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Na oslavy přesunutého skvostu se chystají trháky
MOST – Oslavy výročí 500 let od položení základního kamene děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se blíží. Program oslav už se rýsuje. Veřejnost má důvod se těšit na opravdové
lahůdky a zajímavosti s kostelem spojené. Zvažuje se i možnost, že
by se na věži rozezněly zvony.
Oslavy významného výročí
se uskuteční na etapy, v různých
dnech během roku. První vypuknou již 24. června. „Oslavy
zahájí velkolepý jarmark v areálu kostela, který připravuje město
Most. Bude v podobném duchu,
jako loňské oslavy výročí narození Karla IV. U kostela budou
vytvořeny jakési vesnice, z nichž
každá bude představovat určité
století. Lidé se tu seznámí s dobovými řemesly, uvidí ukázky všeho, co se týče turnajů a šermířů,“
prozradila kastelánka děkanského kostela v Mostě Ludmila
Klimplová.

Kostel na nové známce
Datum 24. června pro zahájení oslav zvolilo město společně
s památkáři proto, že bude k tomuto datu vydána nová poštovní známka. „Novou známku
vydává Českojiřetínský spolek.
Česká pošta tu bude mít stánek
a známka tu bude k zakoupení. Zároveň budou k dispozici
obálky a pamětní listy. Budou tu
i autoři známky, Jan Kavan a rytec pan Ondráček,“ uvedla dále

Ludmila Klimplová. V rámci
oslav proběhne i autogramiáda
obou autorů a v kapli sv. Ducha
bude k vidění vernisáž všech vydaných známek, jejichž autorem
je Jan Kavan. „Nová známka je
významný počin. Naposledy byla
vydána známka v Mostě někdy
před pětaosmdesáti lety,“ vzpomněla kastelánka.

Rozezní se znovu
zvony?
Město mimo jiné zvažuje, zda
by nebylo možné znovu rozeznít na kostele i zvony. „Nám by
se to velmi líbilo a myslím si, že
je to výborný nápad, aby se zvony právě u této příležitosti znovu
rozezněly. Pokusíme se domluvit
s památkáři, zda by to bylo možné. Pokud fungují a neohrozí to
nějakým způsobem například
stropní statiku, pak v tom nevidíme žádný problém,“ přislíbila
jednání náměstkyně primátora
Markéta Stará.


Děkanských chrám Nanebevzetí Panny Marie oslaví letos 15. srpna půl tisíciletí.

Vážení čtenáři,
příští číslo týdeníku
Homér 16/17 vychází
28. dubna 2017.
 Tanec pro seniory
MOST – Hotel Cascade
pořádá ve středu 19. 4.
od 16 do 19 hodin
Taneční odpoledne pro
seniory. K poslechu i
tanci hraje Kytarová
skupina Pavla Štempáka. Vstupné je zdarma,
akce je financována
statutárním městem
Most.

 S Kolbabou po
Maroku
MOST – Do ZUŠ F. L.
Gasmanna se můžete
20. 4. v 18 hodin vydat
za známým cestovatelem Jiřím Kolbabou.
Spolu s ním se vypravíte do pozoruhodné
země s bohatou historií
a přívětivou současností – Maroka. Aby byl
obraz o západní Africe
úplný, nahlédnete i do
osudem zkoušených
zemí Nigeru, Burkina
Fasa, Senegalu a Mali.
Vstupné 130 Kč.

Foto: J. Haušild

Park Střed: Pod
zámkem a za plotem!
MOST – Park nad sportovní halou nechá město obehnat plotem a večer zamykat na petlici.
Vedení města se pro plot rozhodlo v rámci chystané revitalizace parku dodatečně. Radnice
nechce, aby draze zrekonstruovanou oázu rázem zničili vandalové a nepřizpůsobiví.
Park má město v plánu revitalizovat a vybavit mnohými novinkami a zajímavostmi.
Nyní se budoucí podoba parku
projektuje. „Park máme v plánu
zrenovovat příští rok. Projekční
příprava letos vrcholí a hotová
by měla být v červnu. Do projektu necháváme zapracovat
oplocení,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Zatím se
řeší, kudy by měl plot vést a jakou část parku ohraničit. „Řešili
jsme opatření, která by vedla k co
nejmenší degradaci této lokality,
ať je to služebna městské policie,
která ale brzy vznikne naproti
parku. Tu jsme proto vyloučili.
Kamerový systém tu sice bude,
avšak oplocení je významný nástroj, který by mohl fungovat,“
vysvětlil náměstek s tím, že

město vyslyšelo i výtky ze strany veřejnosti. Ta se obávala, že
miliony, které se do parku a jeho
úprav investují, budou vyhozené oknem. Park je totiž častou
zastávkou
nepřizpůsobivých
a problémových obyvatel ze
sousedících stovek. „Nechceme,
aby byl park - sotva se upraví,
zase zničen a neradi bychom šli
cestou polovičatých řešení. I proto jsme se rozhodli pro oplocení,“
podotkl Marek Hrvol. Park by
měl poté fungovat obdobně jako
i jiné relaxační a oddechové areály ve městě, například na Benediktu. Bude mít otevírací dobu
a svůj provozní řád. Radnice
také počítá s tím, že spodní částí
parku povede cesta, která bude
mimo uzamykatelný park. „Uvědomujeme si, že park spojuje dvě
oblasti – stovky a čtyřstovky. Aby
se lidé dostali z jednoho konce na druhý, zanecháme mimo
park komunikační uzel,“ ujistil
primátor Jan Paparega a dodal: „Pro tuto spojnici se nabízí
spodní cesta, která tudy vede už
nyní.“
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komunální politika

V atriu si za svatební ANO zaplatíte
MOST – Budoucí novomanželé a snoubenci mají o jedno úřední obřadní místo v Mostě na výběr méně. Radnice zrušila totiž atrium na
magistrátu. Pokud by měly o toto místo svatební páry zájem, už si
za něj připlatí tisícikorunu.
Atrium Magistrátu města
Mostu nebude obřadním místem. Rozhodli to radní, a to kvůli velmi nízkému zájmu o toto
obřadní místo. V minulém roce
se zde konalo pouze sedm obřadů. Atrium se stalo úředním
obřadním místem v roce 2014.
Tehdy právě na základě toho, že
o tyto prostory mezi snoubenci
zájem byl. „Důvodem, proč jsme
toto místo jako obřadní zrušili, je
i fakt, že často dochází ke kolizím
s kulturními akcemi města, které
se pravidelně konají na 1. náměstí. Pro samotné svatební obřady
představují značnou hlukovou
zátěž a rovněž narušují vážnost
a důstojnost svatebních obřadů.
Pro svatebčany je to nepříjemné,“
uvedl další z důvodů náměstek
primátora Marek Hrvol.
Tisícikorunový správní poplatek zaplatí snoubenci za atrium, ale i za jiné místo, než je
obřadní síň magistrátu.

poplatku zaplatí ještě provozní
náklady stanovené radou města
ve výši pěti tisíc korun. Snoubenci mohou zvolit dokonce velmi
netradiční čas i dny. V případě, že
se jejich svatba bude konat v rozmezí od 19 do 06 hodin, vztahuje
se na tuto dobu poplatek pět tisíc
korun. Pokud by si zvolili svatební den o státní svátek, jiný svátek,

významný den či den pracovního klidu – tedy neděli, případně
i Silvestr, zaplatí provozní náklady dokonce dvojnásobné, celkem
deset tisíc korun.

Nejvíc frčí Hněvín
Z jiných než úředních obřadních míst využívají svatebčané
v Mostě kostel a Hněvín. „V letních měsících se nejvíce využívá
prostranství na Hněvíně, naopak
v době, kdy ještě není teplo, tak se
klasicky využívá obřadní síň, ale
také děkanský kostel,“ potvrdil

náměstek Marek Hrvol. Nejsou
ale výjimečné svatební obřady
ani na zahradách, či na vodní
ploše Matylda, na Aquadromu
či jiných méně tradičních místech. V případě využití děkanského kostela a hradu Hněvín
svatebčané zaplatí kromě správního poplatku i provozní poplatek účtovaný provozovatelem.
Podrobné informace naleznete
na webových stránkách města
nebo se se svým dotazem můžete obrátit na pracovnice zdejší
matriky.
(sol)

Kdy příplatek za ANO
Budoucí novomanželé si připlatí, i pokud si kromě jiného
místa zvolí jiný čas. Tehdy totiž
ke správnímu tisícikorunovému

Úvěr na most padl,
co s ním dál?
MOST – Úvěr na rekonstrukci
mostu u nemocnice v ulici J. E.
Purkyně definitivně padl. Město
bude zvažovat, zda novou nabídku nevyužít pro jiné investiční akce.
Úvěrová smlouva s vázaným
účelem na rekonstrukci mostu nebyla podepsána. Rekonstrukce mostu se tak posunula
na neurčito. Město ale už vymýšlí náhradní řešení. „Jednal
jsem s ředitelem banky o případné změně účelu a potvrdil,
že to není problém,“ informoval
novináře na tiskové konferenci
primátor Jan Paparega. Zastupitelé už za dva týdny dostanou
na stůl návrh na revokaci usnesení týkající se úvěrové smlouvy. Zároveň se ale očekává nová
diskuse, zda finanční prostředky, které banka nabízí za velmi
výhodných podmínek, nevyužít na jiné investiční akce.
„Jsou to levné peníze a byla by
škoda je nechat ležet. Banka
by nám dokonce garantovala
stejný úrok. Byl bych rád, kdybychom tuto věc znova projednali a doplnili pouze jiný účel,“
vysvětluje náměstek primátora

Marek Hrvol. Také upozornil,
že stejně jako v případě mostu,
nehrozí městu při nedodržení
termínu za nedočerpání peněz
či jiné nedodržení podmínek
žádné sankce. „Nešli bychom
tudíž do žádného rizika,“ podotýká náměstek.
Jednou z variant, na co by se
dal nový úvěr využít, byl například i park nad sportovní
halou. „Ten máme v plánu ale
až příští rok. Projekční příprava
letos vrcholí a hotová by měla být
v červnu, takže letos by se park
revitalizovat nestihl,“ potvrdil
náměstek Hrvol. Mnohem vážnějším kandidátem na uplatnění úvěrových peněz by byl však
Aquadrom. „Na Aquadromu
je nespočet akcí, které by se tu
měly realizovat a jsou zapotřebí. Například nový odbavovací
systém,“ navrhuje Marek Hrvol. Bezvýznamnou úvahou by
podle vedení města nebyly ani
opravy komunikací. „Ve městě
jsme projížděli jednotlivá místa
a komunikace. Vyhodnotili jsme
jich dost, které nejsou v dobré
kondici,“ připomněl dále náměstek Hrvol.
(sol)

Atrium magistrátu už není obřadním místem.

