypomáhala městské policii 
už v minulosti soukromá fi rma. 
„Strážníkům s odtahy vypomáhal 
živnostník, který ale ukončil svoji 
činnost,“ dodal primátor. Odtahy 
vozidel provádí dopravní podnik 
prostřednictvím stejného zaří-
zení, jakým disponuje i městská 
policie. Jedná se o speciální hyd-
raulickou „ruku“. V  minulosti 
odtáhl tento vůz dopravního 
podniku na osmdesát vozidel. 

Městská policie v Mostě od-
táhla během loňského roku na 
tisícovku vozidel. Dalších sto 

padesát odtahů pak v rámci 
bezpečnostní pomoci občanům, 
jako jsou dopravní nehody, ne-
zajištěná vozidla, kdy řidiči na-
příklad ztratí klíče od vozidla 
apod. „Nejčastěji jsme prová-
děli odtahy v rámci dopravních 
přestupků a také při blokovém 
a strojním čištění města. Běžně 
strážníci nechají v rámci kontrol-
ní činnosti města denně odtáh-
nout kolem dvou až tří vozidel. 
V době blokového čištění města 
stoupne tento počet na deset až 
patnáct vozidel denně,“ sdělila 
statistiku odtahů mluvčí Měst-
ské policie v Mostě Ilona Kozlo-
vá. (sol)

Přechod nebude!
MOST – Obnovením zruše-

ného přechodu u 1. základní 
školy, a to na základě petice 
z konce ledna letošního roku, 
se znovu zabývali mostečtí rad-
ní, úředníci i členové dopravní 
komise. Přechod byl vloni zru-
šen po rekonstrukci komuni-
kace ve Svážné ulici. Na jeho 
nevhodné umístění opakovaně 
upozorňovala policie. „Město 
Most proto i nyní potvrdilo své 
původní rozhodnutí a uvedený 
přechod, a to především s ohle-
dem na bezpečnost, neobnoví. 
Odboru investic a komunálního 
hospodářství bylo uloženo zpra-
covat projektovou dokumentaci 
na rozšíření chodníku, do něhož 
by bylo instalováno zábradlí pro 
zajištění bezpečnosti chodců,“ 
informoval primátor Jan Papa-
rega.

Most bude sázet
MOST – Sazenice pro obno-

vu lesa dodají Správě městských 
ledů Most fi rmy Dendria a Wo-
tan Forest. První z  uvedených 
fi rem dodá 18 850 sazenic boro-
vice lesní za zhruba 107 tisíc ko-
run. Druhá 28 750 sazenic buku 
lesního, 3 400 sazenic dubu zim-
ního, 1 700 sazenic jedle běloko-
ré, 1 800 sazenic jasanu ztepilé-
ho, 18  450 kusů sazenic smrku 
ztepilého a 1 300 sazenic javoru 
klen za zhruba 273 tisíc korun. 

Kriminalita klesla
MOST – Konšelé doporuči-

li zastupitelům vzít na vědomí 
zprávu o činnosti Městské po-
licie Most a územního odboru 
Most Policie České republiky za 
rok 2015. „Je zaznamenán mírný 
pokles kriminality, což je dobře. 
Tradičně prim hraje, stejně jako 

v  letech minulých, hospodářská 
kriminalita, ale i zde je podle sta-
tistik pokles,“ shrnul primátor 
Jan Paparega. 

Do „přípravky“ více 
žáků

MOST – V  přípravné třídě 
základní školy v ulici U Stadio-
nu (3. ZŠ) se zvýší počet dětí. 
Radní schválili u jedné příprav-
né třídy navýšit počet žáků z 15 
na 17 dětí, a to s  účinností do 
konce června letošního roku. 

Dostihů méně
MOST – Na valné hromadě 

společnosti Hipodrom Most se 
probíraly personální záležitosti, 
ale také organizační záležitos-
ti kolem dostihů a plán na rok 
2016. Město Most bude mít 
i pro letošek svůj dostihový den. 

„Probírali jsme zde také hospo-
dářský výsledek společnosti, kdy 
se podařilo snížit ztrátu. Oproti 
rokům minulým ale klesne počet 
dostihů. Věříme však, že vedení 
společnosti bude aktivní a podaří 
se mu ještě zasmluvnit minimál-
ně jeden dostihový den,“ uvedl 
mostecký primátor. 

Most v geoportálu 
MOST – Radní schválili 

uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o provozování Geoportálu 
Ústeckého kraje. „Předmětem 
smlouvy je zajištění společného 
užívání a spolupráce při provozu 
geoportálu s  cílem zajistit a za-
vést jednotný postup při tvorbě 
a zpracování geografi ckých dat 
pro územně plánovací činnost,“ 
informoval Jan Paparega. Kraj 
smlouvu uzavírá také i s dalšími 
městy v regionu.  (sol)

Otevře se konečně rumunský kostel?

  Z RADY MĚSTA MOSTU

S odtahy pomůže dopravní podnik

Oplocení u pravoslavného kostela Oplocení u pravoslavného kostela 
by mohlo konečně zmizet.by mohlo konečně zmizet.

S odtahy vozidel bude městské S odtahy vozidel bude městské 
policii pomáhat i dopravní podnik.policii pomáhat i dopravní podnik.
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Svíčka pro Sašu

S Oskarem se seznámila na 
vysoké škole. Zvláštní mla-
dík ji zaujal na první pohled. 
Trochu zasněný, s  nikým se 
moc nebavil. Tělo měl jako 
ze železa zocelené bojovými 
sporty, které miloval. Dívek si 
nevšímal. Žil si ve svém světě. 
Nechodil na večír-
ky, nepil alkohol, 
drogy ho nezají-
maly. Myslela si, 
že se jí to jen zdá, 
když ji tenhle ne-
dostupný mladík 
oslovil. Chodili 
spolu do příro-
dy, on jí vyprávěl 
o Austrálii, kam 
si přál odjet. Mi-
lovali se spolu tak, 
jak se ještě nikdy 
s  nikým nemilo-
vala. Přesto se k němu necítila 
nijak vázaná. Žili okamžikem, 
budoucnost neplánovali. Byl 
starší než ona. Školu dokončil 
dřív. S  čerstvým diplomem, 
jediným batohem osobních 
věcí a plný ideálů ji naposle-
dy políbil a zmizel na druhé 
straně světa. Loučil se s  ní se 
stejnou lehkostí, s  jakou ona 
jeho odchod přijímala. Byl 
pryč pět týdnů, když si uvě-
domila, že jí po něm nezůstaly 
jen milé vzpomínky. Byla tě-
hotná. Nejprve se chtěla dítěte 
zbavit. Nakonec to nedokáza-
la. Přerušila studium, odjela 
k rodičům a porodila krásné-
ho zdravého chlapečka. Malý 
Saša byl dokonalý. Měl obličej 
svého otce. Chtěla dát Oska-
rovi vědět, že je na světě jeho 
potomek, nevěděla ale, kde 
ho hledat. Jeho staré telefonní 
číslo bylo dávno nedostupné 
a nikdo ze známých o Oska-
rovi nic nevěděl. Rozhodla 
se, že to nechá být. V rodném 
listě jejího dítěte nebyl zapsán 
žádný otec. O Oskarovi nikdy 
nikomu neřekla. Její rodina 
si Sašu okamžitě zamilovala. 
Rodiče jí i malému vytvořili 
vlídný domov, kde mohlo dítě 
vyrůstat v  lásce a klidu. Ona 
dostudovala a našla si práci 
v  rodném městě. Nechtěla se 
se Sašou stěhovat do Prahy. 
Dokud byl malý, svědčilo mu 
více malé město. Sašovi bylo 
pět let, když se její život ne-
návratně obrátil naruby. Do 
jejich ulice se přistěhovala 
rodina s  dospívajícím synem. 
Bylo jasné, že s  klukem bu-
dou problémy. Do ulice se za 
ním začaly stahovat pochybné 
existence. Na malém městě 
se nic neutají, a tak se i ona 
brzy doslechla, že kluk fetuje 
a sám drogy prodává. Zdálo 
se, že je otázka času, než si pro 
kluka přijede policie. Pustila 
ho z hlavy, myslela si, že se jí 
to netýká. Saša si ten den hrál 
před domem na hřišti, ona 
ho kontrolovala občasným 
pohledem z  okna. Nestíhala, 
potřebovala si dodělat práci, 
kterou si přinesla z  kanceláře 
domů. Byla ráda, že si Saša 
hraje sám. Když znovu vy-
hlédla z  okna, Saša tam ne-
byl. Zneklidněla. Vyšla před 
dům, její syn ale nebyl nikde 
v dohledu. To už měla strach. 
Začala dítě hledat. Po dvace-
ti minutách zavolala policii. 
Sašu hledali desítky policistů, 
sousedé i úplně cizí lidi. Se-
děla doma s  matkou, kdyby 
se Saša vrátil. Zmítala se mezi 
strachem, zoufalstvím a nadě-
jí. Sašu hledali všichni celou 
noc i následující den. To už se 
do hledání zapojilo celé měs-
to. Lidé sdíleli Sašovu fotogra-
fi i na sociálních sítích, každý 

ve městě byl ve střehu, jestli 
chlapečka někde neuvidí. Na-
šli ho třetí ráno. V nedalekém 
lesíku v mělkém hrobě. Místo 
označil policejní pes. Policisté 
jí to přišli říct domů. Zhrouti-
la se. Jako v  mlze, omámená 

léky, vnímala, co 
se kolem děje. Pláč 
její matky, otcův 
bezbranný vztek. 
Informace o tom, 
že Sašu před smr-
tí někdo mučil 
a zneužil. Chtěla 
to dostat z  hlavy. 
Nevědět. Nepo-
slouchat. Když 
zavřela oči, viděla 
svého chlapečka 
s  rozesmátýma 
očima. Nechtěla 

