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Dopravní podnik chystá
největší akci ve své historii
Bude jí modernizace tramvajové tra-

Přesun pecí v chemičce je unikát
LITVÍNOV – Unikátní přesun nových pecí k obnovované etylenové jednotce se uskutečnil v litvínovské
chemičce. Provázela ho přísná bezpečnostních opatření. Z celosvětového měřítka logisticky ojedinělý
projekt sledovaly stovky zaměstnanců a expertů.

ti z Mostu do Litvínova. Kdy se začne
K poškození etylenové jednotky došlo po výbuchu 13. srpna 2015. Poté se začalo intenzivně pracovat na její opravě. Bylo nutné odstranit všechna

a co bude všechno obnášet?

poškozená zařízení, včetně čtyř pecí, poškozené potrubní trasy, demontovat stovky kilometrů kabelů.
„Postavily se základy pro nové pece a opravila se kon-

strukce poškozeného potrubního mostu. Nyní se instalují nové kabely, potrubí v oblasti poškozené požárem
a probíhá komplexní údržba zařízení celé etylenové
jednotky. Právě dnes se instalovala nová pec,“ uvedl
mluvčí Unipetrolu Mikuláš Duda s tím, že zároveň
se provádí komplexní rekonstrukce komínu etylenové jednotky.
(Pokračování na str. 9)
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Potrapte si Chytré hlavy
Vršanská uhelná opět startuje úspěšný projekt, tentokrát doplněný o dobrovolnou veřejnou soutěž.

4

Autodrom chystá
MOTOSHOW
V sobotu 16. dubna se znovu otevře
areál mosteckého autodromu a nabídne široké veřejnosti nevšední podívanou.

 Přesun pecí je z celosvětového měřítka logisticky ojedinělý projekt.

Lékařská komora bije na poplach

Milí čtenáři

„Zdravotní péče se zhoršuje“

regionu,“ uvádí se dále v prohlášení ČLK v Mostě.
Ta vyzývá politickou reprezentaci, vedení nemocnice i zdravotní pojišťovny k urychlenému řešení
alarmující situace.
Krajská zdravotní ve své reakci na výzvu zmiňované problémy nepopírá. Považuje je však za
obecně známé a společné pro celé české zdravotnictví. „Opatření realizovaná Krajskou zdravotní
mohou zčásti tlumit, nikoli však eliminovat dlouhodobé nedostatky českého zdravotnictví, jejichž řešení je prakticky mimo vliv společnosti zastřešující pět
nemocnic Ústeckého kraje,“ uvádí tiskový mluvčí
Krajské zdravotní Jiří Vondra. České zdravotnictví potřebuje podle něj systémové změny. „Krajská
zdravotní, zejména z pozice poskytovatele základní
zdravotní péče, očekává, že Česká lékařská komora,
označená samotnou mosteckou pobočkou garantem
kvality lékařské péče, se bude podílet na takových
systémových a především rychlých změnách, aby
nedocházelo k jevům, které prohlášení ČLK Most
obsahuje, jejichž eliminaci a vyřešení není Krajská
zdravotní schopna sama svými silami realizovat,“
uvádí mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
(sol)

Minulý týden bylo kolem
olem
litvínovské chemičky poněkud rušno. Jak zmínili
ili
experti, odehrávalo se tu
něco NAPROSTO OJEDI-NĚLÉHO! Co způsobilo
obří manévry v chemickém areálu i mimo něj
a proč odborníci akci
přirovnali k legendárnímu přesunu děkanského kostela, zjistíte
v úvodním článku. Litvínov se od víkendu
chlubí sběratelskou novinkou. Parta nadšenců
otevřela muzeum veteránů. V rozhovoru s otcem
myšlenky i samotné realizace Tomášem Urbanem
mimo jiné zjistíte, jak jsou na tom s láskou k plechovým stařečkům ženy a co na tomto zvláštním
hobby baví sběratele nejvíc. Kdyby nebylo sochařského sympozia, snad by v Mostě ani nebylo léto.
Kdo letos bude sochat, to je zatím tajemství, neb
z osmi přihlášených uchazečů si pět adeptů město
teprve vybere. Na jaké téma budou letos mistři sochaři svá díla tvořit, kdy a kde je budeme moci při
práci vidět, zjistíte pod titulkem „O letní sochání
u kostela je zájem, letos ale znovu bez žen?“. Kdo se
tento víkend rozhodne trávit v Mostě, neměl by si
nechat ujít supermotoristickou zábavu. Už tuto
sobotu se totiž (nejen) motocykloví nadšenci můžou těšit na MOTOSHOW spojenou se dnem otevřených dveří na mosteckém autodromu. Jaká další
lákadla kromě VIP hostů motocyklového okružního ježdění, Jakuba a Matěje Smržových, autodrom
připravil, čtěte pod titulkem „Návštěvníci se mohou těšit na MOTOSHOW“. Poslední stranu věnujeme tentokrát aktuální výstavě v litvínovském
Radničním sklípku. Ta vás zavede do barevného
světa pod hladinu Rudého moře.

(Celé znění výzvy ČLK v Mostě a taktéž vyjádření Krajské zdravotní na www.homerlive.cz)

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Krásy Rudého moře
Exotiku v plné míře si můžete užít
v Galerii Radniční sklípek v Litvínově.
Díky fotografiím se můžete podívat
pod hladinu Rudého moře na krásu
a pestrost korálového světa.
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Krajská zdravotní zmiňované problémy nepopírá. Považuje je
však za obecně známé a společné pro celé české zdravotnictví.
ÚSTECKÝ KRAJ - Na stále se zhoršující dostupnost
a úroveň poskytované zdravotní péče, týkající se
i mostecké nemocnice, upozornilo ve své výzvě
politikům i vedení krajských nemocnic Okresní
sdružení České lékařské komory v Mostě. Krajská
zdravotní zmiňované problémy nepopírá, ale...
Za nejzásadnější problémy označila Česká lékařská komora v Mostě především nedostatek
kvalifikovaných atestovaných lékařů, nedostatečnou jazykovou vybavenost a neodpovídající
vzdělání lékařů. „Dále je nutné zmínit přetěžované
lékaře v nočních službách bez dostatku odpočinku,
neutěšené platové podmínky, které nemohou být
nikdy motivací k příchodu nových kvalifikovaných
kolegů,“ píše se mimo jiné v prohlášení.
ČLK současně upozorňuje také na přetěžované
lékaře a zdravotní sestry a další personál. Neposledně i na očekávanou nedostupnost praktických
lékařů pro dospělé i pro děti a dorost. „Také nedostatek mnoha ambulantních specialistů v našem
okrese vede k významně se prodlužujícím čekacím
dobám na četná specializovaná vyšetření. V některých odbornostech dokonce vede k úplné nedostupnosti specializované péče. Nedostatek lůžek pro
pacienty v léčebnách dlouhodobě nemocných je dalším, již mnoho let neřešeným, problémem našeho
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komunální politika

Dotace na památky
jen do konce dubna

Sochání opět bez žen
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MOST – Už jen dva týdny mohou
majitelé kulturních památek žádat o dotace na jejich obnovu.
Letos město Most rozdělí mezi
žadatele více než v předchozích
letech. Celkem půl milionu korun.
Zájem ze strany majitelů památek je sice jen nepatrný, přesto
město vyplatilo stovky tisíc korun. „Před rokem jsme obdrželi
celkem čtyři žádosti. Z nich jsme
vybrali tři a doporučili je ministerstvu, které všechny schválilo,“
uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Vloni však město přerozdělovalo nižší částku. „Loni to
bylo 390 tisíc korun. Letos ministerstvo rozhodlo o nepatrném
navýšení této částky na 488 tisíc
korun,“ uvedla tisková mluvčí.
Pokud se majitelé kulturních
památek nestihnou přihlásit do
konce dubna, mají šanci ještě
v tak zvaném doplňkovém kole,
kdy je uzávěrka příjmu žádostí
31. srpna. Minimální výše dotace, o kterou mohou žadatelé

na obnovu žádat, je 50 000 Kč.
Dotace putují z programu Podpora obnovy kulturních památek vyhlášeného Ministerstvem
kultury ČR. „Jednou z podmínek
přiznání dotace je podle zásad
programu minimálně desetiprocentní finanční spoluúčast vlastníka kulturní památky na její obnově. Projekt, na jehož realizaci
chce žadatel čerpat dotaci, musí
být zahájen i ukončen v letošním
roce,“ vyjmenovala dále Alena
Sedláčková. Mezi neuznatelné
náklady patří například modernizace objektů, nástavby a přístavby, instalace hromosvodů,
čištění a úklid budov, pronájem
lešení, úpravy veřejných prostranství, archeologické práce
nebo režijní náklady.
Žádosti mohou zájemci podat
buď osobně v podatelně hlavní
budovy magistrátu, nebo ji zaslat na adresu Magistrát města
Mostu, Radniční 1/2, 434 01,
Most. Formulář žádosti je ke
stažení na www.mesto-most.cz.
(sol)

O letošní sympozium je mezi umělci velký zájem
MOST – První bienále letního sochání u děkanského kostela bude
znát už za pár dní své účastníky. Přihlášky s návrhy byly už uzavřeny. Teď se bude rozhodovat, kdo s koho.
K účasti na sochařském sympoziu se příhlásilo celkem osm
umělců. Ti mají zájem v průběhu července vytvářet pískovcovou sochu pod širým nebem
v prostředí děkanského kostela v Mostě. „Mezi účastníky se
objevila již známá jména, ale
i úplně nová. Mezi nimi i umělci
ze zahraničí. Letos se nepřihlásila žádná žena,“ uvedla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Přihlášky
a návrhy výtvorů mohli sochaři na magistrát posílat do konce března. „Podle těchto návrhů
bude komise tento týden vybírat
pět nejvhodnějších a jejich autoři
se pak stanou vybranými kandidáty letošního ročníku,“ upřesnila tisková mluvčí.
Slavnostní zahájení sochařského sympozia se uskuteční 18. července. Ukončení je naplánováno
na 30. července 2016. Tématem
sympozia pro letošní ročník je
„Harmonie prostoru - harmonie
života jako protipól uspěchané
doby“. Výhodou by mělo být
pro umělce i to, že byly vybrá-

ny lokality, kde by měly být sochy umístěny. Jednat by se mělo

o park nad sportovní halou, lesopark Hrabák, park pod areálem
nemocnice, areál Aquadromu,
prostor před objektem č.p. 390
na křižovatce ulic Lipová – Topolová a nebo také park na Skři-

vánčím vrchu. Nicméně místa se
mohou ještě měnit. Vedení města
totiž před nedávnem avizovalo,
že vhodnou lokalitou, kde by se
sochy měly objevit, je i nově revitalizovaný park Šibeník.
(sol)

V předchozích ročnících
patřily ženy umělkyně
mezi pravidelné účastníky.
Například Jitka Křivancová (na
snímku), Jitka Kůsová nebo
Sylva Prchlíková.

Při čištění ulic se méně odtahuje
MOST – Strojní čištění města vystřídá už za pár týdnů důkladnější
blokové čištění. Během něj jsou letos řidiči více ukáznění než v minulosti. Dokládá to i menší počet odtažených aut.