Na oslavy přesunutého skvostu se chystají trháky
(Pokračování ze strany 1)

Kostely v kostele
V kostele budou probíhat 24.
června také prohlídky a vystoupení známých pěveckých sborů.
„Vstup bude do prostor kostela,
kinosálu a na výstavu v kapli
volný. Pouze prohlídka věže bude
zpoplatněna. Veřejnost uvnitř
kostela najde modely kostela jednak současnou podobu a také
maketu transferu, kdy kostel

bude jezdit po kolejích. Zmenšenina bude umístěna vedle varhan. Město nám model zapůjčí
na dva roky,“ vyjmenovala dále
Ludmila Klimplová. Oblastní
muzeum zajistí v kinosále přednášky o staviteli kostela.

Nový ﬁlm (nejen) pro
pamětníky
Přesné datum výročí kostela připadne na 15. srpna. „Jde
Budou znovu znít kostelní zvony?
o významné výročí, proto oslavy
nepotrvají jen jeden den. 13. srpna odslouží biskup Baxant mši.
K vidění bude i nový film Míry
Kuželky. V něm zhlédnou lidé
například historii přesunu, ale
i následné restaurování kostela
a úpravy okolí. Ve filmu budou
také vystupovat lidé, kteří se toho
všeho účastnili. Film se bude promítat 13. srpna po bohoslužbě až
do večerních hodin,“ nastínila
další harmonogram oslav kastelánka.

Kostel do celého světa
Při vjezdu do areálu kostela vznikl na jedné z fasád impozantní optický
klam a zároveň poutač unikátní památky.

Autodrom dostane od města další výjimky
MOST – Zdá se, že válka mezi městem Most a mosteckým autodromem je zažehnaná. Alespoň prozatím. Mostečtí radní povolili
mosteckému autodromu další akce, které by se kvůli nedávno vydané městské vyhlášce o omezení hlučnosti v Souši jinak nemohly
konat.
Už na předchozím jednání
schválila rada města mosteckému autodromu výjimky vybraných závodních podniků, které
se konají mimo stanovené dny
a hodiny, které povoluje z hlediska zvýšené hlučnosti nová
vyhláška. Nyní k nim přibyly
další. „Jedná se o další akce, které jsme povolili jako výjimku.
Před tím ale musel před radu
předstoupit generální ředitel

autodromu a jednotlivé akce
vysvětlit,“ podotkl primátor
Jan Paparega. Podle primátora
se jednalo o dlouhou a vážnou
debatu. „Tato iniciativa ze strany autodromu měla vzejít předtím, než se schvalovala vyhláška.
A mohli jsme si odpustit hysterii,
která poté nastala. Ředitel nám
vysvětlil dané podniky a netrval
na tom, aby výjimka byla pro
všechny z nich,“ uvedl dále Jan

Paparega. Radní nakonec povolili ještě čtyři nové výjimky.
Společně s dalšími šesti závodními podniky, které jako výjimku schválili radní v březnu,
se tak jedná o deset závodních
podniků celkem pro letošní sezónu, mimo tradiční závodní
akce.

Tlumiče na motorkách
Zlepšit by se měla také protihluková opatření ze strany
autodromu. „Autodrom jednal
s jedním ze svých velkých klientů, který provozuje agenturní
ježdění na motocyklech v jejich
areálu. Dohodli se na tom, že

přistoupí k testování tlumičů do
výfuků, které požadovalo město
Most,“ sdělil další pozitivum ze
strany autodromu vůči zmírnění hlukové zátěže primátor.
Stejně jako obyvatelé Souše
věří, že právě tato opatření přinesou kýžený efekt. „Autodrom
plánuje ztlumení hlukových limitů v rámci provozního řádu.
To jsou však opatření až pro příští rok. Shodli jsme se dále, že se
sejde ještě vedení města, vedení
autodromu a veřejnost, abychom
otevřeli debatu i na toto téma,“
podotkl Jan Paparega. Autodrom chce do budoucna vybudovat také protihlukovou stěnu.

15. srpna, v den výročí, se
bude celý týden razítkovat veškerá pošta, která bude putovat
z Mostu - ať už do nejrůznějších

Foto: J. Haušild
míst naší republiky, tak i do zahraničí - pamětním razítkem
kostela.

V chrámu zapěje
Hůlka
Koncert zpěváka Daniela
Hůlky je naplánován na 11.
listopadu. „Je to další symbolické datum. Kostel v tento den
postavili na nové základy,“ informovala Ludmila Klimplová
s tím, že během roku se budou
v děkanském chrámu konat
také již tradiční koncerty vážné
hudby a připravují se i noční
prohlídky.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Rada města schválila Autodromu Most výjimky z platnosti
obecně závazné vyhlášky pro tyto akce:
1. Carbonia Cup, 9. 4. 2017, 9-18 hodin
2. The Most Historic Grand Prix, 12. – 14. 5. 2017, 9-19 hodin
3. MČR a MSR motocyklů, 14. – 16. 7. 2017, 9-18 hodin
4. MČR minibike, 21. – 23. 7. 2017, 9-18 hodin
5. Czech Truck Prix, 1. – 3. 9. 2017, 9-20 hodin
6. Carbonia Cup, 5.10. 2017, bez bližších specifikací
7. The Most Autoshow, 16. 4. od 9 do 17 hod.,
8. The Most Tranbant, 25. 5. od 8 do 20 hodin.
9. The Most Europe Minibike Weekend, 28. - 30. 7. 2017
10. The Most Formula Student, 5. a 6. 8. 2017
K tomu je ale město skeptické.
„Mohl jsem si prostudovat materiál, podle něhož by byl efekt
minimální. Sám ředitel také připustil, že kromě studie, kterou
mají zpracovanou, dělají další

- zda-li stěnu vybudovat či nikoliv, případně kde a jak vysokou.
Já jsem k tomu rezervovaný. Myslím, že namístě je snížit zdroj
hluku. To bude fungovat určitě,“
dodal ještě primátor.
(sol)

zpravodajství

Rumunský kostel: Zůstane Mostu ostuda?
MOST – Stavba pravoslavného kostela v Mostě se stává černou můrou. Kostel je prázdný už skoro deset let. Komunikace z rumunské
strany znova zamrzla a zatím se neví, kdo stavbu dokončí a komu
bude patřit.
Budováním nového přemostění ke komunikaci Most – Mariánské Radčice, která povede
kolem jezera, se obnažila i stavba dřevěného pravoslavného
kostela. Ten Rumuni vybudovali
už v roce 2008 v areálu děkanského kostela. Se stavbou nové
silnice se chátrající kostel stává
novou dominantou. Otázkou
je, zda bude dělat Mostu ostudu,
nebo se po téměř deseti letech
stane „zázrak“ a kostel se dokončí a bude sloužit účelu, pro

nějž vznikl. „Rumunský kostel
je evergreen. Komunikace je skutečně velmi složitá. Od posledního jmenování nové velvyslankyně jsme se moc neposunuli. Za
předchozího velvyslance se věci
trochu hýbaly - výsledkem byla
investiční akce, kdy se k pozemkům dotáhly inženýrské sítě,“
připomněl náměstek primátora
Marek Hrvol.
Pravoslavný kostel je složen z několika částí, z nichž
jedna v minulosti téměř zcela

vyhořela. Dnes jsou stavby už
oprýskané a potřebovaly by
nejméně nový nátěr. Chybí dokončit a dotáhnout sítě k jednotlivým objektům. Do toho
se ale nikomu nechce. Hlavní
kámen úrazu je majetkoprávní vypořádání, aby bylo jasné,
kdo se bude o stavbu starat,
provozovat ji a komu vůbec
bude patřit. „Dostavil se k nám
zástupce spolku, který tvrdil, že
by na ně měl být kostel převeden. Řeší se tedy i vlastnictví
kostela. Rádi bychom totiž stavbu převedli na nějakého vlastníka, protože nemovitost není
ještě ani zapsána v katastru,“
poznamenal mostecký primá-

tor Jan Paparega s tím, že se
vedení města snaží dojednat
nová jednání ohledně kostela.
„Toto všechno jsou komplikované věci, které celou věc zdržují. Chystáme se i na rumunské velvyslanectví. Doufejme,
že po personálních změnách
se nemovitost konečně dořeší,“ uvedl primátor Paparega.
„Největší problém je, že se neví
pořádně, kdo na nemovitost má
oficiální nárok a kdo ji oficiálně pod svým jménem hodlá
dodělat. Kdo bude oficiálním
vlastníkem pozemků, tak i nemovitostí,“ dodal skepticky Jan
Paparega.
(sol)

Z

Rady města Mostu

Voda na dobré cestě
MOST – Mostečtí konšelé
hodnotili nabídky veřejné zakázky na rozvod užitkové vody
v průmyslové zóně Joseph.
Zároveň schválili pořadí jednotlivých nabídek na stavební
práce. Vyhrála firma WORLD
INVEST v. o. s. z Otvic s nabídkovou cenou za více než pět milionů a tři sta tisíc korun. Rozvod užitkové vody by měl být
vyřešen v zóně ještě letos.