žít. Zatímco její matka mluvila 
s policisty v pokoji, odešla do 
koupelny a žiletkou si podře-
zala žíly na rukou. Našli ji včas 
a zachránili jí život, o který 
nestála. Následujících mno-
ho týdnů a měsíců jen seděla 
nejprve v  nemocničním po-
koji, později v léčebně u okna 
a zírala do prázdna. Nemohla 
si dovolit pustit do své hlavy 
jakékoliv myšlenky. Nutně se 
obracely na obrazy Saši a jeho 
posledních okamžiků v životě. 
Léky a čas udělaly své. Na-
konec byla schopná vrátit se 
domů. Už ale nebyla stejnou 
ženou jako dřív. Byla jiná, 
prázdná. Doma se dozvěděla, 
že vraha jejího syna policie 
vypátrala. Byl to ten zfetovaný 
kluk ze sousedství. Byl mla-
distvý, a tak za brutální vraždu 
malého dítěte dostal jen pár 
let. Nevěděla, co bude dělat, až 
se znovu objeví v  jejich ulici. 
Po dalších dvou letech žití se 
náhle setkala s  Oskarem. Stál 
před ní, opálený svalnatý muž 
s očima jejího Saši. Když ho vi-
děla, zhroutila se. Oskar ji od-
vedl domů a ona mu vše řekla. 
O jejich synovi, který mu byl 
tolik podobný. O jeho strašné 
smrti. O mladistvém vrahovi, 
který se už brzy vrátí. Oskar ji 
poslouchal a nic neříkal. Díval 
se na fotografi i jejich syna. Byl 
tichý a klidný. To ji mátlo. Ne-
chápala to. Vždy býval tak cit-
livý a najednou se chová, jako 
by se ho její neštěstí netýkalo. 
Druhý den se Oskar rozloučil. 
Řekl jí, že se vrací do Austrá-
lie. Po několika týdnech se ten 
kluk objevil v jejich ulici. Bála 
se chvíle, kdy se s ním potká. 
Věděla, že bude muset zabít 
jeho nebo sebe. Plánovala jeho 
smrt celou noc. Nespala. Pře-
mýšlela, jak to udělá. Druhý 
den ji překvapil zmatek v uli-
ci. Všude byla policejní auta. 
Skoro jako tenkrát. Pomyslela 
si, že si vrah našel další dítě. 
Dalšího chlapečka, kterého 
by spoutal a dlouhé hodiny 
trápil až k  smrti, jako jejího 
Sašu. Sledovala místní média. 
S hrůzou čekala na tu zprávu. 
Pak přišla. Policie našla vraha 
jejího syna. Spoutaného, umu-
čeného k  smrti. Jejího Sašu jí 
to nevrátilo. Ani to nezmírni-
lo tu prázdnotu, kterou už ně-
kolik let cítila v  duši. Ale ten 
pocit zadostiučinění, sladké 
pomsty jí bude po zbytek ži-
vota alespoň držet na nohou. 
Ten večer zapálila svíčku u fo-
tografi e svého syna. S láskou si 
vzpomněla na jeho otce. Silné-
ho muže se smyslem pro spra-
vedlnost a láskou k  bojovým 
sportům. Muže, kterého s  ní 
a se Sašou nikdo nespojoval 
a který zbytek života stráví ve 
své milované Austrálii.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST - AUTOMOTOKLUB MOST připravil zajímavou novinku. Začát-
kem května uspořádá pro své členy závod ve slalomu automobilů 
The Most SLALOM #1. Soutěžící prokáží své řidičské umění i rychlost 
s vlastním vozem na asfaltovém okruhu  v areálu polygonu společ-
nosti AUTODROM MOST. 

Podmínkou účasti v závodu 
je sice členství v  mosteckém 
automotoklubu, zájemci se ale 
mohou přihlásit i na místě před 
závodem po vyplnění připra-
veného formuláře. Členství je 
bezplatné, vstup do automo-
toklubu naopak přináší různé 
výhody.

O bezkontaktní průjezd mezi 
kuželi a nejlepší čas svedou boj 
držitelé licence jezdce, vydávané 
Federací automobilového spor-
tu (FAS) Autoklubu ČR (AČR), 
ale také amatéři. Startovné je 
1  000 korun. „Vklad obsahuje 
poplatek za pojištění vozidla pro-
ti škodám způsobeným provo-
zem motorového vozidla třetím 
osobám pro jízdu na uzavřených 
tratích. Všechny vklady musejí 
být uhrazeny nejpozději do konce 
administrativní přejímky, jinak 
pořadatelé vozidlo nebo jezdce 
nepustí do závodu,“ upřesnila 
eventová manažerka společnos-
ti AUTODROM MOST a členka 

organizačního výboru závodu 
Veronika Raková.

Důvodem upořádání závo-
du je podle ní zejména snaha 
uvádět do života další novinky 
nejen v oblasti motoristického 
sportu pro širokou veřejnost 
tak, aby se areál autodromu stal 
navštěvovaným centrem, jež 

bude součástí sportovního, spo-
lečenského a kulturního života 
regionu po celý rok. „Závod ve 
slalomu už jsme zkušebně zařa-
dili například do programu loň-
ské podzimní premiéry závodu 
v rally sprintu, měl velmi pozitiv-
ní odezvu. Proto jsme se rozhodli 
vyčlenit mu samostatný termín, 
a rozšířit tak nabídku našich ak-
tivit,“ vysvětlila Raková.

O ZÁVODU
Závod se uskuteční v  sobo-

tu 7. května na malém okruhu 

v  areálu polygonu, první auta 
vyjedou na trať úderem poled-
ne. Asfaltová dráha s celkem 45 
brankami je dlouhá 1,7 kilome-
tru. Počet účastníků je z organi-
začních důvodů omezen na 100. 
„Každý soutěžící absolvuje tři až 
pět jízd, jejich počet určí sportov-
ní komisař po technické přejímce. 
Vítězem závodu se stává jezdec 
s nejnižším součtem časů a pena-
lizací z vypsaných jízd,“ doplnila 
Raková. 

AUTOMOTOKLUB
Mostecký automotoklub 

s  autodromem velmi úzce spo-
lupracují. Vstup do klubu ne-
obnáší žádný fi nanční vklad či 
poplatky, členství naopak zaru-
čuje různé výhody a slevy. Jed-
nou z nich je Bronzové členství, 
které zahrnuje bezplatný vstup 
na vybrané akce a závody; pat-
náctiprocentní slevu na kurzy 
bezpečné jízdy na polygonu 
či patnáctiprocentní slevu na 
vstupenky evropského šampio-
nátu tahačů Czech Truck Prix. 
Nové akce a slevy klub postupně 
zveřejňuje na stránkách www.
automotoklub-most a www.au-
todrom-most.cz.  (red)

Na autodromu bude závod ve slalomu

(Dokončení ze strany 1)
Kromě diskuse o sociálním 

bydlení se debata točila také 
kolem obecně závazné vyhláš-
ky o zákazu vysedávání na sta-
vebních prvcích. Některá města 
a obce ji zavedly kvůli problé-
mům s nepřizpůsobivými a mají 
s ní jen dobré zkušenosti. Mezi 
nimi i město Most. Ombuds-
manka ale vyhlášku považuje 
za protiústavní, a proto dala 
podnět k Ústavnímu soudu. Ten 
by měl rozhodnout, zda tyto vy-
hlášky omezují svobodu a práva 
obyvatel, či nikoliv. Případné-
ho zrušení se ale samosprávy 
obávají a jejich zástupci to dali 
při debatě jasně znát. „Vyhláška 
platí v  Litvínově od roku 2008. 
Byla přijata z  dlouholetých 
zkušeností, kdy lidé v  teplých 
měsících seděli na květnících, 
zídkách a vchodových schodech 
k  domům a nájemníci, kteří se 
vraceli domů z  práce nebo odji-
nud, museli tyto nepřizpůsobivé 
žádat, aby jim uvolnili prostor, 
aby mohli nerušeně jít do svých 
bytů. Docházelo k  velkým kon-
fl iktům…Vyhláškou došlo ke 
zklidnění, k pořádku a konfl ikty 
skončily. Do doby, než jste vy-
hlášku napadla… Tato vyhláška 
je ve prospěch většiny slušných 
lidí, kteří chtějí, aby byl v Janově 
pořádek, a nikoliv menšiny, která 
je na druhé straně a stěžuje si,“ 

konstatovala litvínovská mís-
tostarostka Erika Sedláčková. 
Mimo jiné zdůraznila, že pokud 
vyhláška přestane platit, policie 
ztratí účinný nástroj. „Problémy 
začnou nanovo,“ varovala Erika 
Sedláčková. Veřejná ochrán-
kyně práv má však  jiný názor. 
„Situace, kterou popisujete, je 
velmi smutná. Je ale možné pou-
žít jiný nástroj, protože se to týká 
jiných přestupků. Jistě by bylo 
dobré, kdyby se podařilo lidi dát 
za jeden stůl a pobavit se s nimi 
o tom. Pokusit se vydefi novat tu 
nejobyčejnější normu,“ namítala 
Anna Šabatová a ještě podotk-
la: „Ještě lepší by bylo, kdyby na 
těchto veřejných prostranstvích 
a trávnících mohly být například 
zahradní stolky nebo dostatek la-
viček, aby nemuseli sedět tito lidé 
na schodech. Mně to přijde po-

dle zdravého rozumu…“ Za své 
„rady“ si ale vysloužila ostrou 
kritiku od přítomných.  „Když 
chtějí sedět venku, ať si koupí 
zahrádku a jdou si sednout na 
zahrádku. Nemůžeme všichni 
sedět před paneláky a obtěžo-
vat tím ostatní lidi,“ ohradila se 
proti návrhu ombudsmanky 
litvínovská zastupitelka Hana 
Žihlová. Ombudsmanka ale 
trvala na svém: „Vždyť je to ve-
řejný prostor. Sedět není škod-

livá činnost.“ Hana Žihlová se 
ale nenechala odbýt: „Tito lidé 
tam ale popíjejí alkohol, kouří, 
fetují, a dokonce souloží…“  Na 
dotaz, jaký jiný nástroj by tedy 

obce měly namísto zmiňované 
„protivysedávací“ vyhlášky vyu-
žít, ale ochránkyně práv poradit 
rozhorleným občanům neumě-

la. „Není možné, aby u každého 
domu se šesti vchody stál od rána 
do večera strážník a čekal na to, 
až takové věci nastanou…“ rea-
govala Erika Sedláčková.  (sol) 

„Dejte ven židle a stolky, 
sezení není škodlivé!“

„Mluvíme o lidech, 
na které neplatí nic ji-
ného než tato vyhláška. 
Nemluvte nám do toho, 
co jsme si tady vybudo-
vali. Starejte se o to, 
ať máme stejná práva, 
jaká si vymohou naši 
nepřizpůsobiví, kteří 
se umějí přizpůsobit 
úplně všemu...“ (obča-
né v debatě s ombuds-
mankou)

Anna Šabatová.Anna Šabatová.
Protivysedávací vyhlášku obhajovala Protivysedávací vyhlášku obhajovala 
litvínovská zastupitelka Hana Žihlová litvínovská zastupitelka Hana Žihlová 
(vpravo) a místostarostka Erika Sedláčková.(vpravo) a místostarostka Erika Sedláčková.

Občané, kteří přišli Občané, kteří přišli 
diskutovat s ochránkyní diskutovat s ochránkyní 

práv, zaplnili sál.práv, zaplnili sál.
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LITVÍNOV – Hmyz je v Litvínově 
vítán. Dokonce tu bude mít svůj 
vlastní hotel. Plánuje ho vybu-
dovat Schola Humanitas v rámci 
Programu pro rozvoj eko-agro 
oblastí v Ústeckém kraji.