Kup si knihu!
MOST - Městská knihovna Most opět pořádá oblíbenou BURZU KNIH, ČASOPISŮ A HUDEBNÍCH NOSIČŮ. Burza proběhne ve dnech 18. 4. - 23. 4. v místnosti č. 128 (přízemí vlevo). Za velmi přátelské ceny si zde můžete zakoupit různé tituly
a žánry. Otevírací doba knihovny je v pondělí, úterý, čtvrtek
a pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9-12 hodin. Ve středu
a v neděli je zavřeno.
(red)

První dny strojního čištění
probíhají zatím podle plánu.
Nevyskytly se žádné komplikace. Řidiči jsou při parkování
dokonce více disciplinovaní.
„Poučili se z minulých let. Sledují
více tiskové informace i dopravní
značení a odtahů již není tolik
jako v minulosti,“ podotkl ředitel Technických služeb města
Mostu Karel Mutinský. Příjemně překvapili řidiči hned první

den strojního čištění. Například
v sídlišti šestistovek. „V ulici
Česká, kde jsme letos začínali
strojní čištění a kde se předpokládal větší výskyt vozidel k odtažení, proběhlo čištění nezvykle
plynule a rychle, právě kvůli
nízkému počtu odtahů a skvělé
spolupráci s městskou policií,“
potvrdil Karel Mutinský. Podle
šéfa technických služeb, které
letos rovněž provádějí odtahy

vozidel, ale respektování značek nebývá pravidlem ve všech
částech města. „Během prvního
týdne strojního čištění se denní
odtahy pohybovaly v průměru 5
až 8 vozidel. V centru města to
ale bývá horší,“ říká šéf technických služeb. Dříve se během
blokového či strojního čištění
denně odtahovalo kolem deseti
až patnácti vozidel.
Strojní i blokové čištění
komplikují nejen nezodpovědní řidiči, ale i vrtochy počasí.
„Při čištění 1. dubna panovalo
vyloženě „aprílové počasí“. Od

rána foukal silný studený vítr,
pršelo a chvíli dokonce i sněžilo.
Přesto si nemůžeme dovolit čištění ukončit,“ upozorňuje Karel Mutinský. Déšť je vzhledem
k čištění stroji a ručnímu úklidu
prý horší variantou. I s tou si ale
technické služby umí poradit.
„Při vysloveně špatném počasí
se zaměřujeme hlavně na strojní
čištění vyblokovaných ulic, ruční
dočišťování ostatních úseků lze
dokončit i později, ale při množství denně čištěných ulic to není
jednoduché,“ dodal ředitel.
(sol)

Bezplatné očkování psů se blíží
MOST – Pro občany Mostu připravilo město i v letošním roce bezplatné očkování psů proti vzteklině. Zdarma veterinář oočkuje ale
pouze psy, kteří nebyli očkováni v loňském roce a jejichž majitelé
mají řádně placené poplatky.
Bezplatné očkování se týká
psů hlášených na území města
Mostu a částí Rudolice, Čepirohy, Souš a Vtelno. Proběhne ve
dnech 23., 24. a 25. května odpoledne. Každoročně tuto bezplatnou službu využijí stovky
občanů. „V loňském roce se takto
nechalo oočkovat na 453 psů,“
uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Občané, kteří se na očkování chystají, by neměli zapomenout, že podle zákona není již
povinností chovatele, aby pes
byl očkován proti vzteklině
každý rok. V současné době je
interval mezi očkováním stanoven dobou účinnosti předchozí použité vakcíny. „Na
pravidelném veřejném očkování
proti vzteklině byla v loňském
roce použita vakcína s účinností 24 měsíců. Z tohoto důvodu
nebude letos město zdarma
očkovat psy, kteří se veřejného
očkování zúčastnili v loňském
roce,“ upozornila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Pokud nechali
majitelé čtyřnohé přátele ale
oočkovat tzv. kombinovanou

vakcínou (vzteklina+psinka,
parvoviroza, inf. hepatitida,
parainfluenza, leptospiróza),

pak musí psy každoročně nechat očkovat i proti vzteklině.
„Bezplatně budou očkováni
pouze psi, kteří jsou řádně přihlášeni v evidenci Magistrátu
města Mostu a jejichž držitel má
zaplacený poplatek ze psů,“ apeluje na občany tisková mluv-

čí s tím, že nezbytné je také,
aby s sebou majitelé psů vzali
i očkovací průkazy. V současné době eviduje město Most na
svém území 5 689 psů. Přes devět stovek občanů za své čtyřnohé miláčky městu dluží na
poplatcích.
(sol)

Ilustrační foto.
OČKOVÁNÍ KDE A KDY?
23. 5. 2016 (pondělí)
od 11 do 17 hodin v Mostě, stadion FK SIAD Most (u hlavní brány)
24. 5. 2016 (úterý)
od 14.30 do 15.30 hodin ve Vtelně, před bývalou hasičskou zbrojnicí
24. 5. 2016 (úterý)
od 16 do 17 hodin v Rudolicích, před hasičskou zbrojnicí
25. 5. 2016 (středa)
od 14.30 do 15.30 hodin v Souši, před bývalou vinotékou
25. 5. 2016 (středa)
od 16 do 17 hodin v Čepirozích, u hřiště

zpravodajství

Dopravní podnik se chystá
na největší akci ve své historii
MOSTECKO – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova se připravuje na největší investici ve své historii. Na modernizaci meziměstské
tramvajové trati z Mostu do Litvínova. Počítá se s ní do čtyř let.
Rozsáhlou opravu tramvajové trati by mohl dopravní
podnik zrealizovat díky evropským dotacím. „V současné
době je vyhlášena soutěž na projekt, včetně stavebního povolení.
Máme na to zhruba rok a půl. Je
to jedna z podmínek, abychom
mohli žádat o dotace na realizaci
akce z integrovaného programu
(ITI) pro Ústecko-chomutovskou
aglomeraci. K tomu musíme mít
ještě zpracovaný plán udržitelné
mobility, na kterém teď pracují
oba naši akcionáři, Most i Litvínov,“ uvedl ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Náklady
se předpokládají ve výši téměř
půl miliardy korun. Osmdesát
pět procent nákladů by pokryla dotace, zbývající prostředky
dopravní podnik. „Pokud by
šlo vše, jak je v plánu, s rekonstrukcí by se mohlo začít nejdříve v roce 2018. Nejpozději do
roku 2020 by musela být akce
hotova,“ dodal šéf dopravního
podniku.

zovat, byť se pravidelně provádějí
dílčí opravy a výluky tramvají,“
konstatoval dále ředitel společnosti. Hlavním přínosem modernizace je zvýšení bezpečnosti
a komfortu pro cestující. „Zejména v úsecích u bývalých Kopist či
u odbočky do starého Mostu by
se měla zvýšit bezpečnost. Není
to ale jediný cíl. Rádi bychom,
kdyby se mohla navýšit i rychlost
tramvají, alespoň o pár minut.

I kdyby se mělo jednat o tři čtyři
minuty, je to pro nás významné,“
ujistil Daniel Dunovský.

Náhradní doprava
bude „oříšek“
Největší úskalí během opravy
tramvajové trati by představovala náhradní doprava. Mezi
oběma městy by výrazně stoupl provoz. Náhradní dopravu
by zajišťovaly autobusové linky.
„Pochopitelně bychom celou akci
prováděli po etapách, abychom
se vyhnuli problémům s dopra-

RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění
přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů

vou a zvýšený nápor minimalizovali. Náhradní doprava by se
proto realizovala v jedné z etap
z Mostu k chemičce, druhá pak
od chemičky do Litvínova,“ nastínil dále ředitel dopravního
podniku a k celé akci ještě podotkl: „Celá modernizace trati by
měla sloužit tomu, aby trať fungovala další desítky let a nemuselo se vynakládat tolik finančních
prostředků do oprav. Tramvaje
budou mezi oběma městy jezdit
stále, a to i poté, když by měla
stát nová čtyřproudová komunikace.“
(sol)

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

Vodovod v Patokryjích
se opraví do prázdnin
MOSTECKO/PATOKRYJE – Rekonstrukci více než půl kilometru dlouhého a poruchového vodovodu v Patokryjích
na Mostecku zahájila v těchto
dnech Severočeská vodárenská.
Vodovod vede dvěma místními
ulicemi.
Problematický vodovod se
rozhodla vodárenská společnost
opravit kvůli špatnému technickému stavu a také velkému stáří.
„V Patokryjích se zrekonstruují
nevyhovující úseky 89 let starého
vodovodu, na něž je připojeno
zhruba 105 obyvatel a to v celkové délce přes 571 metrů. Z letošní
částky na investice 1,27 miliardy
korun dáváme téměř 992 milionů
korun právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti,“
uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti. Oprava se povede dvěma úseky. První začíná
u č. p. 155 a končí v křižovatce
u č. p. 75, druhý začíná v křižo-

Nová trať od Stovky
ke Smetanovce
S modernizací tratě se počítá v úseku od mostecké Stovky
až do Litvínova. Konkrétně do
ulice 9. května. Trať z této ulice
pokračuje dál Smetanovou ulicí. „Tramvajová trať z Mostu do
Litvínova je v provozu zhruba 35
let. Je proto zapotřebí ji moderni-
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S modernizací tratě se počítá v úseku
od mostecké Stovky až do Litvínova.

vatce u č. p. 135 a končí u č. p.
97. Vodovody byly do provozu
uvedeny roku 1927. „Řady jsou
vedeny v místní asfaltobetonové
a štěrkové komunikaci, betonové
dlažbě a zeleni v majetku obce
i soukromých osob. Jsou uloženy
v hloubce do dvou metrů,“ upozornil tiskový mluvčí společnosti Jiří Hladík. Součástí stavby je
přepojení všech dvaatřiceti stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a osazení
tří provozních hydrantů. Stavba
se zrealizuje v původní trase.
„Provede se bezvýkopovou metodou. Dojde k rozdrcení, rozřezání nebo vytlačení starého potrubí
spolu se zavlečením potrubí nového. Poté se samozřejmě obnoví povrchy v rozsahu dotčeném
stavbou,“ ujistil obyvatele tiskový mluvčí. Obyvatelé Patokryjí
by se měli nového vodovodu
a ukončení výkopů a stavebního ruchu dočkat ještě do konce
června.
(sol)

Statutární město Most, Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o., Střední škola diplomacie a veřejné správy, s. r. o.

Pátek 22. 4. 2016
17:00 – 17:35
18:05 – 18:40
19:10 – 19:50
20:20 – 20:55
21:20 – 22:00

Anita (punk-rock)
nk-rock)
Deviant (rock-crrosover)
rock-crrosover)
me (easycore)
Story Time
Bez cenzury
ury (rock)
Carpatia Castle (gothic rock)

Sobota 23. 4. 2016
Loni na Matyldě vzniklo nové dětské hřiště,
letos to bude hřiště na plážový volejbal.

Návštěvníky Matyldy
překvapí letní novinky
MOST – Matylda se připravuje na novou sezónu. Kromě běžných
úprav se plánují některé novinky.
Po zimním období se budou
provádět obvyklé práce, které se
týkají údržby travnatých ploch
- čištění, prořezávání, hrabání a následné sečení. „V areálu
a kolem in-line dráhy se provedla
drobná prořezávka náletů a na
stěrkovém okruhu postřik proti
plevelu. Na asfaltovém okruhu
in–line dráhy se provedou lokální opravy. Proběhla revize posilovacích strojů, dětských atrakcí,
laviček a následné opravy,“ vyjmenoval aktuální práce ředitel
Technických služeb města Mostu
Karel Mutinský. Dále proběhnou
opravy mola vstupu na vodní
atrakce a terénní opravy břehů.
V provozu jsou čerstvě také
veřejná WC. Sem pracovní-

ci technických služeb doplnili
sanitární techniku. Natřela se
plechová střecha, což zlepšilo
vzhled. „Veřejnost tuto službu
určitě uvítá, protože areál je
hodně navštěvován v jakémkoliv
ročním období. Taktéž se provedla zpětná montáž skříněk včetně
doplnění nových zámků a klíčů
u in- line dráhy,“ uvedl dále Karel Mutinský.
I pro letošní rok se může veřejnost těšit na některé novinky
a rozšíření služeb. „U parkovacího automatu spodní parkovací
plochy došlo ke změně sazby za
parkování. Návstěvník si vedle
celodenního stání za 50 Kč může
zaplatit i hodinové parkování
10Kč/hod. až do výše celodenní-

14:00 – 15:20 PEchi a B&W + Brüx Colony
+ DJ Elbee (Rap/Hip-Hop)
(R /Hi H )
ternative-pop)
16:00 – 16:40 Zdarr (alternative-pop)
17.15 – 18:00 Genius Loci
oci (funk-rock)
18:40 – 19:20 Another False Story
ost hardcore)
(melodic-post
20:00 – 20:40 Coﬀeebreak
eak (funk-pop)
lters (black-indie)
21:25 – 22:00 Noire Volters

pořádají

MAJÁLES
A DVOUDENNÍ
FESTIVAL
MÍSTNÍCH KAPEL

22.–23.4.2016
1. NÁM
NÁMĚSTÍ | BENEDIKT

ho parkingu,“ prozradil ředitel.
Pro cyklisty zabudují v areálu
čtyři držáky na kola, které budou umístěny u turistické mapy
a stánku občerstvení.

CCo ještě
j ště zažijete
žij t

Hřiště na volejbal

průvod | volba krále a královny majálesu
ajálesu
kamarády | nová setkání

Jednou ze zásadních novinek,
které se na Matyldě letos chystají, bude ale další nové hřiště.
V loňském roce se tu vybudovalo hřiště pro děti, s dřevěnými
atrakcemi, které zafinancovala
Vršanská uhelná. Letos je v plánu hřiště na plážový volejbal. To
vyroste na travnaté pláži v blízkosti vodní plochy. „V současné
době se zpracovává projektová
dokumentace. Realizace proběhne v nejbližší době, přibližně během června až srpna, po skončení závodů Dračích lodí,“ přiblížil
ředitel Mutinský.
(sol)

Doprovodný program
am
stánky | hudba | soutěže | kreativníní dílny
chu
ﬁktivní svatby ve středověkém duchu
malování na obličej | fotokoutek

Moderuje Petr Říbal
al

MOST
MAJÁLES ZAČÍNÁ
ZAČ na 1. náměstí v Mostě
hodi shromážděním studentů.
ve 14 hodin

V 15 hodin od
odchází průvod směrem na Benedikt.
Festival odstartuje v 17 hodin
vyhlášením krále a královny majálesu.
vyh

V sobotu turnaj ve volejbale
ale
VSTUPNÉ ZDARMA

12,5(
92/7(56
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Díky grantovému programu
Vršanské uhelné mohlo vzniknout
na třicet specializovaných učeben.