Rozmáňo ne nejlevněji
MOST – Společnost IZOWEN odstoupila z veřejné
soutěže na Snížení energetické
náročnosti budovy Divadla rozmanitostí v Mostě. „Jednalo se
o společnost, která nabídla neobvykle nízkou cenu. Vyzvali jsme
ji, aby podala vysvětlení. Nakonec ze soutěže odstoupila,“ sdělil
primátor Jan Paparega. Radní
proto schválili nové pořadí jednotlivých nabídek. Z osmi uchazečů se na první místo dostala
Stavební a obchodní společnost
Most spol. s r. o. z Obrnic s nabídkovou cenou 7,8 milionu bez
DPH. Zateplení Rozmáňa by
mělo být hotovo ještě v letošním
roce. Součástí oprav divadla budou i nové sedačky. „O této věci
momentálně jednáme. Věřím,
že se finance na nové sezení najdou,“ věří primátor Paparega.

Nový auditor
MOST – Technické služby
města Mostu mají svého auditora. Stala se jím společnost APTUS audit s. r. o., a to na období
2017 a 2018. Společnost APTUS

S výstavbou nového přemostění a komunikace kolem mosteckého jezera se „obnažil“ rumunský pravoslavný kostel. Pohled na chátrající stavbu,
která nemá zatím jasného vlastníka, je spíše žalostný...

Stihne se nová služebna pro strážníky do léta?
MOST – Na třídě Budovatelů vznikne nová služebna městské policie.
Vznikne místo nově uvažované herny. Prostor dostanou muži zákona, ale i preventisté ve druhé polovině letošního roku.
Zhruba za dva týdny dostanou mostečtí zastupitelé na
stůl ke schválení odkup nebytového prostoru na třídě Budovatelů. Kupní smlouvu by
mělo uzavřít město s prodávající společností Euroza s.r.o.,
a to za kupní cenu ve výši 1, 64
milionu. Jde o prostory v přízemí budovy, kde sídlí firma
Hanák. „Původní cena, kterou
majitel těchto prostor požado-

val, byla 1,99 milionu. Nechali
jsme zpracovat odborný posudek a z něho vzešla cena 1, 64
milionu. Následně jsme o ceně
společně diskutovali. Majitel nakonec na tuto cenu přistoupil, za což jsem velmi rád,
protože v těchto prostorách by
jinak vznikla další herna,“ uvedl primátor Jan Paparega. Vedení města předpokládá, že by
schválení kupní smlouvy mělo

v zastupitelstvu projít. „Zatím
ještě nemáme věc předjednanou
s předsedy klubů, ale věříme, že
zastupitelé vezmou celou věc racionálně a podpoří ji,“ věří primátor. Poté by v těchto místech
měla vzniknout nová služebna
městské policie. „Jde o problematickou lokalitu, a proto právě
zde chceme nechat vybudovat
služebnu a také zázemí pro
asistenty prevence kriminality.
Doufáme, že to přispěje k lepší
situaci v této oblasti. Služebnu
tu chceme zřídit co nejdříve,“
konstatoval dále primátor.

Pokud dostane od zastupitelů
odkup prostor zelenou, stávající vlastník se chce vystěhovat zhruba v červnu letošního
roku. „Poté se sem půjdeme podívat s našimi úředníky z odboru investic, abychom zjistili, jaké
úpravy či změny vnitřních dispozic tu budou potřeba. Služebna by tu měla fungovat v druhé
polovině roku, byl bych rád,
pokud by to bylo ještě v letních
měsících. Zaručit to ale v tuto
chvíli nelze,“ poznamenal dále
Jan Paparega.
(sol)

Park Střed: Pod zámkem a za plotem!
(Pokračování ze strany 1)

V parku kolonáda
i hřiště
V parku by se měla objevit
například nová kolonáda s pódiem, kde by se mohly konat
koncerty a vystoupení. Součástí
bude i stánek s občerstvením,
toalety apod. V plánu je i nové
dětské hřiště, nové chodníčky
a cesty. Úpravy, i když minimální, čeká i zdejší zeleň. Zdejší park je totiž dendrologicky
vzácný. „Oplocení by mělo chránit i zdejší zeleň. Jsou tu hodnotné stromy a jejich skladba je tu
velmi pěkně a vhodně uzpůsobená. Park jako takový je v centru a chceme, aby centrum bylo
reprezentativní, stejně tak i park
samotný. Proto si myslíme, že si
zaslouží něco mimořádného,“
je přesvědčen náměstek Marek
Hrvol.
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Finanční prostředky ve výši
desítek milionů korun, které
budou na revitalizaci parku

potřeba, město z dotací nejspíš
nesežene. „Samozřejmě kdyby se
to podařilo, byli bychom rádi, ale

nejspíš to půjde z našich peněz,“
konstatoval ještě primátor Paparega.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

audit prováděla technickým
službám i v letech 2013 – 2016.

Sazenice do lesa
MOST – Veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky
sazenic pro obnovu lesa schválili mostečtí radní. Jednat by se
mělo o 90 000 sazenic jehličnatých a listnatých stromů společnosti DENDRIA s. r. o. za téměř
pět set tisíc korun bez DPH.

Konšelé bez
záznamu...
MOST – Radní města vydali
nový jednací řád Rady města Mostu. Jednou z hlavních
změn je nepořizování magnetofonového záznamu. Ten by
byl totiž nadbytečný, protože
město pořídilo nové hlasovací zařízení. Další úpravou je
změna počtu osob, které zápis
podepisují. Doposud podepisovali zápis primátor, jeho
náměstek a 2 ověřovatelé z řad
členů rady města. „Vzhledem ke
značnému pracovnímu vytížení
radních, kteří nejsou pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněni, se
navrhuje, aby zápis podepisovali, v souladu se zákonem, pouze
primátor města, jeho náměstek
případně jiný člen rady,“ komentoval změnu tiskový mluvčí
mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Poslední úprava reaguje
na změnu názvu odbor kancelář
primátora a tajemníka na oddělení kancelář primátora a tajemníka. Návrh úpravy jednacího
řádu posvětila radním i advokátní kancelář města.
(sol)

Vlasta Vébr v Rusku
jako porotce!
MOST/PETROHRAD - Mostecký
moderátor Vlasta Vébr slovo
nuda asi nezná. Moderuje nejrůznější kulturní, společenské,
ale i sportovní akce. S Divadlem
VeTři jezdí po republice nejen
s pohádkami, ale i s preventivními divadelními scénkami pro
všechny věkové kategorie.
V loňském roce moderoval
v běloruském městě Vitebsk,
kde se narodil malíř Marc Chagall, Den české kultury. V rámci
zahajovacího ceremoniálu se na
pódiu setkal se souborem Alexandrovci, Alou Pugachevou
nebo Michaelem Boltonem. Za
pár dní odlétá do ruského Petrohradu, kde bude v roli porotce mezinárodního divadelního
a pěveckého festivalu Baltic Super Star.
Vidět a slyšet Vlastu Vébra ale
můžete samozřejmě i v Mostě
a to v rámci projektu, který podpořilo statutátní město Most,

Prevence tak trochu jinak. Tento projekt je určený mosteckým
MŠ, ZŠ i seniorům. Chybět nebude ani letos na mosteckém
hipodromu, kde bude moderovat dostihová odpoledne a 14.
května se představí v pohádce
O Jeníčkovi a Mařence na mosteckém Benediktu.
(nov)

Vlasta Vébr

Nabízíme pracovní místo:
2x zedník + řidič silničních motorových vozidel
Ranní směny od 7.00 do 15.00 hodin.
Na dobu určitou 1 rok.
Požadujeme kvaliﬁkaci:
- vzdělání SO s výučním listem
- zedník, řidičský průkaz skupiny C
- zedník, řidičský průkaz skupiny B
- (případně výhodou navíc strojní průkaz na nakladač)

Zdevastované bazénky z parku zmizí.

Sídlo společnosti TSmM Dělnická 164 Most
Řízení lidských zdrojů Ing. Honová
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zpravodajství

Čisticí stroje v ulicích, pozor na parkování!
MOST – V Mostě začalo strojní čištění ulic. Řidiči si tak po zimní přestávce znova musí dávat pozor, kdy a kde parkují. Technické služby
rozmisťují dopravní značení s týdenním předstihem.
Každoročně na jaře začínají technické služby s úklidem
a čištěním města. Strojní čištění je na pořadu dne právě
v dubnu. „Strojní čištění potrvá
až do 13. května a bude se týkat
komunikací, mostů, chodníků,
parkovišť, kruhových objezdů
a zpevněných ploch,“ uvedl Jan
Hepnar z Technických služeb
města Mostu. Strojní čištění
po zimě je zákonná povinnost.
Hlavním smyslem je odstranit

zbytky zdrsňovacích materiálů použitých při zimní údržbě.
S tím souvisí i vyklizení čištěných ploch. Technické služby
proto v dostatečném předstihu umisťují dopravní značky,
aby řidiče upozornili, kdy se
v jejich ulici budou pohybovat čisticí stroje a kdy by měli
přeparkovat. „Žádáme tímto
všechny řidiče, aby svá vozidla,
v den strojního čištění příslušné
ulice, přeparkovali a umožnili

tak řádné vyčištění komunikací
a ostatních ploch. Na značce je
uvedeno, pro který den platí, je
zde vyznačena i doba, po kterou
platí zákaz stání vozidel, tedy od
7 do 17 hodin,“ apeluje na řidiči
Jan Hepnar. Při porušení zákazové značky hrozí majitelům aut
odtahy městskou policií a následně i pokuty za přestupek.
Ani po skončení strojního čištění by neměli řidiči usnout na
vavřínech, protože čištění přejde v blokové, tedy důkladnější
čištění ulic a komunikací. To
pak potrvá až do podzimních
měsíců.
(sol)

Na velikonoční svátky se
strojní čištění provádět nebude. Pokračovat se bude
podle harmonogramu až od
úterý 18. dubna. Zpozornět
by měli zejména řidiči, kteří
parkují v tento týden v lokalitě na Resslu, Pod Šibeníkem, na třídě Budovatelů,
v okolí 1. a 2. náměstí a na
dalších místech. Přesný harmonogram čištěných ulic
naleznou zájemci na www.
tsmost.cz nebo také na
www.mesto-most.cz.