Na výstavbě hotelu začne 
škola pracovat už v květnu, aby 
v  říjnu měl hmyz hotel připra-
vený. Bydlení pro hmyz vyjde 
na 162 tisíc korun. Škola ale 
žádá o dotaci a zaplatit by tak 
měla za hmyzí pohodlí jen 33 
tisíc korun. Za to se ale dosta-
ne studentům skvělý studijní 
materiál. Interaktivní hmyzí 
centrum, jak se hmyzí hotel 
ve skutečnosti jmenuje, bude 
opatřeno pozorovatelnami, in-
formativními tabulemi, didak-
tickými hracími prvky a další-

mi biotopy bezobratlých, které 
představují ideální a komplexní 
nástroj pro praktickou aktivní 
výuku entomologických témat 
s lektorem pro třídní kolekti-
vy ze širokého okolí. „Záměr 
vychází z dlouholeté poptávky 
školních zařízení po ekologic-
kých výukových programech za-
měřených velmi často na hmyz. 
Výjimečností hotelu a celého 
hmyzího centra bude jeho inter-
aktivnost a názornost. Hmyzí 
hotel bude možné díky instalaci 
dodatkových výukových prvků, 
sbírek a kukátek navštěvovat 
celoročně, tedy i přes zimní ob-
dobí,“ opsal projekt ředitel ško-
ly Ladislav Turbák. Spoluúčast 
bude hrazena z rezervního fon-
du školy.  (pur)

LITVÍNOV – K zápisu do prvních 
tříd přišlo v  Litvínově 379 dětí. 
Je to o čtrnáct dětí méně, než 
v  loňském roce. Nejvíce dětí se 
hlásí na školu s  rozšířenou vý-
ukou jazyků. Tam by rádo vidělo 
své dítě 97 rodin. Škola tak bude 
mít tři první třídy. Do Janova se 
přihlásilo o třicet dětí méně. 

Pro všechny litvínovské zá-
kladní školy byl opět vyhlášen 
jednotný termín zápisu do 1. 
tříd pro školní rok 2016/2017, 
a to na středu 3. února a na 
čtvrtek 4. února. Z údajů evi-
dence obyvatel vyplynulo, že 
k zápisu mělo dorazit 276 dětí 
narozených v rozmezí od 1. 
září. 2009 do 31. srpna. 2010. 
„Dále se mělo dostavit 94 dětí 
s odloženým začátkem povinné 
školní docházky pro školní rok 
2015/2016, z toho 18 z jiných 

obcí. Děti, které se k zápisu nedo-
stavily, dohledá oddělení sociálně 
právní ochrany dětí městského 
úřadu ve spolupráci se základ-
ními školami. Ředitelé škol mají 
povinnost hlásit, když se k  zá-
pisu dostaví dítě z  jiné obce,“ 
uvedla Petra Reifová z  odboru 
školství. Do litvínovských škol 
se v letošním roce přihlásilo 82 
dětí z okolních obcí. Největší zá-
jem mají o školy u sousedů děti 
z Lomu. Těch přišlo k zápisu 27. 
Z  Horního Jiřetína se do litví-
novských škol zapsalo 5 dětí. 
Podle Petry Reifové je zejména 
kapacita jazykové školy naplně-
na. „Školy mají povinnost nejpr-
ve přijmout děti ze svého obvodu, 
ze svého města. Teprve pak na 
volná místa mohou přijmout děti 
z okolních měst,“ doplnila Petra 
Reifová.  (pur)

LITVÍNOV – Nejhorším místem pro podnikání v celém Ústeckém kra-
ji je Litvínov. Vyplynulo to ze srovnávacího testu Města pro byznys, 
do kterého byly zařazeny všechny pověřené obce. Poslední příčku si 
drží Litvínov už několik let. 

Města a obce se vyhodnocují 
na základě 34 kritérií rozděle-
ných do 2 oblastí. Hodnotí se 
podnikatelské prostředí, kon-
krétně například cena bytů, 
vzdálenost k  dálnici, nezaměst-
nanost, počet učňů a středo-
školských studentů v odborném 
vzdělání, ale také míra znečištění 
ovzduší. Druhým kritériem je 
přístup veřejné správy. Tady se 

hodnotí například daň z  nemo-
vitosti pro podnikatele, cena za 
stánek či předzahrádku, úřední 
hodiny městského úřadu či pod-
pora webových stránek. Nejlep-
ším místem pro podnikání v kra-
ji je Varnsdorf. Stříbrnou příčku 
obsadil Chomutov a bronz Ústí 
nad Labem. „Samozřejmě nás 
to netěší. Podnikatelské prostře-
dí jsme podporovali maximálně. 

Je to spojená nádoba s  tím, jak 
k  regionu dlouhodobě přistupuje 
vláda. Celé roky žila republika 
na úkor našeho regionu, teď ale 
žádná pomoc nepřichází. Region 
byl dlouhodobě zatížený těžbou 
a průmyslem. Měla dorazit pod-
pora malého a středního pod-
nikání, ale nestalo se to. Teprve 
v  posledním roce vnímám, že 
vláda začala naslouchat našim 
problémům a požadavkům,“ ko-
mentovala nelichotivý výsledek 
starostka Litvínova Kamila Blá-
hová. Prozradila, jakým způso-
bem hodlá město podnikatelské 

prostředí podpořit. „Chystáme 
projekty, které by mohly přivést do 
Litvínova turisty. A tím samozřej-
mě podpořit místní podnikatele. 
Doufám například, že se nám po-
daří přemístit unikátní Sýkorovu 
plastiku z chodníku ve Studentské 
ulici na důstojnější místo. Právě 
Sýkorova díla by mohla do Litví-
nova turisty přilákat. Pracujeme 
na oživení zámku Valdštejnů. 
Připravujeme také architektonic-
kou soutěž na rekonstrukci ná-
městí. Děláme to proto, aby lidé 
chtěli přicházet do centra města,“ 
řekla starostka.  (pur)

Město nepřeje podnikatelům

Největší zájem je 
v Litvínově o jazykovku

Chystá se hmyzí hotel

Nejhorší místo pro byznys: Co by nelichotivý výsledek testu mohlo změnit?

Martin Klika, radní Ústec-
kého kraje, zastupitel Litvíno-
va

Město by mělo podnikatelům 
více vycházet vstříc, změnit svůj 
přístup a co nejvíce jim usnad-
ňovat život. Udržet byznys 
v  regionu s  dlouhodobě nej-
větší nezaměstnaností a s  ma-
lou kupní silou je samo o sobě 
velmi náročně. Proto je pomoc 
města nutná. Dobrým příkla-
dem z  Teplic je zřízení jednot-
ného kontaktního místa, kde by 
mohl občan i podnikatel vyřídit 
všechny své záležitosti týkající 
se města. Tedy zaplatit všechny 
poplatky, využít služby Czech 
Pointu, ale také získat informa-
ce a rady například o možných 
dotačních titulech pro podni-
katele, kontakty na Úřad práce 
ČR, případně přímo základní 
informace o aktualitách z Úřadu 
práce. Městský úřad by měl být 
také pro podnikatele i občany 
otevřen každý den. Zaměřit by 
se mělo vedení města na ožive-
ní centra Litvínova. Pustit sem 
dopravu před místní provozov-
ny. Příkladem pro Litvínov by 
mohlo být město Dubí, které 
se obrovsky v posledních letech 
zvedlo a začíná být živé a aktiv-
ní. Samozřejmě také díky aktiv-
ním a prosperujícím podnikate-
lům, kteří mají podporu města. 

Helena Matiková, podnika-
telka, majitelka nemovitostí 
na náměstí Míru

Když jsme kupovali po roce 
1990 domy na náměstí od měs-
ta a začínali s podnikáním, bylo 
centrum Litvínova živé. Pozdě-
ji se z náměstí a přilehlých ulic 
stala pěší zóna, aniž by se někdo 
ohlížel na potřeby podnikatelů 
či s nimi tento krok konzultoval. 
Dnes je po sedmnácté hodině 
náměstí zcela prázdné. Vjezd do 
našich ulic je zakázán. Zákazní-
ci si nemohou přijet autem pro 
větší nákupy. Na náměstí přibý-
vá prázdných obchodů. Případ-
né zájemce o pronájem zajímá 
především dopravní obslužnost 
a možnost parkování. S  vede-
ním města jsme na toto téma 
několikrát diskutovali. Zatím je 
to marné. Naše podnikání sko-
mírá, protože nás město nepod-
poruje. Spíše naše snahy udržet 
v  centru Litvínova život a fun-
gující obchody potlačuje. Vidím 
jedinou možnost, jak podpořit 
podnikání v  centru Litvínova. 
Pustit sem dopravu, jako je to 
v jiných městech. 

Rudolf Jung, předseda OHK 
Most

Z této zprávy rozhodně ne-
mám radost a ani pocit uspoko-
jení, i když jsem před léty říkal, 
že to tak musí dopadnout. Pod-
mínky pro  podnikání obecně 
vytváří politické reprezentace 
a vzhledem k tomu, že politic-
ké vedení   litvínovské radnice 
mělo za posledních několik let 
jediné mediální a bohužel i věc-
né  téma, kterým byly tzv. a nám 

všem známé  „limity“, pak  je asi 
někde tady ten zakopaný pes. I   
když různé hodnotící akce a žeb-
říčky rozhodně nepřeceňuji, pak 
v tomto případě poslední příčka 
Litvínova je bohužel i v souladu 
s mým poznáním. Možná rozu-
mím tomu, že téma limitů a vše 
co s tím souvisí je dostatečně 
veliké téma, které   při  zásobo-
vání  různými pseudoargumen-

ty dodávanými   zvnějška kdoví 
odkud přinese volební úspěch 
a vyvodí navenek  iluzi  budoucí 
profesionality vedení města, ale   
pro jeho skutečnou   prosperi-
tu a bezpečnost   je to žalostně 
málo. Po éře úspěšného „staros-
ty Voláka“, město Litvínov pře-
rušilo styky ze všemi relevant-
ními   uskupeními, které   mají 
snahu   o společné zajišťování 
prosperity regionu. Možná  není 
až tak známo, ale byla ukončena 
smlouva   o spolupráci s OHK   
Most, město vystoupilo s HSRM 
a Euroregionu. Nechci tímto 
dělat reklamu panu Volákovi, 
ostatně nebyl  ve vedení radnice 
sám, ale za jeho působení jsme 
se společně snažili  hledat cesty 
k rozvoji i podnikatelského pro-
středí a věřte , že jsme se  navzá-
jem nešetřili, ale chceme-li se 
dopracovat k užitečnému a re-
alizovatelnému výsledku, tak to 
má v podstatě i být. Netvrdím, 
že   ve vedení radnice musí být 
profesionálové na hospodář-
skou politiku, ale minimálně 
poučení ano. O to víc je pak tře-
ba  pokory, vzájemného pocho-
pení, úcty a  ochoty ke komuni-
kaci a racionální spolupráci. To 
platí zejména v našem regionu, 
který  má hospodářské  problé-

my ke společnému  řešení ať už 
s limity, nebo  i bez nich. Je ne-
moudré a neprozíravé   s rádoby 
enviromentální vizí likvidovat 
nejefektivnější sektor regionál-
ního hospodářství, v tomto pří-
padě energetiku,   který s sebou 
nese subdodávkový  a slušný 
mzdový potenciál i pro rozvoj 
malého a středního podnikání, 
o kterém je také řeč. A pokud se 

vedení radnice nepodaří přivést  
s podporou státu ani investory 
k eliminaci propadů podnika-
telských příležitostí z nesmyslně  
tlumené energetiky a navazují-
cích oborů a přičteme-li stáva-
jící potíže v sociální oblasti, se 
kterými zápasí celý okres, pak 
se logický výsledek musí dosta-
vit a bohužel se dostavil. A tipy 
a rady na zlepšení stavu pro  stá-
vající a argumentům nenaslou-
chající vedení radnice? Něco 
víme a známe, ale v krátkosti 
tohoto článku zde s omluvou ke 
zveřejnění žádné „hraběcí rady 
a tipy“ nedám. Jednak něco vy-
plývá z mého pohledu zpět,   za 
druhé  je to pro stávající vedení 
radnice asi zbytečné a za tře-
tí   to opravdu není jednoduché 
a černobílé.  Ale je to především 
věc občanů, resp. voličů   Litví-
nova. Je to jejich   město, jejich 
prosperita, jejich ekonomická 
budoucnost. Cesta do chudoby 
a zapomnění   bývá rychlá, zpět 
je to  pomalejší a všestranně ná-
ročnější proces. 

