
  Nejdůležitější pro Mostečany je bezpečnost a hned na druhém místě práce. Vyplynulo to z průzkumu, kterého se zúčastnilo několik stovek obyvatel.
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Milí čtenáři
Lidé na mostecké radni-

ci se rozhodli zjistit, jak se 
Mostečanům v jejich městě 
žije. Výsledek  není nikte-
rak překvapivý. Co zdejší 
lid nejvíc trápí, kdo mu 
vadí a co ho naopak 
v domovině těší, přiná-
šíme v úvodním člán-
ku. Mimo jiné se v něm 
dozvíte, jaký „městský“ 
slogan se Mostečanům 
nejvíc líbí. Mostecké ři-
diče jistě potěší zpráva 
o zásadní změně v Radniční ulici. Bude se totiž 
opět projíždět oběma směry. Proč tak radnice roz-
hodla, kdy by se provoz měl zobousměrnit a za ja-
kých podmínek, přinášíme pod titulkem „Radniční 
bude znovu obousměrá“. Fandové fotbalu a hokeje 
jásejte! Dostanete novou televizi. Náměstek pri-
mátora přišel fandit českým hokejistům na náměstí 
a zjistil, že podívání vskutku není nic moc. TV nad 
vchodem magistrátu  je prý technická babička, pro-
čež se koupí nová. Co na ní fanoušci při nejbližší 
příležitosti uvidí? Čtěte pod titulkem „Město chce 
koupit novou „megatelevizi“. Soft balové sportovce 
čeká velký svátek. Most bude totiž hostit Evropský 
pohár v soft balu a to ne ledajaký. Sjedou se zde rival-
ky z nejpřednějších evropských soft balových týmů. 
Kdy a kde přesně se   ženský turnaj odehraje, zjistíte 
v článku „V Mostě vypukne evropský mač soft balis-
tek“. Půjde mostecký hipodrom do dražby, nebo 
nepůjde? Bude se sedmadvacátého května licitovat 
o akcie, nebo nebude? To vše je zatím ve hvězdách. 
Nicméně, jisté náznaky, co by se s koňskou dráhou 
mohlo udít, tu jsou. Více zjistíte uvnitř novin pod 
titulkem „Město chce zvrátit dražbu hipodromu“. 
Poslední stranu tentokrát věnujeme víkendovému 
otevírání Krušných hor. Ač bylo mrazivo, turistická 
sezóna začala a bude stát letos za to. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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MOST – Ulice Radniční před magistrátem bude 
opět obousměrná. Rozhodli o tom radní na po-
sledním zasedání. Provoz oběma směry se ale ne-
obejde bez bezpečnostních úprav. 

Mostecká radnice se vrací ke starým pořádkům. 
Jednosměrný provoz v Radniční byl totiž zaveden 
s výstavbou obchodního domu na 1. náměstí. Do 
té doby se jezdilo ulicí oběma směry. „Požadavek 
na zobousměrnění jsme předložili dopravní komisi 
už v  loni. Studie je hotova v  několika variantách 
a následně se začně zpracovávat projektová doku-
mentace,“ potvrdil náměstek primátora Marek 
Hrvol. Parkovací místa, která tu vznikla, zůstanou 
zachována v celkovém počtu. Byla to jedna z pod-
mínek v zadání. „Zároveň zde plánujeme bezpeč-
nostní opatření, aby zobousměrnění nemělo pouze 
ten efekt, že si tudy budou lidé zkracovat cestu. 
Chceme navíc zajistit bezpečnost chodců,“ podotkl 
náměstek. V Radniční dojde k omezení rychlosti 
na třicet kilometrů v hodině. Vybudují se zde zpo-
malovací prvky. „Vznikne tu vyvýšený zpomalovací 
retardér, obdobný jako je u Centralu. Bude v místě 
pro přecházení chodců,“ dodal náměstek. Silnice 

se v  některé části o něco také rozšíří, a to kvůli 
lepší průjezdnosti. Ve středu ulice by pak měl 
vzniknout i dopravní uzel v podobě minikruháku. 
„Jedná se o jednoduché stavební úpravy, které bu-
dou minimální. Náklady si vyžádají necelý milion 
korun,“ sdělil ještě Marek Hrvol. 

Proč oběma směry?
Jedním z důvodů, proč město přistoupilo k to-

muto řešení, jsou mimo jiné požadavky občanů. 
„Komunikace spojuje úřad, a proto je toto řešení 
logické,“ je přesvědčen primátor Jan Paparega. 
„Cesta se dá tudy zkrátit a nemusí se objíždět přes 
Central. Zvlášt by se mělo ulehčit dopravě v době 
špičky, ale také o Vánocích a podobně, kdy ve výjez-
du u Centralu z podzemních garáží nastává kolaps. 
Řidiči, kteří budou směřovat k úřadu, nebudou mu-
set tedy objíždět úsek přes křižovatku u Bati a do-
pravním zácpám se vyhnou,“ zdůvodnil primátor. 
Radniční by se měla zobousměrnit ale až v příštím 
roce, kdy bude zařazena do rozpočtu města. Letos 
by měl být hotov jen projekt. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Radniční ulici projedete 
opět oběma směry

MOST – Nejdůležitější pro Mostečany je bezpečnost a hned na druhém místě práce. Vyplynulo to z vel-
kého průzkumu, který provádělo mezi obyvateli město Most. 

Mostečané měli možnost vyjádřit svou spoko-
jenost i výhrady k jednotlivým oblastem života ve 
městě a zároveň dát i návrhy na zlepšení. Z prů-
zkumu, kterého se zúčastnilo 623 Mostečanů, 

vyplynulo, že obyvatelé města považují za nejdů-
ležitější bezpečnost, a to 62 procent. „Velký důraz 
kladli lidé na dostatek pracovních příležitostí a to 
třiatřicet procent respondentů. Následovalo hezké 

prostředí ve městě ve 32 procentech, možnosti trá-
vení volného času v 28 procentech a shodně po tři-
advaceti procentech kvalitní zdravotní sociální péče 
nebo dostupné a příjemné bydlení,“ sdělila k  vý-
sledkům tisková mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. 

(Pokračování na straně 3)

„Chceme bezpečí a práci!“

  V ulici Radniční se chce město vrátit ke starým pořádkům.

MOST/LITVÍNOV - Od soboty 21. květ-
na 2016 od 4 hodin do neděle 22. května  do 
23.15 hodin dojde k výluce provozu tramvajo-
vých linek č. 2 a 4 po celé jejich trase. V uve-
denou dobu tedy nebude provozována žádná 
tramvajová doprava. Po dobu výluky bude za-
jištěna na obou linkách náhradní autobusová 
doprava. Podrobný plán náhradní autobusové 
dopravy najdete na www.homerlive.cz a na 
www.dpmost.cz/zvd083.
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MOST – Radní řešili revitalizaci parku Střed, nad sportovní halou. 
Park by měl sloužit jako odpočinková plocha pro obyvatele města. 
Zároveň by se tu měly vyzdvihnout ekologické prvky. 

Záměr města na úpravy cen-
trálního parku jsou atraktivní 
a lákavé. Hlavním úskalím ale 
bude park uhlídat před ne-
nechavci a nepřizpůsobivými 
z protějších Stovek. Ti park kaž-
doročně, zvláště v teplém obdo-
bí, obléhají, dělají tu nepořádek 
a ničí ho. „Park nad sportovní 
halou je problematický, obdobně 
jako i jiné parky ve městě. Srocu-
jí se tu totiž individua, která tu 
popíjejí alkohol a užívají drogy. 
I proto se na tato místa soustředí 
naše pozornost. Park kontrolují 
i naši asistenti prevence krimi-
nality,“ potvrzuje tisková mluvčí 
mostecké městské policie Ilona 
Kozlová. 

Ke konkrétním záměrům se 
zatím město nechce vyjadřovat. 
„Považujeme za slušné, seznámit 
s  nimi nejdříve politické kluby,“ 
poznamenal primátor Jan Papa-
rega. Již před časem ale vedení 
města prozradilo, že v parku se 
plánuje například letní miniam-
fi teátr, kde by se mohla konat 

nejrůznější vystoupení, divadel-
ní apod. Další možností je letní 
kino. Stát by tu měl také stánek 
s  občerstvením apod. Ošetře-
ní a úpravy si zde zaslouží také 
zeleň. Odstranit by se měly 
i rozbité a zdevastované betono-
vé bazénky. Park by měl zůstat 
otevřený. „Neplánujeme žádné 
oplocení,“ ujistil před nedávnem 
také první muž města. 

Vzhledem k  tomu, že revita-
lizace druhého největšího par-
ku v  Mostě si vyžádá značné 
fi nanční náklady, počítá město 
s dotačními prostředky. „V tuto 
chvíli mohu jen říci, že s  pro-
středky na revitalizaci parku to 
vypadá velmi nadějně,“ doplnil 
ještě Jan Paparega. 

Nové stezky na 
Šibeníku už brzy

Změny čekají také park Šibe-
ník. Úpravy se zde realizují už 

delší dobu. Nyní se dokončuje 
prořezávka a výsadba nové zele-
ně. V nejbližší době by zde měly 
přibýt také další atrakce. Chys-
tají se zde běžecké stezky. Ty by 
měly být lemovány informač-
ními tabulemi, na nichž budou 
naši nejznámější běžci a atleti. 
„Už máme všechny označníky 
pořízené. Vyčleněny jsou k tomu 
i fi nanční prostředky. Trasy by se 
měly realizovat podle plánu ještě 
letos v  červnu,“ prozradil ná-
městek primátora Marek Hrvol.

(sol) 

MOST – Město Most už má funkční SMS InfoKanál. Do systému nyní 
vstoupil i Unipetrol. Chemička tak bude první, kdo by měl informo-
vat občany varovnou SMS o nenadálé události. Město kromě varov-
ných SMS zpráv zvažuje i veřejný rozhlas. 

Město Most jednalo s  Litví-
novem a společností Unipetrol 
RPA o varovném systému pro-
střednictvím SMS zpráv. Uza-
vřeli mezi sebou třístrannou 
smlouvu. „Smlouvu jsme řešili 
poměrně dlouho a k  mému po-
těšení je už zasmluvněna. Prv-
ní, kdo bude rozesílat varovnou 
SMS zprávu, tak abychom se ne-
museli dotazovat, co se v chemič-
ce stalo, bude Unipetrol. Zprávu 
pak dostanou všichni, kteří jsou 
v  systému zaregistrováni,“ sdělil 
primátor Mostu Jan Paparega. 
V  Mostě se do systému podle 
vedení města zaregistrovalo už 
kolem dvanácti set subjektů. 
V  případě vzniku mimořádné 
události by se měl podle smlou-
vy také Unipetrol podílet na ná-
kladech, které vzniknou v  sou-
vislosti s rozesíláním SMS zpráv.
„Tím, že Unipetrol rozešle zprávu 
jako první, nedojde k časovému 
skluzu a všichni zaregistrovaní 

do systému dostanou informaci 
včas. Obsah krizové SMS zprá-
vy bude mít pouze informativní 
a doporučující charakter. Nevy-
hlašuje poplach ani nestanovuje 
pokyny pro veřejnost,“ upozor-

nila tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková 
s  tím, že tato pravomoc náleží 
Integrovanému záchrannému 
systému či orgánům státní sprá-
vy a samosprávy. 

Varovat by mohl 
i rozhlas

O krizové události by se také 
mohli Mostečané dozvědět na-
příklad z  veřejného rozhlasu. 
„I touto možností se zaobíráme. 
Jednáme se společnostmi, které 
tento systém nabízejí. Na základě 
dohody s  radními nyní zadáme 
studii proveditelnosti, na jejímž 
základě zjistíme orientační ná-
klady či například, kde by měly 
být tlampače rozmístěny,“ říká 
primátor Jan Paparega. Podle 
mostecké radnice má varovný 
systém prostřednictvím tlampa-
čů výhodu i v tom, že může fun-
govat jako veřejný rozhlas. Na 
realizaci tohoto druhu varov-
ného systému by navíc město 
mohlo získat dotační prostřed-
ky. „Na podzim bude vyhlášena 
jedna z  posledních výzev tohoto 
druhu, do které bychom se mohli 
zapojit. Během prázdnin, kdy by 
měla vzniknout studie, zjistíme, 
jak by měla být realizace nároč-
ná a podle toho se rozhodneme,“ 
sdělil ještě náměstek primátora 
Marek Hrvol.  (sol)

MOST – Mostečané, kteří rádi sledují na 1. náměstí sportovní mis-
trovská utkání, budou mít ještě větší důvod vyrazit do davu. Město 
chce pořídit kvalitnější obrazovku. 

Sledování sportovních pře-
nosů, ale například i fi lmů for-
mou letního kina na mosteckém 
prvním náměstí si získalo za 
poslední roky mezi Mostečany 
velkou oblibu. V současné době 

je náměstí při promítání zaplně-
no při vysílání vybraných zápa-
sů hokejového mistrovství světa 
v ledním hokeji. Fandové se teď 
mohou těšit nejen na čtvrtfi ná-
lové zápasy, ale také na novou 
a kvalitnější techniku. „Návštěv-
nost na vysílání MS v hokeji byla 
velmi uspokojivá. Lavičky a mís-
ta, která byla k  dispozici, byla 
zaplněna. Zúčastnil jsem se také 
a musím přiznat, že bude zapo-
třebí nová televize,“ prozradil 
náměstek primátora Marek Hr-
vol. Na nové TV by mohli diváci 
sledovat už čtvrtfi nálové zápasy 
MS. 

Město už vyhlásilo zakázku. 
„Uvidíme, za kolik se podaří te-
levizi vysoutěžit. V  tomto týdnu 
je termín pro uzavření nabídek,“ 
sdělil primátor Jan Paparega 

a ještě doplnil: „Chtěli bychom 
na náměstí pořídit obdobnou ob-
razovku, jaká je na boční straně 
Rozkvětu. S obdobnou technolo-
gií a vyšším rozlišením. Stávají-
cí televize je již zastaralá. Není 
divu, slouží nejméně deset let.“

Město slibuje pro Mostečany 
také sportovní lahůdku, kterou 
by mohli sledovat právě už na 

nové obrazovce. Chce totiž na 
náměstí vysílat přenosy z  fot-
balového EURA. „Byli bychom 
rádi, kdybychom stihli obrazov-
ku vyměnit ještě před červnovým 
EURem. Ještě ale musíme zjistit 
fi nanční podmínky, za kterých se 
budou moci zápasy vysílat,“ uve-
dl ještě náměstek Hrvol.