Vršanská uhelná opět startuje
úspěšný projekt aneb

„Potrapte si CHYTRÉ HLAVY 2016“
MOST – „Chytré hlavy pro Sever“ je zdrařilý grantový program společnosti Vršanská uhelná. Mezi základními, středními i vysokými
školami na Mostecku je velmi populární. Školy díky němu totiž mohou od uhelné společnosti získat velmi zajímavou finanční podporu. Po předešlých šesti úspěšných ročnících jsou zde „Chytré hlavy“
znova. Tentokrát doplněné o dobrovolnou veřejnou soutěž v podobě pěti grafických rébusů s mottem: Potrapte si Chytré hlavy 2016.
„Bilance šesti let existence
grantového programu Chytré
hlavy pro Sever je více než příznivá. Školám na Mostecku jsme
rozdělili již deset milionů korun,
které pomohly vzniknout zhruba
třiceti novým specializovaným
učebnám. Jsem rád, že můžeme
v podpoře vzdělávání dál pokračovat,“ konstatoval generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír
Rouček.
Letošní ročník doprovodí dobrovolná veřejná soutěž
v podobě pěti grafických rébusů s mottem: Potrapte si Chytré
hlavy 2016. „Použijeme je jednak
v reklamní kampani grantového
programu, která se tradičně objeví na billboardech a prostředcích
MHD, a zároveň rébusy zveřejníme na webové stránce www.
chytrehlavy.cz, jejímž prostřednictvím se zájemci mohou do
soutěže zapojit a posílat svá řešení. Deset vylosovaných luštitelů,
kteří správně vyřeší všech pět rébusů, získá cenu,“ objasnila pra-

vidla soutěže Liběna Novotná,
vedoucí regionální komunikace
Vršanské uhelné.
Projekty na vybudování
učeben nebo na vybavení stávajících moderními učebními
pomůckami mohou školy zasílat do 29. dubna. Podrobné informace o zaměření programu,
o podmínkách pro získání grantu i registrační formulář najdou

na webových stránkách www.
chytrehlavy.cz a na stránkách
www.vuas.cz. O podpořených
projektech v každé kategorii
Chytrých hlav pro Sever 2016
rozhodne vedení společnosti.
Výsledky budou vyhlášeny 27.
května 2016.
Sedmý ročník populárního
grantového programu Chytré
hlavy pro Sever 2016 vyhlašuje
od 1. dubna společnost Vršanská uhelná, spojená se jménem
finančníka Pavla Tykače. Základním, středním a vysokým
školám na Mostecku nabízí opět
šanci přihlásit projekty na vylepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů.
(nov)

Z programu „Chytré hlavy pro Sever“
si školy rozdělily už deset miliónů.

zpravodajství
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MOTOSHOW už v sobotu
MOST - The Most MOTOSHOW #1 na závodním okruhu se blíží. Nejen pro motocyklové nadšence je připraven Den otevřených dveří
mosteckého autodromu. V sobotu 16. dubna se areál od 9 do 18 hodin otevře široké veřejnosti a nabídne nevšední podívanou.
Návštěvníci se mohou těšit
mimo jiné na VIP hosty ze světa
motocyklové okruhového ježdění, a to bratry Jakuba a Matěje
Smržovy. Prozradí své plány na
novou sezónu, pro své fanoušky
uspořádají autogramiádu. Připravili si také malé překvapení.
Program dne otevřených
dveří s řadou atraktivních doprovodných akcí nabízí volné
jízdy vlastním motocyklem po
velkém závodním okruhu za
velmi výhodnou cenu. Za dvacetiminutové svezení na dráze
motorkář zaplatí jen 200 korun. „O jízdy je obrovský zájem,
museli jsme už ukončit rezervaci. Víc strojů se nám prostě na

okruh nevejde,“ uvedla eventová manažerka společnosti
AUTODROM MOST Veronika
Raková. „Motocykloví nadšenci
si mohou objednat i osobní coaching závodního jezdce týmu
DAFIT MOTORACING TEAM
Tomáše Zajíce, opět za sníženou
cenu 1 000 korun (běžná taxa je
2 600 korun). Intenzivní trénink
zahrnuje zkrácenou desetiminutovou teorii v boxu č. 3, dvacet
minut praxe na okruhu a následné vyhodnocení v tomtéž boxu.
Tomáš si přiveze zcela novou
Yamahu R1, s níž se letos zúčastní celého seriálu ALPE ADRIA
ve třiídě Stock 1 000. Zakoupit
coaching je v případě volné ka-

pacity možné bez rezervace i na
místě,“ upřesnila Raková.
Motorkáři se mohou zapojit také do soutěže The Most
MOTO Challenge. Premiéra

celoročního klání o dosažení
nejlepšího času na jedno kolo se
sériovým motocyklem je obdobou soutěže pro automobilové
jezdecké amatéry. Adrenalinovou dechberoucí podívanou
popírající gravitaci slibuje vystoupení nejlepšího tuzemského
Stunt Ridera Martina Krátkého
s přítelkyní Katkou. Několikanásobný mistr ČR zahájí svou
show v pravé poledne. „Po celou
dobu akce bude přítomný profesionální fotograf. V galerii, kterou umístíme na web, se posléze
návštěvníci dne otevřených dveří
mohou identifikovat a snímky si
případně stáhnout. Bezpečnou
sezónu požehná motorkářům
a jejich strojům přizvaný farář,“
láká do areálu autodromu Veronika Raková.
V servisních boxech se motorkáři mohou zabavit s přáteli
či si zakoupit motorkářské vybavení na sezónu. Představí se zde
také okruhové agentury (DAFIT
MOTO RACING, RACECZECH, WILDMOTORS). (nov)

Novorozenecká úmrtnost se snížila
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecká Masarykova nemocnice uspořádala regionální konferenci o následné péči o předčasně narozené děti.
Konference se konala už poosmé a to ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků. Byla
určena nejen pro nelékaře.
Uskutečnila ve Vzdělávacím
institutu Krajské zdravotní,
a. s. Mezi nejzajímavější témata
patřily například neurovývojové poruchy, péče o předčasně
narozené děti a důležitost pomoci, podpory rodiny a přátel, ale také nejčastější operace
u předčasně narozených a další.
„Téma konference je o to závažnější, že v severočeském regionu se rodí nejvíce dětí s nízkou
porodní hmotností. Je jich asi
11 promile, přičemž celostátní
průměr je kolem 7 promile. Co
je toho příčinou? Žijeme v kraji, kde je nízká socioekonomická úroveň obyvatelstva, vysoká
míra nezaměstnanosti, nízká
úroveň vzdělanosti, vysoká rozvodovost a velké procento dětí se
rodí mimo manželství,“ uvedl

primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem a zároveň
odborný garant konference Petr
Janec.

V severočeském regionu se rodí
nejvíce dětí s nízkou porodní
hmotností - ilustrační foto.

Snahou
novorozeneckého
oddělení Masarykovy nemocnice je zkvalitňovat péči a snižovat novorozeneckou úmrtnost a nemocnost u extrémně
nezralých novorozenců. Specifická novorozenecká úmrtnost dětí s porodní hmotností

pod 1 000 g dosáhla historicky
nejnižších hodnot v roce 2010.
V loňském roce se podařilo specifickou novorozeneckou úmrtnost dětí s porodní hmotností
pod 1 000 g snížit na 12,50 procent, což je v pětiletém období
druhá nejnižší hodnota. (sol)

Vůně krve
Poprvé jsem ucítil vůni
krve, když mi bylo osm let.
Na zahradu k nám chodila
taková rezavá kočka. Tiše
jsem sedával na schodech
a pozoroval toho zvláštního
krásného tvora. Kočka se
plížila mezi květinami, ostražitě se rozhlížela.
Byl jsem trpělivý. Kočka si na
mou přítomnost
pomalu zvykala.
Jednou došla až
ke mně. Otřela
se mi o kolena.
Její rezavá srst
byla hebká, tiše
zajiskřila energie.
Natáhl jsem ruku
a kočku pohladil. Začala příst.
Cítil jsem klid
a pohodu, které se mi šířily
tělem. Vzal jsem kočku na
klín. Nechala se hladit, rozkošnicky protahovala tlapky.
Sáhl jsem do kapsy a sevřel
zavírací nůž, který mi dal
děda. Vzpomněl jsem si, jak
mi ukazoval, jak stáhnout
králíka z kůže. Přesně to stejné jsem tenkrát udělal s tou
kočkou. Ještě dlouho jsem
cítil kovový pach krve. Vábil
mě. Toužil jsem znovu cítit
horkou lepkavou tekutinu na
svých dlaních. A tak jsem pokračoval. Nemohl jsem si pomoci. Bylo to krásné. Nedělal
jsem nic špatného. Jen jsem
byl jiný než ostatní děti. Měl
jsem jiné touhy, jiná přání. Ve
třinácti letech jsem už věděl,
že mě pach krve a cizí bolest
a utrpení fyzicky vzrušují.
To, co jsem jako osmiletý
kluk ještě nechápal, bylo najednou jasné. Proseděl jsem
hodiny u internetu a hrál
hry, při kterých jsem mohl
zabíjet a způsobovat bolest.
Byla to ale jen slabá náhražka. Když jsem měl možnost
číst si opravdové příběhy, ve
kterých byla krev a bolest,
bylo to mnohem lepší. Vzrušením se mi svíralo hrdlo.
Uvědomil jsem si, že jsem sadista. Čirý a naprosto závislý
na cizím utrpení. Nevadilo
mi to. Každý jsme nějaký. Já
jsem alespoň věděl, co chci
a kdo vlastně jsem. Ve třinácti mě už nebavilo trápit kočky. Chtěl jsem něco víc. Byl
jsem dobře rostlý silný kluk.
Neměl jsem přátele, protože jsem o ně nestál. Ostatní
kluci se mě báli. Myslím si,
že ve mně cítili to jiné, co
mě odlišovalo od ostatních
lidí. V den svých třináctých
narozenin jsem vlezl do
ohrady s koňmi a jednomu
prořízl krční tepnu. Nebylo
to tak lehké jako zabít kočku
nebo psa. Ale bylo to o moc
víc vzrušující. To velké zvíře
umíralo mnohem déle a vůně
krve byla velmi intenzivní. Je
mi patnáct let a zabíjet zvířata už mi nestačí. Mám touhu
zabíjet lidi. Dívat se do očí
myslící bytosti ve chvíli, kdy
z ní odchází život. Nejsem
hlupák. Vím, že zabít člověka
je zločin, který se v civilizovaném světě trestá. Nevadí mi to. Jsem na svůj trest
připravený. Už vím, jak voní
lidská krev, a vím, že nemůžu přestat. Vlastně si i přeju, aby mě zastavili. Když to
neudělají, budu pokračovat
a nebudu si vybírat. Poprvé
jsem zvolil dívku. Takovou
špinavou couru. Žila se svou
rodinou v ubytovně pro chudé. Ani nevím, kolik měla
sourozenců. Kdo by to počí-
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tal. Chodila o rok níž do stejné školy, jako já. Spolužáci ji
neměli rádi. Kradla jim svačiny, byla cítit špínou a byla
hloupá. Několikrát jsem ji
potkal na chodbě školy. Pod
tou její špínou jsem cítil pach
krve. Ona mi voněla. Musím se
sám sobě smát.
Určitě jsem byl
jediný
člověk,
který nad ní neohrnul s odporem
nos. Všimla si,
jak hladově se na
ni dívám. Čekala
před školou. Přitočila se ke mně
a usmála se tak,
jak se dívky jejího
věku neusmívají. Zeptala se mě, jestli mám
o ni zájem. Díval jsem se na
ni a v hrdle mi vyschlo. Zmohl jsem se jen na kývnutí. Měl
jsem zájem. Chtěl jsem ji.
Chtěl jsem ji zabít. Řekla mi,
že za ní můžu přijít do jednoho bytu v prázdném vybydleném domě. Chodí tam často.
Je tam matrace, na kterou si
můžeme lehnout. A ať s sebou přinesu tři stovky. Opět
jsem kývnul. Když jsem vlezl
dírou v zabedněném vchodu
do domu a našel ten byt, už
tam byla. Všude kolem byl
strašný nepořádek. Špína, zápach. Nevadilo mi to. Nevadilo by mi nic. Natáhla ruku.
Dal jsem jí peníze. Zase se
usmála tím vulgárním způsobem. Pak se svlékla. Uvědomil jsem si, že nahá vypadá krásně. Měla dokonalou
postavu. Prsa jako dospělá
žena. Neměl jsem ale ani jedinou myšlenku na sex. Chvěl
jsem se vzrušením z představy své první vraždy. Moje
rozechvění si vyložila po
svém. Natáhla ruku a stáhla
mě k sobě na matraci. Klekl
jsem si nad ní. Jednou rukou
jsem jí chytil za krk a přitiskl
k matraci. Druhou jsem vyndal svůj nůž. Bylo to úchvatné. Nezapomenutelné. Nic se
té chvíli nemohlo vyrovnat.
Klečel jsem vedle mrtvého
rozřezaného těla a fascinovaně hleděl na své zkrvavené
ruce. Bylo to nejsilnější, co
jsem v životě poznal. A věděl jsem, že chci víc. Odešel
jsem domů až po několika
hodinách. To tělo jsem tam
nechal. Jen tak, jak bylo. Cítil
jsem se naplněný, šťastný. Jdu
do školy a čekám, kdy přijde
trest. Kdy u mě zastaví policejní auto. Kdy mě zatknou.
Dva kluci, skoro muži na mě
čekají v parku, kterým musím
projít cestou do školy. Poznávám je. Jsou to její bratři.
Řekla jim, kam a s kým jde.
Už věděli, co jsem jejich sestře udělal. První rána klackem
mi dopadá na ramena. Nesnažím se bránit. Druhá mě
sráží k zemi. Jeden z nich do
mě kope. Ohňostroj bolesti mi vybuchuje uvnitř těla.
Jakoby mě rvali na kousky.
Z rozkopaného obličeje mi
crčí krev. Hlavou mi blesklo,
že cítit vůni vlastní krve není
vůbec vzrušující ani zábavné.
Jakoby zdáli vnímám zvuk
policejní sirény. Po další ráně
už neslyším nic a nic nevnímám. Smrt se přiblížila na
dosah ruky. Už ji cítím. Voní
stejně, jako krev mé první
oběti. V duchu se vracím do
svých osmi let. Představím
si tu rezavou kočku tenkrát
a pokusím se usmát… (pur)
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Rekord: Trestná činnost klesla!
LITVÍNOV – V Litvínově bylo v loňském roce bezpečněji než deset
předchozích let. Alespoň to tvrdí zpráva o vývoji bezpečnosti, kterou radě města předložily městská i státní policie.