Pomozte dopadnout
nebezpečného muže
MOST - Policie ČR žádá veřejnost o pomoc při hledání nebezpečného muže. Jeho podobu na záznamu z bezpečnostní
kamery si můžete prohlédnout
na Homerlive.cz. Pokud muže
poznáte, volejte na číslo 158.
Případ se stal už 20. února
v herně v ulici Lipová. Do herny
vstoupil lupič maskovaný šálou
a kapucí v 1.40 hodin. „V herně

kromě jedné pracovnice nebyl
žádný host. Muž s nožem v ruce
vešel za bar, kde se s přítomnou
ženou přetlačoval. Žena volala
o pomoc, neznámý ji udeřil do
obličeje a nakonec z místa utekl.
K majetkové újmě nedošlo, žena
kromě šoku neutrpěla žádné zranění,“ popsala přepadení policejní mluvčí Ludmila Světláková.
(nov)

Půl tuny odpadků
MOST - V rámci tradiční akce
„Ukliďme Česko“, která se konala v sobotu 8. dubna, mostečtí Zelení a jejich příznivci
opět uklízeli odpadky.
„Letošní rok se sešla větší parta,
a navíc jsme trhli rekord ve sběru
odpadků. Nasbírali jsme 50 pytlů
starých igelitek, sáčků, kelímků od

jogurtů či plastových i skleněných
láhví a k tomu i velkoobjemný
odpad,“ sdělila Eliška Povová,
koordinátorka akce a členka
mosteckých Zelených. „Chtěla
bych všem poděkovat za hojnou
účast, dobrou práci a v příštím
roce, anebo i dříve, se těším opět
na viděnou,“ dodala.
(nov)

Výluka Most - Plzeň
Na trati mezi Žatcem a Chomutovem, která je součástí trasy
Most – Plzeň, probíhá v těchto
dnech výluka. Náhradní autobusová doprava je nasazena po
celé délce mezi Mostem a Žat-

cem, a to už od pondělí 10. dubna až do soboty 15. dubna do
17.30 hodin. V Mostě bude stanoviště autobusů vedle staniční
budovy, na parkovišti u nástupiště 1 A.
(nov)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

Strojní čištění letos začalo 3. dubna a potrvá do poloviny května.

Získá město pozemky kolem jezera? Za kolik?
MOST – To jsou dvě zásadní otázky, které teď visí ve vzduchu a o kterých vyjednává vedení města Mostu se státním podnikem Palivový
kombinát Ústí.
Zatím to vypadá, že by město za pozemky, které mu kdysi
(než bylo staré město zbouráno
a území vytěženo) patřily, mělo
teď zaplatit. A nebude to zrovna
málo. Řádově v desítkách milionů korun.
Návrh pro majetkoprávní
vypořádání okolí jezera Most
se státním podnikem Palivový kombinát Ústí radní zatím
vzali jen na vědomí. Doporučili ale o návrhu dále jednat.
„Pokud by došlo k vypořádání

pozemků, týkající se celé plochy
jezera, nyní se řeší, jak budou
tyto pozemky vůbec vypořádávány. Zatím nemáme žádnou

I

V otázce majetkového vypořádání se řeší také správa vodní
plochy a dopouštění jezera Most.

relevantní informaci“ připustil
primátor města Mostu Jan Paparega.

Pokud se jedná o ostatní pozemky v okolí jezera, které by
měly být v budoucnu využity
ke komerčním účelům, už teď je
vysoce pravděpodobné, že budou nejspíše vypořádány úplatně. „Palivový kombinát čeká na
stanovisko Evropské komise ke
způsobu na vypořádání,“ připustil primátor s tím, že za komerční pozemky se budou považovat
ty, kde se bude realizovat veřejná zakázka napojení na komunikace a inženýrské sítě v rámci
15 ekomiliard. Jsou mezi nimi
ale i další lokality. „Pokud by
všechny pozemky, které budou
určeny ke komerci, byly úplatné,

jedná se o desítky milionů korun,
které by město muselo vynaložit
za to, aby je převzalo. Také by to
znamenalo další náklady, a to ve
výši patnácti až dvaceti milionů
korun ročně na údržbu v okolí kolem jezera,“ řekl primátor.
(sol)

I

Jezero Most je v současné době
kompletně dopuštěné. Zaujímá plochu 311 hektarů a objem
vody činí 69,8 milionů kubíků.
Veřejnost má zatím k vodní hladině
ale zákaz vstupu. „Oblast bude pro
veřejnost zpřístupněna v roce 2018,“
připomněl ještě primátor Paparega.

Karel Novotný: Zájem studentů
o spotřebitelské vzdělávání předčil očekávání
MOST/PRAHA - Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí pokračuje ve vzdělávání studentů
středních škol ve spotřebitelském právu. Autorem projektu i myšlenky je mostecký radní a náměstek ministra průmyslu a obchodu
Karel Novotný.
Ministerstvo společně s Českou obchodní inspekcí připravuje druhý cyklus přednášek.
Ty budou tentokrát zaměřené
na nabídku a prodej padělků,
nákupů přes internet s orientací na nákup letenek a problémy
spojené s cestováním. Do přednášek se zapojí i Evropské spotřebitelské centrum při České
obchodní inspekci, které pomáhá spotřebitelům řešit přeshraniční spory.
Proč jste se rozhodli pro studenty středních škol?
Působení na školní mládež
vidíme jako nejvhodnější, neboť
se teprve začíná na trhu prezentovat v roli spotřebitelů a je přístupna sděleným informacím.
Vycházeli jsme ze základního
předpokladu, že jen vzdělaný

spotřebitel je lépe chráněn při
nákupech zboží či obstarávání
služeb a je následně schopnější
činit kvalifikovaná rozhodnutí
a nedostávat se do zbytečných
sporů.
Proto jste se rozhodli oslovit
i krajské úřady?
Ano. S ohledem na míru nároků kladených na účastníky
takovéhoto
spotřebitelského
vzdělávání jsme se rozhodli
oslovit hejtmany krajů a primátorku Prahy. V podstatě jsme je
požádali o organizační zajištění
celé akce a přednášek. Za organizaci a podporu patří všem zástupcům krajů, kteří se aktivně
podíleli na realizaci akcí, dík.
Přednášky realizovali inspektoři České obchodní inspekce, proč?

Protože mohli posluchačům
nejlépe předávat své poznatky
a zkušenosti s dodržováním stanovených předpisů v praxi.
Jaký byl mezi studenty
o přednášky zájem?
Zájem předčil očekávání.
Bohužel někdy i kapacitních
možností prostor, kde se přednášky konaly. Spotřebitelského
vzdělávání se účastnili studenti
ze středních škol různých druhů, typů a oborů. Celkem se
uplynulého vzdělávacího cyklu
účastnilo v rámci 16 přednášek

přes 1 500 studentů a s nimi
i někteří pedagogičtí pracovníci.
Jaké byly nejčastější dotazy
studentů?
Nejčastěji je zajímala reklamace zboží a služeb obecně i ve
speciálních situacích, jako jsou
například zahraniční zájezdy,
padělky zboží, způsob odběru
vzorků pohonných hmot a podobně.
Součástí přednášek je prý
i film...
Ano. Byly dva a sklízely velké ovace. Snahou obou filmů,
v kterých hráli studenti neherci,
bylo vždy vytvořit hraný příběh,
jak se s ním mohou lidé v reálu
setkat. V příběhu je popsáno,
jak postupovat, když problém
nastane, a jak ho řešit.
Co plánujete na letošní rok?
Druhý cyklus spotřebitelského vzdělávání. Opět bude zaměřen na středoškolské studenty
a bude probíhat ve školním roce
2017/2018 v podobném formátu jako ten uplynulý.
(nov)

fotoreportáž
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Hodný chlapec

Co k tomuto záběru dodat? Atmosféra byla prostě úžasná!