Gabriela Nekolová, předsed-
kyně Hospodářské a sociální 
rady Ústeckého kraje 

Litvínov vystoupil z  Hospo-
dářské a sociální rady Mostecka 
a tím se izoluje i od podpory ce-

lokrajské Hospodářské a sociál-
ní rady ÚK a od ekonomického 
dění v  regionu. Město samot-
né má jen málo možností bez 
spolupráce regionálních aktérů 
v ekonomické a sociální oblasti 
změnit nepříznivé prostředí pro 
byznys, na které poukazuje ne-
jen srovnávací test, ale také sami 
ponikatelé. Šancí pro ekono-
mický rozvoj celé oblasti je také 

zkapacitnění komunikace mezi 
Mostem a Litvínovem, které se 
Hospodářské a sociálně radě 
Ústeckého kraje nakonec poda-
řilo prosadit. Dopravní obsluž-
nost je jedním z  hodnotících 
měřítek pro úroveň podnika-
telského prostředí a pro ekono-
mický rozvoj regionu nezbyt-
ností. Stejně důležitá je ale také 
vzájemná spolupráce veřejného 
sektoru a fi rem ve všech oblas-
tech a ochota řešit problémy 
společně.

Helena Zemánková Týřová, 
jednatelka společnosti Japek

Za mě jsou v Litvínově pří-
liš vysoké daně z nemovitostí, 
které zatěžují obyvatele i pod-
nikatele a neodpovídají eko-
nomické situaci a výkonnosti 
Litvínova. Atraktivitu by jejich 
snížení určitě zvýšilo a prospělo 
by investicím do nemovitostí. 
Dále mám už mnoho let pocit, 
že podnikatelé a zaměstnavatelé 
nejsou pro „radnici“ partnery. 
Není systematická spolupráce 
a ani nepociťuji zájem o situaci 
podnikatelů a snahu jim vyjít 
vstříc. Příkladem je stav prů-
jezdnosti v Kostelní ulici, který 
místní podnikatele velmi trápí. 
Město nekomunikuje ani s Hos-
podářskou komorou. (pur)

Na podnikatelské prostředí si stěžují Na podnikatelské prostředí si stěžují 
zejména obchodníci z centra Litvínova.zejména obchodníci z centra Litvínova.

MOSTECKO - Ministryně práce 
a sociálních věcí Michaela Mark-
sová v médiích sdělila, že by 
měly být učiněny takové legis-
lativní kroky, které by umožnily, 
aby se bydlící v  domech vyjad-
řovali k  tomu, kdo bude bydlet 
v bytě vedle nich. Největší mos-
tecké bytové družstvo její návrh 
vítá.

„Tento návrh jsme jako Sta-
vební bytové družstvo Krušno-
hor  poprvé vyslovili v  Mostecké 
výzvě (soubor nutných legisla-
tivních kroků pro zlepšení byd-
lení ve vyloučených lokalitách). 
Mostecká výzva byla poprvé 
předána ministryni Džamile 
Stehlíkové v  roce 2008 po prv-
ním velkém incidentu mezi poli-
cií a občany v Litvínově-Janově. 
Potom jsme Mosteckou výzvu 
předávali dalším a dalším poli-
tikům – Kocábovi, Čunkovi atd., 
ale nikdo z nich nenašel odvahu 

si návrh legislativních změn ani 
přečíst, natož jej začít prosazo-
vat,“ uvedl ředitel SBD Kruš-
nohor František Ryba a dodal: 
„Jsme velmi rádi, že ministryně 
Marksová tuto odvahu našla. 
A vyjadřujeme jí tímto naši pl-
nou podporu.“ SBD Krušnohor 
ministryni nabádá, aby se ne-
nechala zastrašit výroky lidí, 
kteří hájí zájmy majitelů bytů, 
které mají hodnotu několika 
milionů korun. „Jak mají žít 
lidé ve stobytovém domě, kde 
hodnota bytu nepřevýší 200 ti-
síc korun a nastěhují se k  nim 
dvě či tři nepřizpůsobivé rodi-
ny a doslova zdevastují bydlení 
všem ostatním v  domě. Těmto 
lidem je zapotřebí pomoci a ná-
vrh ministryně Marksové, aby se 
bydlící vyjadřovali k  tomu, kdo 
vedle nich bude bydlet, je tím 
správným krokem,“ míní ředitel 
Ryba.  (red)

Krušnohor vítá 
názor ministryně
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Soutěž o vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové
Jmenujte 3 fi lmy, kde si zahrála Helena Vondráčková

Odpovědi zasílejte na 737 261 941 nebo inzerce@homerlive.cz - uzávěrka 15. 3. 2016

MOST - Jedno z premiérových promítání amatérského fi lmu Prach 
a broky proběhne v  Městském divadle v  Mostě na Malé scéně 12. 
března v 18 hodin. 

Záhoř. Vilém. Rumcajs. 
Lotrando. Jánošík. Grázl. 
Ronja. Banda legendárních 
loupežníků konečně ožívá 
bok po boku na filmovém 
plátně! Amatérská skupina 
Rosenthal přináší drsnou 
pohádku o tom, co všechno 
z krvavé loupežnické historie 
nám bylo zatajeno. Už teď lze 

tušit, že s knížepánem z Jičína 
to nedopadne dobře...

Prach a broky je amatérský 
fi lm, který vznikl díky crowdun-
dingové kampani na Startovači. 
Film vypráví příběh loupežnické 
bandy, která je složena ze sedmi 
jedinečných hrdinů, největších 
českých (a slovenských a švéd-
ských) lotrů. Pohádkové posta-

vy se předvedou v jejich pravém 
světle - drsné, kruté a nelítostné. 
Bude to fi lm plný boje, úkladů 
a loupežnické romantiky, záro-
veň ale i humoru a nadsázky. 
Zkrátka taková “pohádka pro 
dospělé”. Film Prach a broky 
natočil spolek Rosenthal ve spo-
lupráci s řadou externích dob-
rovolníků. V  jedné z  hlavních 
rolí se představí Jakub Koudela, 
člen činohry Městského divadla 
Most. Součástí promítání bude 
i beseda s tvůrci.  (nov)

MOSTECKO – Ministra dopravy Dana Ťoka hodlá přimět k  dalším 
krokům k výstavbě čtyřproudové komunikace mezi Mostem a Lit-
vínovem předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně vládního zmocněnce 
Gabriela Nekolová. 

S ministrem se plánuje setkat 
a přesvědčit ho, aby čtyřprou-
dovku vrátil do seznamu pri-
oritních staveb. Právě ministr 
dopravy komunikaci mezi Lit-
vínovem a Mostem před časem 
ze seznamu prioritních staveb 
vyřadil. Nyní má Gabriela Ne-
kolová v  ruce pádný argument, 
kterým může ministra dopra-
vy k  dalším krokům přimět. Je 
jím usnesení Bezpečnostní rady 
státu, které potřebnost čtyř-
proudové komunikace uznalo. 
„Ministr dopravy stavbu dlouho 
odmítal s poukazem na fi nanční 

náročnost, a dokonce ji vyřadil ze 
seznamu prioritních staveb. Te-
prve Bezpečnostní rada státu na 
kladné doporučení ministerstva 
průmyslu a obchodu rozhodla 
o důležitosti čtyrproudové komu-
nikace pro bezpečnost v  regionu 
a jeho další ekonomický rozvoj. 
Ministerstvu dopravy na základě 
usnesení Bezpečnostní rady státu 
nabízím součinnost Hospodářské 
a sociální rady Ústeckého kraje 
při přípravách a realizaci této 
stavby,“ uvedla Gabriela Neko-
lová. S ministrem chce dále dis-
kutovat o splavnosti Labe. (pur)

Prach a broky v divadle

Čtyřproudovka je 
zase o krok blíž

Splavnost Labe a čtyř-
proudovka jsou pro region 
důležité 

Rozvoj dopravní infra-
struktury vnímá zástup-
kyně vládního zmocněnce 
i Hospodářská a sociální 
rada Ústeckého kraje jako 
podmínku pro další ekono-
mický rozvoj území. „Ce-
ním si snahy ministerstva 
dopravy o urychlené dokon-
čení a modernizaci hlavních 
dálničních tahů. Pro rozvoj 
regionu je aktuální i napo-
jení Ústeckého a Karlovar-
ského kraje na železniční síť 
a zachování funkční vodní 
dopravy na Labi,“ uvádí Ga-
briela Nekolová. „Ministr 
Dan Ťok doporučil zahájení 
útlumového programu vodní 
dopravy do doby dostavby 
jezů na Labi. To je také jedno 
z  hlavních témat, o kterém 
hodlám s ministrem Danem 
Ťokem diskutovat,“ doplnila 
Gabriela Nekolová. Silnice mezi Mostem a Litvínovem Silnice mezi Mostem a Litvínovem 

by měla mít konečně čtyři proudy.by měla mít konečně čtyři proudy.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

LITVÍNOV – Rada Ústeckého kra-
je minulý týden zasedala v zám-
ku Valdštejnů, kde nově sídlí 
Destinační agentura Krušné 
hory. Kromě běžného progra-
mu jednání rady se stihli radní 
seznámit s  činností destinační 
agentury, novinkami z Domova 
sociálních služeb Janov, setkat 
se starostkou města Kamilou 
Bláhovou, prohlédnout si jako 
první výstavu Krásy Krušných 
hor i projít zámek Valdštejnů. 