(sol) 

MOST – Uplynulý víkend se 
u mosteckého přesunutého 
kostela odehrával ve znamení 
velkolepých oslav „narozenin“ 
Karla IV. Od narození císaře řím-
ského a krále českého uplynulo 
právě sedm set let. 

Mostecká radnice k této pří-
ležitosti připravila velkolepou 
kulturní akci, na kterou se 
vzdor chladnému počasí přišly 
podívat tisíce místních i přes-
polních návštěvníků. K vidění 
byla spousta lákadel od stře-
dověkých řemesel, přes kejklí-

ře, provazochodce, tanečnice, 
sokolníky i historický šerm. 
Třešničkou na dortu celé akce 
byl rytířský turnaj, při kterém 
se nejednomu z diváků až tajil 
dech. Velkému zájmu se těšila 
i dobová keltská vesnička na 
prostranství před zaplněným 
svahem. Také zde si diváci užili 
velkolepou podívanou v podo-
bě bitvy keltských válečníků 
s Germány a Římany. Osla-
vy „Otce vlasti“ byly největší 
letošní kulturní akcí v rámci 
města Mostu.  (ina)

Narození Karla IV. 
slavily tisíce Mostečanů

  Třešnička na dortu: rytířský turnaj.

  Další podívaná - bitva keltských válečníků. Foto: město Most

Podoba parku se zatím tají

Varovné SMS: O havárii pošle 
první zprávu chemička!

Zájemci, kteří se chtějí 
zaregistrovat do SMS 

InfoKanálu, díky němuž 
budou informováni 
o nenadálé události 

prostřednictvím SMS, to 
mohou udělat na 
www.infokanal.cz

Město chce koupit novou „megatelevizi“ 
  Město má na stole první návrhy úprav parku Střed.

  Na magistrátu bude už brzo viset nová „telka“.
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MOST – Tento týden uplynul termín pro otevírání obálek k veřejné 
zakázce opravy rudolického mostu. Město chce ale řízení zastavit. 

Na mostě byl omezen pro-
voz s tím, že v letních měsí-
cích se měla provést nejnut-
nější oprava. „Letos jsme chtěli 
most sanovat. Podle posledních 
informací se chystají změny 
v rámci dotačního programu, 
což by pro nás znamenalo, že 
na most, který kříží železniční 
trať, bychom mohli získat do-
taci. Akci proto letos ještě odlo-
žíme,“ zdůvodnil primátor Jan 
Paparega, proč se s mostem za-
tím nic dít nebude. Místo toho 
chce radnice připravit projek-
tovou dokumentaci, která by 
řešila komplexní opravu mos-

tu. „Komplexní rekonstrukce 
mostu by se mohla zrealizovat 
v horizontu deseti let, poté co 
uděláme nejnutnější sanaci. Ta 
bude řešit stávající stav a už 
sníženou tonáž. Mostu jako 
takovému ale sanace nijak ne-
pomůže. Opotřebení by se jen 
na nějakou dobu zpomalilo,“ 
podotkl dále primátor.  

Most do Rudolic je v hava-
rijním stavu. Diagnostická pro-
hlídka zjistila oslabení betonář-
ské konstrukce až o 15 procent. 
V loňském roce proto už došlo 
k omezení šířky vozovky mostu 
ze 7,5 na 5,5 metru. Částečná 

sanace mostu bude zahrnovat 
opravu mostního objektu, kdy 
dojde k zakonzervování součas-
ného technického stavu nosné 
konstrukce a spodní stavby. Tím 
by měla být prodloužena život-
nost mostu zhruba o deset let. 
Objízdných tras, které by měly 
během opravy být vytyčeny, se 
tak zatím řidiči obávat nemuse-
jí. Stejně tak i autobusová linka 
č. 10 zatím bude jezdit po mostě 
beze změn. 

Město si u 
nemocnice „udělá 
strejčka“ 

Dalším mostem, jehož tech-
nický stav je jen dočasně udr-

žován v  provozu nezbytnými 
a částečnými opravami, je most 
u nemocnice v  ulici J. E. Pur-
kyně. Do jeho komplexní opra-
vy se chce město ale pustit už 
v  příštím roce. „Mohu to jen 
potvrdit. V  příštím roce se do 
opravy pustíme. Letos v  okolí 
chystáme pouze rozšíření chod-
níku u 1. ZŠ. v  ulici Svážná,“ 
informoval primátor Jan Pa-
parega. Město si tak chce při-
pravit jedinou objízdnou trasu, 
která vede právě ulicí Svážná, 
až bude most uzavřen. „Na roz-
šíření chodníku jsme v rozpočtu 
fi nance nakonec našli a akce 
bude připravená i projekčně,“ 
doplnil primátor.  

(sol)

(Dokončení ze strany 1)
Bezpečnost ohodnotili lidé 

známkou čtyři! „Za klíčový pro-
blém považují lidé ve městě jak 
drobnou, tak i závažnější krimi-
nalitu nebo nevhodné chování 
některých občanů, které často 
přerůstá ve vandalismus,“ po-
dotkla mluvčí. 

Kromě oblasti bezpečnosti si 
lidé stěžovali i na neukázněné 
pejskaře, kteří neuklízejí exkre-
menty. Dále také na bezpečnost 
silničního provozu z hlediska 
chodců, nebo parkování v ně-
kterých částech města, zejména 
pak na sídlištích. „Mostečany 
trápí i nedostatečná nabídka 
oborů vysokých škol, dostupnost 
jeslí, vybavení města mobiliářem 
nebo vzhled a stav některých 
budov. Například Prioru, Repre 

nebo některých bývalých obchod-
ních center,“ zmínila Alena Sed-
láčková.

Spokojeni jsou lidé s  častým 
svozem odpadů a dostatkem 
kontejnerů na tříděný odpad. Se 
zelení, nabídkou a dostupnos-
tí sportovišť, s  Aquadromem, 
rekreačními areály, hřbitovy 

a zimním stadionem. Za pozi-
tivní označili i kvalitu MHD.

Most – město pod 
Hněvínem

V rámci průzkumu měli taza-
telé volit i vhodný slogan vzta-
hující se k Mostu. Občanům se 
nejvíce líbil slogan Most – měs-
to pod Hněvínem. Pyšní jsou 
například na kostel Nanebevze-
tí Panny Marie, hrad Hněvín, 
ale i na rekultivace, sportoviště 
apod. „Získali jsme podrobný ob-
raz o životě ve městě, problémech 
lidí a řadu zajímavých podnětů. 
S  těmito výsledky budeme dál 
pracovat. Chtěli bychom všem 
občanům, kteří se do průzkumu 
zapojili, poděkovat,“ vzkazuje 
občanům tisková mluvčí.  (sol)

MOST – Po loňském vydaře-
ném mistrovství Evropy juniorů 
v softbalu v  Mostě se na stejné 
místo sjedou softbalisté i letos. 
Tentokrát se ale jedná o něžné 
pohlaví. Od 15. do 20. srpna se 
tu totiž bude konat Evropský 
pohár žen v  softbalu – Most 
2016. 

Do Mostu se sjede osm před-
ních evropských ženských soft -
balových týmů. Radní proto 
doporučili zastupitelům, aby 
schválili neinvestiční dotaci na 
tuto akci a to ve výši sto pade-
sáti tisíc korun. „Poskytneme 
prostředky na to, aby se tato akce 
mohla uskutečnit,“ informoval 
mostecký primátor Jan Papa-
rega. Peníze od města by měly 
sloužit například na ubytování 
účastníků, dopravu a další ná-
klady. „O podporu byl žádat pan 
Kasal, který zastupuje soft balový 

klub Paintbusters v Mostě s tím, 
že by se tu mohla konat další 
akce, která by tento sport i areál 
na Ovčíně mohla oživit. Akce má 
svůj nemalý význam i v  zahra-
ničním kontextu,“ uvedl dále ná-
městek primátora Marek Hrvol. 
„Jsme rádi, že se tady bude dít 
další zajímavý podnik. Pomůže 
ke zlepšení image města i regio-
nu,“ je přesvědčen primátor. 

Areál na Ovčíně se i kvůli 
loňskému mistrovství v  soft ba-
lu dával do pořádku. Prováděly 
se tu nezbytné úpravy včetně 
nového oplocení a trávníku. 
„Máme na opravený areál velmi 
pozitivní ohlasy. Nejvyšší činite-
lé z  této sportovní asociace byli 
z  tohoto prostředí nadšeni, do-
konce se hovořilo o tom, že by 
obdobné sportoviště chtěli stavět 
i v Evropě,“ pochlubil se primá-
tor Jan Paparega.  (sol)

Policisté pátrají po Daně Opel-
tové z Teplicka, která se pohře-
šuje od pátku 13. května 2016. 
Z domova odešla kolem 15.30 
hodiny. Při odchodu nesdělila, 
kam jde a kdy se vrátí. „Dívka 
je 174 cm vysoká, štíhlé postavy. 
Má hnědošedé oči, rovné hnědé 
vlasy středně dlouhé, výrazné 
horní špičáky a špatně vyslovuje 
hlásku R. Poznávacím zname-
ním je například tetování, na 
levém vnitřním předloktí má 

robota s kytič-
kami. Na pravé 
noze u kotníku 
pak písmeno 
K,“ popsala krajská policej-
ní mluvčí Alena Bartošová. 
V době odchodu měla na sobě 
rifl e bez zipu, modrou miki-
nu, světle modrou šusťákovou 
kratší bundu a černé baleríny. 
S sebou měla černou větší ka-
belu. Informace o pohřešované 
dívce hlaste na lince 158. (sol)

MOST – Už za týden by měl jít mostecký hipodrom do dražby. Měs-
to chce ale prodej oddálit. Jednalo se zástupci Severní energetické, 
která je jedním z hlavních akcionářů společnosti Hipodrom Most. 

„Domluvili jsme se, že by-
chom mohli dražbu oddálit,“ 
sdělil mostecký primátor Jan 
Paparega. Město Most vlastní ve 
společnosti dvaatřicetní podíl. 
Jeho cílem je teď získat akcie 
Severní energetické do svého 
majetku. „Měli jsme pracovní 
jednání, kde se sešly všechny za-
stupitelské kluby, kromě KSČM, 
kteří se omluvili. Souhlasily s vy-
jednáváním podmínek se Sever-
ní energetickou, tedy abychom 
dražbu oddálili,“ poznamenal 
dále první muž města. Podle něj 
připadá do úvahy několik vari-
ant. Jednou z nich je získat podíl 

od společnosti Severní energe-
tická za korunu. „Stali bychom 
se tak většinovým akcionářem. 
Mohli bychom ovlivnit případ-
ný subjekt, který by do dražby 
vstoupil a mohli s ním projednat 
podmínky případného pronájmu 
nebo provozu areálu,“ vysvětlil 
primátor. Prodej svého podí-
lu ve společnosti město v  tuto 
chvíli nezvažuje. „Shodli jsme 
se, včetně opozice, že bychom 
hipodrom rádi nadále zachovali, 
a to pro dostihový sport a další 
akce, které se tu konají a mohly 
konat i nadále. Věřím, že termín 
27. května se podaří oddálit, pří-

padně jej zcela zrušit a vyjednat 
podmínky pro další fungování,“ 
doufá Jan Paparega. Prozradil, 
že se ještě před dražbou chystá 

schůzka s  potencionálními zá-
jemci o hipodrom. „Prioritou 
je zachovat tu dostihový sport,“ 
uzavřel primátor. (sol) 

„Chceme bezpečí a práci!“

Oprava mostu do Rudolic se pozastavila

V Mostě vypukne 
evropský  mač softbalistek

Pomozte pátrat

Město chce zvrátit dražbu hipodromu

  Osud dostihového areálu je zatím „ve hvězdách“.

  Letos v létě se mělo začít s částečnou opravou mostu do Rudolic. Radnice ale akci odsunula.

MOST - Tradiční pořad herečky 
Reginy Razovové a jejích přísně 
utajených hostů tentokrát od-
tajnil své tajemství. Regina na 
Malé scéně divadla 22. května 
v 18 hodin přivítá nejmladší čle-
ny souboru – Jakuba Koudelu, 
Matyáše Procházku a Williama 
Valeriána. 

Na programu je nejen kleve-
tění, ale i hudební jam session. 
„Myslím, že jde o pořad, který si 
zaslouží rozšíření publika. Obá-
vám se, že lidi odrazuje ono ta-
jemství, a proto jsem se tentokrát 
rozhodla hosty odtajnit,“ uvedla 
Regina Razovová. William Vale-
rián je absolventem konzervato-
ře, oboru hra na saxofon. Nejen 
tento nástroj je mu blízký, pro-

to se s  Reginou rozhodli pořad 
rozšířit o hudební improvizaci. 
Zvou tedy všechny divadelní 
i hudební nadšence, aby si v ne-
děli večer přišli poslechnout ne-
jen rozhovor, ale i hudbu – v ide-
álním případě si i zahrát.  (nov)

Klevetění II. v divadle

Regina Razovová
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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 

MOST - Nová veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily funguje 
od pátku 13. května v areálu mosteckého autodromu. Je umístěna 
u budovy recepce polygonu u vjezdu na plochy pro výcvik řidičů. 

„Ve spolupráci s elektrárenskou 
skupinou ČEZ jsme rozšířili na-
bídku služeb pro naše návštěv-
níky o další komoditu. V závěru 
loňského roku jsme zprovoznili 
pneuservis a nedávno otevřeli po 
celkové rekonstrukci a moderni-
zaci čerpací stanici pohonných 
hmot v  paddocku u velkého zá-
vodního okruhu,“ uvedla ob-
chodní a marketingová ředitel-
ka společnosti AUTODROM 
MOST Jana Svobodová.

„Uvědomujeme si, že všechny 
významné světové automobilky 
s masivním přechodem na elekt-
romobily v nejbližší budoucnosti 

počítají. Elektromobily mají vý-
razné výhody. Od minimálních 
nákladů na provoz po pozitivní 
působení na životní prostředí, 
a to zejména nulovou produkcí 
emisí škodlivin,“ vysvětlila Jana 
Svobodová.

Stanice v  areálu mostecké-
ho autodromu je vybavená 
konektorem se standardem 
Mennekes s  parametry dobíjení 
32A/400V  i běžnou „domácí“ 
zásuvkou s parametry 16A/230V. 
„Výhodou umístění stanice je, že 
dobu dobíjení elektromobilu může 
jeho posádka trávit aktivně. Může 
sledovat trénink, testování či závo-

dy aut nebo motocyklů, zapůjčit si 
motokáru, čtyřkolku, případně se 
zúčastnit některého z našich kur-
zů bezpečné jízdy,“ vyjmenovala 
marketingová ředitelka.