Ples dětí ze sedmé školy je prestiž
MOST – Družinkový ples, který na velkém sále kulturního domu
Repre uspořádala o uplynulém víkendu družina 7. základní školy
v Mostě, se opět nesl v duchu úžasných tanečních kreací, skvělé zábavy a v ničem si nezadal s velkými reprezentačními plesy.
Družinový ples se konal už
podeváté. A opět sklidil nebývalý úspěch. Paní družinářky
ani tentokrát nic nenechaly náhodě. S dětmi bál připravovaly
několik měsíců. Děti musely
zvládnout řadu tanečních stylů od polky, přes valčík, twist,
mazurku, čardáš až po moderní
tance. Při slavnostním nástupu
dětí na taneční parket bylo vidět dojetí rodičů a příbuzných,
kteří zaplnili sál do posledního
místečka. Děti zvládly vše na
jedničku s hvězdičkou, včetně
taneční a společenské etikety.
Tanečníci se chovali ke svým
tanečním partnerkám a spolužačkám, jak se na gentlema-

ny sluší a patří. „Kéž by jim to
vydrželo,“ poznamenala jedna
z přihlížejících maminek. Ani
letos nechybělo losování dárků,
které si děti nadšeně odnášely
z pódia. O tom, že ples se těší
velké oblibě a už se stává prestižní záležitostí, svědčí i účast
hostů. V rámci plesu vystoupili
tanečníci lektorky Jany Volrábové ze ZUŠ Moskevská a skvělé kreace předvedlo i Taneční
studio Kamily Hlaváčikové.
Ples si nenechala ujít ředitelka
školy Libuše Hrdinová, která je
na své svěřence i na práci družinových vychovatelek nadmíru pyšná. Za odměnu se paní
ředitelce dostalo taneční sólo

Kdo chtěl fotku od profesionálního fotografa, musel si vystát frontu.
O snímky s rekvizitami byl mezi dětmi velký zájem.
s moderátorem večera a panem
učitelem v jedné osobě. „Jsem
překvapený. Bylo to skvělé, naprosto bez konkurence! Výborně
jsem se bavil. Nic podobného
jsem ještě neviděl, myslím, že

sedmá škola je v tom jedinečná.
Musí za tím vším být spousta
práce, družinářkám patří velký
dík,“ řekl v závěru plesu jeden
z tatínků malého prvňáčka.
(ina)

Družinkový ples byl nejenom přehlídkou tanečních kreací, ale i plesových modelů a účesů.

Tanečníci se o své dámy starali jako praví gentlemani. Galantně si drželi „tu svou“, i když
hudba dohrála.

Názorná ukázka, když jde pedagog příkladem. Na snímku není profesionální tanečník,
ale pan učitel přírodopisu Jan Veselý, který to
na parketu s tanečnicí pořádně rozbalil.
Velký sál kulturního domu Repre byl (jak už
je při Družinkových plesech sedmé školy zvykem) zaplněný do posledního místa.

Dámy, které to všechno „spískaly“. Družinkové vychovatelky ze 7. základní školy mají být na co
pyšné. Devátý ples pod jejich taktovkou se opět vyvedl na výbornou.

Od malička byl akční kluk,
který nečekal, až mu někdo
něco přinese až pod nos.
Snažil se, měl nápady, dával
o sobě vědět. Rodiče stále jen
řešili jeho problémy ve škole.
Zatímco s prospěchem patřil k průměru, jeho kázeňské
poklesky patřily
ve škole k vyhlášeným. Pedagogický
sbor se scházel
k poradám, ze
kterých
plynul
vždy jen jeden výsledek. Ten kluk
nedopadne dobře.
Když nastoupil na
střední školu, těšili se jeho rodiče, že
se uklidní. On ale
pouze z klukovin
přešel na silnější kalibr. Hned v prváku se
seznámil s o tři roky starším
klukem. Ten ho přivedl k drogám. Sám si občas „zahulil“,
ale hlavně prodával svým
vrstevníkům. Ve druháku ho
ze školy vyloučili. Přesunul
se na učiliště. To už si od rodičů nenechal nic líbit. Chodil domů, když se mu chtělo.
Doma si bral, co se mu hodilo.
Otec byl nemocný, nestačil na
něj. Z mámy si nic nedělal.
Do školy téměř nechodil, jen
když potřeboval prodat zboží.
Po roce ho vyhodili i z učiliště. Bylo mu to jedno. Peníze
měl, bydlet měl také kde. Byl
si jistý, že se životem nějak
protluče i bez školy. Rodiče
se ho snažili dostat z bytu,
měli dost jeho i jeho kamarádů, ale on se jim jen smál.
Někdy býval agresivní, táta
se mu vyhýbal, matka se ho
bála. Snažili se s ním nedostat do konfliktu. Byl se svým
životem spokojený. Cítil se
jako král. Měl kolem sebe lidi,
kteří se mu snažili podlézat.
Přesvědčovali ho o jeho důležitosti. Mezi všemi byl vždy
k němu nejblíž Kodl. Taková
nicka, hubený kluk s vystrašeným obličejem. Uhýbal
očima, když se s někým bavil. Neustále mu přitakával.
Byl vděčný, že se s ním vůbec
baví. Jemu ale dělalo dobře, že
má takového patolízala. Vybíjel si na něm zlost, když se
mu něco nedařilo, nechal se
od něj chválit, když měl pocit,
že není nejlepší. Kodl byl vždy
po ruce. Jednou seděl s Kodlem a ještě několika známými
v baru, když si všiml dvou holek. Jedna z nich ho obzvlášť
upoutala. Měla ta nejkrásnější
prsa, jaká kdy viděl. Chtěl ji
oslovit, ale holka přišla k nim
ke stolu sama. Usmívala se,
natřásala svou výbavou ve velkém výstřihu, její oči slibovaly všechno. Kodl ji dost nerad
představil. Jeho mladší sestra
Naďa. Pozval Naďu i s kamarádkou k nim ke stolu. Vyptával se, proč už ji dávno nezná.
Kde Kodl ukrýval tak pěknou
sestru, že ji mezi ně nepřivedl.
Naďa se smála, Kodl se vykrucoval. Byl by nejradši, kdyby
sestra z baru zmizela. Nakonec jejich rodinný příběh
vyprávěla Naďa. Rodiče jim
zemřeli, když jí bylo třináct
a bratrovi šestnáct let. Vzala
si je babička, ale už byla příliš stará a neměla sílu se o ně
postarat. Staral se Kodl. Říkala, jak má bratra ráda. Vzal si
její telefonní číslo, že jí zavolá.
Když dívky odešly, Kodl začal,
že by nechtěl dostat sestru do
potíží. Nechce, aby brala drogy a měla něco společného
s jejich partou. Okřikl ho. On

5
SOUDNIČKA
si bude dělat, co chce, a ne co
mu dovolí Kodl. Hned ten večer Nadě zavolal. Sešli se, dali
si víno a skončili v posteli. Od
toho dne se scházeli často.
Naďa ho ale brzy začala nudit. Neměla fantazii. Mluvila
o lásce. Odmítala
experimentovat,
nechtěla
drogy.
Už se s ní nestýkal
tak často, ona ale
byla neodbytná.
Nechtěla rozumět
tomu, že spolu nechodí, že spolu jen
nějakou dobu spali. Chodila za ním
a prosila ho, aby
se k ní lépe choval.
Říkala, že je jeho
holka a že pro něj
udělá všechno. Poslouchal její
kňourání a pak ho napadlo,
že by mohl Naďu využít. Měla
nádherná prsa a jeho napadlo,
že by ji mohl natočit. Jen tak,
jako bonus pro své dobré zákazníky. Večer pozval Naďu
do bytu svých rodičů. Zavřel
se s ní v pokoji a přesvědčil ji,
aby se pro něj svlékla. Natáčel
ji při tom na mobil. Naďa byla
šťastná, že má o ni opět zájem. Snažila se dokázat, že za
pozornost stojí. Dokonce se
nechala přesvědčit k tomu, že
předvedla mnohem více, než
byla původně ochotná. Byl
spokojený. Naďa na nahrávce
vypadala jako pornohvězda.
Hned druhý den video předvedl v baru. Dokonce pochválil Kodla za to, jak nadanou
a pěknou má sestru. Kodl ho
prosil, ať to video smaže. Jenom se mu smál. Byl zvyklý,
že je Kodl jen hadr, se kterým
si mohl dělat, co chtěl. Nikdy
ho nebral vážně. Nevšiml si, že
tentokrát je to jiné. Kodl tiše
odešel z baru, aniž by se rozloučil. Nešel ale daleko. Zůstal
stát pod schody ve stínu. Byl
připravený a čekal. V ruce držel nůž, který s sebou nosil už
od svých šestnácti let. Kdysi
ho dostal od táty. Nevšiml
si ho, když vycházel z baru.
Myslel si, že je Kodl dávno
někde doma. Nezajímalo ho,
jaké má pocity. Nestaral se ani
o to, jak se bude cítit Naďa,
až její video začne rozdávat
svým zákazníkům jako dárek
k dodávce zboží. Kodl se mu
nepostavil čelem. Na to byl
příliš zbabělý. Počkal, až nevšímavě projde kolem něj. Pak
mu vrazil nůž do zad. Bodl
jednou, znovu a ještě jednou.
Všude kolem byla tma. Nikdo
ho neviděl. Sáhl mu do kapsy
a vyndal mobil. Vytáhl z něj
baterku i kartu. Šel domů kolem řeky. Nůž i rozebraný
mobil zahodil do vody. Když
přišel domů, babička i Naďa
už spaly. Přetočil budík o dvě
hodiny zpět a vzbudil sestru. Rozespale se podívala na
hodiny. Zamumlala jen, že
je doma brzy. Chtěl, aby mu
uvařila kávu a chvíli si s ním
povídala. Pečlivě zkontroloval své oblečení, nikde nebyla
žádná stopa krve. Policie za
ním přišla hned druhý den.
Se zavražděným byl v baru
a odešel dřív. Ano, šel domů
za sestrou. Povídali si dlouho
do noci, pak usnuli. Naďa mu
bezelstně potvrdila alibi. Na
policii se rozplakal. Ten mrtvý
byl jeho nejlepší kamarád. Po
sestře a babičce jediný člověk
na světě, na kterém mu záleželo. Udělal by pro něj skoro
všechno.
(pur)
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Premiéra týmů ETCC na autodromu už příští týden
MOST - K testování závodních aut a prezentaci týmů před zahájením letošní sezony se v úterý 18. dubna sjedou do Mostu účastníci evropského poháru upravených cestovních vozů FIA European
Touring Car Cup (ETCC). V čele s dvojnásobným vítězem seriálu, domácím pilotem Petrem Fulínem.