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Litvínov začíná
s opravou silnic
LITVÍNOV – Řidiči v Litvínově
si musí od nynějška dávat větší
pozor na silnicích. Začíná totiž
jarní série oprav živičných povrchů, které jsou poškozeny po
uplynulé zimě.
O opravu místních komunikací měly zájem v Litvínově
pouze dvě firmy. Komise vybrala firmu KIRSTONE, která už
v minulosti komunikace v Litvínově opravovala. Za opravu
zhruba čtyř tisíc metrů čtverečních zaplatí město 1 194 tisíc
korun bez DPH. „Velkou pozornost věnujeme zanedbaným
povrchům cest, parkovišť, chodníkům. Zima byla mírná, přesto
je nutné opravit výtluky,“ uvedl
místostarosta města Milan Šťo-

víček. Některé lokality bude
město řešit také mimo zakázku,
kterou už radní schválili. „Jedná
se o okrajové části města, jako je
Horní Ves, Písečná nebo Lounice.
Opravovat v letošním roce budeme také komunikace a parkoviště
u Koldomu, na Osadě a u finančního úřadu,“ doplnil místostarosta. Současné seznamy oprav
za bezmála půl druhého miliónu korun byly vytvořeny na základě požadavků občanů a kontrol stavu komunikací. Nejprve
budou prováděny opravy páteřních ulic. Zakázka pro KIRSTONE se netýká opravy chodníků,
schodišť a kanalizačních vpustí.
Ty provádí společnost Technické služby Litvínov.
(pur)

Naučte se levně cestovat
LITVÍNOV - Za 50 Kč můžete
letět do Oslo a za 3 000 korun
do Brazílie nebo Japonska. Bydlet týden v New Yorku zadarmo nebo projet stovky kilometrů po americkém kontinentu
za 1 dolar. Nevěříte? Tak se
přijďte přesvědčit v pátek 29.
4. od 17 hodin do litvínovské
knihovny na přednášku „Low
cost cestování“ s cestovatelkou
Olgou Ryparovou, autorkou
webu
https://potkamesevevlaku.wordpress.com/. Cestovat s nízkým rozpočtem chce

mnoho z nás, a opravdu existují způsoby jak na to. Proto
vznikl všemi používaný pojem
travel hacking a o tom bude
v poslední dubnový pátek řeč.
„Čeká na vás spousta cestovatelských tipů, možnosti, jak shánět
levné letenky, laciné ubytování
či využívání programů, jako
je Erasmus+ k tomu, abyste se
podívali do zahraničí a přitom
utratili co nejméně peněz,“ sdělila Jana Zdarsová, knihovnice
dospělého oddělení.
(nov)

V loňském roce došlo k poklesu majetkové i násilné trestné činnosti v celém okrese.
Podle vedení Litvínova je to
díky dobré spolupráci městské
i státní policie. Za to také poděkovala místostarostka Erika
Sedláčková. Vyzdvihla zejména skutečnost, že nápad trestné činnosti v Litvínově v roce
2015 klesl pod desetileté minimum. Místostarosta Milan
Šťovíček pak zdůraznil pokles
trestné činnosti v Janově a zastavení přílivu sociálně slabých
obyvatel do Janova z jiných
měst a obcí. V Janově ubylo
trestné činnosti také z pohledu
velitele Městské policie Litvínov Zdeňka Urbana. „Kriminalitu tu dlouhodobě navyšuje
pouze vloupání a krádeže do
prázdných a zakonzervovaných
domů a bytů. Po změně legislativy v oblasti výkupu kovů ubylo krádeží kovových materiálů.
Dál ale trvají krádeže vybavení
bytů,“ uvedl Zdeněk Urban.
Problémem Janova zůstávají
přestupky v oblasti sousedských vztahů a migrace obyvatel v rámci sídliště. „Vnitřní
migrace obyvatel v rámci Janova
pokračuje v nezmenšené míře
jako v předchozích letech. Asistentky prevence kriminality například během jediného měsíce
zaznamenaly v jednom z domů
sedmnáct případů stěhování
z bytu do bytu. Taková migrace
nedává šanci zajistit ostatním

obyvatelům, kteří řádně platí
nájem a mají zájem o klid a pořádek v místě, kde bydlí, řádný
chod domu. Nejproblematičtější
lokalitou z našeho pohledu jsou
ulice Albrechtická, Třebušická
a Hamerská. Ve zvýšené míře tu
dochází k rušení nočního klidu,
ničení společných prostor, sezení
na stavebních prvcích. V domech žije velké množství dětí,
pro které jejich rodiny nezajistí kvalitní vyžití volného času.
Pohybují se do nočních hodin
kolem domů, hlučí a ruší tím
ostatní obyvatele těchto ulic,“
uvedl dále k situaci v Janově
Zdeněk Urban. V loňském roce
byly v Janově uzavřeny další
bloky. Podle Zdeňka Urbana se
ale nepotvrdily obavy z toho, že
se lidé z Janova začnou stěhovat do prázdných bytů v Litvínově a budou tak vznikat další
problémové lokality.
Z pohledu bezpečnosti za
rok 2015 se zbytek Litvínova
jeví městské policii jako každé
jiné město bez dalších výkyvů.
Strážníci řešili v loňském roce
běžné přestupky. „V loňském
roce ukončila provoz diskotéka
v Tržní ulici, čímž
v ý razně ubylo případů řešení

výtržností v této lokalitě. Naopak
nyní pravidelně vyjíždíme k rušení nočního klidu, ke rvačkám
a napadání v jedné herně v centru města,“ uvedl Zdeněk Urban.
Ze statistiky Městské policie
Litvínov vyplývá, že přibylo případů spáchaných pod vlivem
návykových látek, a to zejména
jízda pod vlivem drog. To ale
podle Zdeňka Urba- n a
není
případem
pouze Litvínova, ale fenoménem poslední doby
v celé České
republice.
V loňském
roce
řešili
strážníci také
zvýšený
počet
krádeží v nákupních centrech
a
větších
obchodech.
„Jedná se
o 140 případů,
přičemž
polovina se
týká

krádeží v Kauflandu. Zvýšení
krádeží koresponduje se sociální
problematikou v regionu. V Litvínově a okolí přibývá lidí, kteří
kradou jídlo. Značnou část krádeží spáchaly také osoby drogově
závislé, které kradou, aby měly
na drogu,“ doplnil Zdeněk Urban.
V loňském roce měla Městská
policie Litvínov 68 zaměstnanců. Z toho 38 strážníků, deset
civilních
zaměstnanců,
sedm zaměstnanců pro
dohled kamerového
systému, jednoho asistenta v nízkoprahovém centru Jaklík
a dvanáct asistentů
prevence krim i n a l i t y.
(pur)

Velitel městské policie Zdeněk Urban.

Česko vyzývá - Ukliďme i Litvínov
LITVÍNOV - V rámci celorepublikové akce se na tuto sobotu chystá
přes šestnáct set úklidů. Do akce se zapojili také organizace a dobrovolníci z Litvínova. Pro Litvínov je aktuálně zaregistrováno šest
úklidů.
Již tuto sobotu se uskuteční
většina úklidů českých měst,
obcí i přírody v rámci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Počet
přihlášených akcí přesáhl 1 600.
Úklidů se tak v jarním termínu
odehraje přinejmenším o polovinu více než loni. Noví organizátoři mohou své úklidy
přihlašovat i nadále, však již bez
nároku na materiální podporu

ve formě pevných pytlů a především pracovních rukavic. „Kompletace a balení úklidových pomůcek právě intenzivně probíhá.
Čekali jsme do poslední možné
chvíle, aby si o materiál mohlo
požádat co nejvíce organizátorů,
o to větší nároky jsou nyní kladeny na logistiku celé akce,“ uvedl
jeden z organizátorů akce Radek Janoušek.

V Litvínově se můžete již
v sobotu připojit k jednomu ze
zaregistrovaných úklidů. A to na
následujících místech:
- V devět hodin ráno je sraz
v Tylově ulici 2083. Uklízet se
bude ulice, okolí domů i přilehlý
les. Úklid svolává Hana Žihlová.
- Josef Skalický, tajemník litvínovského městského úřadu
svolal úklid zahrádkářské kolonie. Sraz je v devět hodin u Lidlu.
- Okolí ZŠ Šafaříkova bude
uklízet padesát přihlášených dobrovolníků, a to od 10.30 hodin.

- Okolí cyklostezky bude
uklízet litvínovské ANO. Sraz je
ve 14 hodin u Kauflandu.
- Litvínovští skauti svolávají dobrovolníky na úklid lesa
za stadionem, u skály a v okolí
sjezdovky v Meziboří. S odvozem odpadu jim pomůžou mezibořské technické služby. Sraz
je v devět hodin u sportovní
haly v Meziboří.
- Petr Globočník svolává dobrovolníky na úklid areálu Nové
Záluží, a to na 9. hodinu k Penny.
(pur)

WORKSHOP
Kouzlo denního světla ve fotografii aneb fotíme portréty s

ROBERTEM VANEM
pro fotografy profesionály i amatéry

PROGRAM
9:30 - 11:30 hodin
úvod
seznámení lektora s účastníky, teorie
11:30 - 12:00 hodin
pauza
12:00 - 16:00 hodin
praktická část
16:00 - 18:00 hodin
vyhodnocení nafoceného materiálu
ukončení

15.5.2016
Závazné přihlášky (jméno a kontakt)
posílejte na
info@citadela-litvinov.cz
do 30. 4. 2016
Cena celodenního workshopu 2.600,- Kč , počet účastníků je od 5-13 osob

zpravodajství
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Technické služby opět v „bodě nula“
O budoucím sídle společnosti nejasno
LITVÍNOV – Do bodu nula se vrací rozhodování o umístění sídla
Technických služeb Litvínov. Ještě v loňském roce se zdálo být jasno, že bude nový areál v původním sídle v Žižkově ulici. Podle vedení města se ale z přesunu technických služeb do Žižkovy ulice vyloupl obrovský problém, a tak hledá město novou lokalitu.
O přesunu Technických služeb Litvínov do areálu v Žižkově ulici rozhodlo město už
v roce 2013. Poslední dva roky
se jednatelka společnosti Marcela Pašková na tuto variantu

připravuje. Areál vložilo město
do jmění společnosti jako nepeněžitý dar. Společnost plánovala půjčku na rekonstrukci
areálu a dva roky ji plánuje.
Teď je ale opět všechno jinak.

„Z celého záměru se vyloupla obrovská finanční zátěž pro
Litvínov. Začali jsme proto zvažovat jiné možnosti. V poslední době se v Litvínově objevila
řada prázdných areálů, které by
byly pro sídlo technických služeb
vhodné,“ vysvětlil změnu postoje města místostarosta Milan
Šťovíček. V úvahu podle místostarosty připadají areály společnosti KOVOŠROT GROUP

Technické služby se z areálu S. K. Neumanna budou stěhovat. Zatím se ale neví kam.