„Umístění dobíjecí stanice 
v areálu Autodromu Most je plně 
v souladu s naší koncepcí instalo-
vat stanice takzvaného normál-
ního dobíjení  v  blízkosti center 
zábavy a obchodu. Potenciál 
elektromobilů stále stoupá a do-
statečná infrastruktura pro jejich 
další rozvoj je v současnosti pri-
oritou,“ doplnil manažer útvaru 
čisté technologie ČEZ Tomáš 
Chmelík.

Mostecká dobíjecí elektro-
stanice je 59. v České republice, 
v Ústeckém kraji je pak v pořadí 
devátou. Na severu Čech mohou 

majitelé dobít svůj elektromobil 
ještě v Ústí nad Labem, Cho-
mutově, Kadani, Hrušovanech, 
Ledvicích, Teplicích a Trmicích.  
V  kraji také jezdí několik elek-
tromobilů v  barvách projektu 
Elektromobilita ČEZ. Využívá je 
například ústecký krajský úřad 
a příspěvková organizace Do-
mov pro osoby se zdravotním 
postižením. Jeden elektromobil 
slouží také městu Chomutov. 

V České republice jezdí v sou-
časné době po silnicích zhruba 
tisíc elektromobilů, z  nichž asi 
čtyřicet patří do vozového parku 
projektu Elektromobilita ČEZ. 
Podobně jako v  dalších vyspě-
lých zemích Evropy i u nás se 
stávají běžnou součástí zejména 
městského provozu.  (nov)

Jízdné se nemění
MOST – Radní schválili do-

datky ke smlouvám mezi měs-
tem, dopravním podnikem 
a Ústeckým krajem. Díky nim 
v roce 2016 dochází ke snížení 
cen za dopravní výkon o 1,29 Kč 
za jeden kilometr. Stávající taxa 
tak činí 39 korun. Důvodem 
snížení cen jsou změny cen mo-
torové naft y a průměrné hrubé 
nominální mzdy. „Jízdní řády 
se v  rámci příměstských linek 
měnit nebudou a cena jízdného 
rovněž ne. Jedná se jen o kaž-
doroční vztah, kdy nám Ústecký 
kraj oznámil sníženou cenu za 
dopravní výkon,“ komentoval 
k  dodatkům smluv náměstek 
primátora Marek Hrvol. 

Na lodžiích se ušetří
MOST – Opravu 45 lodžií 

domova pro seniory v Barvířské 
ulici provede společnost Euro-
mont Group a.s., která předloži-
la cenovou nabídku ve výši 1,8 
mil. Kč bez DPH. Předpokláda-
ná hodnota veřejné zakázky ale 
byla 3, 2 mil. Kč bez DPH. Měs-
to tak dosáhlo úspory ve výši 43 
procent. 

Zeleň dražší
MOST – Revitalizace zeleně 

na mosteckém sídlišti Výsluní 
si vyžádá víc peněz. Radní pro-
to schválili dodatek ke smlouvě 
o poskytnutí podpory, kterým 
se navyšuje jednak dotace i cel-
kové způsobilé náklady. Naopak 
se sníží počet kusů ošetřených 
dřevin. 

Zateplení školy
MOST – Dotace ze státního 

rozpočtu se navýší i v  případě 
zateplení Základní školy v Mos-
tě, v Rozmarýnové ulici. Doda-
tek, který řeší navýšení, schválili 
mostečtí konšelé. 

Projekt Polyurb 
MOST – V Mostě se rozjíždí 

nový projekt Polyurb. Město se 
v něm společně s Universitou J. 

E. Purkyně a městem Chomutov 
stane partnerem. Cílem projektu 
je propojení regionálních center 
pro územní správu a zaměření se 
na tři oblasti: město a jeho okolí, 
prostor mezi městy a spoluprá-
ci měst. „Projekt se obsahově 
zaměří například na změny ve 
využívání území, zelenou mobi-
litu, odpadové hospodářství nebo 
management krizového řízení,“ 
doplnila mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 

Oprava toalet
MOST – Radní podpořili 

převod prostředků z rezervního 
fondu na akci Základní školy 
ve Svážné ulici a to ve výši sto 
tisíc korun. Peníze škola využi-
je na dofi nancování generální 
opravy sociálního zařízení žáků 
školy v pavilonu B. Rekonstruk-
ce bude probíhat v době letních 
prázdnin. 

Odvolání z rady
MOST – Ze školské rady Zá-

kladní školy v Mostě, v Komen-
ského ulici odvolali radní Jiřího 
Švába. Do funkce nově jmeno-
vali Renátu Mackovou, a to na 
období 2014 – 2017. 

Mostecká bytová ve 
ztrátě

MOST – Společnost Mostec-
ká bytová hospodařila v  roce 
2015 se ztrátou 7 389 000 korun. 
Hradit se bude z účtu nerozdě-
leného zisku z  minulých let. 
Účetní závěrku a výroční zprávu 
Mostecké bytové, a.s. schválila 
rada města při výkonu působ-
nosti valné hromady společnos-
ti Mostecká bytová, a.s. 

Sociální auto 
MOST – Nový automobil 

za 72 600 korun získá Městská 
správa sociálních služeb v Mos-
tě. Vůz od společnosti Kompakt 
s.r.o. odhlasovali odkoupit mos-
tečtí radní na posledním zase-
dání.  (sol)

MOST – Město Most už nebude poskytovat půjčky na bydlení. Radní 
se rozhodli zrušit Fond rozvoje bydlení. Rozhodnutí musí posvětit 
ještě zastupitelé. Návrh dostanou na stůl v červnu. 

Fond rozvoje bydlení fun-
guje v  Mostě už desítky let. Za 
tu dobu se ale mnoho změnilo 
a o půjčky není mezi obyvateli 
města zájem. „Zrušení fondu by-
dlení je tématem už několik po-
sledních let,“ podotkl náměstek 
primátora Marek Hrvol a dodal: 
„Momentálně jsou tu podmínky, 
které nejsou schopné konkuro-
vat fi nančním ústavům, které 
obdobné půjčky nabízejí.“ Ban-
ky nabízejí jednak nižší úroky 
a také delší dobu splácení. „Urči-
tě nechceme jít cestou, že bychom 
těmto fi nančním ústavům kon-
kurovali,“ připustil náměstek 
a potvrdil: „Využitelnost fondu 
nebyla v posledních letech žádná 
a prostředky jsou zde bezprizor-
ní.“ Ve fondu rozvoje bydlení 
je nyní deset milionů korun. 

Zatímco v  letech 1995 až 2009 
z  fondu město poskytlo 239 
půjček, v  roce 2010 to byly už 
jen dvě. V  následujících letech 
se jednalo buď o jedinou půjč-
ku v roce, nebo žádnou. Peníze 
hodlá město převést do Fondu 
rezerv a rozvoje. 

Když se radní 
shodnou

Pří převodu prostředků 
z  Fondu rozvoje bydlení do 
Fondu rezerv a rozvoje museli 
radní přijmout nová pravidla. 

 „Do fondu rezerv se nyní mo-
hou převádět prostředky z  jiných 
fondů, což původně nebylo,“ 
vysvětlil náměstek primátora 
Marek Hrvol. Do pravidel byl 
doplněn také účel fondu. „Chtěli 

bychom s tímto fondem pracovat 
víc než v minulosti. Většinu úspor, 
které v  rámci rozpočtu budou 
vznikat, budeme směřovat sem,“ 
podotkl dále náměstek. Město se 
chystá v budoucnu na významné 
investiční akce. Právě odtud by 
na ně měly plynout scházející 

prostředky. „Finanční prostředky 
z  fondu rezerv se použijí na in-
vestiční akce, kde bude panovat 
shoda rady města,“ upřesnil pri-
mátor Jan Paparega. Prostředky 
z fondu rezerv jsou vedeny na 
zvláštním účtu a správu provádí 
fi nanční odbor.  (sol)

Autodrom zprovoznil dobíjecí 
stanici elektromobilů

Na bydlení už město lidem nepůjčí

  Mostečané nemají zájem o půjčky na bydlení.

  Mostecká dobíjecí elektrostanice je v pořadí devátou v Ústeckém kraji.

MOST - Pro velký zájem přidává 
Městské divadlo v Mostě dal-
ší reprízu obnovené premiéry 
Noci na Karlštejně. 

Představení na hradě Hněvín 
vzbudilo u publika veliké nad-
šení. „Všech sedm termínů je více 
než měsíc před uvedením vypro-
daných. Vedení divadla se tedy 
rozhodlo přidat další reprízu, 
a to na 26. června 2016, opět od 
21 hodin,“ informovala Tereza 
Braumová z Městského divadla 
v Mostě.  

Hlavní ženskou roli v obno-
vené premiéře muzikálu Noc na 
Karlštejně ztvární Lucia Jagerčí-
ková. Osm repríz se uskuteční 
ve venkovních prostorách hradu 
Hněvín u příležitosti oslav 700. 
výročí narození Karla IV. „Lu-

ciu mostečtí diváci znají z muzi-
kálů Zpívání v dešti (v roli Káti 
Seldenové), Cabaret (v roli Sally 
Bowlles) a z inscenace Postřižiny, 
jako Maryšku,“ připomněla dále 
Tereza Braumová. 

V hlavních rolích uvidíte kro-
mě Lucii Jagerčíkové také Miro-
slava Večerku. Dále se můžete 
těšit na Jakuba Dostála, Reginu 
Razovovou, Zdeňka Košatu, 
Williama Valeriána, Karolínu 
Herzinovou, Marcela Rošetzké-
ho, Bohuslava Patzelta a mnoho 
dalších. Noc na Karlštejně měla 
v mostecké činohře premiéru 
17. září 2011. Otto Liška byl do-
konce nominován na Cenu Th á-
lie za roli krále Petra, kterého ve 
fi lmovém zpracování ztvárnil 
Waldemar Matuška.  (sol)

Osmá Noc na Karlštejně
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Dokonalá žena

Linda byla téměř dokona-
lá manželka. Byla milá, krásná 
a v  obchodě, který měla, už když 
si ji bral, dokázala vydělat to-
lik peněz, že se nemusel starat 
o zabezpečení rodiny. Žil si vedle 
ní pohodlným životem. Bydleli 
v  pěkném domě, jezdili na do-
volené, stýkali se 
s  přáteli. Linda měla 
podnikavého ducha, 
a tak se jí v obchodě 
dařilo. Otevřela po-
bočky v dalších vět-
ších městech. On měl 
na starosti reklamu, 
ale příliš se své prá-
ci nevěnoval. Linda 
mu vybrala dobrý 
pracovní tým, tak-
že se nemusel příliš 
starat. Měl s  Lindou 
pěkný pohodlný ži-
vot. Občas si užil příjemný ví-
kend s  nějakou mladou kočkou, 
hlavně když byla Linda za obcho-
dem v cizině. Nikdy to ale nebylo 
nic vážného. Lindu by za žádnou 
z těch holek nevyměnil. S žádnou 
také nezůstal déle, než právě jen 
jeden víkend. Až s Lucií. Byla jiná. 
Drzá, dráždila ho, měl tisíc chutí 
vymést s  tou holkou, ale nedalo 
mu to. Scházel se s ní stále znovu 
a vždy si říkal, že naposledy. Bavila 
ho a pozvolna jí propadal. Už mu 
nestačily jen ukradené víkendy. 
Chtěl Lucii hladově a čím dál víc. 
A ona to dobře věděla. Chodila 
za ním do jeho kanceláře, která 
sousedila s  pracovnou jeho ženy. 
Kabát, pod kterým neměla vůbec 
nic, si rozepínala dřív, než za jeho 
asistentkou zapadly dveře. Posílala 
mu do mobilu své fotografi e, nad 
kterými ztrácel dech, na pracovní 
jednání. V  nejnemožnější dobu 
mu volala a jen líčením svých 
erotických představ ho přiváděla 
k vyvrcholení. Propadal jí čím dál 
víc. Uvědomoval si, že takhle to 
dál nejde. Linda už měla podezře-
ní, že se něco děje. Po sexu s Lucií 
byl naprosto vysátý, neschopný 
uspokojit i svou manželku. Navíc 
mu Lucie s  oblibou nechávala na 
těle stopy po své vášni. Škrábance, 
které jen těžko zakrýval. Rozhodl 
se, že se Lucie musí zbavit. Nechtěl 
ohrozit své spokojené a velmi vý-
hodné manželství. Jen ještě týden, 
jen si se svou milenkou užije po-
sledních pár dnů. Hltal sex plnými 
doušky, jako by měl být v jeho ži-
votě poslední. A Lucie mu s velkou 
radostí vycházela ve všem vstříc. 
Když si s ním večer Linda přiťuk-
la skleničkou velmi drahého vína 
a s úsměvem mu oznámila, že plá-
nuje další rozšíření fi rmy, rozhodl 
se, že svůj vztah skončí. Nehodlal 
riskovat. Linda totiž také význam-
ně dodala, že všechno dělá jen pro 
něj, protože si je jistá jeho láskou. 
Kdyby od ní ale chtěl někdy odejít 
k  jiné ženě, nedostal by ani koru-
nu. Hned druhý den Lucii řekl, 
že s  ní končí. Bylo to krásné, ale 
stačilo. Lucie jako by ho vůbec ne-
slyšela. Svůdně se usmívala, vzala 
jeho ruku a pod stolem ji vsunula 
mezi svá stehna. Cítil, jak mu hor-
ko stoupá do tváří. Pak ale ruku 
stáhl. Musí trvat na tom, že už se 
nebudou vídat. Lucie se pokusila 
ještě jednou. Už byl ale připravený. 
Nemohl si Lucii dovolit. Zvedla se, 
urovnala si sukni a přejela dlaní po 
okraji svého hlubokého výstřihu. 
Zářivě se usmála, jako by ji velmi 
potěšil. Jako by předla, když mu ří-
kala, že svého rozhodnutí bude na-
vždy litovat. Když odešla, objednal 
si panáka. Konec jednoho krás-
ného příběhu. Zapomene a bude 
žít dál spokojeně se svou skvělou 
ženou. Hned jí zavolal a pozval ji 
na večeři do jejich oblíbené restau-
race. Ten večer svou ženu potěší 
a přivede do sedmého nebe. Byl 
spokojený. S Lindou se sešli doma 

až pozdě odpoledne. Měla radost, 
že večer stráví spolu. Pozoroval 
ji, jak se obléká a dokončuje líče-
ní u zrcadla v ložnici. Připínala si 
drahou náušnici a prohodila, že jí 
ten den volala nějaká žena. Jmeno-
vala se Lucie a chtěla s ní schůzku. 