CIRCUS PONORKA
Honza Ponocný

Efekty, dva mikrofony, kytara, hravost, improvizace, chytlavé melodie, dokonalá interakce s publikem.

One-man show

19. 4. 2017
Café Bar Citadela Litvínov

Od 19:00 hod.

Z

Vstupné 110,- Kč

Rady města Litvínova

Jubileum až od 80 let
Nová pravidla pro oceňování
významných životních událostí
občanů města Litvínova schválili na svém posledním jednání litvínovští radní. Platí už 1.
května a zahrnují blahopřání
k životním jubileím, k narozením, svatbám. Jedná se především o přípravu blahopřání,
zakoupení květiny, dárkového
koše, obeslání jubilanta ve věci
dohodnutí termínu návštěvy
s vedením města. Písemné gratulace od vedení města se dočkají občané, kteří slaví 80, 85
a 90 let. Od 91. narozenin pak
mohou občané Litvínova očekávat osobní gratulaci s květinou a později i věcným darem.
Od srpna 2016 do února 2017
město gratulovalo 181 svým
občanům, v téměř polovině
případů také za účasti zástupů
vedení města. V Litvínově jsou
k 6. březnu 2017 trvale hlášeni
tři lidé starší sta let.

Přípravné třídy
pokračují
Školský zákon umožňuje
zřízení přípravných tříd, jejichž
vznik či pokračování musí vždy
pro nadcházející školní rok do
30. dubna schválit zřizovatel.
Rada města Litvínova schválila
v ZŠ a MŠ Litvínov-Janov
pokračování dvou přípravných
tříd pro děti s odkladem
povinné školní docházky. „Přípravné třídy v ZŠ Litvínov-Janov
dlouhodobě prokazují výrazný podíl na připravenosti dětí
ke vstupu do prvních tříd. Pro
školní rok 2017/2018 předpokládáme dvě přípravné třídy. Jsou
určeny dětem, které nenavštěvovaly předškolní vzdělávání ani
přípravnou třídu, nezvládají nároky prvního ročníku ZŠ a bude
jim umožněn odklad školní docházky,“ uvedla místostarostka
města Erika Sedláčková.

Koukněte se na účet
Rada města Litvínova schválila vedení základního běžného
účtu, výdajového účtu, účtu
fondu rezerv města Litvínova
v režimu transparentního účtu.
Přístupy na účty budou od 1.

května 2017 možné prostřednictvím internetového bankovnictví Komerční banky, a. s., pro
veřejnost z oficiálních webových stránek města Litvínova.

Na velkém závodním okruhu budou kroužit silné a rychlé
stroje od 9 do 18 hodin. „Řada
zajímavostí a zážitků je připravena také pro diváky, kteří za
vstup ani za parkování v areálu
autodromu nic neplatí. Mohou se
setkat se všemi elitami špičky jezdeckého pole, zúčastnit se jejich
autogramiády, ale také si s nimi
pořídit populární selfie. Piloti se
nechali slyšet, že se na české diváky moc těší,“ uvedla obchodní
a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST
Jana Svobodová. Otevřené pro
veřejnost bude zázemí závodních týmů v paddocku, což platí
také pro tiskovou konferenci
s jezdci v mediálním centru. Její

zahájení organizátoři plánují na
13.30 hodin.
Návštěvníci si též mohou zakoupit v předstihu vstupenku
na říjnový závodní víkend FIA
ETCC. Pokud tak učiní, získají
další vstupenku zdarma. Bonusový nákup je možné pořídit také
prostřednictvím FAN SHOPU
na webových stránkách www.autodrom-most.cz. „Nabízíme dále
za poplatek svezení na čtyřkolkách
a motokárách, taxijízdu v driftovacím BMW M3 či taxijízdu v offroadovém voze na našich speciálně
upravených tratích v prostorách
polygonu,“ doplnila ředitelka.
Pořadatelé mysleli i na nejmenší
diváky. Po celý den mohou využívat dětský koutek s přilehlým

LITVÍNOV – Blíží se první květen, který Litvínov už tradičně vítá
Valdštejnskou slavností. Také letos je připraven bohatý program, ze
kterého si vybere každý.
„Prvomájová
Valdštejnská
slavnost připomíná období, kdy
litvínovské panství patřilo rodu
Valdštejnů. V průvodu, procházejícím městem, nechybí Litví-

novské mažoretky, Dechový orchestr ZUŠ, litvínovská skupina
historického šermu, herci Docela
velkého divadla. Ti všichni se zapojí do celodenního programu.

Úsek s třicítkou

Šatny udělá IZS

Kdo opraví Janáčkovu
a Skalní?
Rada města schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
- Stavební úpravy komunikací
a veřejného osvětlení ul. Janáčkova, Skalní v Litvínově. Jedná
se o kompletní rekonstrukci
povrchu komunikace Janáčkova, Skalní, přilehlých ploch
a autobusové zastávky na PKH.
Součástí prací bude také osazení
nových lamp veřejného osvětlení a výměna stávajících lamp.
Komunikace bude mít povrch
z asfaltového betonu, chodník
ze zámkové dlažby. Předpoklad
zahájení prací je srpen 2017.
Předpokládaná hodnota zakázky je 5,9 mil. Kč. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2.
května 2017 do 10 hodin. (pur)

nazvaný The Most Grand Finale
ve dnech 6. až 8. října bude navíc vyvrcholením letošního souboje špičkových jezdců a techniky tohoto prestižního seriálu.
Premiérově si ale jezdci a týmy
velký závodní okruh autodromu osahají právě už při dubnovém testování.
(nov)

Blíží se tradiční Valdštejnská slavnost

V úseku od Billy k základní
škole s rozšířenou výukou jazyků se bude nově jezdit pouze třicetikilometrovou rychlostí a to
od pondělí do pátku od 6 do 17
hodin. V době školních prázdnin bude dopravní značení demontováno. „O změnu požádala
ředitelka základní školy Mgr.
Kašková. Od obchodního domu
Billa ke škole jsou tři přechody
pro chodce, avšak dohled, který
vykonávají asistenti prevence
kriminality, je pouze u jednoho
nejbližšího ke škole. U obchodního domu je hodně frekventovaná komunikace a ohrožení dětí
je při jejím přecházení značné,“
odůvodnil změnu místostarosta
Milan Šťovíček
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na
opravu šaten litvínovské ZŠ
speciální. Byla vybrána nabídka
IZS z Litvínova s nejnižší nabídkovou cenou cca 2,4 mil. Kč
s DPH. Práce by měly být zahájeny v červenci 2017.

dopravním hřištěm. „Chlapcům
a děvčatům zapůjčíme v případě
zájmu kola či odrážedla a také
přilby,“ upřesnila Jana Svobodová.
Kvalitní a divácky atraktivní
evropský pohár cestovních vozů
FIA European Touring Car Cup
(ETCC) mostecký okruh letos
přivítá poprvé. Závodní víkend

Tradiční průvod městem skončí i letos v zámeckém parku.

Průvod uzavírá kočár se zámeckým pánem a jeho rodinou. Od
té chvíle zámeckým parkem a náměstím zní nejen barokní hudba,
ale i zbraně skupin historického
šermu a křik řemeslníků nabízejících výrobky na tradičním
jarmarku. Všichni bez rozdílu
věku si až do pozdních večer-

ních hodin mohou vybrat z bohaté programové nabídky,“ zve
na Valdštejnskou slavnost Dáša
Wohanková z propagace města. Slavnost zahájí už 30. dubna
Studentský majáles. Na 1. května je připraven nejen průvod
městem a řemeslný jarmark, ale
také vystoupení Stráníků a Míry
Ošance, koncert ZDARR, TATA
BOJS, LOVE MAKERS a MUSICA FILIPIKA.
Valdštejnské slavnosti mají
v Litvínově mnohaletou tradici.
Nejsou ale jedinou celoměstskou akcí, kterou Litvínov pořádá. Mezi celoměstské akce patří
také Svatomichaelská slavnost,
Setkání turistů a cykloturistů,
Krušnohorské Vánoce. Vloni se
konaly velikonoční a vánoční
jarmáreček a dílničky v zámku
Valdštejnů. Nově a s velkým
ohlasem byla uspořádána akce
Oslava sklizně a řemesel v zámku, zámeckém parku a Voigtových sadech. Celkové náklady na
aktivity propagace města dosáhly
v loňském roce zhruba 1,3 milionu korun. „Letos boudou propagační aktivity pokračovat. Připravují se i nové akce. Proběhne
také ocenění úspěšných občanů za
období květen 2015-leden 2017,“
doplnila Dáša Wohanková. (pur)

zpravodajství

Posezení v kavárně v Citadele i venku
LITVÍNOV – Na kavárnu v Citadele si Litvínovští zvykli téměř okamžitě. Míří sem nejen před představením divadla či kina, ale využívají ji hojně také mimo kulturní dění. Nově kavárna nabídne také
venkovní terasu.
O terase uvažoval jednatel
SPORTaSu Miroslav Otcovský
už delší dobu. Nyní je ale k realizaci už jen krůček. „Chceme ji
mít hotovou do léta. Přestavba
prostoru mezi kavárnou a vstupem do Citadely na terasu vyjde
na 150 tisíc korun, které uhradíme ze svého rozpočtu,“ vysvětlil Miroslav Otcovský. Citadelu ale čekají i další změny.
„Potřebujeme najít prostor pro
novou zkušebnu pro litvínovskou ZUŠku. Také bych chtěl
rodičům s dětmi, kteří přijdou
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do kavárny, nabídnout dětskou hernu. Zvažujeme proto
zmenšit prostor kuchyně, která
patří k restauraci. Ta je zbytečně velká a nevyužitá,“ doplnil
Miroslav Otcovský. Citadela
za poslední dva roky doznala
obrovských změn. Nejen, že
konečně po letech dostala novou fasádu a okna, ale změnil
se i společenský sál a vestibul.
Tady byla odkryta mozaika
Zdeňka Sýkory, přibyla kavárna a zrekonstruovány byly
i toalety. V kinosále se změni-