CZ v Hamru, společnosti
BUSCOM v Litvínově v Nádražní ulici, společnosti ELINS
– Litvínov v Chudeříně, areál
společnosti KOVODEMONT
CZECH v Litvínově u nádraží,
společnosti SCHOELLER, nebo
stávající areál v S. K. Neumanna. „V souvislosti s výběrem lokality je důležité stanovit, jakým
způsobem bude činnost společnosti pokračovat, zda si zachová
stávající rozsah služeb, či se bude
chtít věnovat dalším činnostem,
které podpoří její rozvoj a posílí
její samostatnost,“ doplnil Milan Šťovíček. Konečné rozhodnutí o sídle technických služeb
leží na zastupitelstvu města.
Podle místostarosty ale všechny
kroky vedení města směřují ke
změně původního plánu z roku
2013. Pro objekt v Žižkově ulici
pak zbývají dvě možnosti. Buďto dům někdo koupí, nebo město přistoupí k demolici. „Část
této lokality územní plán města
řeší jako možnou pro rodinné
bydlení. Podle mého osobního
názoru ale není možné v těchto
místech rodinné domky stavět,
protože se jedná o poddolované
území. Rád bych tu proto viděl
například větší záchytné parkoviště pro potřeby návštěvníků
zimního stadionu. To nám ve
městě chybí,“ uzavřel místostarosta.
(pur)

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

( 773 030 030

Detektor plynů odhalí i varnu drog
LITVÍNOV – Zajímavou novinkou obohatí Litvínov vybavení své
městské policie. Díky finančnímu daru United Energy pořídí město
plynový detektor. Strážníci tak budou moci včas odhalit zvýšenou
koncentraci různých plynů v ovzduší.
K pořízení plynového detektoru vedly velitele Městské policie Litvínov Zdeňka Urbana
dvě zásadní události loňského
roku. Výbuch v areálu Unipetrolu a výbuch plynu v Janově.
„S novým detektorem budeme
schopni určit, zda došlo k úniku
plynu, případně jaká je koncentrace. Můžeme ještě před
příjezdem plynařů rozhodnout

o evakuaci obyvatel. Chránit
budeme i vlastní muže. Ti v minulosti často vstupovali do prostor, u kterých nebylo jasné, zda
nejsou zasaženy unikajícím plynem. Přístroj pomůže i našim
dobrovolným hasičům při jejich
zásazích,“ uvedl Zdeněk Urban.
Plynový detektor Dräger X-am
5000, který detekuje koncentrace toxických, hořlavých a vý-

bušných plynů, vyjde na 90 tisíc
korun. Případy, kdy by se už
v minulosti podobný přístroj
strážníkům hodil, nejsou ojedinělé. Často například strážníci
řeší oznámení od občanů, že
cítí v některém domě nebo lokalitě zápach plynu. „Detektor
může měřit také čpavek, který je
v Litvínově ve strojovně zimního
stadiónu, nebo množství chloru v ovzduší, který máme zase
v plaveckém bazénu,“ doplnil
Zdeněk Urban. Pro strážníky
je zajímavá také další funkce
detektoru plynu. Dokáže totiž

měřit látky obsahující drogy,
které se vyskytují v ovzduší při
jejich výrobě. „V praxi ho můžeme použít v případě, že někdo
ohlásí podezření, že v sousedním
bytě se vaří drogy. Aniž by strážníci do bytu museli vstoupit, přes
zavřené dveře nasají do přístroje vzduch a vyhodnotí, zda jsou
v něm stopy plynů vznikajících
při vaření drog,“ vysvětlil velitel.
V současné době je už detektor
pro městskou policii ve výrobě.
V Litvínově by měl být k dispozici během několika týdnů.
(pur)

Litvínovské krasobruslení slaví
úspěchy s mladými nadějemi
LITVÍNOV - Krasobruslařky z Krasobruslení Litvínov HC Litvínov
byly v letošní sezóně velmi úspěšné. Dokonce zazářily také na mistrovství ČR. O tom, co vše se za úspěchem mladých závodnic skrývá,
a jaké jsou naděje litvínovského krasobruslení do budoucna, jsme si
povídali s trenérkou Alenou Lehkou.
Co považujete za největší
úspěch a jaká je sezóna z vašeho pohledu?
Za největší úspěch našich
litvínovských závodnic pochopitelně považuji účast a skvělé
umístění Klárky Červenkové na
letošním MČR v kategorii žačky
nejmladší, ale úspěch je i to, že
spolu s ní v téže kategorii bojovala o postup také Magdaléna
Farkašová, které účast unikla
o dvě postupová místa. Dále je to
také nominace Elišky Hladíkové
na letošní ZODM, která náš kraj
reprezentovala v kategorii žaček.
Nádherné je také celkové umístění v žebříčku ČKS, v kategorii
nováčci se na 3. místě z celkového počtu 111 závodnic umístila
Zuzanka Sedláčková a v kategorii žačky mladší se na 1. místě
z 65 závodnic umístila Karolína
Farkašová, v neposlední řadě

mám radost ze všech dobrých
výkonů a umístění všech našich
závodnic.
Co stojí za těmito úspěchy?
Musí mít malý krasobruslař
talent, nebo stačí jen píle?

Klárka Červenková
s trenérkou Alenou
Lehkou.

Jenom píle nestačí, talent je
také velmi důležitý, ale na druhou stranu talent bez píle je
velmi málo. Důležité je skloubit podle mě tři věci: talent, píli
a rodinné zázemí, protože krasobruslení je náročné nejenom
na čas, ale i finančně. A to se
podaří málokdy.
Jaké šance mají do budoucna v tomto sportu vaši svěřenci?

Věřím, že veliké, pochopitelně postup a účast na příští MČR
pro více závodníků našeho oddílu s umístěním na předních
místech. Po letošní velmi úspěšné sezóně se nám otevřela možnost startu na mezinárodních
závodech a věřím, že i tam budou naše krasobruslařky sbírat
medaile. Ale to nás čeká ještě
hodně práce a dřiny, jak trenéry,
tak závodníky.
Na mistrovství ČR byla
z litvínovského oddílu nejlepší
Klárka Červenková. Jaká je to
podle vás závodnice?
Klárka je velmi pilná, vnímavá, nadaná závodnice, se kterou se velmi dobře pracuje. Má
krásné bruslení, velmi ladné pohyby, ale má také velmi rychlou
rotaci, která je důležitá nejen
pro dvojité skoky, ale hlavně do
budoucna pro ty trojité. Důležité je i to, že nechybí pokora
a trénuje s radostí. Klárka má
také skvělé rodinné zázemí, kde
jí všichni v tomto nádherném
sportu podporují, což je velmi
důležité.
(pur)

Nezaměstnanost na
Mostecku stále nejvyšší
ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO – Oproti předchozímu měsíci klesla nezaměstnanost v regionu o více než dvě procenta. U krajské pobočky
úřadu práce je přihlášeno na 51 tisíc nezaměstnaných. Z toho v Mostě je ze všech okresů nejvyšší procento lidí bez práce, a to téměř devět tisíc.
Celkový počet uchazečů
o zaměstnání ke konci března klesl na 51 237 osob. Je to
o 1 130 nezaměstnaných méně
než na konci předchozího měsíce. Nově se zaevidovalo na
čtyři a půl tisíce lidí. Z evidence pak ke stejnému období
odešlo 5 604 uchazečů. Počet
hlášených volných pracovních
míst se zvýšil na 7 092, což je
téměř o pět set nabídek zaměstnání více než předchozí měsíc.
Podíl nezaměstnaných osob na
obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let
klesl na stávajících 8,99 procent. Došlo tak k očekávanému
poklesu nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, který lze očekávat i v následujících měsících.
Opačná situace je v nabídce
volných pracovních míst, kte-

rých je aktuálně nejvíce od září
2007 a další nárůst se předpokládá v průběhu jarních měsíců v souvislosti s rozšířením
dílčích prací v pohostinství,
zemědělství a stavebnictví.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti nastal ve všech
okresech
Ústeckého
kraje. Nejvíce v okresech Děčín
a Litoměřice. Nejnižší pokles
byl evidován v okresech Most
a Chomutov. „Podíl nezaměstnaných vyšší než celokrajský
průměr vykázaly tři okresy Ústeckého kraje, přičemž nejvyšší
byl v okresu Most. Nejnižší podíl
nezaměstnaných byl evidován
v okresu Litoměřice,“ informoval
Michal Tuček z krajské pobočky
v Ústí nad Labem.
(sol)
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V Litvínově se
otevřelo muzeum
veteránů
LITVÍNOV – Od uplynulého víkendu se může město Litvínov chlubit
EXPOZICÍ VETERÁNŮ. V blízkosti vlakového nádraží se slavnostně
otevřela nová klubovna Spolku veteráni Litvínov, která bude o víkendech sloužit také jako muzeum. Expozice je vskutku vydařená,
takže se návštěvníci mají na co těšit. O přípravách muzea a lásce ke
starým autům jsme si povídali s organizátorem akce a předsedou
spolku Tomášem Urbanem.

Hrůza v Citadele
LITVÍNOV - Zpěvák Michal Hrůza
a jeho Kapela Hrůzy dnes večer
vystoupí v litvínovské Citadele v rámci koncertního turné po
českých divadlech a divadelních
sálech „Hrůza v divadle“.
V pátek 15. dubna se v Citadele odehraje téměř dvouhodinový koncert, kde zazní průřez
Michalovou dosavadní tvorbou,
od starých známých hitů až

po nové písničky z posledního alba Den. Michal Hrůza je
znám jako skladatel a zpěvák,
který má na svědomí mnoho
hitů nejen pro svá vlastní alba,
ale také pro mnoho dalších interpretů či filmů.
Kde: Citadela, Velká scéna,
v 19 hodin, vstupné v den konání koncertu 340 Kč. (nov)

United Energy
podpořila i slavnosti
LITVÍNOV – Teplárenská společnost United Energy je tradičním
partnerem Litvínova. Také v letošním roce podpořila město finančním darem 500 tisíc korun.
Část daru použije Litvínov na
celoroční cyklus akcí.
Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti nebo
oslavy vánočních svátků budou
v Litvínově pořádat také z peněz od United Energy. Celkem
na zábavu litvínovských občanů
teplárenská společnost poskytla
240 tisíc korun. Dalších devadesát tisíc korun z finančního
daru oddělili litvínovští radní
pro činnost Městské policie Litvínov. Ta si za ně koupí detektor
plynu. „United Energy věnuje
pozornost bezpečnosti v Litvíno-

Co vás vedlo k otevření muzea veteránů?
To, že na Mostecku nic takového není. Po úspěchu loňského
srazu jsme se rozhodli udělat si
vlastní klubovnu jako muzeum.
Jak dlouho jste na muzeu
pracoval?
Trvalo to zhruba půl roku.
Co všechno mohou návštěvníci v muzeu vidět?
Muzeum je rozdělené na dvě
části. Na kapitalistickou, kde
jsou k vidění například staré
mercedesy nebo opely a na socialistickou s trabanty, wartburgy
či žigulíky.
Od kdy se tomuto koníčku
věnujete a jak jste se k němu
dostal?
Zhruba před pěti lety jsem si
koupil starou škodovku. Od té
doby jsem se do toho zbláznil
a jezdím po různých srazech.
Co vás na tomto koníčku
baví ze všeho nejvíc?
To, že na mě každý mává
a to, že jsem středem pozornos-

ti, když jedeme někam na výlet.
Jak dlouho zhruba trvá renovace takového veterána?
To je hodně individuální. Někdo renovuje deset let, někdo
rok. Záleží na financích a na
času.
Zajímalo by mě, jestli se tomuto koníčku věnují i ženy?
Určitě. Například žena místopředsedy našeho spolku jezdí
s námi.
Co na vaše hobby říká vaše
žena?
Ta už tomu tak nakloněná
není, protože jsem pořád pryč.
Respektive také s námi jezdí, ale
obzvláště teď při rekonstrukci
muzea musí mít trpělivost.
Jaké je vaše oblíbené auto,
případně vysněný kousek?
Oblíbené auto je to moje,
Škoda 110. Že bych měl ale vyloženě nějaký vysněný kousek,
to ne. Na každém autě je něco
hezkého.
Minulý rok se konal nultý ročník setkání veteránů.

vě dlouhodobě. Děkujeme za tuto
podporu,“ uvedl Zdeněk Urban,
velitel Městské policie Litvínov.
Letošní dar je totiž součástí každoroční podpory. V minulosti
United Energy přispěla například na radary pro měření rychlosti u základních škol nebo na
modernizaci operačního střediska litvínovské městské policie. Z letošního daru se bude
těšit také Základní umělecká
škola Litvínov. Ta dostala 80 tisíc korun na ústřední kolo soutěžní přehlídky literárně dramatického oboru. Zbývajících 90
tisíc korun z pětisettisícového
daru je určen pro základní školu
s rozšířenou výukou jazyků. Ta
je využije na vybavení školní
družiny nábytkem.
(pur)

váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

Jak jste byl spokojen s účastí
a s celkovým průběhem akce?
Vůbec jsme nečekali, že přijede tolik aut a že to bude mít
takový úspěch. Předpokládali
jsme tak čtyřicet, padesát aut
maximálně. A bylo jich tady sto
čtyřicet!
V červnu se v Litvínově
bude konat první ročník srazu

historických vozidel. Na co se
účastníci mohou těšit?
V koloně by mělo přijet minimálně třicet trabantů a třicet
pionýrů. Pojedou na náměstí
a jinak se budeme muset nechat
překvapit. Všechno záleží hlavně na počasí.
Děkuji za rozhovor
Kristýna HÁVOVÁ

Stýská se vám po starých časech? Stačí přijít!