Řekne jí prý něco, co 
změní celý její život. 
Usmívala se, nevšim-
la si, jak ztuhl. Už 
neposlouchal, co dál 
Linda říkala. Jeho 
pohodlný život byl 
v  ohrožení. Lucie 
se rozhodla, že mu 
bude škodit. Najed-
nou nechápal, jak si 
mohl s  tou holkou 
tak začít. Co na ní 
vlastně bylo? Poži-
vačná, vulgární, laci-

ná, páchnoucí sexem. Byl hlupák. 
Večer nestál za nic. Myslel jen na 
Lucii. Měl strach. Co řekne Lin-
dě a co pak Linda udělá? Musí to 
vyřešit dřív, než se Lucie dostane 
k  Lindě. Ráno se nenápadně ze-
ptal své ženy, kdy se plánuje setkat 
s  tou divnou ženskou, co jí včera 
volala. Linda jen pokrčila rameny. 
Dnešek má nabitý, nemá na nic 
a nikoho čas. Volal Lucii hned, jak-
mile se s Lindou před domem ro-
zešli. Lucie mu ale mobil nebrala. 
Jel k ní domů, ale tam nebyla. Jel 
tedy do fi rmy. Její červený sporťák 
s  tmavými skly stál na fi remním 
parkovišti. Vyschlo mu v hrdle. Šel 
do své kanceláře, nervózně pře-
cházel sem a tam. Asistentka mu 
řekla, že jeho žena má návštěvu. 
Nemohl tam vtrhnout, nechtěl se 
s Lucií setkat před Lindou. Měl na 
sebe vztek. Měl se jí zbavit už dáv-
no. Když za ním přišla asistentka, 
že je jeho žena už sama, najednou 
se mu k  ní nechtělo. Nevěděl, co 
ho čeká. Šel jako svázaný. Linda 
na něj čekala. Usmívala se. Vzal 
ji za ruku, ujistil ji, že je jediná 
a nejdůležitější žena jeho života. 
Miluje ji. Kdyby snad někdy náho-
dou na chvíli podlehl chtíči, nic to 
neznamená. Linda je jeho bohyně. 
Nalila jim oběma skleničku drahé-
ho koňaku. Na stole už stály dvě, 
ze kterých pila se svou návštěvou. 
Byla tam Lucie, žena, která tvrdi-
la, že byla jeho milenkou. Taková 
nehoráznost. Samozřejmě jí ne-
věřila. Dokonce tvrdila, že čeká 
jeho dítě. Chtěla peníze, pak jí prý 
manžela nechá. Linda pozvedla 
skleničku a přiťukla si s ním. Ne-
nechá se vydírat. Není tak úspěšná 
obchodnice, protože by ustoupila 
při první výhružce. Všechno, co 
kdy bylo její, její zůstane. Dokud 
to ona bude chtít. A jeho chce. Je 
to její manžel, miluje ji a tak to zů-
stane. Pomyslel si, jak je jeho žena 
skvělá. Má štěstí. A ta mrcha Lucie 
má smůlu. Neuspěla. Vyhlédl ná-
hodou z okna právě ve chvíli, kdy 
Luciin sporťák vyjížděl z parkovi-
ště. Jakoby symbolicky vyjížděla 
i z jeho života. Auto ale tak divně 
kličkovalo na silnici. Lucie byla 
dobrá řidička. To bylo zvláštní. 
Pak auto vystřelilo vpřed, jakoby 
prudce sešlápla plyn. Bez brždění 
vlétla do křižovatky rovnou pod 
projíždějící autobus. Také Linda se 
dívala z okna a pozoroval tu neho-
du. Usmívala se. Vrtěl hlavou, ne-
chápal to. Jakoby byla opilá. Linda 
položila svou skleničku na stůl 
a vzala dvě do ruky ty dvě špinavé. 
Prošla kolem něj do malé koupel-
ny, která sousedila s její kanceláří. 
Pečlivě skleničky vymyla hor-
kou vodou a usušila. Pozoroval ji 
a bránil se pochopit. Jeho dokona-
lá žena jen prohodila, že některé 
ženy si nedávají pozor, co jim kdo 
sype do pití. Některé léky v kombi-
naci s alkoholem mohou způsobit 
silné křeče, nebo dokonce přivodit 
bezvědomí a smrt.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST - Šestý ročník festivalu divadel pro mladé nejen věkem, kte-
rý se každoročně koná v  městském divadle a Divadle rozmanitos-
tí v  Mostě, 1.- 4. června, tradičně přivítá studenty hereckých škol. 
Jedná se o absolventské ročníky JAMU Brno, Pražskou konzervatoř 
a Vyšší odbornou školu hereckou v Praze. Hrát budou vždy dopole-
dne od 10 hodin na Komorní scéně divadla.

Prvním studentským předsta-
vením bude Parolapolea a Žena 
a život ateliéru autorského 
a fyzického divadla s důrazem 
na osobnost tvůrce-interpreta 
JAMU Brno. V sólových vystou-
peních se představí Silvie Kou-
delová a Viktor Černický.

Ve čtvrtek dopoledne dostane 
prostor třetí ročník VOŠ herec-
ké z Prahy s inscenací Smrtelné 
hříchy Felixe Mitterera. 

Páteční dopoledne ovládne 
muzikálový příběh V  Římě na 
place byla legrace aneb Chudák 
Pseudolus. Představení podle 
broadwayského muzikálu A Fun-
ny Th ing Happened on the Way to 
the Forum zahrají a zazpívají stu-
denti Pražské konzervatoře pod 
taktovkou Lumíra Olšovského.

CO JE CO:

Parolapolea + Žena 
a život

Odrazovým můstkem pro 
představení je otázka vlivu okol-
ního prostředí na lidské jednání. 
Parolapolea zvyšuje viditelnost 
fyzického světa, který vyvádí 
člověka z nečinnosti a uvádí do 
pohybu. Gravitační síla, setr-
vačnost, objem prostoru, světlo 
a zvuk, to všechno jsou činitelé, 
na které reagujeme v každém 
momentu našeho života. Jak se 
v působení tolika sil a paramet-
rů, které celkem přirozeně urču-

jí náš způsob existence, projevu-
je lidská vůle? 

Sólo je pro jednoho taneční-
ka, dvě tyčky a tři rozměry vněj-
šího světa. 

„Dneska ráno jsem viděla 
představení: Na střechu chrámu 
sedali a znovu letěli a kroužili 
a zas sedali holubi. Lítali a krou-
žili kolem mých oken. Tak vol-
ně. Ti městští holubi, víte? Jen 
tak pro nic za nic.“  Kde vzít 
jistotu, že dělám všechno úplně 
správně?

Délka představení je 60 mi-
nut.

Smrtelné hříchy
„Je jich jen sedm, ale úplně 

to stačí. Je to jízda! Jízda živo-
tem s Fairyland Digitalis! Mus-
limští přistěhovalci, talk-show, 
anorexie, sadomasochistické 
obsese, promarněné životy! 
A vánoční překvapení! No život, 
jaký je. K vidění pouze u nás.“

Délka představení je 120 mi-
nut.

V Římě na place 
byla legrace

Broadwayský muzikál autorů 
Burta Shevelova, Larryho Gel-
barta a Stephena Sondheima 
„A Funny Th ing Happened on 
the Way to the Forum“ s texty 
Jana Wericha.

Příběh muzikálu je rozvede-
ním známé starořímské Plau-

tovi komedie, která je u nás od 
dob Ladislava Peška známá jako 
Lišák Pseudolus. Zaplétá ovšem 
bohatěji komediální situace, 
oživuje je současným rytmem 
a přidává nakažlivé songy. Ne 
nadarmo prožívá tento muzikál 
v současné době renesanci. 

Délka představení je 100 mi-
nut.

Festival Young for 
young 2016

V rámci festivalu se 
v MDM dopoledne konají před-
stavení hereckých škol (letos 

JAMU, VOŠ herecká, Praha 
a Pražská konzervatoř). Večerní 
hrací čas je věnován význam-
ným divadelním počinům z celé 
České republiky. Divadlo roz-
manitostí propůjčí své jeviště 
pražským scénám.

Každý rok předává Městské 
divadlo v  Mostě cenu Forever 
young. Cena je určena tvůrcům, 
kteří mají za sebou nejen obdi-
vuhodnou uměleckou kariéru, 
ale jsou stále činní, kreativní 
a mladí duchem. Během šesti 
let trvání festivalu cenu Fore-
ver young obdrželi Luba Sko-
řepová, Lubomír Lipský, Květa 
Fialová, Stanislav Zindulka, Iva 
Janžurová a v loňském roce Ja-
roslav Satoranský spolu s  Evou 
Klánovou. Letos cenu převez-
me Alois Švehlík, a to 2. června 
před představením Kdo se bojí 
Virginie Woolfové? Městských 
divadel pražských.

Každý rok se též předává 
Cena za nejlepší inscenaci, 
pro kterou hlasují sami diváci, 
a Cena studentské poroty. Tato 
pětičlenná porota je tradičně 
sestavena ze studentů středních 
škol z Mostu.  (nov)

Divadlo půjčí jeviště 
studentům hereckých škol

  Foto: Smrtelné hříchy.

  Mostecké jeviště v červnu přivítá studenty hereckých škol. Foto z muzikálu: V Římě na place byla legrace.



region20. květen 20166

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

LITVÍNOV – Litvínov získal dota-
ci na obnovení Pietního areálu 
obětí druhé světové války na 
městském hřbitově. Opravou 
projdou zejména náhrobní ka-
meny a pamětní desky.

V únoru loňského roku po-
dalo město žádost o investiční 
dotaci z prostředků Minister-
stva obrany ČR na rekonstrukci 
Pietního areálu obětí 2. světové 
války na městském hřbitově. 
Celkové náklady projektu činí 
přes jeden milion korun, při-
čemž výše požadované dotace 
je necelý milion korun (spolu-
účast města je 242 tisíc korun). 

V dubnu letošního roku bylo 
městu doručeno rozhodnu-
tí o poskytnutí dotace. Akce 
musí být realizována do 30. 11. 
2016. „Rekonstrukce pietního 
areálu na městském hřbitově je 
jen další etapa obnovy hřbitova. 
Postupně rekonstruujeme ko-
lumbária. Nyní se bude upravo-
vat pietní areál a v příštím roce 
plánujeme také rekonstrukci 
obřadní smuteční síně. Na tu 
vyhlásíme architektonickou sou-
těž,“ uvedl místostarosta města 
Milan Šťovíček. V minulosti už 
město rekonstruovalo napří-
klad hřbitovní zeď.  (pur)

MOSTECKO – Vláda v minulém týdnu rozhodla o sociální podpoře 
pro propouštěné horníky. Pozornost ale věnovala pouze Ostravsku. 
Horníci z Ústeckého kraje navzdory ujišťování všech vládních poli-
tiků, kteří se v kraji v loňském roce vystřídali, ale vládě na srdci ne-
leží. Rozhodnutí vlády tak pobouřilo hejtmana Oldřicha Bubeníčka 
a krajské politiky. 

„Rozhodnutí vlády považu-
ji nejen za neseriózní, ale i za 
útok na Ústecký kraj. Právě 
tady lidé těžbě uhlí roky oběto-
vali své zdraví i čisté ovzduší. 
Často připomínám, že nebýt 
tohoto regionu, v celé republi-
ce by se nesvítilo ani netopilo. 
Neposkytnutí finanční podpory 
právě propuštěným zaměst-
nancům společnosti Severní 
energetické i dalším navazu-
jícím dodavatelům je navíc 
zcela odlišné od slibů, které 
ministři dali horníkům při je-
jich návštěvách přímo v jejich 
těžebních společnostech. Kde 
je pravidelně uklidňovali, že 
udělají maximum pro to, aby 
ztrátu zaměstnání pocítili co 
nejméně,“ hodnotí hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. Rozhodnutí vlády 
a zejména postoj ministra fi-
nancí Andreje Babiše považuje 
za podraz také Hospodářská 
a sociální rada Ústeckého kra-
je. „Stanovisko ministra finan-
cí zavinilo, že lidé propouš-
tění v důsledku útlumu těžby 
v severozápadních Čechách 
nedostanou stejnou pomoc jako 
zaměstnanci OKD. To pova-
žuji za podraz na náš region,“ 
zkritizovala jednání vlády Ga-
briela Nekolová, předsedkyně 
HSR-ÚK. Program na řešení 
sociálních dopadů a pomoc 
horníkům vláda opakovaně 
slibovala. „Místo toho se však 
nyní rozhodla platit za tunel 
v soukromé firmě a Mostecko 
hodila přes palubu,“ zdůrazni-
la Gabriela Nekolová. O kom-
penzacích a sociálním progra-
mu pro propouštěné horníky 
vyjednával s  vládou uplynulý 
rok také Martin Klika, krajský 
radní pro sociální problemati-
ku. I on je rozhodnutím vlády 
nemile překvapen. „Myšlenka 

sociální kompenzace pro pro-
pouštěné horníky vznikla v Ús-
teckém kraji. Stát svým posto-

jem k  těžebním limitům přímo 
zapříčinil ukončení těžby jinak 
prosperující společnosti a do-
nutil ji tím k  propouštění. Je 
to zcela odlišná situace, než 
v  případě OKD na Ostravsku, 
kde přivedli firmu ke konci 
její soukromí vlastníci. Přesto 
ministr financí Andrej Babiš 
vyjádřil podporu pouze horní-
kům na Ostravsku. Z mého po-
hledu je to zcela nepochopitelné 
a neomluvitelné rozdělení hor-
níků v  republice. Andrej Babiš 
a s ním celé ANO podrazili re-
gion,“ prohlásil Martin Klika. 
Rozhodnutí vlády pobouřilo 
i mosteckého primátora Jana 
Paparegu, který vládě vzkazu-
je: „Mostečtí horníci jsou zřej-
mě jiní než horníci ostravsko-
-karvinští. Jak jinak si vyložit 
dramaticky rozdílný přístup 
vlády, která schválila propouš-
těným havířům z OKD pomoc, 
kdežto na havíře z Mostecka, 
kteří přišli o práci kvůli vlád-
nímu rozhodnutí neprolomit li-
mity, podpory, přestože byla sli-
bovaná, jaksi nezbylo. S  tímto 
dvojím metrem zásadně nesou-
hlasím a musím se proti němu 
jako představitel města, které se 
dlouhodobě potýká s  vysokou 

nezaměstnaností a restruktura-
lizací průmyslu, ohradit. Opět 
se potvrdilo, že náš region stojí 
na konci zájmu vládních špi-
ček. Ptám se proto, kde zůstaly 
sliby o pomoci propouštěným 
horníkům z Mostecka, kterými 
se nás ministři snažili uchlá-
cholit v  době, kdy rozhodovali 
o dalším osudu našeho kraje?“

Propouštěných z Ústecké-
ho kraje se zastala ministryně 
práce a sociálních věcí Micha-
ela Marksová Tominová, která 
přijala pozvání Ústeckého kra-
je a HSR-ÚK a vzniklou situaci 
přijede do regionu řešit. Její 
návrh pomoci bude vláda pro-
jednávat v červnu.  