Samotné jednání netrvalo 
příliš dlouho. Část svého času 

vyčleněného na výjezdní za-
sedání proto radní věnovali 
prohlídce zámku Valdštejnů. 
„V zámku jsou velmi zajímavé 
netradiční expozice, které určitě 
stojí za vidění,“ chválil zámek 
po prohlídce hejtman Oldřich 
Bubeníček. Pohoštění pro rad-
ní připravili klienti Domova 
sociálních služeb Janov ve své 
terapeutické dílně. Radní si 
také prohlédli připravovanou 
výstavu Krásy Krušných hor, 
jejíž vernisáž je naplánována 
na zahájení turistické sezóny 

14. května v areálu Lesná. Foto-
grafi e, které zobrazují přírodu 
Krušných hor, pořídili fotogra-
fové amatéři při svých toulkách 
horami. „Jsou to krásné pohledy 
na přírodu, kterou nabízí Kruš-
né hory. Věřím, že řada turistů 
se nechá těmito fotografi emi 
přesvědčit k  návštěvě Krušných 
hor. A rozhodně nebude lito-
vat,“ komentoval výstavu radní 
pro cestovní ruch Jan Szanto. 
Radní si rovněž prohlédli nové 
Informační turistické centrum, 

které od ledna v  zámku Vald-
štejnů provozuje Destinační 
agentura Krušné hory, jejímž 
zakládajícím členem je právě 
Ústecký kraj. Zavítali také do 
sousedního areálu litvínovské 
Sokolovny. Tady se zajímali 
především o propojení spor-
toviště v  Sokolovně s  činností 
litvínovského gymnázia a pro-
vozem nového víceúčelového 
hřiště u gymnázia. Hřiště bylo 
postaveno díky investici Ústec-
kého kraje.  (pur)

Krajští radní zasedali na zámku

Ústecký kraj 
má partnery až 
v daleké Číně

Krajští zastupitelé vzali na 
vědomí zprávu o zahraničním 
partnerství Ústeckého kraje. 
V  loňském roce Ústecký kraj 
spolupracoval se Svobodným 
státem Sasko, s Žilinským sa-
mosprávným krajem, se Sloven-
skou republikou, s autonomní 
oblastí Vojvodina, s Republikou 
srbskou. Dále s Polskou repub-
likou a s Mogilevskou oblastí 
a Běloruskou republikou. Nej-
vzdálenější oblastí, se kterou 
Ústecký kraj spolupracuje, je 
čínská provincie Anhui a Čín-
ská lidová republika. 

Zastupitelé 
rozdělovali dotace

Na projekt 52. ročníku Hu-
debního festivalu L. van Beetho-
vena schválili zastupitelé pro Se-
veročeskou fi lharmonii Teplice 
dotaci 300 tisíc korun. Okresní 
agrární komora Most dostala od 
Ústeckého kraje 750 tisíc korun 
na projekt Regionální potravina 
Ústeckého kraje a potravinář-
ský výrobek Ústeckého kraje. 
Zahradu Čech podpořili zastu-
pitelé částkou 500 tisíc korun. 
Na IX. Krajské dožínky Ústec-
kého kraje poslali zastupitelé 
500 tisíc korun. Stejnou částku 
schválili pro Autodrom Most na 
projekt Czech Truck Prix 2016. 
Rada Ústeckého kraje na svém 
zasedání již před konáním za-
stupitelstva schválila podporu 
nejvýznamnějších akcí Ústecké-
ho kraje, tak zvaného krajského 
rodinného stříbra.  Dotaci tak 
dostanou Památník Terezín 200 
tisíc korun na projekt Terezín-
ská tryzna 2016 na Národním 
hřbitově před Malou pevností, 
Cyklistický klub Slavoj Terezín 
200 tisíc korun na Závod míru 
juniorů 2016. Dále radní do 
rodinného stříbra zařadili Klub 
cyklistiky Krásná Lípa, z.s. pro-
jekt Tour de Feminin – O cenu 
Českého Švýcarska, Zámek 
Klášterec nad Ohří projekt Kláš-
terecké hudební prameny a me-
zinárodní mistrovské houslové 
kurzy 2016, Mezinárodní hu-

dební festival Česká Kamenice 
– Děčín 2016, Žatecká Dočesná 
2016, Josefínské slavnosti 2016,  
VIII. Mezinárodní folklorní fes-
tival Krásná Lípa a Mezinárodní 
hudební festival Lipa Musica. 

Kraj vyhlásil 
dotační program 
pro hasiče

Krajští radní schválili dotační 
program na podporu nové tech-
niky, výstavby požárních zbroj-
nic pro jednotky SDH a podpo-
ru spolků a veřejně prospěšných 
organizací působících na poli 
požární ochrany, ochrany oby-
vatelstva a ostatních složek IZS. 
Od ministerstva vnitra obdržely 
v rámci Ústeckého kraje v  roce 
2016 dotaci na nové cisterny 
obce Postoloprty, Podbořany, 
Vroutek a Chlumec v celkové 
výši 10 mil. Kč. Tyto fi nanč-
ní prostředky pokrývají pouze 
část celé realizované akce. Dal-
ší fi nance musejí dodat obce 
ze svých zdrojů. „Problémem 
v akceschopnosti jednotek SDH 
obcí zůstává i nadále převláda-
jící špatný stav mobilní techniky. 
Stávající zásahová výjezdová 
hasičská technika na obcích je 
v mnoha případech i více jak 20 
let stará. Ke zlepšení této situace 
nepřispívá v posledních letech 
stagnace výše státní neinvestiční 
dotace. O to důležitější roli hrají 
dotace a dary, které obcím po-
skytuje Ústecký kraj. Vzhledem 
k potřebnému objemu fi nančních 
prostředků se však jedná o částku 
nedostačující, byť s významným 
motivačním aspektem. I přes tyto 
skutečnosti lze konstatovat, že 
pomoc jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů při zdolávání požárů 
a řešení ostatních mimořádných 
událostí je pro jednotky HZS 
kraje stále nepostradatelná, a to 
zejména v případě rozsáhlých 
mimořádných událostí,“ uvedl 
ve zprávě zastupitelům vedou-
cí kanceláře hejtmana Luboš 
Trojna. Na dotační program je 
v rozpočtu vyčleněna částka 5,5 
mil. Kč. V závislosti na rozděle-
ní výsledku hospodaření kraje 
za rok 2015 se předpokládá její 
navýšení až na částku 11 mil. 
Kč.  (pur)

z krajského zastupitelstva Infocentrum Destinační agentury Infocentrum Destinační agentury 
Krušné hory si prohlédli radní Krušné hory si prohlédli radní 

Martin Klika a Jan Szanto.Martin Klika a Jan Szanto.

Radní v čele s hejtmanem Oldřichem Radní v čele s hejtmanem Oldřichem 
Bubeníčkem prošli zámecké expozice.Bubeníčkem prošli zámecké expozice.

Vedoucí kanceláře hejtmana Luboš Vedoucí kanceláře hejtmana Luboš 
Trojna viděl jako jeden z prvních část Trojna viděl jako jeden z prvních část 

výstavy Krásy Krušných hor.výstavy Krásy Krušných hor.
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MEZIBOŘÍ - Práci policistů Policejní stanice Meziboří ocenil staros-
ta města Petr Červenka. Pozval všech deset policistů i s velitelkou 
Miluší Mojžíšovou na neformální debatu, během které vyzdvihl po-
řádek ve městě. 

„Jsem velmi rád, že je státní 
policie v Meziboří. Policie s měs-
tem komunikuje, na všechny naše 
problémy aktuálně reaguje. Jsem 
s prací policistů spokojen a velmi 
si jí vážím,“ uvedl během setkání 
Petr Červenka. Policistům jako 
drobný dar věnoval hrneček 
a psací potřeby. Kolektiv poli-
cejní stanice představila velitelka 

Miluše Mojžíšová. „Lidé málo 
vnímají, co všechno policisté dě-
lají pro pořádek ve městě a pro 
jejich bezpečnost. Na Meziboří je 
skvělý kolektiv, který odvádí dob-
rou práci,“ pochválila své podří-
zené velitelka. Velitel Obvodní-
ho oddělení Policie ČR Jindřich 
Kusý poděkoval městu za spolu-
práci a za vybavení, které Mezi-

boří v  loňském roce Policii ČR 
zapůjčilo. Jedná se o zádržný 
systém, tzv. botičky a dalekohled 
pro noční vidění. S policisty pak 
starosta diskutoval o nevětších 
problémech, které musí opako-
vaně řešit. Mezi ně patří parko-
vání na nevyznačených místech, 
rozjíždění městské zeleně, neu-
klizené psí exkrementy.

Mezibořští policisté zavítali 
rovněž mezi seniory do jejich 
klubu. Důchodce seznámili 
s bezpečnostní situací na území 
jejich města. Hovořili o tom, jak 

se mají starší osoby chránit před 
okradením a podvodným jedná-
ním. S občany mluvila velitelka 
i o bezpečnosti v silničním pro-
vozu, zdůraznila potřebu nošení 
refl exních prvků za snížené vi-
ditelnosti. Informovala je také 
o novém tržním řádu, kterým se 
v  Meziboří zakazuje podomní 
prodej. Jeho smyslem je přede-
vším chránit seniory. V závěru 
setkání předala přítomným letá-
ky a brožury s cennými radami, 
samolepky na dveře a refl exní 
pásky.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní nechala zrekonstruovat chirur-
gické oddělení teplické nemocnice. Na chirurgii jsou pacienti po 
operacích, jejichž momentální mobilita je omezená. Staré, barié-
rové a úzké sociálky už nevyhovovaly. Zásadním zlepšením prošlo 
i oddělení ambulantních pacientů od lůžkové části. 

Stanice II. a III. Chirurgické-
ho oddělení Krajské zdravotní, 
a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. 
prošly v minulých týdnech dílčí 
rekonstrukcí v hodnotě 1,9 mi-
lionu Kč. Zásadních změn do-
znaly po zhruba čtyřiceti letech 
prostory sociálních zařízeních, 
které jsou celkově zmodernizo-
vané, nově bezbariérové a spl-
ňují současné hygienické normy. 
Další výraznou změnou je uspo-
řádání prostor oddělení, kdy 
ambulantní pacienti již nemusí 
při cestě na vyšetření projít lůž-
kovou částí. „Krajská zdravotní 
v roce 2016 pokračuje v cestě, kte-
rou projektově započala v před-
minulém a realizačně v minulém 
roce, kdy v rámci celé společnosti 
došlo k významným rekonstruk-

cím ve všech pěti nemocnicích. 
V teplické nemocnici se jednalo 
o celkovou rekonstrukci am-

bulantního pavilonu,“ zmínil 
předseda představenstva Krajské 
zdravotní a.s. Jiří Novák, který 
se na nové prostory ještě s  dal-
šími zástupci Krajské zdravotní 
přijel podívat. Součástí oprav 
teplické nemocnice bude také 
zásadní revitalizace prostranství 
před objektem polikliniky, kde 

by se mělo zlepšit parkování. 
„Na akci, kterou bychom chtěli 
realizovat v tomto roce, se bude 
fi nančně podílet 4 miliony korun 
město Teplice,“ uvedl dále Jiří 
Novák. S revitalizací vnějšího 
prostranství a zlepšení parková-
ní se počítá v příštím roce také 
u mostecké nemocnice, kterou 
Krajská zdravotní a.s. zařadi-
la mezi své priority. Vylepšení 
služeb a prostředí se plánuje ale 
i v dalších nemocnicích Krajské 
zdravotní. „Kromě velkých akcí, 
jakou byla např. rozsáhlá rekon-
strukce a zateplení pavilonů mos-
tecké nemocnice nebo ukončení 
první etapy rekonstrukce dětské-
ho pavilonu v ústecké Masaryko-
vě nemocnici, je třeba realizovat 
i menší, ale svým významem 
velmi potřebné akce typu nového 
bezbariérového vchodu do poli-
kliniky chomutovské nemocnice 
a dalších akcí,“ uvedl Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdra-
votní, a. s.  (sol) 

Starosta pochválil státní policii

Teplická nemocnice má novou chirurgii

Není pravdou, že orgány 
města Litvínova nebyly sezná-
meny s touto problematikou, 
neboť se Zastupitelstvo města 
Litvínova na svém zasedání dne 
19. 4. 2012 usneslo a schválilo 
členství v HC Litvínov, tehdy 
ještě občanského sdružení. Po 
prostudování všech dostupných 
podkladů však současné vedení 
radnice došlo k závěru, že v mi-
nulosti nedošlo k řádnému na-
plnění obsahu daného usnesení 
a přistoupilo k jednáním vedou-
cích k nápravě. Poslední z kroků 
bylo podání písemné žádosti 
města Litvínova o členství v HC 

Litvínov, sportovní spolek. Re-
akcí na tento krok byl návrh 
zastupitele Martina Kliky o za-
řazení bodu „Vstup města Litví-
nova do sdružení HC Litvínov“ 
do programu řádného zasedání 
zastupitelstva města konaného 
dne 25. 2. 2016, jehož součástí 
bylo, mimo jiné, písemné vy-
jádření HC Litvínov, sportovní 
spolek, s důrazným zamítnutím 
žádosti. 