Teplo z Komořan

Ekologické
a bezpečné

Tomáš Urban se svým oblíbencem.
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Opuštění psi se v útulku „neohřejí“
LITVÍNOV – Psi z litvínovského útulku mizí rychleji, než tam přibývají.
V loňském roce bylo do psího
útulku přijato 165 psů. Jednalo
se o opuštěné a zaběhnuté psy
nejen z Litvínova. Lidé do útulku přivedli padesát psů a pět
psů bylo do útulku umístěno
na základě úředního rozhodnutí. Zpět původním majitelům
se ale vrátilo sto dva psů. Psa
si z útulku brali také lidé, kteří
chtějí opuštěným zvířatům pomoci. Litvínovští občané si takto vzali z útulku pětadvacet psů.
Pro třicet devět psů se podařilo
najít nového páníčka mimo Litvínov. „Psímu útulku se v loňském roce dařilo. Zaměstnanci
se snaží útulek zpropagovat.
Pořádají různé akce, jsou v kontaktu s Nadací pro ochranu zvířat. Nečekají, až jen tak někdo
přijde a psa si odvede. Jsou aktivní a na počtu vydaných psů je
to hodně znát. Také se jim daří
získávat pro útulek podporu
a pomoc,“ chválí zaměstnance
útulku velitel městské policie
Zdeněk Urban. V psím útulku
nachází azyl nejen opuštění psi.
V loňském roce sem přijali také
sedmnáct koček. Jednalo se ale
o mimořádné případy, kdy byly

kočky přímo ohroženy. „Mimo
záležitosti spojené s odchyty
a ustájením toulavých psů, řešil

o ptáky a netopýry, které zaměstnanci útulku následně předávali
ochráncům přírody společnosti
FALCO,“ doplnil Zdeněk Urban. V roce 2015 obdržel městský útulek prostřednictvím

Litvínovští občané si vzali
z útulku pětadvacet psů.
městský útulek i nálezy volně žijících zvířat. Jednalo se zejména

Konta Punťa od občanů finanční příspěvek v celkové hodnotě

54 760 korun. Z nastřádaných
finančních prostředků z konta
Punťa se pořídilo pět nových
zateplených bud pro psy. Z Nadace na ochranu zvířat obdržel
útulek finanční částku ve výši
5 000 korun, která byla určena
na kastrační program pro toulavé kočky v Litvínově a v rámci kampaně „Pomozte nakrmit
misky“ obdržel útulek krmivo
o celkové váze 970 kg. Z akce
„Štěkání na Ježíška“ pořádané
Městskou knihovnou Lom obdržel útulek 270 kg krmiva pro
psy. „Všem dárcům velmi děkujeme. Díky jejich štědrosti se
mají zvířata v litvínovském útulku zase o něco lépe,“ poděkoval
Zdeněk Urban.
Litvínovští radní na posledním jednání rady města schválili
změnu ve vydávání psů z útulku
novým zájemcům. V případech,
kdy jsou psi umístěni do útulku
a ve lhůtách stanovených zákonem nemohou být vydáni jejich
majitelům, stávají se majetkem
obce. Pes proto může být vydán
jen na základě darovací smlouvy
nebo smlouvy o úschově. Obě
tyto smlouvy může jménem
města uzavírat vedoucí psího
útulku Štefan Horský, stejně jako
velitel Zdeněk Urban.
(pur)

Přesun pecí v chemičce je unikát
(Dokončení ze strany 1)
K přesunu první nové pece
došlo v pátek 8. dubna. Následovat budou ale ještě další tři
a to v průběhu příštích několika týdnů, až do 21. dubna. Pec
se přemisťovala zhruba v délce
600 metrů po nově zřízené komunikaci, která v závodě vznikla právě k tomuto účelu. Obří
kolos se pohyboval rychlostí
jednoho kilometru za hodinu.
Přesun byl dokončen za necelou
hodinu. Výška největších modulů je 14,3 m a váha 370 tun.
Celá souprava včetně podvozku
měří 16 m a váží 422 tun. „Dnes
Etylenová jednotka slouží pro výrobu polyetylenu
a polypropylenu. Odstavení
petrochemie kvůli havárii
znamenalo proto omezení
výroby. „Vyrábíme zatím
jen částečně ze suroviny,
kterou dovážíme. Záměr
proto je rozeběhnout výrobu co nejdříve, abychom
mohli najet na plnou kapacitu,“ uvedl investiční
ředitel UNI RPA Vladimír
Urda.

Přesun pecí se uskuteční
během dubna ještě
několikrát.

akce proběhla hladce. Doufám,
že i ostatní přesuny proběhnou
obdobně. Je to skutečně unikátní záležitost, a to nejen pro nás,
ale i pro samotného dodavatele,
který zařízení instaluje. Firma
to prováděla jen dvakrát,“ dodal
investiční ředitel Unipetrolu
Vladimír Urda. S trochou nadsázky akci přirovnal k přesunu
děkanského mosteckého kostela. „Kostel se sice posouval po
kolejích a naše pece po silnici.
Přesto to bylo náročné. Nejnáročnější částí bylo usazení pece
na základy,“ uvedl dále Vladimír Urda. Jak dále investiční
ředitel prozradil, prefabrikace

Víte, že…

pecí nepatří zcela mezi běžné
záležitosti. „Standardně se staví
na místě. S ohledem na to, že
jsme tady prováděly demolice
a nechtěli jsme zpožďovat zahájení výstavby nových pecí, rozhodli jsme se, že budeme práce
dělat paralelně,“doplnil.
Demolice probíhaly do poloviny února. Samotná výstavba
pecí pak začala začátkem prosince. „V současnosti budeme
pokračovat a stavět vrchní části
pecí, které ve finální fázi budou
vypadat stejně jako ty předchozí.
Ještě nás s tím čeká hodně práce,“
dodal šéf Unipetrolu přes investice.
(sol)

…na opravách etylenové
jednotky se odpracovalo už
kolem pěti set tisíc hodin.
…stejné množství hodin
mají zaměstnanci ještě před
sebou.
…denně se na rekonstrukci podílí kolem tisíce
zaměstnanců externích firem, 1/2 z nich tvoří regionální firmy.
…celkově odhaduje společnost Unipetrol náklady
na opravu poškozených zařízení kolem 4,1 miliardy
korun.
…k obnovení částečného
provozu etylenové jednotky
včetně související petrochemické výroby a zvýšení
využití kapacity litvínovské
rafinerie by mělo dojít letos
v červenci.
…standardní provoz etylenové jednotky při maximálním využití kapacity se
odhaduje na říjen 2016.

Výška největších modulů je 14,3 m a
váha 370 tun. Celá souprava včetně
podvozku měří 16 m a váží 422 tun.

Lázeňská sezóna dorazila i do Meziboří.

Senioři mají lázně
MEZIBOŘÍ – Lázeňská atmosféra
dorazila do Meziboří. V místním
domově sociálních služeb pro
své klienty připravili zahájení
lázeňské sezóny. Nechyběla lázeňská kolonáda, promenádní
koncert, minerální voda ani tradiční oplatky.
Společenskou akci Zahájení
lázeňské sezóny spojili zaměstnanci organizace s oslavami
a přivítáním jara. Zahájena promenádou na improvizované lázeňské kolonádě. Bohatý doprovodný program s promenádním
koncertem doplnila ochutnávka
tradičních lázeňských oplatek
v nově otevřené lázeňské kavárně a ochutnávka osvěžující minerální vody „Klášterecký pramen“ z tradičních lázeňských
pohárků. Lázeňská sezona, která potrvá do začátku léta, bude
probíhat ve znamení „wellness
pro harmonii těla a mysli“.
„V průběhu následujících čtyř
měsíců jsou pro seniory připraveny plnohodnotné procedury, při

kterých budou využívány veškeré
odborné fyzioterapeutické postupy pod vedením zdejšího zkušeného fyzioterapeuta. V nabídce
budou koupele s tradičními léčebnými přísadami, jako je levandulová sůl, které zajisté vyvolají
vzpomínky na staré časy, kdy senioři jezdívali do našich vyhlášených lázní. Dále nebudou chybět
masáže, pitná kúra, přístrojové
výkony, pohybové aktivity v tělocvičně a v přírodě. Za podpory
nutriční terapeutky bude možná
pro některé odvážné seniory i pozvolná redukce váhy na základě
individuálního výživového plánu
a jídelníčku,“ přiblížil lázeňský
program pro seniory z mezibořského domova sociálních služeb
fyzioterapeut Martin Krčka.
Doplňkovým programem celého projektu wellness pro harmonii těla a mysli budou podle
Martina Krčky i služby v oblasti
kosmetiky pro dámy seniorského věku, pedikúry a manikúry.
(pur)

porušené paragrafy
Loupežník „už bručí“
MOST – Mostečtí kriminalisté objasnili loupež, která se stala
v prosinci poblíž Aquadromu
v Mostě. Tehdy tudy šla směrem od Jalty mladá žena, kterou
mezi koupalištěm a průmyslovkou napadl neznámý muž. Ženu
zmlátil a okradl o cennosti, které
našel v její kabelce. „Z kabelky vzal svazek klíčů, peněženku a mobil. Klíče po ženě hodil,
z peněženky odcizil platební kartu a peníze. Z kabelky dále vzal
zlaté náušnice. Mobilní telefon
na místě odhodil a z místa činu
utekl,“ popsala událost policejní
mluvčí Ludmila Světláková. Zbitá a přepadená žena se ale nedala
a začala zloděje pronásledovat.
Zastavila vozidlo taxi služby
a požádala o přivolání policie.
Napadená skončila v nemocnici na ošetření. „Policie v těchto
dnech obvinila ze zvlášť závažného zločinu loupeže 38letého muže
z obce na Teplicku. Kriminalisté
měli na muže podezření již v lednu. Muž byl v pátrání a doma se
nezdržoval. Vyhýbal se nástupu
trestu za jiný delikt,“ informovala dále policejní mluvčí. Obviněný je nyní ve vězení, kde si
odpykává trest odnětí svobody
za jiný násilný trestný čin.

Kradl naftu
LITVÍNOVSKO – Na parkovišti v obci Dolní Jiřetín neznámý pachatel vnikl do dvou
zaparkovaných
nákladních
vozidel MAN a Mercedes. Poškodil palivové nádrže a z nich

odčerpal asi 700 litrů motorové
nafty. Poškozeným firmám zloděj způsobil hmotnou škodu ve
výši 13 000 korun. Případ se stal
v uplynulém týdnu a šetří ho litvínovští policisté.

Přepadla ho mlsná
LITVÍNOV – Nakoupit „za
pět prstů“ přijel 38letý muž
z Litvínova do jednoho z mosteckých supermarketů. Tady si
do batohu ukryl různé sladkosti
a balení kávy, vše v hodnotě 930
korun. Poté prošel vstupní částí, kde ho ale zastavil pracovník
ostrahy prodejny. Odcizené věci
byly zajištěny a nepoškozené
byly vráceny zpět do prodeje.
Muž byl předán policejní hlídce.
Na policejním oddělení se zjistilo, že Litvínovan kradl již v minulosti. Loni se vrátil z vězení
a letos byl opět odsouzen.