Za Zlatý erb „bramborová“
LITVÍNOV – Litvínov uspěl v celostátním kole Zlatého erbu.
V konkurenci 504 přihlášených
projektů skončil Litvínov na
čtvrtém místě.
Litvínov letos postoupil do
celostátní soutěže Zlatý erb ze
druhého místa krajského kola.
První Most už reprezentoval
kraj v předchozím ročníku,
a tak postoupit nemohl. Celostátní vítězové vybraní porotou
byli vyhlášeni v rámci konference ISSS dne 3. dubna v Hradci
Králové. Vítězem se stala Jihlava

před druhým Chebem a třetím
Vsetínem. „Ocenění nás samozřejmě velmi těší a úspěch je
pro nás motivací do další práce.
Nadále se budeme snažit web
města zdokonalovat. Uvědomujeme si, že když občan potřebuje nějaké informace z města,
většinou městský web je tím
prvním místem, kam zamíří,“
říká k umístění ve Zlatém erbu
2017 Lenka Holáňová, vedoucí
odboru systémového řízení
Městského úřadu Litvínov.
(pur)

Nová venkovní terasa u kavárny v Citadele by měla být už v létě.
la vzduchotechnika a taneční
parket ve společenském sále

dostal nové parkety a tradiční
obdélníkový tvar.
(pur)

Ústecký kraj je otevřený lidem s handicapem
LITOMÉŘICE – Na lodi CargoGallery v přístavu v Litoměřicích se
uskutečnila zahajovací konference ke společnému projektu Ústeckého kraje a města Drážďany. Hlavním tématem konference byly
způsoby léčby, adaptace a sociální rehabilitace. Zazněly příspěvky
odborníků z řad lékařů a sociálních pracovníků, ale také lidí, kteří se
s hendikepem dokázali vyrovnat a zařadit zpět do aktivního života.
Konferenci zahájil předseda Výboru pro zdravotnictví Ústeckého
kraje Pavel Csonka.
„Ústecký kraj chce vyjít lidem
s handicapem vstříc a umožnit
jim bezbariérový přístup ke všem
aktivitám na území kraje. Chceme lidem s handicapem pomáhat překonávat překážky spojené
nejen se samotnou léčbou úrazu,
ale hlavně s aktivním zapojením
do společnosti po rehabilitaci.
Podporujeme řadu projektů cílených na handicapované občany.
Projekt Česko-saské pohraničí
bez bariér je další aktivitou kraje, kterou se chceme více otevřít
a přiblížit lidem s handicapem,“
uvedl během konference Pavel
Csonka, předseda výboru pro
zdravotnictví Ústeckého kraje.
O tom, že lidem s handicapem
nekončí aktivní společenský
život a mohou využít celé řady
možností, jak se dál realizovat,
sportovat, setkávat s lidmi a navazovat nová přátelství vyprávěl
ve svém příspěvku předseda
spolku Cesta za snem Heřman
Volf. Sám po úrazu na lyžích zůstal upoután na invalidní vozík.
Svým přístupem k handicapu
ale táhne zpět do života všechny
s podobným osudem. Nevzdal
to a nejprve se do roka po úrazu sám posadil na kolo. S přáteli
později pořádali akce pro všechny, kdo měli zájem. „Rozhodli
jsme se hned od počátků, a dále
tuto myšlenku rozvíjíme, organi-

zovat akce pro všechny. Jak pro
handicapované, tak pro širokou
veřejnost. Pro všechny OZP bez
rozdílů. Pro muže i pro ženy. Pro
amatéry i profíky. Pro mladé,

který o aktivitách spolku Cesta
za snem a možnostech, jak překonat vlastní bariéry přednáší
na školách všech stupňů. Mezi
aktivity, které spolek organizuje,
patří například projekt Pereme
se s tím všichni, který učí handicapované sebeobraně, předcházení konfliktů a záchraně života,
projekt Praha letí napříč handicapy, v rámci kterého mohou
lidé s rozličnými handicapy létat
v jediném simulátoru volného
pádu, celonárodní cyklo happe-

Konferenci zahájil předseda výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje
Pavel Csonka.
starší i pokročilé. Naše projekty
tak spojují téměř všechny zástupce společnosti, ve které žijeme. My
nesbíráme a nedarujeme peníze.
Darujeme zážitek, nová přátelství, zkušenosti, motivaci, energii
a možnosti,“ říká Heřman Volf,

ning, při kterém lidé vytvářejí
živé řetězy kolem svých měst
a mnoho dalších akcí. Na konferenci přednesli příspěvky z praxe o zavádění bezbariérovosti
v Drážďanech zástupci tohoto
města. O nutnosti přizpůsobit

prostředí lidem s handicapem
a bezbariérovosti společnosti
nejen ve smyslu odstranění nezvladatelných fyzických překážek v běžném životě mluvili Sylvia Müller, pověřenkyně pro lidi
s postižením Dr. David Michel
a Mathias Pfeil, pověřenec Svobodného státu Sasko v Praze.
Hlavním cílem projektu Česko-saské pohraničí bez bariér je
studie bezbariérovosti Ústeckého kraje. Díky projektu vznikne
propojený webový portál pro
handicapované osoby, na kterém budou moci zjistit veškeré
informace o bezbariérovosti nejen turistických cílů v Ústeckém
kraji. Na webech najdou hendikepovaní návštěvníci například informace o tom, kolik je
například u muzea parkovacích
míst, jak jsou řešeny výtahy či
toalety. Kromě odborných konferencí je součástí projektu také
pořádání tří akcí pro handicapované. První akce se konala už
začátkem dubna na polygonu
mosteckého Autodromu. Handicapovaní z české i německé
strany Krušných hor měli možnost vyzkoušet jízdy zručnosti
v automobilech na ruční řízení.
Ústecký kraj plánuje v rámci
projektu také uspořádání handbike maratonu na Labské stezce
a zážitkového víkendu. V rámci
projektu bude vytvořena publikace pro handicapované občany
obsahující základní informace
o všech možnostech, na které
instituce či specialisty se po úrazech obrátit. Celkový rozpočet
projektu bude činit cca jeden
milion eur. Téměř 900 tisíc ovšem půjde z dotace.
(pur)

Hejtman Oldřich Bubeníček je patronem vinice
ÚSTECKÝ KRAJ - Na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem se
uskutečnilo setkání patronů ústecké městské vinice, která byla vysazena na Větruši vloni v září. Teď se dovýsadbou vinice rozrostla
a čítá na 75 vinných keřů, z toho 44 hlav odrůdy Cerason a 31 hlav
odrůdy Malverina. Jedním z patronů vinice je i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček a ústecká primátorka Věra Nechybová.
„Každý počin, každou akci
a událost, která může přispět
k propagaci Ústeckého kraje, vítám. Myslím, že takovou dobrou
věcí je i založení městské vinice.
Je ostatně z historie známo, že
Ústí nad Labem bylo významným vinařským městem, které
zásobovalo vínem i saské Drážďany,“ řekl při převzetí certifikátu patrona městské vinice hejtman Oldřich Bubeníček.
Vysazené odrůdy révy vinné
vybíral předseda Cechu českých
vinařů Jiří Čábelka a člen cechu
Jan Podrábský. S myšlenkou
založení městské vinice přišel
v loňském roce MUDr. Pavel
Kacerovský, který je organizá-

torem a pořadatelem prodejní
a soutěžní přehlídky vín Vinařské Litoměřice. Její 15. ročník se
uskuteční již 21. dubna.
Spolu s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem se patronkou
vinice stala i Jitka Sachetová,
krajská radní pro oblast kultury,
památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova,
z Krajského úřadu Ústeckého
kraje pak jeho ředitel Ing. Milan
Zemaník a jeho zástupci Mgr.
Ing. Jaroslav Pikal a Ing. Luboš
Trojna.
Z dalších osobností certifikát patrona převzali například
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.,
prorektor Univerzity Karlo-

vy pro tvůrčí a ediční činnost,
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.,
předseda Nejvyššího soudu,
PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., generální konzul ČR v Drážďanech,
Jaroslav Doubrava, senátor,
Mgr. Radim Holeček, poslanec,
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup
litoměřický, Mgr. Jan Paparega,
primátor statutárního města

Most, Ing. Věra Nechybová,
primátorka statutárního města
Ústí nad Labem, Vladimír Urban, starosta města Roudnice
nad Labem, Mgr. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí
nad Labem a Miloš Formáček,
ředitel Severočeského divadla
opery a baletu.
(nov)

Sociální automobil pro domov
LITVÍNOV – V letošním roce
získá sociální automobil za přispění firem a dalších subjektů
v regionu Domov sociálních služeb v Janově. Projekt pomohl
v minulosti k obnově vozového
parku například také mezibořské Energii.
Projekt agentury KOMPAS
je zaměřen na obnovu vozového parku v zařízeních, která
pečují o zdravotně či mentálně
postižené děti, mládež nebo
dospělé. Díky projektu Sociální

P

orušené paragrafy
Já to našel!