„Mandát pro vstup města do 
HC Litvínov, v roce 2012 ob-
čanské sdružení, nyní sportovní 
spolek, má město schválením za-
stupitelů z roku 2012 (Z/495/15 

usnesení z roku 2012). Mandát 
nebyl doposud uplatněn, proto se 
vedení města rozhodlo k nápra-
vě. Ofi ciálně jsme letos začátkem 
února zažádali sportovní spolek 
o spolupráci s městem Litvíno-
vem formou členství města ve 
spolku, a to standardním způ-
sobem na základě již zmíněného 
usnesení zastupitelů. Záporné 
stanovisko k našemu požadav-
ku jsme obdrželi od sportovního 
spolku na únorovém veřejném 
jednání zastupitelstva. Město 
projevilo zájem o členství ve 
spolku, což je pro nás důležité, 
protože se zabývá naší mládeží 

a od města získává ročně několi-
kamiliónové dotace. My bychom, 
z pochopitelných důvodů, přijali 
jakoukoli formu členství, pokud 
by nám byla nabídnuta. Je proto 
s podivem, že sportovní spolek 
nemá o členství města zájem, 
tudíž ho, podle mého názoru, 
nepovažuje za důležitého part-
nera,“ říká starostka Litvínova 
Kamila Bláhová k informacím 
v Homéru ze dne 3. 3. 2016 
v článku Politici se neshodli 
a šli domů, kde je uvedeno, že 
město požádalo o členství v HC 
Litvínov, s. s., nestandardním 
způsobem.  (nov)

Reakce města Litvínov na článek 
„Politici se neshodli a šli domů“ ze dne 3. 3. 2016

S mezibořskými policisty se setkal starosta Petr Červenka.S mezibořskými policisty se setkal starosta Petr Červenka.

Teplická chirurgie září novotou.Teplická chirurgie září novotou.

LITVÍNOV - Francouzka Jacqueline, manželka britského vel-
vyslance, nenávidí samotu, venkov a všednost. Lambert, kte-
rý se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu o svůj 
maják, naopak samotu, venkov a všednost miluje. Co se stane, 
když se dva naprosto rozdílní lidé setkají a jsou nuceni spolu 
strávit noc a den, prozradí detektivní komedie ANI ZA MILI-
ON. Komedii uvede Docela velké divadlo Litvínov ve středu 
16. března 2016 v 19 hodin. V hlavních rolích se představí Mar-
cel Vašinka a Michaela Kuklová.

Vstupné 250 /220  a 200 Kč, senioři a studenti 50 procent sleva 
Objednávky vstupenek na (778 094 093 a 777 000 933 nebo 

e-mailem na docelavelkedivadlo@volny.cz a docelavelkediva-
dlo@seznam.cz) (red)



inzerce | servis11. březen 201610

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

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Nabízím za symbolickou cenu 

50 Kč, jarní tříčtvrteční dámský 
kabát, nový, velikost 54, na silněj-
ší paní, možno zaslat, domluva na 
telefonu: 739 816 462

 ■ Prodám automatickou pračku 
Beko – 1 700 Kč, rohovou rozklá-
dací sedací soupravu 1 800 Kč, vše 
použité, funkční. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ Z rodinných důvodů prodám 
myčku Baumatic 45 cm, použitou 
2 měsíce, jako nová, cena 5 500 Kč, 
velkou dvoupostel – kov + gobelín 
čela + strany, cena 4 000 Kč, tele-
fon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám malý bojler – ohřívač 
na teplou vodu Junior 50 l, málo 
používaný – 800 Kč. Telefon: 607 

277 880 – večer
 ■ Koupím vlaky Merkur a jiné 

české hračky, stavebnice Merkur, 
auto na bowden, indiány z NDR, 
pásáky, mašinky a vláčky, auto na 
klíček, atd. Telefon: 608 224 183

 ■ Nabízím pěkný jarní kabát, 
tříčtvrteční, černý, téméř nový, ve-
likost 54, 100 Kč. Telefon: 737 586 
243

 ■ Prodám v Mostě mrazák, znač-
ka Perfekt, 7 šuplíků – 3 000 Kč, 2 
lednice s mrazákem značka Pri-
vileg a Siemens – 3 000 Kč/ks, 2 
sporáky na PB – 2 500 Kč/ks, vše 
použité, pěkné. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ V Mostě prodám dětskou dře-
věnou postýlku s matrací 1 200 Kč, 
jídelní plastovou vysokou židličku 
700 Kč, dřevěnou vysokou židličku 
– je rozkládací - 450 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Koupím DVD přehrávač po-
dobný jako Technika (jednodu-
chý), jsem důchodce. ZN: kontakt 

v redakci
 ■ Prodám čtyřšuplíkový mra-

zák, starší typ, 143 litrů, v-105, 
š-55, h-60 cm, za 300 Kč. Telefon: 
606 373 153

 ■ Prodám autosedačku po 1 
dítěti, 3-10 kg, s papíry, modrá, 
jemný vzorek. 500 Kč. Telefon: 607 
454 139

 ■ Prodám hezkou zachovalou 
ložnici rok 1935, ořech, třídílná 
skříň, prádelník, 2 noční stolky, 
toaleta s třídílným zrcadlem, k 
tomu daruji ručně háčkovaný 
přehoz. 10  000 Kč. Telefon: 774 
449 292

 ■ Prodám dlouhé plesové šaty 
vyrobené v Německu na štíhlou 
postavu, vysokou 165 cm, velikost 
38-40, kvalita. Telefon: 604 103 
485 po 19. hodině

 ■ Prodám časopis pro maminky 
Betynka – rok 2005 číslo 9, 10, 11, 
12, rok 2006 – číslo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, rok 2007 – celý ročník, 
rok 2008 – číslo 1, 3, 4. Cena 100 
Kč. Telefon: 412 152 444

 ■ Prodám 5 ks sešitů Malování 
jehlou 2005 – číslo 3, 8, 12, 2006 – 
číslo 3 a 2013 – číslo 5/6 + zdarma 
předlohy, cena 60 Kč. Telefon: 412 
152 444

 ■ Prodám 10 ks sešitů na vyší-
vání, rok 1980-1990, cena 100 Kč. 

Telefon: 412 152 444
 ■ Prodám časopisy Receptář od 

roku 2004 – číslo 10, 2005 – 5 čísel, 
2006 až 2014 – celé ročníky, 2015 
– do září, cena 200 Kč. Telefon: 412 
152 444

 ■ Prodám mlýnek na maso, vel-
ký, pohon 380 V, na pracovním 
stole, včetně převodovky. Telefon: 
728 102 013

 ■ Prodám starší obývací stěnu, 8 
kusů, cena 700 Kč, jsem z Mostu. 
Tel.: 607 109 439.

 ■ Koupím hrací stroj na plecho-
vé desky. Vše, od starých hodin, 
stroje i celé hodiny, rozbité i staré, 
kapesní hodinky. Děkuji. Tel.: 737 
545 100

 ■ Koupím dětské kolo pro 10le-
tou dceru, cena do 500 Kč, v za-
chovalém stavu. Tel.: 607 109 439

 ■ Kdo by chtěl počáteční obleče-
ní pro miminko, vel. 0-6 měs., zů-
stalo jako nové, a dětskou deku do 
kočárku nebo postýlky, levně. Tel.: 
737 586 243.

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 
Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)

Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina, 
plastová okna, rozvody vody, podlahy. 
Dům má novou střechu, je odizolován 
a zateplen. V bezprostřední blízkosti 

obchod, MHD, sportovní hala, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

 ■ Prodám levně kancel. stůl ro-
hový a další nábytek, hezký. Tel.: 
602 527 240

 ■ Prodám masážní perličkové 
koupele za 500 Kč, stojací lampy 
na vyřezávané noze, výška 170 
a 155 cm, jednotlivě, cena za kus 
500 Kč. Tel.: 606 373 153

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám družstevní byt 4+1 po 

rekonstrukci ve zvýšeném přízemí, 
blok 292. Telefon: 723 278 225. RK 
nevolat!

 ■ Prodám družstevní 2+KK v 
ulici J. Ševčíka, blok 705 za VZP, 6. 
p., jih, výhled do parku, parková-
ní před domem. Velmi zachovalý 
stav, bezpečnostní dveře a zámky, 
plovoucí podlaha, koberce, skříň, 
věšák na prádlo, satelit. držák, 
sklep, komora, slušný tichý dům, 
volný od 3/2016. Cena 176 000 Kč. 
Telefon: 721 819 050

 ■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hut-
nická ul. 4. p. s výtahem, v bytě 
nová kuch. linka, plastová okna, 
jinak v původním stavu. Dům 
zateplen. Realitky nevolat. Cena 
260 000. Tel.: 731 667 446.