Deset let za drogy
MOST – Ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy obvinil mostecký policejní rada 28letého muže z obce
na Litvínovsku. Podle kriminalistů měl obviněný po dobu jednoho roku obstarat a následně
prodat nejméně ve 48 případech
marihuanu. „Za toto období muž
prodal nejméně 5 kilogramů této
drogy na předem smluvených
místech v Litvínově,“ informovala policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Stíhanému hrozí až
desetiletý trest odnětí svobody.
(sol)

10

inzerce | servis

15. duben 2016

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
20. 4. od 19 hodin CABARET
Autor: JOE MASTEROFF - JOHN KANDER - FRED EBB. Režie: Pavel Ondruch. Slavný
americký muzikál. Sugestivní příběh z předválečného berlínského kabaretu, nad nímž se
stahují černá mračna dějin. Skvělou hudbu Johna Kandera živě zahraje devítičlenný Kit-Kat Band. Nevhodné pro děti do 15 let. Vstupné na reprízy: 180 a 200 Kč.
22. 4. od 19 hodin HABAĎŮRA
Autor: MICHAEL COONEY. Režie: Milan Schejbal. Co se všechno vyvine z jednoho malého
podfuku - habaďůra, která hlavnímu hrdinovi přinese spoustu problémů a divákům příležitost pořádně se zasmát. Vstupné: 150 a 170 Kč. Délka představení: 150 minut.
25. 4. od 19 hodin PŘÁTELÉ FESTIVALOVÉHO ORCHESTRU PETRA MACKA
Mostecká koncertní agentura MMMM pořádá další ze svých koncertů vážné hudby. Tentokrát se jedná o ﬁnální koncert 25. sezóny nazvaný Přátelé Festivalového orchestru
Petra Macka, který se uskuteční v pondělí 25. dubna od 19 hodin v Městském divadle v
Mostě. V průběhu večera zazní hudba J. S. Bacha, M. Brucha, M. Ravela a dalších. Zlatým
hřebem je vystoupení houslového virtuosa Ivana Ženatého. Dále vystoupí Isabell Prain ve
hře na ﬂétnu a Lukáš Dobrodinský na harfu. Diriguje Martin Lebel. Koncert se koná pod
záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

„Jak dlouho denně spíte?“ „No, tak asi 3 hodiny.“ „A není to trochu málo?“ „(TAJENKA)“

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
18. 4. od 19 hodin NA SLOVÍČKO, PANE DOKTORE (volné)
Autor: MUDr. RADIM UZEL. Pořad populárního sexuologa, baviče a publicisty MUDr. Radima Uzla, odborníka na partnerské vztahy. V pořadu zazní řada úsměvných příběhů a
vyprávění z praxe sexuologa. Nebude chybět prostor pro dotazy diváků. Vtipný pořad plný
historek, vzpomínání, ale i aktuálních společenských satirických poznámek.
19. a 20. 4. od 9 hodin AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Představení Divadla rozmanitostí Ať žijí duchové je inscenováno volně podle všem známého ﬁlmu. Divadlo ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém
kabátě. Divák, a doufáme, že nejen dětský, uvidí na vlastní oči neuvěřitelná kouzla, uslyší
živě hranou hudbu a zpívající i tancující loutky a herce. Vznikne podívaná pro děti, táty,
mámy a vůbec všechny, kteří se budou chtít zasmát, pobavit a ti starší třeba i trochu
zavzpomínat.

CITADELA LITVÍNOV
15. 4. od 19 hodin Koncert Michala Hrůzy s kapelou – Divadelní tour 2016
Zpěvák Michal Hrůza a jeho Kapela Hrůzy míří do litvínovské Citadely v rámci koncertního turné po českých divadlech a divadelních sálech „Hrůza v divadle“. Odehraje zde
téměř dvouhodinový koncert, kde zazní průřez Michalovou dosavadní tvorbou, od starých
známých hitů až po nové písničky z posledního alba Den. Hudební program doplní nejen
herecký host, můžeme jmenovat např. Veroniku Kubařovou nebo Václava Koptu, ale také
stylová vizuální stránka scény, příjemná atmosféra a pozitivní energie. Vstupné 290 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
16. 4. od 21 hodin BEZ CENZURY - Pop Rock - Mo
„Pravidelnej koncert Cenzury, opět jsou nacvičený nový písničky a večírek může začít.
Vstup DOBROVOLNÝ!“

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
16. 4. od 19.30 hodin TO JE TA PÍSNIČKA PRO TEBE
Večer s Ivou Boušovou, povídání o brnkání.

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

RŮZNÉ

■ Koupím LP gramofonové desky, větší množství vítáno, přijedu.
SMS nebo prozvonit na telefon:
721 442 860. Děkuji
■ Prodám vlnu na svetry, bavlnky na vyšívání, daruji časopisy:
pletení, vyšívání apod. Prodám
látky – modní – vše levně. Telefon:
604 736 786
■ Prodám krásnou toaletu, světlé dřevo, dvoudílné zrcadlo, černé
sklo, 2 šuplíčky – 300 Kč, křesílko
celočalouněné, nohy světlé dřevo
– 100 Kč. Most. Telefon: 774 449
292
■ Prodám horské kolo, značka
Elán, cena 1 000 Kč. Telefon: 725
619 507
■ Nabízím nový kabát na jaro,

tříčtvrteční, černý, velikost 54, za
symbolickou cenu 50 Kč, možno i
poslat. Telefon: 737 586 039
■ Prodám novou pánev na palačinky - 50 Kč, starší mlýnek na
maso – 50 Kč, nový mlýnek na
maso – 180 Kč, mlýnek na mák –
50 Kč, různé rámované obrázky
od 30 – 250 Kč. Most. Telefon: 774
449 292
■ Prodám pěkné židle 6 ks, jednotlivě, světlé dřevo, čalouněné
opěradlo a sedák v béžové barvě
s hnědým vzorem, cena 200 Kč/ks.
Most. Telefon: 774 449 292
■ Prodám chladničku s mrazákem značky Sharp, stáří 4 roky,
dobrý stav, původní cena 8 000 Kč,
nyní 5 000 Kč, metalíza. Litvínov.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám rohovou pokojovou
čalouněnou rozkládací lavici, cihlový melír s květy, úložný prostor
– levý roh. Cena 2 000 Kč. Litvínov.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám roletu papírovou, původní cena 539 Kč, nyní 100 Kč,
šíře 140 cm, barva krémovobílá.
Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Prodám parabolu (satelit) od
společnosti „Digi“, lze použít dle
svého uvážení. Bez držáku, nová
2 300 Kč, nyní 1 000 Kč. Litvínov.
Telefon: 736 469 724

■ Prodám nové bílé plastové prkénko na toaletu, původně 350 Kč,
nyní 150 Kč. Litvínov. Telefon: 736
469 724
■ Prodám starší ždímačku válcového tvaru, kovovou, v dobrém
stavu, cena 350 Kč. Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Prodám přehoz do dívčího pokoje, je přes celou válendu, barva
růžová a lila s volánky – Barbie styl,
jako nový, původní cena 1 050 Kč,
nyní 350 Kč. Litvínov. Telefon: 736
469 724
■ Prodám sešítky – pošli recept,
původně 6 Kč/ks, nyní 2 Kč/ks. Celkový počet 100 ks. Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Prodám DVB-T přijímač s funkcí nahrávání, značka ALMA-T-1600,
ještě v záruce, kupováno v září.
Cena 500 Kč, nyní 400 Kč. Litvínov.
Telefon: 736 469 724
■ Prodám pánskou černou koženou bundu, rovný střih, kožešinový límec, velikost L, nenošená,
made in Italy, cena 500 Kč – původně 3 200 Kč. Telefon: 730 109
214
■ Prodám starý šicí stroj značky
Kohler, krycí poklop, funkční, cena
1 000 Kč. Telefon: 730 109 214 –
Most
■ Prodám časopisy: Přemožitelé

Nabízím kompletní vedení účetnictví
a zpracování daňových přiznání.
Dlouholeté zkušenosti a praxe.
Telefon: 725 614 834
času č. 1 – 17 + č. 19, ve výborném
stavu, cena 100 Kč. Telefon: 730
109 214
■ Prodám lednici s mrazákem
uvnitř, š – 52 cm, h – 57 cm, v –
150 cm, značka Minsk 16E, obsah
240 litrů, ve velmi dobrém stavu,
cena 500 Kč. Telefon: 730 109 214
– Most
■ Prodám mikrovlnku značky
Sencor, ve výborném stavu, cena
300 Kč. Telefon: 730 109 214
■ Prodám šicí stroj elektrický Veritas, šicí stroj Lada, šlapací, funkční. Cena 1 800 Kč. Telefon: 776 031
150
■ Prodám kombinovaný sporák,
elektrika + plyn, značka Amika,
cena 3 000 Kč, půl roku používané,
ve velmi zachovalém stavu, kontaktovat na číslo: 722 034 648
■ Koupím staré hodiny, i poškozené, a jejich díly (stroj, závaží,
kyvadlo a jiné). Děkuji za nabídky.
Telefon: 737 545 100
■ Prodám autosedačku 3-10 kg,
modrá Evenflo on my way, Most,
500 Kč, má stříšku. Čerpadlo 220 V,

málo používané, 800 Kč. Telefon:
607 454 139

BYTY, DOMY

■ Prodám řadový domek – Litvínov – Loučky. Telefon: 774 173 162
■ Prodám zahradu v Litvínově,

340 m2 s chatkou, kůlnou, grilem,
skleníkem, přívod užitkové vody.
RK nevolat. Telefon: 724 313 441
■ Prodám DB 2+KK, ulice J. Ševčíka, blok 705 za VZP, šesté patro, jih,
výhled do parku, parkování před
domem. Velmi zachovalý stav, bezpečnostní dveře a zámky, plovoucí
podlaha, koberce, skříň, věšák na
prádlo, satelitní držák, sklep, komora, slušný tichý dům. Cena 175
000 Kč. Telefon: 721 819 050
■ Prodám garsonku, balkon,
sklep, plastová okna, dva výtahy,
páté patro, vchod na čip, slušní
sousedé. Cena 145 000 Kč. Telefon:
776 031 150
■ Prodám DB 1+KK v ulici Česká,
blok 625/379, Most, šesté patro,
plastová okna, místnost přepažena, stav původní, volný 5/2016,
cena 89 000 Kč. Telefon: 605 282
581
■ Prodám zahradu 400 m2 v
Mostě na Zahražanech se zahradní chatkou, dřevníkem, montážní
bednou, ohništěm, krásný výhled,
blízko autobusová zastávka. Telefon: 607 277 880
■ 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, parkování 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

SEZNÁMENÍ

■ Vdova 64/172, hledá k vážnému seznámení muže 60-68 let.

Telefon: 731 171 175
■ Najdu pohodového kamaráda,
co se dovede smát? Posedět, popovídat, někam si vyjet, mít hezké
stáří, 63letá z Mostu. SMS: 704 177
768
■ 60letá, hledá zdravého muže,
nekuřáka, 60-63 let, s vlastním bytem z Mostu, pro trvalý vztah, který 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, nevadí? Info: redakce
■ Svobodný 40/168, hledá dívku, 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

AUTO, MOTO

■ Prodám nové letní gumy, 3 ks,
Matador 165R 13 i s diskama – 600
Kč, Digital Satellit Reciver Topfield
TF 7700 HSCI – dohodou, autosedačku 3-10 kg – 350 Kč. Telefon:
736 164 363
Pronajmu nebo prodám
byt 3+1
v ulici Obránců míru
Dům po celkové rekonstrukci,
cena dohodou.

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

Telefon: 608 026 025

sport
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Most hostí mistrovství
světa ve stolních
hokejích
MOST – Jubilejní dvacátou
soutěžní sezonu oslaví Billiard-hockey club Most organizací
mistrovství světa ve stolních hokejích. Mostečtí se do pořádání
mezinárodních soutěží zapojují
od roku 2000 a světový šampionát se na severu Čech odehraje
již podruhé.
Před osmi lety se elita stolního hokeje sešla na mosteckém zimním stadionu, letos se
nejvýznamnější turnaj tohoto
malého sportu uskuteční
ve Středisku volného času Most,
s nímž BHC
Most spojil
při organizaci akce
své síly.
Soutěžní
program
je rozložen do čtyř
dnů, od 14.
do 17. dubna,
a zahrnuje jak
mistrovské soutěže
jednotlivců i družstev,
tak otevřené turnaje pro veřejnost.
Čtvrteční úvod obstaraly otevřené turnaje, Pohár Europe Direct Most v air-hockeyi a Pohár
OZP v táhlovém hokeji Chemoplast. Na ně naváže v pátek
dopoledne Pohár United Energy v billiard-hockeyi šprtci.
Další program již bude patřit
výhradně nominovaným reprezentantům, aktuálně z jedenácti
potvrzených účastnických států.
Ještě v pátek budou rozdány
trofeje v billiard-hockeyi šprtci
(družstva) a v táhlovém hokeji

Chemoplast (jednotlivci). Předpokládaným zlatým hřebem
mistrovství by měla být sobota,
kdy se uskuteční turnaje jednotlivců v billiard-hockeyi šprtci
a v air-hockeyi. V neděli je budou následovat zbývající soutěže družstev (air-hockey, táhlový
hokej Chemoplast). Hodnocena
bude i soutěž všestrannosti – víceboj čili „Multitable“.
Na medaile samozřejmě pomýšlí většina výprav. V billiard-hockeyi šprtci je tradičně
největším favoritem
česká reprezentace, jíž budou
chtít plány
zkomplikovat především
Švédové
a Poláci.
Po zklamání
na
ME
2014
v Krakově si
chtějí napravit
reputaci Rusové. Ti
budou na přední příčky
útočit hlavně při air-hockeyi.
V táhlovém hokeji jsou za favority vedle domácích považováni
také Slováci a Švédové.
O medaile v mistrovských
bojích bude usilovat i sedm
mosteckých hráčů a hráček.
Fanoušci stolního hokeje či
jednotlivých účastníků jsou
vítáni, vstupné se neplatí. Vedle reklamních partnerů se na
financování akce podílí také
statutární město Most. Záštitu
nad mistrovstvím světa převzal
mostecký primátor Jan Paparega.
(has, jak)