(pur)

Vláda hodila horníky z Mostecka přes palubu

„Je to útok na Ústecký kraj“

Pietní park se obnoví
  Pietní park na městském hřbitově si zaslouží revitalizaci.

STANOVISKO
HSRM a města Mostu k rozhodnutí vlády o odmítnutí fi nanč-
ní podpory mosteckým horníkům

„Předsednictvo Hospodářské a sociální rady Mostecka a ve-
dení města Mostu zásadně nesouhlasí s rozhodnutím vlády ne-
poskytnout fi nanční kompenzaci horníkům propouštěným na 
Mostecku a jejich dodavatelům. V Ústeckém kraji a především 
na Mostecku je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost a rozhod-
nutí vlády, zásadně ovlivněné ministrem Babišem (ANO), celou 
ekonomickou a sociální situaci zhorší. Pracovníci z lomu ČSA, 
dolu Centrum a jejich externí spolupracovníci vinou rozhodnu-
tí vlády přichází o práci a vláda teprve nyní připravuje Koncepci 
hospodářské restrukturalizace regionů. Proto považujeme roz-
hodnutí o odmítnutí sociálního příspěvku za neskutečný podraz 
nejen na horníky, ale na celý náš region.

Hospodářská a sociální rada Mostecka dlouhodobě požaduje, 
aby vláda jasně sdělila, jak chce zrušená místa nahradit, jakou 
dává Mostecku perspektivu a jaké fi nanční prostředky bude do 
regionu směrovat. Jestli toto poslední usnesení nám ukazuje, jak 
se vláda a političtí představitelé chtějí k našemu regionu chovat, 
bude nutno v nastávajících volbách velmi pozorně vážit, komu 
dáme svůj hlas.“

  Ani opakované demonstrace před úřadem vlády mosteckým horníkům k pozornosti vládních činitelů nepomohly.˝

Oldřich Bubeníček Martin Klika Gabriela Nekolová Jan Paparega
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Hřiště u Scholy 
Humanitas

Litvínovští radní schválili za-
dávací dokumentaci na sportov-
ní hřiště u Scholy Humanitas. 
Předpokládaná hodnota nového 
hřiště je dva milióny korun. Ho-
tové by mělo být do konce září. 
„Bude na místě toho původního. 
Jde především o nový povrch 
a odvodnění hřiště. Povrch sou-
časného hřiště leží na betonové 
ploše, která neodvádí vodu, a tím 
dochází k  poškození hřiště,“ vy-
světlil radní Vlastimil Doležal. 

Piano za dva 
milióny

Další zadávací dokumentace 
se týká koncertního křídla pro 
ZUŠ. Předpokládaná hodnota 
je přes dva milióny korun bez 
DPH. Nabídky se přijímají do 
2. června 2016 a hudební ná-
stroj by měl být škole dodán 
v září letošního roku. „Nabídky 
bude posuzovat komise složená 
z  odborníků, z  hudebníků, kteří 
jsou schopni posoudit kvalitu ná-
stroje. Právě kvalita má osmde-
sát procent váhy, dvacet procent 
cena nástroje,“ doplnil místosta-
rosta Milan Šťovíček. 

Hospodaření města 
Pravidelnou zprávu o plnění 

rozpočtu města Litvínova před-
ložila radním vedoucí fi nanční-
ho odboru Jana Lanková. Podle 
zastupitelstvem schváleného 
rozpočtu počítá Litvínov s ce-
loročními příjmy 381 miliónů 
korun. Na provozních výdajích 
plánuje letos město vydat 362 
miliónů korun a na investičních 
výdajích 46 miliónů korun. 

Občané dluží
Město Litvínov evidovalo 

ke dni 31. 12. 2015 krátkodobé 
pohledávky přes 269 miliónů 

korun a dlouhodobé pohle-
dávky ve výši 4 milióny korun. 
„Město vyměřilo smluvní pokuty 
za nedodržení termínu u akcí 
z  loňského roku. Pokutované fi r-
my ale nezaplatily, a tak budeme 
podávat žalobu,“ komentoval 
navýšení pohledávek ze smluv-
ních pokut tajemník města Josef 
Skalický. Na straně druhé došlo 
i k úbytkům, a to u pohledávek 
za pronájem zimního stadiónu 
o 462 tisíc korun, pohledávek 
za pronájem nebytových prostor 
a služeb s nájmem spojených 
o 313 tisíc korun a pohledávek 
z majetkoprávního vymáhání 
o 604 tisíc korun. „Snažíme se 
pohledávky vymáhat všemi zá-
konnými prostředky a daří se 
je postupně snižovat. Některé 
pohledávky jsou už ale nevyma-
hatelné, a to zejména za nájem 
a služby z  let minulých, kdy měl 
Litvínov ještě bytový fond,“ uve-
dl místostarosta Milan Šťoví-
ček. Největší snížení v oblasti 
pokut je u dopravních sankcí 
a u sankčních plateb v rámci 
přestupkového řízení. Pokles je 
i u blokových pokut uložených 
na místě a k menšímu poklesu 
došlo i u poplatků za psy. Na 
druhé straně došlo k nárůstu po-
hledávek z poplatků za odpady. 

Méně kilometrů
V roce 2015 byly skutečně 

ujeté kilometry v tramvajovém 
a autobusovém provozu oproti 
plánu nižší. Důvodem byla cel-
ková změna jízdního řádu linky 
č. 8 s ohledem na změnu pra-
covní doby společností v prů-
myslové zóně Litvínov. Důvo-
dem nesplnění plánovaných 
kilometrů tramvají je výluka 
v říjnu a listopadu 2015. V roce 
2015 činila pro město Litvínov 
prokazatelná ztráta z autobuso-
vé dopravy 30,4 miliónu korun, 
z tramvajové dopravy 20 milió-
nů korun.  (pur)

LITVÍNOV – Junior Big Band a dechový orchestr Základní umělec-
ké školy Litvínov byl jediným souborem z  Ústeckého kraje, který 
se představil na mezinárodním festivalu uměleckých škol EMUSIC 
2016 ve španělské Donostia San Sebastina.

Festivalu se zúčastnily umě-
lecké soubory ze sedmnácti 
zemí Evropy. „Přijelo přes sedm 
tisíc hudebníků. Byla to obrov-
ská masa a nezapomenutelný 
zážitek jak pro posluchače, tak 
i pro samotné hudebníky. Při 
zahajovacím ceremoniálu hráli 
všichni naráz čtyři stejné sklad-
by. Kdo neslyšel nikdy hrát sedm 
tisíc hudebníku současně, neumí 
si představit, jak silné to bylo,“ 

říká ředitel ZUŠ Litvínov Ja-
roslav Sochor, který své muzi-
kanty do Španělska doprovázel. 
Zahajovací ceremoniál si do 
ILLUMBA arény, kde se obvyk-
le konají tradiční býčí zápasy, 
přišlo poslechnout deset tisíc 
lidí. „Umělecké soubory hrály, 
k  tomu se přidali také tanečníci 
z  uměleckých škol. Pro děti to 
byla obrovská zkušenost a hlav-
ně zážitek. Co je pro sportovce 

olympiáda, to je pro mladé hu-
debníky tento festival,“ doplnil 
Jaroslav Sochor. Během festi-
valu se konalo 140 koncertů, na 
kterých vystupovala jednotlivá 
hudební tělesa, ale také soubory 
složené z jednotlivců z různých 
zemí. „My jsme například hráli 
společně s  Nory, se španělskou 
uměleckou školou a se španěl-
ským akordeonovým soubo-
rem. Na závěrečném koncertu 
se naše saxofonistky zapojily do 
souboru složeného z  vybraných 
členů téměř všech souborů, které 
se festivalu zúčastnily,“ prozradil 
Jaroslav Sochor, že se litvínov-

ská ZUŠ v obrovské konkurenci 
nijak neztratila. Tradiční festi-
val EMUSIC se koná každoroč-
ně v  jiné zemi. Jeden z  dalších 
ročníků by mohl být i v  České 
republice. „Naší ambicí je dostat 
festival do České republiky. Bude 
to ale organizačně velmi náročné. 
Jedná se o tisíce účastníků, kteří 
se musí někde ubytovat, o arény, 
kde se mají konat koncerty pro ti-
síce lidí. Přesto věřím, že festival 
do České republiky dostaneme,“ 
uzavřel Jaroslav Sochor. Účast 
litvínovské umělecké školy na 
festivalu EMUSIC 2016 podpo-
řil Ústecký kraj.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov vydává nesouhlasné stanovisko k  podstat-
né změně povolení pro skládku CELIO. Nesouhlasí s krátkodobým 
skládkováním ostravských kalů. Z  původních 118 tisíc tun ostrav-
ských kalů, které byly za tichého přihlížení tehdejšího vedení města 
v roce 2012 na skládku navezeny, zbývá k likvidaci „už jen“ 35 tisíc 
tun.

Původní rozhodnutí o ne-
podstatné změně povolení pro 
skládku CELIO, na jejímž zákla-
dě bylo na katastr Litvínova na-
vezeno 118 tisíc tun kalů z ost-
ravských lagun, zrušil v prosinci 
loňského roku Nejvyšší správní 
soud ČR. Změna, která dovolila 
do Litvínova přenést z  Ostravy 

více než sto tisíc tun ekologic-
kých zátěží, není totiž podle 
soudu nepodstatná. A tak se 
schvalovací martyrium rozbíhá 
znovu, tentokrát pro podstatnou 
změnu a za jasného nesouhlasu 
města Litvínov. „Důvodem ne-
souhlasného vyjádření je průběh 
hodnocení záměru likvidace uve-

dených kalů bez posouzení vlivů 
na životní prostředí podle záko-
na č. 100/2001 Sb. Dalším důvo-
dem je nesouhlas s přenášením 
ekologických zátěží na území 
města Litvínova. V případě, že 
krajský úřad rozhodne navzdo-
ry nesouhlasu města Litvínova 
o vydání podstatné změny č. 20, 
trvá město Litvínov na stanovení 
lhůty pro ukončení krátkodobého 
skladování 35 tisíc tun kalů do 
31. 5. 2017,“ vyjádřila se rada 
města a posouvá rozhodnutí na 
jednání zastupitelstva. Původně 
uložených 118 tisíc tun odpa-

du z  lagun se už ztenčil na 35 
tisíc tun, zbytek byl zpracován 
v cementárně Lafarge Cement, 
a. s., v Čížkovicích. Vlastní 
skladování a likvidace ulože-
ných kalů jako součást paliva 
pro cementárnu v Čížkovicích 
probíhala od roku 2012 pod čet-
ným dohledem České inspekce 
životního prostředí a krajského 
úřadu, a to jak na skládce CE-
LIO, tak v cementárně. Po celou 
dobu nebyly „navzorkovány“ či 
naměřeny hodnoty překračující 
limity stanovené zákony ČR. 

(pur)

Když zahraje sedm tisíc hudebníků 
aneb mezinárodní festival uměleckých škol 

Z Rady města Litvínova

  Litvínovská ZUŠka koncertovala na mezinárodním festivalu EMUSIC 2016.

Ostravské kaly opět na přetřesu

ÚSTECKÝ KRAJ – Úspěch mladých hokejistů na mezinárodním tur-
naji Tournoi De Hockey Pee Wee v kanadském Quebecu, o kterém 
jsme čtenáře už informovali, ocenili také hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček a radní Martin Klika. Členům týmu složeného 
z toho nejlepšího, co nabízí krajské týmy ledního hokeje v kategorii 
U13, politici za reprezentaci regionu poděkovali.

Hejtman společně s  kraj-
ským radním Martinem Kli-

kou osobně poděkovali jede-
nácti klukům a také Vojtěchu 

Čihařovi, manažerovi výpravy, 
a Viktoru Lukešovi, sekretá-
ři krajského svazu ledního 
hokeje, za obrovský úspěch 
na mezinárodním poli. „Bla-
hopřeji k  úspěchu. Teď už je 
na vás, abyste na sobě makali 
a jednou si třeba za tím oceá-
nem i zahráli. Důležité je, aby 

vás hokej bavil co nejdéle a jako 
v každém kolektivním sportu je 
důležité, abyste měli kolem sebe 
dobrou partu,“ popřál hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček mladým hokejistům 
hodně zdaru v  jejich karié-
rách. Ke gratulacím se přidal 
i Martin Klika, radní kraje 
a dodal: „Hokej v  našem regi-
onu je na velmi slušné úrovni. 
Navíc budou až do roku 2020 
přislíbeny finanční prostředky 
na podporu mládežnického ho-
keje ve střediscích sportu.“ Le-
tos se ještě „Čeští rytíři“ roč-
níku 2003 zúčastní zářijového 
turnaje v  americké Pensylvá-
nii, kde změří své síly v  kon-
kurenci 150 týmů. Tým Czech 
Knights vznikl teprve v roce 
2014 a je jedním z pilotních 
projektů agentury Sports Co-
nnect, jejímž hlavním cílem je 
zprostředkovat mladým a ta-
lentovaným hráčům možnost 
hokejového růstu a rozvoje. 
 (red)

Hejtman přijal vítěze z Kanady

  Vítězný tým z Kanady.

LITVÍNOV - Sokolí pár, který 
hnízdí v Chemparku Záluží již 
pátým rokem, opět vyvedl mla-
dé.  Tři sokolí mláďata se na 
konci dubna vylíhla v hnízdě 
uprostřed chemického areálu 
Unipetrolu. 

Na projektu hnízdění sokola 
stěhovavého Unipetrol spolu-
pracuje se sdružením Alka Wil-
dlife. 

„Stáří mláďat, jejichž otec je 
nekroužkovaný a matka z Ně-
mecka, odhadujeme na 18 dnů, 
začínají jim již růst letky. Na-
sadili jsme jim barevné krouž-
ky z důvodu jejich sledování 
v budoucnu,“ potvrzuje dlouho 
očekávané vylíhnutí ornitolog 
Michal Porteš ze sdružení Alka 
Wildlife. „Pro sokoly je hníz-
dění v chemickém areálu výho-

dou. Nehrozí jim tam vyrušení 
od lidí či predátorů a zároveň 
jim holubi, kteří zde žijí, posky-
tují dostatek potravy,“ dodává 
ornitolog. 