 ■ Prodám byt, 1+2 v Hamru, 55 
m2, cihlová zástavba, druhé patro, 
nízké náklady na bydlení, plynový 
kotel, plastová okna, balkon, 2x 
sklepní kóje, byt není rohový, sou-
sedé 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

SEZNÁMENÍ
 ■ 60letá, hledá zdravého muže, 

nekuřáka, 60-63 let s vlastním by-
tem z Mostu, pro trvalý vztah, kte-
rý je také sám. Ráda vařím. Volat: 
607 517 534

 ■ 31 let, se dvěma dětmi nzl., 
hledá maminku a dobrou ženu do 
45 let, na vzhledu nezáleží, ale na 
dobrém srdci ano. Jestli tu někde 

jsi, ozvi se prosím. TČ ve VT, neva-
dí? Info: redakce

 ■ Svobodný 40/168, hledá dív-
ku, které by nevadilo žít na vesnici. 
Jsem hodný a ženy nebiji. Mám 
svůj byt. Můžeš mít i dítě. Jsem 
tolerantní a upřímný. Litvínov a 
okolí. Jen SMS. Telefon: 721 179 
984. Buď také tolerantní, já nejsem 
zlý. Jsi tu? Chtěl bych tě hýčkat. Pa 
Jaroslav

 ■ Hledáme pro sebe, já 33 let a 
dcera 8 let, hodného kamaráda, co 
by nám pomohl v bytě, a navíc s 
námi jezdil na výlety a dovči. Dě-
kuji předem za odpověď. Tel.: 607 
109 439

 ■ Hledám kamarádku k intim-
ním schůzkám. Jsem 47/174/75 
pro dlouhodobé přátelství. Tel.: 
702 917 726.

 ■ Rozvedený 64 let, zajištěn. Rád 
pozná ženu z Mostu, Loun, Žatce. 
Tel.: 704 049 662

AUTO, MOTO
 ■ Pronájem garáže dlouhodobě 

v Mostě, Stalingradská čtvrť, ulice 
Školní – dohodou. Telefon: 736 
149 915

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
12. 3. 2016 od 16 hodin KOCOUR V BOTÁCH
Pohádkový písničkál na motivy bratří Grimmů napsala Jana Galinová, hudba a texty písní 
Jan Turek. Scéna Jurij Galin a Macarena Barra, kostýmy Tomáš Kypta, masky Macarena 
Barra, choreografi e Lenka Lavičková. V režii Jurije Galina hrají, zpívají a tančí Michal 
ŽIŽKA, Robert STODŮLKA, Kamila RAKOVÁ, Kristýna LIŠKOVÁ, Petr ERLITZ, Petr KOZÁK, 
Jana GALINOVÁ a další. 

16. 3. 2016 od 19 hodin ANI ZA MILION
Francouzka Jacqueline, manželka britského velvyslance, nenávidí samotu, venkov a 
obyčejnost. Lambert, který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu o svůj 
maják, naopak samotu, venkov a obyčejnost miluje. Co se stane, když se dva naprosto 
rozdílní lidé setkají a jsou nuceni spolu strávit noc a den, prozradí tato detektivní komedie. 
Účinkují Michaela KUKLOVÁ a Marcel VAŠINKA.

CITADELA LITVÍNOV
11. 3. 2016 od 19 hodin  Ženy za pultem 
Screamers a Techtle Mechtle – travesti skupiny 

13. 3. 2016 od 16 hodin Taneční zábava   
K tanci a poslechu zahraje Orchestr SD Chomutov 

15. 3. 2016  od 19.30 hodin  Karel Plíhal – koncert 
Kytarista, zpěvák, skladatel, textař i básník. Koncert není vhodný pro děti do 12 let!!! 

16. 3. 2016 od 19 hodin Prokletí nefritového škorpióna  
Divadelní předplatné – Divadlo A. Dvořáka Příbram  Hrají: Bohumil Klepl, Anna Fixová, 
Roman Štabrňák a další  

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
11. 3. 2016  od 19 hodin HABAĎÚRA
Co se všechno vyvine z jednoho malého podfuku - habaďůra, která hlavnímu hrdinovi 
přinese spoustu problémů a divákům příležitost pořádně se zasmát.

12. 3. 2016 od 19 hodin PRACH A BROKY
Kino v divadle a beseda s tvůrci. Záhoř. Vilém. Rumcajs. Lotrando. Jánošík. Grázl. Ronja. 
Banda legendárních loupežníků konečně ožívá bok po boku na fi lmovém plátně! Amatér-
ská skupina Rosenthal přináší drsnou pohádku o tom, co všechno z krvavé loupežnické 
historie nám bylo zatajeno. Jistě už teď tušíte, že s knížepánem z Jičína to nedopadne 
dobře... Jedno z premiérových promítání nového amatérského fi lmu, ve kterém jednu z 
hlavních rolí ztvárnil náš Jakub Koudela.

13. 3. 2016 od 19 hodin RECITÁL LUCIE BÍLÉ s klavírem Petra Maláska
Koncert naší nejpopulárnější zpěvačky za klavírního doprovodu Petra Maláska.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
12. 3. 2016 od 10 hodin DRACULA
Inscenace podle slavné knihy Brama Stokera. Loutky rozžijí příběh hraběte Draculy. Mla-
dík Jonathan dostane nelehký, ale výborně placený úkol od tajemného hraběte, který 
touží po jeho snoubence. Převáží vidina bohatství nebo láska ke krásné Míně? Spektákl 
nabitý napětím, humorem, hudbou a divadelní nadsázkou.

Potkají se kamarádi: „Mám strach. Moje žena mi slíbila, že se mnou 30 let nepromluví.“ „To není tak strašné.“ „Já vím, (TAJENKA)!“ 

Přijmeme 
UKLÍZEČKUUKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110
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Golf s vůní jitrnic
Začátek března na mos-

teckém golfovém hřišti je 
tradičně věnován ZABÍJAČ-
KOVÉMU TURNAJI, který 
se v předchozích letech na-
pevno zabydlel v turnajovém 
kalendáři. Meteorologové 
hlásí příliv teplého vzdu-
chu a tak v sobotu 12. 3. od 
10 hodin odstartuje  turnaj, 
kterým golfi sté uctí českou 
tradici. Osmnáct golfových 
jamek doplní snídaňovými 
jelítky, jitrnicemi i tlačenkou 
a oběd se ponese ve znamení 
domácího prejtu, kysaného 
zelí a brambor.

Začíná fotbalová 
divize, naši hrají 

doma
O víkendu vstoupí do jar-

ní části fotbalová divize. Dva 
naši zástupci ve skupině B 
hrají na domácím hřišti. FK 
Litvínov přivítá Horní Mě-
cholupy, Baník Souš zase 
Nymburk. Obě utkání se 
hrají v  sobotu 12. března 
a začínají shodně, a to ve 
14.30 hodin.

Horní Jiřetín začíná 
v Modré

K utkání do Modré na Dě-
čínsku zajíždí k  úvodnímu 
kolu jarní části krajského 
přeboru v kopané dospělých 
hráči Sokola Horní Jiřetín. 
Náš jediný zástupce soutěže 
se zde představí v neděli 13. 
března od 14.30 hodin.

Hokejistky 
vyprovodily Beroun
Vysokou porážkou skonči-

lo pro hostující Beroun další 
utkání nejvyšší hokejové 
soutěže žen, které se odehrá-
lo na ledě v  Litvínově. Do-
mácí HC totiž své soupeřky 
vyprovodil výsledkem 14:1. 
Branky Litvínova: Chmelová 
6, Horáková 2, Krist. Pátko-
vá 2, Charvátová, Bublová, 
Šrámková, Ajchlerová. Vý-
hrou si Litvínov defi nitivně 
zajistil prvenství v divizi A1 
a postup do turnaje fi nal four 
o titul a další medaile s Kar-
vinou, Slavií a Brnem. 

Osmáci HC Litvínov si 
zahrají fi nále

Dlouhodobá turnajo-
vá soutěž U14, ve které se 
mezi sebou utkali akade-
mie ČSLH, zná účastníky 
fi nálového turnaje. V tom 
si zahrají i litvínovští osmá-
ci! V semifi nále se chemici 
utkají s Jihlavou, v případě 
postupu je čeká lepší z dvoji-
ce Karlovy Vary - Sparta. Zá-
věrečný turnaj je naplánován 
na 16. března a odehraje se 
v Karlových Varech. 

Mostecký Král 
startoval v Holandsku

Na turnaji Dutch Open 
BEC U 19 Haarlem startoval 
s reprezentací České repub-
liky hráč Badmintonového 
klubu Baník Most Ondřej 
Král. Tomu se podařilo zvítě-
zit v prvním zápase dvouhry 
a ve 2. kole vzal set soupeři 
z Malajsie. V párových dis-
ciplínách byli asijští soupe-
ři nad síly Ondřeje a jeho 
partnerů - Matěje Hubáčka 
v deblu a Berty Ausbergero-
vé v mixu. Za 14 dnů bude 
Král startovat na ME U 17 
v polském Lubinu. (jak)

2. kolo play out TELH

pátek

11. března
2016

17:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!

Ondřej Jurčík

HC VERVA
Litvínov

HC VÍTKOVICE 
Steel

Výrazně zlevněné vstupné:
100 Kč k sezení, 50 Kč k stání,

permanentkáři zdarma!

MOST – Fotbalisté třetiligového FK Baník Most 1909 nevstoupili do 
jarních záchranářských bojů dvakrát nejlépe. Na domácím hřišti zís-
kali pouze bod, i když ještě v samotném závěru utkání s MAS Tábor-
sko B sahali po tříbodovém zisku.

Smolný závěr zápasu! Už to 
vypadalo, že Mostečtí dotáhnou 
nepříliš atraktivní duel s re-
zervou Táborska do vítězného 
konce, jenže v 90. minutě přišla 
pohroma. Defenzivní počínání 
Baníkovců potrestal hostující 
Stuchlík a poslal utkání do pe-
naltové loterie. Tu v poměru 2:3 
zvládli lépe hosté, takže si od-
vezli dva body.

Utkání, hrané na velice měk-
kém terénu, nenabízelo po vět-
šinu času příliš líbivou podí-
vanou. Domácí hráči však byli 
o něco lepším týmem. Až po 
hodině hry přišel první gólový 
okamžik, jenž rozveselil fanouš-
ky Baníku. Po přihrávce Štefk a 
pálil Gedeon, jehož nepříliš po-
vedené zakončení se dostalo se 
štěstím k Belejovi, který s blíz-
kosti rozvlnil síť - 1:0. 

Vedení Mostu vydrželo až do 
90. minuty, kdy rohový kop ještě 
zvládli Mostečtí odvrátit, z dal-
šího centru se však dostal míč 
ke kopačkám Stuchlíka, který se 
trefi l přesně k tyči - 1:1. Násle-
doval penaltový rozstřel, v němž 
uspěli na straně Mostu pou-

ze Černý s  Kotlanem. Trojice 
Čada, Šíša a Belej neproměnila 
a bonusový bod tak putoval na 
stranu hostů.

FK Baník Most 1909 - FC 
MAS Táborsko B 1:2 po pen. 
(0:0). Branky: 62. Belej - 90. 
Stuchlík. Sestava Mostu: Divko-
vič – Šíša, Černý, Čada, Chábera 
– Štefk o (87. Macháček), Jindrá-
ček (75. Kotlan), Gedeon, Hejda 
(46. Weickert) – Belej, Hájek. 

(jak)

MOST - V sobotu se na mostec-
kém ledě uskutečnil IV. ročník 
Velké ceny Mostu a III. ročník Zá-
vodu Přípravek v krasobruslení. 
Přihlásilo se na 200 závodníků 
z třiceti oddílů ČR. Překvapivě 
se přihlásilo i relativně hodně 
hochů, a to třináct. 