Černí andělé nedali
hostující Bratislavě šanci
MOST – Bylo to trochu jako hra kočky s myší. K utkání 24. kola WHIL
přijel do Mostu slovenský tým ŠKP Bratislava, s nímž nakonec domácí Černí andělé neměli prakticky sebemenší problém.
V dresu soupeře nastoupila i bývalá hráčka Baníku
Most Petra Beňušková, které
mostecký klub před zápasem
oficiálně poděkoval za její předešlé působení v dresu Černých
andělů. Po prohře s Michalovcemi mostecké hráčky následný zápas v Olomouci nahodil
zpět na vítěznou vlnu. A zápas
s Bratislavou měl zase být přípravou na důležitý zápas se Slavií. Nakonec skončil hladkou
výhrou domácího týmu.
Peter Dávid, trenér DHK
Baník Most: „Stává se pomalu
pravidlem, kdy do zápasu vstupujeme za stavu 2:3 pro soupeře. Na začátku jsme působili
unaveně. Zkraje máme problém

dostat se do provozní teploty.
Pak už jsme zápas rychle ovládli a hromadným střídáním jsme
dali příležitost všem našim hráčkám. Oživením byl předzápasový
vstup Petry Beňuškové. Dnešek

pro nás byl v podstatě přípravou na Slavii, ale Bratislava nás
bohužel moc neprověřila,“ konstatoval po utkání mostecký trenér Peter Dávid.
DHK Baník Most - ŠKP Bratislava 39:17 (22:10). Nejvíce
branek Mostu: Mičiníková 6,
Schererová 5, Súkenníková 4.
(jak)

PRAHA - V uplynulém víkendu se v Praze Podolí na padesátimetrovém bazéně konal 12. ročník Jarní ceny Prahy. Konkurenčně silně
obsazených závodů se účastnili plavci ze 49 klubů napříč republikou. Plavecký klub Litvínov měl dvě želízka v ohni a to Adama Nováka (2002) a Kamilu Javorkovou (2004).

Sportovcům z oddílu SK
Leon, který má domovskou
základnu v mosteckém Kung-fu Centru, díky termínu jarních prázdnin začala sezona
soustředěním. To proběhlo ve
sportovním zařízení Penzion
Sport v Měděnci. Během soustředění proběhla příprava na
turnaje tuzemské, ale i zahraniční. Ke konci soustředění
pak odjela skupina závodníků
na mezinárodní turnaj Slovak
Open 2016. Na tomto turnaji
vybojoval Martin Hauser dvě
zlaté medaile v Pointfightingu, Petr Pastyřík dvě bronzové
medaile, jednu v Pointfightingu a druhou v Lightcontactu,
a Michael Hauser bronzovou
medaili v PF.
Elévové se zúčastnili turnaje
pro začátečníky Kadaň Open
2016. Turnaj byl pro mladé talenty SK Leon velmi úspěšný.
Domů přivezli 5x zlato, 5x stříbro a 3x bronz.

duelů dohlíželo 15 rozhodčích
pod vedením Pavola Trajlínka ze
Slovenska. O zdravotní zabezpe-

vodech na 100 m a 200 m prsa
a 100 m motýl.
(has, jak)

m motýl. Kompletní sbírku
medailí završila dvěma bronzy
v závodech 100 m znak a 200 m
polohový závod.
Adam Novák v kategorii starších žáků získal pět medailí.
Dvakrát vystoupal na stupínek
nejvyšší a za výkony na tratích
200 m polohový závod a 200 m
motýl převzal zlaté medaile. Tři
stříbrné medaile vybojoval v zá-

čení soutěžících se postaral Martin Segovia z mostecké nemocnice, kterému na place pomáhali

Další mezinárodní turnaj,
kterého se závodníci z SK Leon
zúčastnili, byl domácí turnaj
Leon Open 2016. Zde trenéři
Petr Václavík a Vojtěch Brzoň
nasadili všechny závodníky, kteří byli schopni startu. Primárním záměrem trenérů bylo dát
příležitost získat závodové zkušenosti především mladým nadějím. Zkušení závodníci, kteří
v minulosti pro oddíl vybojovali
drahocenné kovy, sekundovali
svým mladším kolegům v rolích
koučů a rozhodčích. Výborně
se role rozhodčích zhostili držitelé světových a evropských
titulů Sabina Herainová a Martin Hauser. Aktuální mistr světa Bohdan Bárta skvěle zvládl
post asistenta trenéra a o celou
skupinu závodníků se perfektně
postaral.
Na letošním turnaji Leon Cup
soutěžilo 50 závodníků z 10 oddílů z České a Slovenské republiky. Na regulérnost vzájemných

9. kolo baráže TELH
neděle

17. dubna
2016

15:30 hodin
Výrazně zlevněné vstupné:
100 Kč k sezení, 50 Kč k stání,
permanentkáři zdarma!

O víkendu se v Mostě
hraje MČR

Domácí Souš čeká
v sobotu derby

Domácí závodníci mají z Leon Open 2016 sedmnáct medailí
MOST - Po několika týdnech odpočinku začala sportovní sezona
sportovcům, kteří se věnují bojovému sportu, konkrétně kickboxu.

Litvínovští mladíci Kristian Reichel a Martin Havelka si zahrají na MS hráčů do 18 let v USA. Oba se
totiž udrželi v nominaci
reprezentačního týmu ČR.
Mistrovství světa pro Čechy
začalo ve čtvrtek v americkém Grand Forks utkáním
s Finskem.

V mostecké sportovní
hale si o víkendu dají dostaveníčko stolní tenisté. Hraje
se zde totiž po oba dva dny
mistrovství České republiky
staršího žactva v kategorii
jednotlivců. Pořadateli jsou
SKST Baník Most a Česká
asociace stolního tenisu.

Javorková s Novákem přivezli
z Jarní ceny jedenáct medailí

Kamila Javorková si v kategorii mladších žaček nenechala
uplavat jedinou možnost získat
medaili. Ze šesti startů byla šestkrát na stupních vítězů. Zlatou
medaili a bodově nejvíce ohodnocený výkon v kategorii mladších žaček získala za čas na trati
100 m volný způsob. Tři stříbrné
medaile vylovila na tratích 50 m
volný způsob, 200 m znak a 100

Reichel i Havelka
zůstali v nominaci

HC VERVA
Litvínov
HC Energie
KARLOVY VARY

Přijďte
nám
fandit!
Jaroslav Janus

dobrovolní záchranáři ze Žatce.
„Jako pořadatel jsem spokojen
s průběhem turnaje. Vzhledem
k tomu, že v našem oddíle trénujeme především polokontaktní
disciplíny Pointfighting, Lightcontact a Kick Light, rozhodl
jsem se již při pořádání loňského
ročníku, že z turnaje Leon Open
zcela odstraním plný kontakt,
tedy ringové disciplíny. Tímto vysvětlením jsem se oklikou dostal
k tomu, proč jsem spokojen. Je
to skutečnost, že i přes uvedená
negativa nám zůstali závodníci
věrni a jezdí na náš turnaj a je
jich s každým ročníkem víc a za
to jsem rád a vděčný. Další důvod pro to být spokojený jsou výsledky našich nováčků, kteří během turnaje vybojovali 5 zlatých
medailí, 8 medailí stříbrných a 4
medaile bronzové. Štěpán Zuda
získal ocenění od Řádu strážců
koruny a meče krále železného
a zlatého, pro nejlepšího mladšího žáka. Všem našim nováčkům
tímto děkuji a gratuluji,“ ohlédl
se za turnajem Petr Václavík.
(vac, jak)

V sobotu 16. dubna se opět
na domácím hřišti představí
divizní celek fotbalistů Baníku Souš. Ten se střetne v derby utkání s FK Louny. Zápas,
který slibuje zajímavou podívanou, začíná v 17.00 hodin.

Golﬁsté budou
smejčit
V sobotu 16. dubna budou
mít mostečtí golfisté příležitost potkat se v rámci globální akce UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO při úklidu klubu i hřiště. Naplánovaný je rozvoz písku a příprava
k osetí okolí greenu 6, odpaliště 7, 8, 9 a valu za greenem
3, vyhrabání svahu pod horním odpalištěm jamky 3, vyhrabání okrajů lesa na jamce
6, spálení vyhrabaného listí
a další jednoduché, ale důležité práce. Sraz je v 9 hodin,
zahájení brigády v cca 9.30
hodin. Je vhodné, aby měl
každý účastník pracovní rukavice. K jídlu bude tradiční
brigádnická strava - domácí
buřtguláš. Účast je možné
potvrzovat na serveru ČGF,
kde je brigáda vypsána formou turnaje nebo na info@
golfmost.cz. Přihlášení je
důležité z důvodu stanovení
počtu jídel pro brigádníky.

Litvínov hraje na
hřišti v Nymburku
Ke svému dalšímu boji
o záchranu v divizní soutěži
fotbalistů zajíždí o víkendu
hráči FK Litvínov. Ti se v neděli 17. dubna představí na
hřišti svého soupeře, kterým
je celek Nymburku.

Mostečtí přivítají
na svém hřišti
Štěchovice
V dalším kole České fotbalové ligy hraje FK Baník
Most 1909 na domácí trávníku. Jeho soupeřem bude
v neděli 17. dubna celek Štěchovic. Utkání 25. kola ČFL
začíná v 17.00 hodin.

Mladý badmintonista
Ickert vyhrál turnaj
V Kladně se hrál badmintonový Kladno Junior Cup,
tradiční turnaj přípravek. Na
něm se představili také dva
hráči Baníku Most Dan Ickert a Jan Valenta. Ickert v 1.
kole tohoto třídílného seriálu zvítězil v kategorii U 11.
(jak)
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Krásy Rudého moře aneb
LITVÍNOV – Exotiku v plné míře si užijete v městské Galerii Radniční
sklípek v Litvínově. S fotografiemi Vladimíra Tauera a Miluše Škramlíkové se podíváte pod hladinu Rudého moře na krásu a pestrost
korálových útesů. Výstavu můžete vidět do 4. června.
Na fotografiích zachytili oba
fotografové pestrobarevné obyvatele korálových útesů, sasanky, hvězdice, klauny i papouščí
ryby. Desítky živočichů, kteří
svou krásou rozzářili litvínovskou galerii a vnesli do ní atmosféru žhavého léta a azurového
podmořského světa. „Většina
fotografií, které vystavujeme,
vznikly při našich cestách do
Egypta. A úplně všechny jen ze
šnorchlování. Většina záběrů je
z hloubky maximálně do jednoho metru pod hladinou. Nádherné snímky korálových útesů tak

může pořídit prakticky každý,
kdo má fotoaparát nebo mobil
vhodný k focení pod vodou,“ říká
k výstavě Vladimír Tauer. Více

(soltysova@homerlive.cz)
Spolupracovníci redakce:
Mgr. Jan Foukal

které na nás čekají pod hladinou, o setkáních s delfíny, želvami i Du Gongem, o šnorchlování
s maskou i o potápění s přístrojem. Dozvíte se, že některé ryby
a korály v noci ‚svítí‘, proč jsou
některé korály nebezpečné, jak se
na šnorchlování připravit a řadu
dalších zajímavostí,“ zve na be-

Patricia Sittingerová
Předseda redakční rady:
Petr Petrik
Ředitelka společnosti:
tel.: 476 103 977
Ing. Martina Sabolová
(reditel@homerlive.cz)
Obchodní oddělení, inzerce:

Hledá se Nemo
o svých zážitcích z podhladiny
Rudého moře budou oba fotografové vyprávět na besedě Krásy Rudého moře 26. dubna v 17
hodin v Radničním sklípku.
„Budeme si vyprávět o krásách,

tel.: 476 108 410, 737 261 941
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)

sedu Vladimír Tauer. Součástí
besedy bude i videoprojekce,
kde zhlédnete filmové záběry ze
života v moři, které jinde neuvidíte.
(pur)
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Vernisáž zahájili autoři fotograﬁí
Vladimír Tauer a Miluše Škramlíková.

Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

Hledá se Nemo
Galerie Radniční sklípek
vyhlašuje v rámci výstavy
Krásy Rudého moře výtvarnou soutěž o nejlepší zobrazení označené korálové rybky. Nejprve ji musíte v galerii
najít a poté zobrazit. Soutěž
je určena pro děti i dospělé.
Soutěžit můžete v kategorii
kresba, malba a v kategorii
volná trojrozměrná tvorba. Vítězové získají vlastní
profesionální fotoportrét od
Vladimíra Tauera zdarma.
Uzávěrka soutěže je v sobotu 28. 5. 2016, dokdy můžete
přinášet svá díla přímo do
galerie. Výtvory je nutné podepsat vč. uvedení kontaktu
a věku autora.

Předplatné:
Informace podává a objednávky

Místostarostka Litvínova Erika Sedláčková dostala od
fotografů jednu z vystavovaných fotograﬁí darem.

přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