Unipetrol spolupracuje se 
sdružením Alka Wildlife dlou-
hodobě. „Poprvé jsme sokola stě-
hovavého zaznamenali v Chem-
parku Záluží v roce 2011. Od té 
doby se nám díky dvěma speciál-
ním budkám pro hnízdění, které 
jsme společně instalovali, po-
dařilo odchovat již 18 mláďat,“ 
říká Mikuláš Duda, manažer 
tiskového oddělení. „Ornitolo-
gům každoročně umožňujeme 
kroužkování mláďat a jejich další 
sledování. Zvažujeme také mož-
né rozšíření projektu do rafi nérie 
v Kralupech,“ dodává Mikuláš 
Duda.  (sol)

Sokoli se vylíhli 
i v chemičce



LITVÍNOV – Veřejné projednávání na téma Architektonická soutěž 
na realizaci mostu přes Mezibořskou ulici nevzbudilo nijak velký 
zájem lidí v Litvínově. Přišli hlavně úředníci a politici. Občanů, kvůli 
kterým se veřejné projednávání hlavně dělá, bylo jen pár. 

Starostka města Kamila Blá-
hová nejprve připomněla histo-
rii mostu, který stojí v Litvínově 
od počátku sedmdesátých let 
minulého století a jeho velmi 
špatný stav v současnosti. Most 
vydrží už jen do roku 2019, a tak 
je nejvyšší čas na stavbu nového. 
Bude se to dít formou architek-
tonické soutěže, jak o tom roz-
hodlo dubnové zastupitelstvo. 
Lidé nyní dostali šanci, aby se 
vyjádřili k  tomu, jak by měl 
nový most vypadat, co si přejí 
a co naopak nechtějí. Přání lidí 
pak město zanese do požadavků 
pro soutěžící architekty. „Výběr 
nejoptimálnějšího návrhu pro 
Litvínov vybereme ve spolupráci 
s nezávislými odborníky z oboru. 
Slibujeme si od toho, že budeme 
mít v  Litvínově originální řeše-
ní přemostění,“ uvedla Kamila 
Bláhová. S  vítězem otevřené 

architektonické soutěže plánuje 
město uzavřít smlouvu v únoru 
2017. Další až dva roky se bude 
projekt zpracovávat. Zejména 
doba trvání celé soutěže a zpra-
cování projektové dokumentace 
se nelíbila přítomným obča-

nům. Ti upozorňovali hlavně na 
to, že životnost starého mostu 
je už velmi omezená. „O novém 
mostě se mluví už čtyři roky. 
Starý most spadne sám, než se 
všechno stihne projednat,“ po-
dotkl jeden z obyvatel Meziboř-
ské ulice. Podle dalšího občana 
je architektonická soutěž v  pří-
padě mostu zbytečná. „Dělat 
architektonickou soutěž u mostu, 
kde je z každé strany dvoupatro-

vý dům a žádné originální řeše-
ní nemůže vyniknout, je zhola 
zbytečné. Most v  Litvínově není 
žádnou dominantou, která by ta-
kové řešení zasluhovala,“ připo-
mněl další z  obyvatel Meziboř-
ské ulice. Lidé dále žádali, aby 
součástí soutěže byl také návrh 
na údržbu mostu a zejména, aby 
řešila materiál, ze kterého bude 
nový most vyroben. Diskuze se 
většinou zvrhávala na téma, zda 
architektonickou soutěž ano, či 
nikoliv. Ačkoliv o tom zastupite-
lé už rozhodli a nebylo to dávno 
na programu dne. 

Další veřejnou diskuzi chystá 
vedení města na 30. květen, a to 
na téma „Výstavba nové plavec-
ké haly u Koldomu“. Jednání se 
uskuteční od 16 hodin v  aule 
budovy bakalářských studií 
Scholy Humanitas Na jednání 
plánuje vedení města seznámit 
občany se stávajícím stavem 
projektové přípravy nové pla-
vecké haly, s  dalším harmono-
gramem přípravy a s  možnou 
podobou nové haly.  (pur)

zpravodajství20. květen 20168

Zmlátil policistu 
MOST – Mostecký policej-

ní rada obvinil 20letého muže 
z  Litvínovska. Mladík totiž ne-
jen že neuposlechl při řešení 
konfl iktu v  rodině u rodinného 
domu výzev přítomného poli-
cisty, dokonce ho i napadl. „Při-
stoupil k  němu a udeřil ho pěstí 
do hrudníku. Při druhém pokusu 
o útok byl policistou zpacifi kován 
použitím donucovacích prostřed-
ků. I při tom se aktivně bránil 
a zakročujícímu policistovi vyhro-
žoval násilím,“ popsala incident 
mluvčí mostecké státní policie 
Ludmila Světláková s tím, že při 
převozu na oddělení poškodil 
muž navíc i policejní vozidlo. 
„Zadržený měl pozitivní decho-
vou zkoušku na alkohol s výsled-
kem přes dvě promile alkoholu 
v dechu. S ohledem na déle trva-
jící jednání ze strany obviněného 
v  bydlišti a po vyhodnocení bez-
pečnostních rizik policisté muže 

z  domu vykázali na dobu deseti 
dnů,“ doplnila ještě mluvčí. 

Den pro rodinu
MOST – Preventisté Městské 

policie Most mají před koncem 
školního roku napilno. Kromě 
besed na školách zajišťují různá 
stanoviště dětských akcí. „Orga-
nizátoři školských a předškolních 
zařízení od městské policie nej-
více požadují ukázky služebních 
psů, vozidel, motocyklů, výstroje 
apod.,“ vyjmenovala policejní 
mluvčí Ilona Kozlová. Preven-
tisté také zajišťovali stanoviště 
na dopravním hřišti, kde se 
uskutečnilo okresní kolo sou-
těže mladých cyklistů. Vítězové 
jednotlivých kategorií postu-
pují do krajského kola. Už brzy 
připravují strážníci další akci. 
„Půjde o Den pro rodinu, který 
se uskuteční 11. června na rekre-
ačním areálu Matylda. Všechny 
srdečně zveme,“ zve na Matyldu 
policejní mluvčí.  (sol)

LITVÍNOV – Unipetrol RPA se bude fi nančně podílet na provozu va-
rovného SMS systému pro litvínovské občany. Měsíčně městu při-
spěje 400 korun. 

Varovný SMS systém si vyžá-
dali obyvatelé Litvínova po loň-
ské havárii v  areálu Unipetrolu 
RPA. Veřejnost tehdy město kri-
tizovala, že nevarovalo dostateč-
ně a včas obyvatele před hrozbou, 
kterou požár v  areálu chemické 
fi rmy představoval. Půl roku po 
události zavedl Litvínov systém 
varovných SMS zpráv, které bude 
rozesílat všem, kdo se do systému 
zaregistrovali. Po několika měsí-
cích povozu systému má ale o va-
rovné zprávy zájem pouze šest set 
obyvatel města. „Chceme dostat 
varovný systém více mezi oby-
vatele. Připravujeme informač-
ní letáky, které dostanou lidé do 
schránek. Snažíme se systém vyu-
žívat nejen při závažném ohrože-
ní k varování, ale také k předání 
důležitých informací. Naposledy 
například o probíhající zarážce 
v Unipetrolu RPA,“ uvedl tajem-
ník města Josef Skalický. Na pro-
vozu varovného systému se bude 

podílet také fi rma, která byla pů-
vodcem jeho zřízení. „Smlouva 

mezi městem a Unipetrolem RPA 
obsahuje ujednání o úhradě 1/3 
nákladů na provoz systému SMS 
Info, které budou hrazeny společ-
ností Unipetrol RPA, přímo pro-
vozovateli služby Konzultě Brno. 

Dále se společnost Unipetrol RPA 
zavazuje k uhrazení nákladů na 
rozeslané SMS v případě, že bude 
zdrojem mimořádné události 
a stanovuje podmínky a způsob 
úhrady,“ doplnil tajemník.  (pur) 

Unipetrol přispěje na varovný systém

porušené paragrafy

KOMOŘANY - Na ochozu komí-
na Teplárny v  Komořanech, ve 
výšce zhruba 130 m, se narodila 
čtyři mláďata sokola stěhova-
vého. Pár kriticky ohrožených 
dravců vyvedl mladé ve speci-
ální hnízdní budce, kterou vy-
věsila společnost United Energy 
ve spolupráci s  ornitology již 
v roce 2014. 

Podle ornitologa Václava Be-
rana z Alka Wildlife se s největší  
pravděpodobností jedná o stej-
ný pár, který do teplárny zavítal 

loni a předloni. S určitostí to ale 
bude možné potvrdit až při kon-
trole fotopasti, kterou zde orni-
tolog umístil při kroužkování 
všech čtyř mláďat. „Letos u nás 
vyvedl pár sokolů čtyři mláďata, 
což je maximální počet, co může 
sokolí pár v  přírodě odchovat. 
Všechno jsou to samičky. Celkem 
u nás tito dravci přivedli na svět 
již 10 mladých,“ řekla Miloslava 
Kučerová, tisková mluvčí teplá-
renské společnosti.

 (nov)

Na komíně teplárny 
se vylíhla mláďata 

ohroženého dravce

  Na ochozu komína teplárny se narodila 4 mláďata sokola stěhovavého.

  Občanů, které zajímá most, bylo poskrovnu.

Budoucí podoba nového mostu na 
Podkrušnohorské lidi příliš nezajímá

  Varovný systém začal Litvínov shánět po loňském požáru v Unipetrolu.
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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 – Projekt prevence kriminality Bezpečná setkání, který 
pro litvínovské seniory vymyslela už v  loňském roce preventistka 
Městské policie Litvínov Michaela Hejčová, v knihovně končí. 

Programu, který začal už na 
sklonku roku 2015, se zúčastni-
lo pět klubů z  Litvínova, včet-
ně Svazu tělesně postižených. 
V knihovně se scházeli zástupci 
jednotlivých klubů, družstva, 
která spolu také soutěžila ve 
znalostních kvízech. Informa-
ce, které při setkání v knihovně 
senioři získali, předávali ostat-

ním členům svých klubů na 
pravidelných schůzkách. Bese-
dy na dané téma měly za úkol 
vtáhnout seniory do dění ve 
městě, informovat je i získat 
nové podněty na základě debat 
o bezpečnosti z pohledu star-
ších obyvatel města. „Senioři se 
na první akci hlavně dozvěděli, 
že mají schůzky domlouvat na 

neutrálních místech, ne doma, 
na opuštěných a neznámých 
místech, zpravidla za účasti ve-
řejnosti v případě schůzky na-
slepo. Cizím lidem nesvěřovat 
majetkové poměry, příliš mnoho 
osobních údajů, nehovořit na 
první schůzce o problematických 
vztazích v rodině, neseznamovat 
se pod vlivem alkoholu. Skvěle 
zvládli úkol, kdy měli senioři 
vypsat vhodná místa v Litvínově 
nebo okolí, kde by si mohli dát 
schůzku a proč,“ ohlíží se za 

první schůzkou Michaela Hej-
čová. Na druhé schůzce senioři 
předvedli, jak zvládají výběr 
z bankomatu. „Na třetí schůzce 
si bravurně poradili s myšlenko-
vou mapou, kdy museli vypsat 
všechna opatření, která je dobré 
udělat před odjezdem z domova. 
Překvapila nás nejenom rych-
lost, ale také jistota, s níž do 
plnění úkolu senioři šli. Měli to 
všichni správně, dokonce nám 
jedna účastnice přinesla ukázat 
vychytávku, elektronický spí-
nač světla pro odrazení zlodějů. 
Takovou aktivitu oceňuji, jsem 
nadšená z toho, kolik energie 
těmto setkáním senioři věnují. 
Dalším zábavným úkolem bylo 
porovnání dvou fotografi í, ná-
kup ve vozíku a nákup ve vozí-
ku poté, co několik věcí zmizelo. 
Potvrzuji skvělou paměť seniorů 
a také bravurní znalost výrobků. 
Přestože se někdy senioři svěřují 
s negativními zkušenostmi z ob-
chodů, určitě nakupují rádi. Dě-
kujeme i za výstavku knih týka-
jících se litvínovských sportovců 
a za pozvánky na akce pořáda-
né knihovnou. Moc děkuji panu 
Nedvědovi za ochotu věnovat 
se seniorům a kreativitu, která 
všechny tyto akce zpestřuje. Po-
děkování patří celé knihovně za 
kultivované prostředí,“ uzavřela 
preventistka.  (pur)

MEZIBOŔÍ - Mezibořští senioři 
si užívají život naplno. Jezdí na 
výlety, sportují, a dokonce se 
účastní soutěže Senior ART ve 
výtvarném umění.

Celodenní výlet do Karlových 
Varů si užili senioři v květnu. 
„Vyjelo padesát lidí. Připravi-
li jsme pro ně pestrý program. 
Jeli jsme lanovkou do restau-
race Diana, navštívili minizoo 
i motýlí dům, což byl jedinečný 
zážitek. Podívali jsme se do Vá-
nočního domu. Byl to velmi hez-
ký výlet. Všichni byli spokojeni,“ 
říká předsedkyně klubu Jana 
Bothová. Návštěvou Karlových 
Varů ale výlety seniorů nekon-
čí. Podívali se také do Kadaně 
a Klášterce nad Ohří. „Už se pta-
jí, kam pojedeme příště,“ usmívá 
se spokojeně nad aktivitou se-
niorů Jana Bothová. A tak pro 
ně připravila například výlet na 
Lesnou nebo zájezd na výstavu 
Titanic. 

Už dnes se Mezibořští při-
pravují na Sportovní hry senio-

rů. Nejprve si vyzkouší všechny 
disciplíny na svém vlastním 
mezibořském klání 26. květ-
na a vybrané družstvo se pak 
účastní i sportovních her v Lit-
vínově 2. června. „V rámci er-
goterapie jsme v klubu vytvořili 
logo sportovních her, na němž 
se podíleli všichni senioři. Byla 
to taková kolektivní práce. Mo-
tivem jsou obrysy dvou dlaní. 
První patří Rudolfu Likovi, 
který nás v  loňském roce repre-
zentoval na sportovních hrách 
v  Brně a obhájil zlato. Druhá 
dlaň patří nejstarší účastnici 
sportovních her Vlastě Filipov-
ské,“ popsala logo Jana Botho-
vá. Mezibořští senioři se také 
zúčastní celokrajského kola 
výtvarné soutěže Senior ART. 
„Vysíláme tam šest našich lidí. 
Budou nás reprezentovat na-
příklad paličkovanými výrobky, 
panenkami Andělkami, plete-
nými soupravami pro kojence 
a dalšími ručními díly,“ uzavře-
la předsedkyně klubu.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Klub seniorů z Me-
ziboří společně s  Domovem so-
ciálních služeb Meziboří uspo-
řádaly oslavu Dne matek. Více 
než osmdesát seniorů, žen ale 
i mužů se sešlo v  klubu na ná-
městí 8. května. 