Pořádající oddíl krasobrusle-
ní se snažil vypsat téměř všech-
ny kategorie, kterých nakonec 
bylo 17. 

Závod začínal v ranních hodi-
nách, kdy se na ledě představili 
ti nejmenší závodníci. Za mo-
stecký oddíl svoji volnou jízdu 
předvedla Eva Blahoutová. Ta se 
na ledě představila ještě jednou, 
a to v rámci kategorie Přípravka 
II – prvky. V přípravkách se ješ-
tě ukázala Stela Nováková, jako 
zástupce kategorie Přípravka 
I. Svoji premiéru na domácím 
ledě měla Mariana Kordíková, 
sestra Františka Kordíka, který 
v době závodu v Mostě bojo-
val o umístění na mistrovství 
ČR žactva. Premiéru zvládla 
a mimo ocenění za předvedené 
prvky v Přípravce III mini byla 
vyhlášena jako nejmladší zá-
vodník daného dne a domů si 
odnesla krásného velkého ply-
šového medvěda. 

Po přípravkách začal závod VC 
Mostu, kde se představilo hned 
jedenáct závodnic mosteckého 
oddílu. V nováčcích mladších 
svoji bezchybnou jízdu zajela So-
phie Kučabová. Kategorie Žačky 
mladší A a B měla hned čtyři zá-
stupkyně z Mostu, které bojovaly 
o to nejlepší umístění. Všechny 
čtyři krasobruslařky a to Ema 
Jančárková, Dominika Loucká, 
Štěpánka Maříková a Saša Vitma-
yerová předvedly, že píle a dřina 
se vyplácí a zajely velmi krásné 
jízdy. Za Žačky mladší B na led 
nastoupila Marie Marková, která 
se ze své jízdy mohla také rado-
vat. Hned tři krasobruslařky se 
předvedly v kategoriích Žaček 
A a B. Dominika Kolmanová, 
Lucie Vaňková a Tereza Nikolo-
va dokázaly, že co bruslařka, to 
úspěch v podobě „bedny“. 

Nejstarší děvčata, Šárka Tů-
mová a Tereza Frélichová, na-
stoupila na led jako poslední 
– kategorie Adult A a bylo se na 
co koukat a čím se kochat. 

Svoji premiéru v rámci do-
mácích závodů měla i trenérka 

Jana Nová, která odstartovala 
všechny závodnice v rámci VC 
Mostu. Ty nejmenší závodnice 
ze Závodu Přípravek na led za-
vedla asistentka trenéra Klára 
Palková. Michaela Smolková, 
hlavní trenérka, které patří nej-
větší díky za přípravu dětí na 
nejen mostecké závody, musela 
tentokrát držet palce na dálku 
a doufat, že její svěřenci před-
vedou jen to nejlepší. Byla na 
MČR v Uherském Brodě.

Domácí závod není jen 
o závodnících, ale také o přípra-
vě a organizaci celého závodu. 
Již několik dní, měsíců se na pří-
pravách závodů pracuje. Shánějí 
se sponzoři, nakupují se ceny, 
objednávají se poháry a medaile, 
pracuje se na časovém rozpise, 
tisknou se diplomy a mnoho 
dalšího a dalšího. „Tento rok jsme 
měli dokonce něco víc, než ostat-
ní oddíly a to ,,zelený koberec pro 
vítěze,, a na konci vyhlášení kaž-
dé kategorie přípitek v šampusce 
s brusličkou, kterou si každý zá-
vodník a každá závodnice odvez-
li domů na památku. Jak už to 
bývá zvykem, tak s předáváním 
cen nám pomohli zástupci spor-
tovců a představitelé města. Zaví-
tala k nám trojnásobná mistryně 
světa v krasobruslení Radka Ko-
vaříková, které s předáváním cen 
pomohla náměstkyně primátora 
Markéta Stará a primátor Jan 
Paparega. Celý závod by nemohl 
proběhnout bez několika dob-
rovolníků, kterými jsou rodiče 
členů mosteckého oddílu. Proto 
veliké díky právě jim!“ řekla po 
závodě Monika Kordíková, ředi-
telka Velké ceny Mostu. 

Výsledky mosteckého oddílu: 
Přípravka volná jízda: 2. Bla-

houtová Eva.Přípravka I prvky: 
2. Nováková Stela. Přípravka II 
prvky: 1.Blahoutová Eva. Pří-
pravka III mini prvky: 2. Kordí-
ková Mariana. 

Nováčci mladší: 1. Kučabo-
vá Sophie. Žačky nejmladší A: 
8. Jančárková Ema, 10. Loucká 
Dominika. Žačky nejmladší B: 
2. Maříková Štěpánka, 6. Vit-
mayerová Alexandra. Žačky 
mladší B: 3. Marková Marie. 
Žačky A: 3. Kolmanová Domi-
nika. Žačky B: 2. Vaňková Lu-
cie, 3. Nikolova Tereza. Adult A: 
2.Frélichová Tereza, 5. Tůmová 
Šárka.  (jak)

Velká cena Mostu 
byla povedená

Baník přišel v úvodním kole jara 
o body až v samotném závěru

MOST - Pošmourné počasí první březnové neděle letošního roku 
bylo kulisou pro začátek patnáctého ročníku Mostecké ligy malé 
kopané. V jejím prvním kole se proti sobě postavilo v pěti zápasech 
celkem 10 týmů. 

V  prvním utkání proti sobě 
nastoupila mužstva Insemi-
nátors FC a proOFFICE, tedy 
loňští a předloňští poražení fi na-
listé. Průběh střetnutí tomu ale 
vůbec neodpovídal. Bezradný 
tým proOFFICE ohrožoval brá-
nu soupeře skutečně jen spora-
dicky a dominující Inseminátoři 
zvítězili hladce 6:0 po poloča-
se 3:0. Hned čtyři z  jejich šesti 
gólů zařídila jejich nová posila, 
Martin Boček (2+2). V druhém 
zápase se obrození FC Katalánci 
SWAG postavili tradičním FC 
Levels. Levels šli sice v  zápase 
do vedení na 1:0, ale již polo-
čas vyzníval lépe pro Katalánce 
(2:1), kteří nakonec i přes stateč-

ný odpor soupeře zvítězili po-
měrně jednoznačně v  poměru 
6:2. Ofenzívu vítězů táhl bývalý 
kapitán loni zaniklého týmu FC 
Boe United, Lukáš Pechar (3+1). 
Ve třetím střetnutí dne nabídli 
přítomným divákům svou slabší 
tvář FC Gunners Most, kteří byli 
zmasakrováni týmem Hospoda 
ULITA v  poměru 0:16 po ještě 
přijatelném poločase 0:5. V bar-
vách vítězů dokázal naplno vy-
užít slabšího soupeře obhájce 
loňského vítězství v  bodování 
ligy Vít Popelka. Osmi kanad-
skými body (3+5) se okamžitě 
vyhoupl do čela této statistiky. 
Bodové žně měli rovněž jeho 
spoluhráči, zejména bratři Stani-

slav Levý (2+4) a Jiří Levý (2+2) 
a střelci hattricků Antonín Har-
zer a Martin Pučok (oba 3+0). 
Brankář vítězů Ondřej Murcko 
a brankář Inseminátors FC, Vác-
lav Hrubý, se svými čistými kon-
ty stali brankáři kola.

Následoval zápas mezi obháj-
ci titulu, Gamblers Most, a Old 
Bridge. Ti, zcela v  rozporu se 
svým jménem, nastoupili ve vel-
mi mladé sestavě, a přestože se 
jejich hráči prezentovali sympa-
tickým výkonem, Gambleři byli 
nad jejich síly. Mistři po poloča-
se 3:0 nakonec zvítězili 9:1. Kolo 
uzavřelo střetnutí mezi týmy FC 
Jeptišky a GMS Most. Tedy mezi 
týmy, které mají nejblíže k ozna-
čení nováčci, byť řada jejich 
hráčů již v lize působila. Jeptiš-
ky z tohoto střetu vyšly vítězně, 
když po poločase 2:0 nakonec 
vyhrály 3:1.   (jan, jak)

MOST – V klíčovém utkání o záchranu ve WSM lize dokázali hráči 
HC Most porazit hostující Šumperk 4:2. Zápas se uskutečnil na ledě 
Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově, před velice slušnou di-
váckou návštěvou. 

Mostečtí zpočátku tahali za 
kratší konec. Po brankách Sedlá-
ka a Káni prohrávali 0:2. Naštěs-
tí vývoj otočili a dotáhli utkání 
do vítězného konce. Udělali 
tím významný krok k  záchraně 
v  soutěži. K potvrzení však po-
třebovali ještě zvládnout utkání 
posledního kola play out v Tře-
bíči, které se hrálo ve středu 
a skončilo až po uzávěrce. 

HC Most - Šumperk 4:2 (0:1, 
1:1, 3:0). Branky a nahrávky: 37. 

Hora (Cvrk), 52. Hanzl (Dole-
žal, Nedrda), 53. Alinč (Doležal, 
Havlíček), 55. Hanzl (Zeman) 
– 8. Milfait (Sedlák, Fořt), 25. 
Káňa (Fořt)

Rozhodčí: Hejduk a Souček. 
Vyloučení: 5:3, využití: 1:1. Di-
váci: 650. 

Sestava HC Most: Hanuljak 
- Hora, Cvrk, Zeman, Strejček, 
Charousek, Černý, Šesták - Ku-
binčák, Doležal, Řehoř - Rod, 
Alinč, Havlíček - Tauš, Smolka, 

Slavíček - Nedrda, M. Hanzl. 
(jak) 

Mostecká liga malé kopané 
zahájila svůj jubilejní ročník

Mostečtí zápas pravdy zvládli
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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 ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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LITVÍNOV – Chcete si letošní 
Velikonoce zpestřit nápaditou 
a originální výzdobou? Pak se 
nechte inspirovat na výstavě 
velikonočních dekorací v Měst-
ské galerii Radniční sklípek. 
K vidění jsou výrobky litvínov-
ských umělkyň i umělců. Ne-
chybí typičtí velikonoční zajíč-
ci, kuřátka z vlny, stádo oveček 
z  dílny patchworkového klubu 
ani selské stavení z  perníku. 
Patro galerie pak patří výhrad-
ně litvínovským dětem. Jsou tu 
vystaveny nápadité velikonoční 
řetězy z dílny litvínovských škol 
a školek. Výstavu si můžete pro-
hlédnout až do 2. dubna.  (pur)

V Litvínově začalo velikonoční těšení

Velikonoční výzdobu ocenily hlavně děti.

O velikonoční výstavu mají Litvínovští tradičně velký zájem.

Velikonoční výzdoba může být i z něžné krajky.

Vystavujícím výtvarnicím poděkovala starostka Kamila Bláhová a obdaroval je farář Grzegorz Czerny.

Nechybí selské stavení z perníku.

Je libo zajíčka?

Jaro dělají květiny

K vidění je originální K vidění je originální 
keramika litvínovské keramika litvínovské 
výtvarnice Sylvy výtvarnice Sylvy 
Prchlíkové.Prchlíkové.