Pozvání přijal také starosta 
města Petr Červenka. „Jsem vel-
mi rád, že jste aktivní, máte chuť 
se scházet na společenských ak-
cích a trávit svůj čas v kolektivu. 
Užívejte si zábavy a společnosti 

ostatních,“ popřál seniorům sta-
rosta. „Letos jsme se rozhodli po-
řádat oslavy Dne matek poprvé. 
Věřím ale, že se všem tato akce 
líbí a stane se z ní tradice,“ říká 
předsedkyně klubu seniorů Jana 
Bothová. Celé odpoledne si tak 
senioři užívali dobré pohody, 
občerstvení s kávou a také s ví-
nem, které jim věnoval jeden ze 
seniorů Josef Krejsa. Nechyběla 
ani hudba, na harmoniku zahrál 
Jan Micka.  (pur)

Senioři na Den matek

Když věk není překážkou
  Jana Bothová navrhla nové logo sportovních her.

Senioři už vědí, jak nenaletět
Pomohla jim „Bezpečná setkání v Litvínově“

LITVÍNOV – Po šesti letech byla dokončena obnova Janova v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje sídliště Janov. V rámci programu „na-
teklo“ do Janova více než dvě stě miliónů korun.

V březnu letošního roku Mi-
nisterstvo fi nancí ČR propla-
tilo městu Litvínovu poslední 
část dotace, kterou získalo na 
investiční akce v sídlišti Janov. 
Tím končí rekonstrukce Janova 
za dotace. Od roku 2009 se do 
oprav bytových domů a revi-
talizace veřejných prostranství 
na sídlišti investovalo více jak 
207 mil. Kč. Majitelé bytových 
domů dokončili 26 projek-
tů s celkovými náklady 141 
mil. korun. Z toho více jak 55 
mil. korun získali jako dotaci 

částečně z prostředků Evrop-
ské unie, částečně ze státního 
rozpočtu. Zbylých více jak 85 
mil. korun museli uhradit ze 
svých prostředků. Litvínov do 
obnovy veřejných prostranství 
v Janově ze svého investoval 10 
miliónů korun, dalších 55 mili-
ónů korun získalo město z do-
tace v  rámci programu IPRSJ. 
„Úspěšná realizace celé akce v ta-
kovém rozsahu by nebyla možná 
bez účinné spolupráce a podpory 
řady organizací, ať už šlo o pra-
covníky městského úřadu, ZŠ 

a MŠ Litvínov, Osadního výboru 
Litvínov-Janov, SBD Krušnohor 
nebo obou policií působících ve 

městě,“ komentoval ukončení 
projektu místostarosta Milan 
Šťovíček.  (pur)

Investice do „polidštění“ Janova končí

  Po šesti letech byl dokončena obnova Janova.

  Vítězi soutěže jednotlivých klubů se stali senioři z Klubu důchodců Hamr. 
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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
 ■ Sbírám a koupím porcelán a 

sklo. Nabídněte, rád přijedu. Tel.: 
725 552 967, e-mail: sp.111@se-
znam.cz

 ■ Prodám začínajicímu sběra-
teli větší množství modelů autí-
ček různých měřítek, jen uceleně. 
Cena dohodou. Telefon: 602 856 
929

 ■ Televize, 73 cm, obraz, stěnu 
do chodby, botník, šicí stroj elek-
trický, bílý plastový stůl, 4 židle, 
kulatý stolek kovový – deska sklo 
– nový. Telefon: 604 191 683

 ■ Bílý plastový stůl + židle, tele-
fon Nokia, Aligator, dětská houpa-
cí sedačka, stojací lampa plastová, 
botník, zavařovací sklenice litrové 
s víčky. Telefon: 721 340 770

 ■ Prodám plochou TV JVC, 2 ks 
– replika popravčích seker. Info: 
redakce

 ■ Dva ročníky Týdeníku REPOR-
TÉR ročník 1968 - 1969 velmi za-
chovalé, po 80 Kč za ročník, v Mos-
tě. Telefon: 603 376 114

 ■ Skříňka na CD asi na 70 ks vel-
mi dekorativní černý plast stojací, 
asi 2 roky stará cena - 99,- Kč v 
Mostě.

 ■ Novější pohledy Českosloven-
ska asi 1 000 kusů po 1 Kč, taktéž v 
Mostě. Dohoda na termínu a místě 
předání na telefonu: 603 376 114. 
Za nabídky děkuji

 ■ Koupím staré hračky z doby 
ČSSR, vláčky Merkur apod., auto 
na bowden, auto na klíček, vláčky 
a mašinky z NDR, všech velikostí 
atd. Stavebnice Merkur. Telefon: 
608 224 183

 ■ Prodám jednolůžkovou po-
stel včetně roštu a matrace, 1 500 
Kč, staré knížky tzv. červená 
knihovna, cca 28 ks. Telefon: 723 

135 078
 ■ Koupím benzinovou sekačku, 

válendu nebo starší postel, za-
hradní hadici, kulatý stůl zahradní 
se slunečníkem, šatní skříň, levně 
nebo za odvoz. Telefon: 736 164 
363

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám řadový rodinný dům – 

okál (cihla), 4+1 u Žatce, terasa a 
zahrádka na jih, třípodlažní domek 
s garáží, dílnou, sušárnou. Plynové 
topení + krb na dřevo. Plastová 
okna. Telefon: 705 233 646

 ■ Nabízím byt 2+1 po komplet-
ní rekonstrukci v ulici Budovate-
lů 2367/56, Most, k nájmu nebo 
investici, cena 200 000 Kč. Rychlé 
jednání vítáné. Telefon: 606 943 
055

 ■ Prodám – pronajmu DB 1+1, 
zvýšené přízemí, blok 204, cena 
dohodou. Most v ulici M. Pujma-
nové. Telefon: 723 035 568

 ■ Prodám řadový domek – Litví-
nov – Loučky. Telefon: 774 173 162

 ■ Prodám zahradu v Litvínově, 
340 m2 s chatkou, kůlnou, gri-
lem, skleníkem, přívod užitkové 
vody. RK nevolat. Telefon: 724 
313 441

SEZNÁMENÍ
 ■ Rozvedený 66letý, 171 cm, ne-

kuřák, zdravý a zajištěný fi nančně, 
hledá slušnou, ale veselou ženu – 
přítelkyni. Najdu? Schůzka vítána. 
Telefon: 705 233 646

 ■ K občasným schůzkám hle-
dá pohodová paní, nekuřačka, 
73/165 z Mostu, pohodového 
pána, nekuřáka, pro pohodu, jak 
při kávě, tak i při hraní společen-
ských her. Telefon: 731 389 028

 ■ Najde se zachovalý nekuřák do 
62 let, láska a cit a porozumění. Já 
62/155/56, zdravá se zahrádkou. K 
vážnému seznámení. Most. Tele-
fon: 736 164 363

 ■ Vdova 64/172, hledá k vážné-
mu seznámení muže 60-68 let. 
Telefon: 731 171 175

 ■ Najdu pohodového kamaráda, 

co se dovede smát? Posedět, po-
povídat, někam si vyjet, mít hezké 
stáří, 63letá z Mostu. SMS: 704 177 
768

 ■ 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

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Sháním domácí práci nebo 

zaměstnání na částečný úvazek 
v okolí Litvínova. Prosím pouze 
seriozní nabídky. Telefon: 607 508 
268

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

„Pane doktore,“ volá sestra, „pacient ze třináctky už je na tom lépe, dnes prvně promluvil!“ „A co říkal?“ „(TAJENKA)“ 

Nabízím kompletní vedení účetnictví 

a zpracování daňových přiznání. 

Dlouholeté zkušenosti a praxe. 

Telefon: 725 614 834

Firma SPEKTRUM 
přijme malíře – natěrače

s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122

Firma KAVKA-BUS 
nabízí službu v oblasti Nákladní doprava:

pronájem vozidla Opel Vivaro, Mercedes Sprinter 

pro převoz břemen do hmotnosti 2000 kg, 

vhodné pro stěhování, zásobování apod.

V případě zájmu, či jakýchkoliv dotazů volejte 736 665 566

Hledáme 

řidiče MKD
C+E+profesák 

Plat 40 000 Kč
Kontakt: 724 607 258

Coal Services a.s.
V. Řezáče 315, 434 67 Most

Vyhlašuje výběrové řízení 
k obsazení 3 pracovních míst na kolejové dopravě: 

1) TRAŤOVÝ STROJNÍK  (5. tarifní stupeň)
2) STROJNÍK PODBÍJEČKY KOLEJÍ  (6. tarifní stupeň)

Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:

• řízení, obsluha a údržba kolejových strojů a mechanizmů pro údržbu a 
opravy železničního svršku (stroje pro úpravu a čištění štěrkového lože, 
motorová drezína, automatická strojní podbíječka apod.)

Požadavky 
• věk minimálně 21 let
• úspěšné absolvování psychologického vyšetření (na náklady zaměst-

navatele)
• výborný zdravotní stav (zejména zrak a sluch)
• předložení výpisu z trestního rejstříku
• spolehlivost, odpovědnost; praxe v oboru výhodou
• vzdělání: ÚSO vzdělání s maturitou nebo vyučen ve strojním, elektro 

nebo dopravním oboru (např. zámečník, elektrikář, strojní kovář, auto-
mechanik apod.)

Pracoviště:  Most – Komořany
Pracovní doba: Po-Pá 6:00 - 14:00 hod
Bližší informace: J. Vagala, tel. 478 004 793 
 a na: www.czechcoal.cz/cz/kariera 

3) PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ (5. tarifní stupeň)

Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:

• opravy elektroinstalace, přístrojů a elektrických točivých strojů
• údržba elektrických lokomotiv; demontáže a montáže dílů a celků lo-

komotiv

Požadavky 
• dobrý zdravotní stav 
• spolehlivost, odpovědnost
• vzdělání: ÚSO s maturitou v oboru elektro nebo vyučen v oboru elektro; 
• výhodou osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978 Sb. §5

Pracoviště: Most – Komořany
Pracovní doba: Po-Pá 6:00 - 14:00 hod
Bližší informace: A. Karl, tel. 478 004 250 
 a na: www.czechcoal.cz/cz/kariera 



sport 20. květen 2016 11

Souš neuspěla 
v derby s 

Chomutovem

V dalším utkání fotbalové 
divizní skupiny B se střetl 
domácí Baník Souš s hostu-
jícím FC Chomutov v derby. 
To ale domácí nezvládli a na-
konec odešli ze hřiště jako 
poražený tým, po výsledku 
1:3 (0:0). Jediný úspěch Sou-
še zaznamenal Hynek. 

Stolní hokejisté 
budou hrát ligové 

soutěže
Následující soutěžní ví-

kend je plně vyhrazen ligo-
vým soutěžím v billiard-hoc-
keyi šprtci. BHC StarColor 
Most je sice čerstvým vítě-
zem Poháru mistrů evrop-
ských zemí, v  domácí nej-
vyšší soutěži se ale zatím krčí 
na předposledním osmém 
místě. A ve třetím kole jej 
nečekají zrovna lehcí soupe-
ři, brněnský Doudeen Team 
a Dobrá Voda. Hrát se bude 
rovněž druhá a třetí liga. 

Unipetrol podpořil 
sledge hokejisty

Společnost Unipetrol se ve 
spolupráci se svými obchod-
ními partnery rozhodla pod-
pořit tým sledge hokejistů 
z Litvínova. Z rukou Łukasze 
Silského, ředitele jednotky 
Polyolefi ny Unipetrolu RPA, 
tak převzali spoluzakladatelé 
týmu Tomáš Zelenka a Ra-
dek Žižka společně s dalšími 
spoluhráči dárkový poukaz 
v hodnotě 40 000 korun. 
Prostředky použije tým HC 
Sledge Litvínov na nákup 
sportovních kompenzačních 
pomůcek pro své hráče.

Golfový turnaj k 
narození Karla IV.
V sobotu 14. 5. si hráči na 

mosteckém golfovém hřišti 
připomněli 700. výročí naro-
zení Karla IV. (1316 – 1378). 
Jako připomínku doby dáv-
no minulé obdrželi všich-
ni hráči při registraci dva 
dárky. Prvním byla replika 
Císařského dukátu, který ne-
chal Karel IV. razit v letech 
1346 – 1355, podle fl orent-
ského vzoru Dukát znázor-
ňuje panovníka s císařskou 
korunou. Druhým lahev vý-
jimečného vína Sv. Anna, vy-
ráběného tradiční metodou, 
z hroznů na obnovených 
vinicích, které byly založeny 
roku 1374 na základě krá-
lovského výnosu a Viniční-
ho práva, které Mostu udělil 
právě Karel IV. Po úvodních 
ceremóniích nastal čas sou-
těžení, které proběhlo ve 
dvou soutěžních kategoriích. 
Vítězem kategorie hráček 
a hráčů s HCP 0-18 se stal 
Miroslav Kalina (74 ran), 
před Zdeňkem Sedmíkem 
(76 ran) a Martinou Mann-
ovou (77 ran). Vítězem kate-
gorie hráček a hráčů s HCP 
18,1-36+ se stal Zdeněk Jir-
kovský (37 STB), následova-
ný Emilem Hamouzem (35 
STB) a Milanem Čermákem 
(34 STB). Hráči na prvních 
místech získali ceny, které 
byly od nepaměti symbolem 
výjimečnosti a jejichž držení 
bylo povoleno jen vyvole-
ným. Vítězové kategorií si 
odnesli meč Karla IV., druzí 
v pořadí jeho loveckou dýku 
a třetí dobový šperk. 

 (jak)

MOST – Černí andělé nezvládli první fi nále WHIL a na své palubovce 
podlehli hostující Slavii Praha 22:28. Pražský tým tak má mečbol. 
Domácí kouč Peter Dávid byl po skončení zápasu hodně zklamaný. 
Podle něj to byl totální kolaps. 

„Vyhrálo lepší mužstvo,“ řekl 
stručně a jasně Dávid. To tre-
nérka vítězného týmu, někdejší 
hráčka DHK Baník Most, Petra 
Vítková byla daleko sdílnější.

„Jsem ráda, že jsme tady dnes 
vyhrály, že jsme nepolevily, že 
tomu holky věřily. Zápas byl dost 
tvrdý, ale taková fi nále prostě 
jsou. Máme před sebou ještě je-
den důležitý krok, nebude to jed-
noduché,“ řekla. Druhý fi nálový 
zápas se hraje v Praze v sobotu. 
Pokud Slavia uspěje, tak má titul 
českého mistra.

DHK Baník Most – Slavia Pra-
ha 22:28 (8:15). Branky: 3. Súken-
níková, 10. Szarková, 13. Martin-
ková, 16. Szarková, 22. Růčková, 
23. Szarková, 26. Szarková, 27. 
Schererová, 31. Súkenníková, 
35. Martinková, 37. Szarková, 
38. Martinková, 39. Jeřábková, 
44. Szarková, 44. Borovská, 45. 
Borovská, 46. Súkenníková, 49. 

K. Dvořáková, 50. Szarková, 55. 
Martinková, 60. Szarková, 60. 
Szarková – 1. Pokorná, 3. Kor-
dovská, 7. Pešková, 9. Malá, 10. 
Stellnerová, 11. Pokorná, 15. 

Jedličková, 17. Stellnerová, 20. 
Galušková, 21. Kutlvašrová, 22. 
Jedličková, 23. Pešková, 28. No-
votná, 29. Stellnerová, 30. Malá, 
32. Kordovská, 34. Malá, 36. Po-
korná, 37. Pokorná, 38. Stellnero-
vá, 41. Stellnerová, 42. Rezlerová, 
43. Rezlerová, 44. Rezlerová, 47. 
Galušková, 51. Malá, 55. Pokor-
ná, 57. Pešková.  (jak)

LITVÍNOV – Hokejisté extraligo-
vého HC Verva Litvínov zahájili 
přípravu na novou sezonu. Dru-
hý den poskytli krátké rozho-
vory předseda představenstva 
a druhý asistent kouče Jiří Šlégr, 
hlavní trenér Radim Rulík, jeho 
nový první asistent Darek Strán-
ský a nová tvář týmu, útočník 
Richard Nejezchleb.

„S Jakubem Petružálkem jsme 
jednali, trénuje, vyjádřil se, že by 
rád šel ještě do zahraničí. U nás 
má vždycky dveře otevřené, uvi-
díme, jak to dopadne. S Jaku-
bem Černým jsme se také bavili, 
je to o podmínkách, o domluvě. 
V jednání máme také zahranič-
ního obránce, zájem máme, rádi 
bychom obranu oživili a chceme 
do týmu nový impuls. David Ně-
meček asi nepřijde, byli jsme před-
běžně domluveni, ale rozhodl se jít 
jinou cestou. Pokud to nedopadne, 
budeme hledat dál a uvidíme, co 
se naskytne, je to i o fi nancích. 
Klub je na tom dobře, jako dří-
ve, je stabilizovaný. U Richarda 

Nejezchleba máme očekávaní 
a dobré reference na něj prakticky 
z celého světa, tak uvidíme, jak se 
začlení do týmu,“ řekl novinářům 
druhý asistent trenéra Jiří Šlégr 
o hráčských změnách. 

„Litvínov mi nabídl nejlepší 
podmínky, někteří kluci mi taky 
radili. Jsem na to zvědavý. První 
nebo druhá lajna? No, jsem spíš 
útočný než obranný typ, takže to 
bych byl samozřejmě rád, bylo by 
to dobré. Ale to se teprve uvidí. 
Některé kluky znám ještě ze Sla-
vie, taky Lukeše, Pavelku a další. 
Minulé léto jsem měl zraněnou 
kyčel, už je to ale dobré. Jsem 
rád, že jsem teď tady. V New 
Yorku, který mě draft oval, jsem 
trochu vystřízlivěl, mladí hráči 
tam moc šancí nedostávají,“ pro-
zradila nová akvizice, útočník 
Richard Nejezchleb. 

Extraliga startuje tradičně 
v září. Litvínov zajíždí k úvodní-
mu kolu do Olomouce. Doma se 
poprvé představí 11. září v utká-
ní se Zlínem.  (jak)

MOST – Hipodrom Most v sobotu přivítal úvodní podnik nové do-
stihové sezony, kterým byla Jarní cena města Mostu, která se kaž-
doročně běží pod patronací první dámy ČR. Z vítězství se nakonec 
radoval Shaywan s žokejem Václavem Janáčkem v sedle, proběhl cí-
lem první velmi lehce. Původně byl řazen až do druhé linie favoritů. 
Největší z nich, Omnibus, několikanásobný vítěz Jarní ceny, skončil 
až šestý. 

Zajímavostí mítinku byla 
skutečnost, že v  pořadí druhý 
rámcový dostih, kterým byla 
Cena statutárního města Tep-
lice, byl jubilejní tisící dostih 
na mostecké dráze. Výsledky 
memoriálu Vlastimila Smolíka - 
Jarní ceny města Mostu (rovina 
I.kat. - 2400 m): 

1. Shaywan (ž. Václav Janá-
ček), 2. Fernando (ž. Jiří Cha-
loupka), 3. Aztek (ž. Petr Foret). 
Výsledky dalších rámcových 
dostihů:

Cena města Bílina (steep-
lechase IV.kat. - 3800 m). 1. 
Intiletas (Micha Kubík). Cena 

statutárního města Teplice - 
1000 dostih na dostihové dráze 
v  Mostě (rovina II.kat. - 1400 
m): 1. Dally Hit (ž. Jií Pavlík). 

Cena SBD Krušnohor (rovina 
III.kat. - 2000 m): 1. Dang Ghia 
(ž. Bauyrzhan Murzabayev). 
Memoriál dr. Fankenbergera - 
Cena první dámy České repub-
liky (rovina I.kat. - 2000 m): 1. 
Alpheus (ž. Václav Janáček). 
Cena Rádia Blaník (rovina III.
kat. - 1800 m): 1. Diredawa (ž. 
Jan Verner). teeplechase IV.kat. 
- 3300 m): 1. Sundara (ž. Josef 
Váňa mladší).  (jak) 

MOST – Na dvorcích TK Most se 
uskutečnil další ročník tenisové-
ho turnaje ITF Futures, dotova-
ný částkou deset tisíc dolarů. Sa-
motnému turnaji předcházela 
kvalifi kace, po které se na start 
postavilo 32 tenistů ve dvouhře, 
paralelně se hrála i čtyřhra, kde 
se představilo 16 dvojic. 

Do sobotního semifi nále se 
probojovali čtyři nejvýše na-
sazení hráči. V prvním utkání 
porazila turnajová jednička, 
Jan Šátral, třetího nasazené-
ho Zdeňka Koláře 2:1 na sety. 
Druhým fi nalistou se stal bel-
gický mladík Clement Geens, 
který co by nasazená čtyřka 
dokázal vyřadit turnajovou 
dvojku Jan Mertla rovněž 2:1 
na sety.

Needělní fi nále provázelo ci-
telně chladné počasí. Šátralovi, 
který byl od začátku lepší, se 
poměrně záhy podařilo získat 

Geensův servis a při stoprocent-
ní bilanci svého podání nakonec 
pro sebe český hráč získal první 
sadu v  poměru 6:3. I ve druhé 
sadě byl Šátral lepším hráčem, 
tlačil Belgičana do defenzívy 
a dařilo se mu to. Nakonec set 
vyhrál stejným poměrem jako 
ten první, a duel tím pádem vy-
hrál po setech 6:3 a 6:3.

Jan Šátral tak obhájil v Mostě 
svůj loňský titul. Prakticky hned 
po turnaji zamířil mělnický ro-
dák na letiště, aby se přesunul 
do Paříže, kde ho čeká náročná 
kvalifi kace na druhý grand-
slamový turnaj sezony French 
Open. Ten se bude hrát v Paří-
ži na dvorcích Rolanda Garro-
se. Výsledky:

Finále dvouhra: Šátral (CZE) 
– Geens (BEL) 6:3, 6:3. Finále 
čtyřhra: De Waard (AUS), Mies 
(GER) – Jebavý, Salaba (oba 
CZE) 5:7, 7:5, 10:7.  (jak)

SENICA – Krátce po Russia Open se stolní hokejisté představili na 
dalším mezinárodním turnaji. Z úspěšné výpravy do Ruska cestova-
la do slovenské Senice dvojice Michal Justra a Jakub Hasil. Tu pro 
billiard-hockeyovou část Senica Cupu doplnila Pavla Mišíková. 

Turnaj byl do soutěžních seri-
álů zařazen jako nižší kategorie 
a tak ve většině zápasů převlá-
dala útočná a taktikou nepříliš 
svázaná hra. 

Z mostecké trojice to nejlépe 
vyhovovalo Jakubu Hasilovi, 
který obsadil třetí příčku. Mi-
chal Justra skončil jedenáctý. 
Pavla Mišíková vybojovala po-
hár pro vítězku kategorie žen 
a celkově skončila sedmnác-

tá. Zvítězil Miroslav Škorpík 
z BHC Dragons Modřice.

Početnější zastoupení měli 
mostečtí tentokrát v  turnaji táh-
lového hokeje Chemoplast. Ví-
tězství vybojoval Lukáš Doležal 
(Black Sharks Most) následován 
svým oddílovým spoluhráčem Ja-
nem Kusým. Kategorii žen vyhrá-
la Kateřina Doležalová (Lejdýs 
Most). Jestliže v soutěži jednotliv-
ců si vítězství odneslo dravé mlá-

dí mosteckých juniorů, v druhém 
ročníku Poháru WTHA družstev 
slavila úspěch zkušenost, a ta byla 
na straně slovenského výběru 
hrajícího pod názvem Marius Pe-
dersen. Black Sharks Most obsa-
dili druhou příčku.

Výsledky turnajů v Senici: 
Senica Cup - billiard-hockey 

šprtec – WTHA Tour Challen-
ger & Český pohár Expres: 1. 
Miroslav Škorpík, 2. Jaroslav 
Frankl Jun. (oba BHC Dragons 
Modřice), 3. Jakub Hasil (BHC 
StarColor Most B),11. Michal 
Justra (BHC StarColor Most), 
17. Pavla Mišíková (BHC Star-
Color Most B). Senica Cup 
- táhlový hokej Chemoplast – 
WTHA Tour Challenger & Čes-
ký pohár B: 1. Lukáš Doležal, 
2. Jan Kusý (oba Black Sharks 
Most), 3. Branislav Skoček (Bra-
tislava), 6. Kateřina Doležalová 
(Lejdýs Most), 11. Jakub Hasil 
(Černí Zlobři), 16. Hana Kusá 
(Lejdýs Most), 17. Petr Kusý jun. 
(Black Sharks Most), 18. Pav-
la Mišíková (Real Draci 18.ZŠ 
Most). Pohár WTHA – táhlový 
hokej Chemoplast – družstva: 1. 
Marius Pedersen (Slovensko), 2. 
Black Sharks Most, 3. Gunners 
Břeclav.  (has, jak)

Hokejisté Vervy 
zahájili přípravu 
na novou sezonu

Šátral obhájil své 
loňské prvenství 

v turnaji ITF Futures

Černí andělé první fi nále nezvládli, 
sobota tak může určit mistra

Trofej z Jarní ceny si odvezl Shaywan 
s žokejem Janáčkem v sedle

Stolní hokejisté uspěli na Slovensku
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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
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ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
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tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
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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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KRUŠNÉ  HORY - Navzdory nepříznivému počasí, které uplynulý 
víkend ovládlo nejen Krušné hory, zde zahájily turistickou sezónu 
stovky lidí. Akci pořádala Destinační agentura Krušné hory za fi -
nanční podpory Ústeckého kraje a obce Moldava.  

V  sobotu se v  areálu Lesné 
sešli zejména cyklisté. Ti se vy-
dali na vyjížďky po Krušnohor-
ské cyklomagistrále. Některé 
skupiny využily navržené trasy 
a cykloprůvodce, kteří jim byli 
k  dispozici. Během dopoledne 
mohli návštěvníci Lesné posní-
dat v rámci akce Férová snídaně 
potraviny z  výhradně místních 
krušnohorských surovin. Ver-
nisáží byla zahájena výstava 
fotografi í s  krušnohorskou té-
matikou, která je v Krušnohor-
ském lidovém domě k  vidění 
až do září letošního roku. Pro 
děti byly připraveny soutěže 
a jízdy zručnosti na horských 
koloběžkách. Během dne se 
prezentovali regionální certifi -
kovaní prodejci, kouzla s  che-
mií předvedli studenti Střední 
školy Educhem. Kdo vydržel 
chladné počasí, užil si odpole-
dní koncert kapely Nebe nebo 
večerní táborák s živou hudbou. 
V  sobotu se zahájení turistické 
sezóny zúčastnil také krajský 

radní a předseda správní rady 
Destinační agentury Krušné 
hory Martin Klika. Ředitelka 
Destinační agentury Krušné 
hory Eva Maříková představila 
turistům prázdninový projekt 
Krušné horory, okruh deseti 
geocashe na místech, se který-
mi je spojený tajemný příběh 
z  minulosti. Projekt podpořila 
Severní energetická. V  neděli 
akce pokračovala na Moldavě. 

To už zahájení sezóny dopro-
vodilo i sněžení. I tak ale lidé 
přišli a podpořili běžce, kteří se 
rozhodli startovat na Krušno-
horském půlmaratonu. „Hory 
jsou s  počasím nevyzpytatelné. 
Navzdory chladu si ale lidé za-
čátek sezóny užili,“ komentoval 
Martin Klika víkendové akce 
v Krušných horách.  (pur)

odstartovala víkendovými akcemi

Turistická sezóna v Krušných horách

Svůj stánek s energií a maxipolštáři pro odpočinek rozložila na Lesné 
Severní energetická, a.s., která podpořila Destinační agenturu Krušné 
hory výtěžkem z Uhelného safari. 

Vernisáž výstavy Krásy Krušných hor si nenechal ujít předseda správní 
rady Destinační agentury Krušné hory Martin Klika. Přijel i s rodinou, 
jen kola nechali doma.

Kouzla s chemií předvedli studenti Střední školy Educhem.

Cyklisté dostali na cestu od pořadatele mapy Cykloregionu Krušné hory.

Zimou se nenechali odradit prodejci regionálních certifi -
kovaných výrobků a své krámky rozbalili v obřím stanu.

Počasí akci nepřálo, a tak zahřály alespoň táborák a živá hudba.

Pro děti byly připravené soutěže zručnosti v jízdě na horských koloběžkách.

Po ránu byla v Krušnohorském lidovém domě připravena snídaně výhradně z místních produktů.

Kapela Nebe dělala, co mohla, ale počasí koncertu nepřá-
lo. Sice se netančilo v pláštěnkách, ale zima byla pořádná.

V Krušnohorském lidovém domě se sešli také fotografové, 
kteří v loňském roce naplnili svými díly kalendář. 