Smůlu měl zloděj, kterého přistihli hamerští policisté
přímo v objektu, kam přišel
krást. „Hlídka do ubytovacího
zařízení v obci na Litvínovsku
dorazila po oznámení krádeže
vloupáním do kanceláře v objektu a provedla kontrolu i v okolí.
V kůlně narazila na schovaného muže, který měl u sebe
věci z krádeže, a zadržela ho.
Policisté zjistili, že muž vnikl
násilím do kanceláře a z ní měl
odcizit stolní počítač, balíček
karet, vodovodní baterii a další
věci. Hlídce se snažil namluvit,
že věci v kůlně našel,“ prozradila policejní mluvčí Ludmila
Světláková. Policisté po provedeném šetření sdělili 41letému
muži z Mostu podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním ve zkráceném přípravném
řízení. Věci v hodnotě 3 000
korun byly zajištěny a vráceny
zpět poškozenému.

Pomozte pátrat
Hejtman Oldřich Bubeníček s ústeckou primátorkou Věrou Nechybovou.

automobil a společnostem, které jsou ochotné přispět na jeho
zakoupení pro sociální zařízení
v regionu, kde působí, už získaly
nový automobil desítky společností. Na zakoupení automobilu
přispívají společnosti formou
placené reklamy, která se následně objeví na novém vozidle.
Na zakoupení sociálního auta
pro Domovy sociálních služeb
Janov přispěje také Litvínov zakoupením reklamy za 30 tisíc
korun.
(pur)

Mostecká dopravní policie
hledá svědky dopravní nehody,
která se stala v pátek 31. 3. 2017

kolem 11.45 hodiny v Mostě
u nemocnice. Na parkovišti za
lékárnou stálo zaparkované vozidlo Fiat Punto červené barvy,
když v tu dobu na místo přijel
neznámý řidič zatím blíže nezjištěného vozidla a toto zaparkované vozidlo naboural. Na
místě stál ještě do 12.35 hodiny
a poté z místa ujel, aniž by na
sebe nechal poškozenému kontakt. Svědci se můžou policii
ozvat na telefonním čísle 606
808 819 nebo na lince tísňového
volání.

Za divočáka obvinění
Snížit počet přemnožených
divokých prasat se pokusil starší
muž z Mostu. Jednoho divočáka
zastřelil legálně drženou loveckou zbraní a odtáhl si ho domů.
Policisté šli ale po stopách krve
ve sněhu. Zbytky prasete zajistili
a vydali dle zákona O myslivosti
mysliveckému spolku. Policisté
zajistili i loveckou zbraň, kterou
odeslali ke zkoumání na oddělení kriminalistické techniky.
Čtyřicetikilové prase bylo ohodnoceno na 9 800 Kč. Muž byl
obviněn z pytláctví.
(pur)
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Nemocniční lůžka od těžařů a města
MOST – Těžební společnost Pavla Tykače Vršanská uhelná opět podpořila mosteckou nemocnici. Spolu s městem Most poslala nemocnici jeden milión korun na další moderní vybavení.
Za jeden milión korun pořídí
nemocnice moderní nemocniční lůžka. Krajská zdravotní je již
několik let pravidelným příjemcem podpory od těžebních společností Pavla Tykače. Jen v posledních dvou letech věnovala
Vršanská uhelná na rekonstrukci
nemocnice v Mostě 10 milionů
korun. V loňském roce přispěla
Vršanská uhelná více než jedním
miliónem korun na nový přístroj
pro detekci sentinelové mízní uz-

Kochaly se nejen oči, ale i chuťové buňky.

Velikonoční jarmark
v lomské škole se
stal tradicí
LOM – Kraslice, beránci, ale
i zelená osení, to byl Velikonoční jarmark Základní školy
Lom. Při tradiční jarní akci spojily své síly děti ze všech ročníků
základní školy, ale také z obou
mateřských škol, aby svými výrobky zpříjemnily svátky rodičům a známým.
Velikonoční jarmark je už
tradiční akcí. V lomské základní škole se koná třetí rok po
sobě. „Spojily jsme děti z mateřinek a základních škol. Každý
ročník připravil takové výrobky,

liny. Nejmodernější přístroj, který pomáhá při léčbě například
karcinomu prsu. V současné
době se přístroj využívá rutinně
pouze na chirurgickém oddělení
v Mostě. Zkoušen je ale i v několika zdravotnických zařízeních
po celé republice, bez ohledu na
to, zda mají či nemají nukleární
oddělení. Rovněž v loňském roce
dokončila Krajská zdravotní modernizaci prostor stanice šestinedělí gynekologicko-porodnic-

kého oddělení Nemocnice Most.
I tuto akci uskutečnila Krajská
zdravotní díky daru Vršanské
uhelné. Darovací smlouva ve
výši 3,2 milionu korun, sjednaná v rámci partnerství těžební
společnosti s Ústeckým krajem,
byla podepsána v březnu 2016.
Rekonstrukce mostecké stanice
šestinedělí bezprostředně navázala na modernizaci porodnice
s porodními sály, kterou také
spolufinancovala Vršanská uhelná darem ve výši 4,2 milionu korun. „Na Mostecku dlouhodobě
podnikáme a považujeme proto
za zcela přirozené podporovat

projekty, které mají na region
pozitivní dopady. Kromě sportu
a vzdělávání je to nepochybně
právě zdravotnictví,“ vysvětluje
Pavel Tykač. „Jako vedení města
máme dlouhodobý zájem, aby
mostecká nemocnice poskytovala
občanům města co nejlepší péči.
Proto, ačkoli město Most není akcionářem Krajské zdravotní, rozhodli jsme se připojit k Vršanské
uhelné a část daru, které město od
těžařů získalo, věnovat společně
právě nemocnici. Věříme, že pacienti nové vybavení ocení,“ doplnil
primátor Mostu Jan Paparega.
(pur)

jaké děti zvládly. Vše se tu na
jarmarku prodává. Z výtěžku
nakoupíme vše, co je potřeba,
pro další dětskou tvorbu,“ říká
Pavel Ozaňák pověřený řízením
školy. Na jarmarku si ale mohli
lidé nejen nakoupit. Připravena
byla také dětská dílnička, kde si
ti nejmenší mohli sami kraslici
ozdobit. Pomáhaly jim přitom
starší děti. Během jarmarku
panovala velmi příjemná atmosféra. Dětské výrobky se rozprodaly během krátké chvíle.
(pur)

Za milion korun od těžařů a od města se zvýší komfort pacientů.

Jaký byl měsíc čtenářů v litvínovské knihovně?
LITVÍNOV - Skončil Březen – měsíc čtenářů. Litvínovská knihovna
zrekapitulovala dění v uplynulém měsíci a všechny novinky, které
přinesl.
K vidění bylo nepřeberné množství všeho, co k tradici Velikonoc patří.

Na jarmark přišel i pan ředitel Jakub Ozaňák a chválou nešetřil.

Městská knihovna Litvínov se i v tomto roce zapojila
mezi více než 400 veřejných
knihoven a nabídla svým návštěvníkům zajímavý program.
Celkem v tomto měsíci uskutečnila 73 akcí, kterých se zúčastnilo více než 1 100 návštěvníků. Odstartovalo i několik
novinek. V dospělém oddělení
se rozhodli oprášit knihy uložené ve sklepě a pravidelně tyto
„Poklady ze sklepa“ nabízejí
k vypůjčení prostřednictvím
speciální výstavky. „Čtyřicet
takových pokladů už se nám po-

dařilo takto udat,“ je spokojená
Michaela Hrabinská, vedoucí
dospělého oddělení. Další novinkou byl start youtube kanálu
MKL Tv, na kterém knihovna
zveřejňuje různé videopříspěvky týkající se knihovny. „Půjde
o videa humorná, ale i taková,
kde čtenářům radíme, jak se
orientovat v knihovně při vyhledávání knih na regále i v online
katalogu. Chybět nebudou ani
videa z akcí,“ sdělil Vladimír
Kraft, jeden ze zakladatelů
MKL Tv. V podobném duchu
je laděný i nový časopis Klub

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

sovy ušaté. I v něm se čtenáři
dozvědí užitečné rady týkající se provozu knihovny. Vedle
těchto novinek se konaly i další
akce. V dětském oddělení probíhalo po celý měsíc Pohádkové luštění. Děti měly za úkol
pomocí různých indicií vypátrat postavu nebo předmět ze
známé pohádky. Pátrat přišlo
do dětského oddělení bezmála
40 dětí. Pohádkový měsíc pak
uzavřela i Noc s Andersenem,
která se v Litvínově konala již
popatnácté. Z nabídky dospělého oddělení stojí za zmínku
jistě „Tvoříme bez talentu“,
podvečer s názvem Poděkování fenky Ťapky, večer věnovaný svátkům jarní rovnoden-

nosti, tvoření v rámci klubu
mladých „Libris & Creativity“
nebo soutěž „Poznej svého knihovníka“. Stejně jako i v jiných
knihovnách byla v Litvínově
zvolena „Nejlepší čtenářská
babička“ a nedochvilní čtenáři
měli možnost využít týdenní
„Amnestii pro zapomnětlíky“, kdy knihovníci odpouštěli
upomínky. Tuto možnost využilo celkem 86 hříšníků. Na
závěr měsíce nesměla chybět
ani oblíbená „Burza knih“. „Za
oblíbenou knihovnicí Hankou
Polívkovou přišlo do sklepa 136
vášnivých čtenářů, kteří si zde
za symbolické částky zakoupili
1 400 knih,“ dodala Michaela
Hrabinská.
(nov)
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Pětice příběhů o zkušenostech
s cikány aneb Poznání od
lodičky po českou k…u
Odjakživa žiji na Mostecku
a s příslušníky cikánského etnika se přirozeně setkávám.
Jaké mám z těchto setkání
konkrétní zkušenosti?

SETKÁNÍ PRVNÍ
Událost spadá do padesátých
let minulého století. Byl jsem
malý kluk a jako dárek jsem
dostal malou plechovou lodičku poháněnou párou, kterou
vyráběla zapálená svíčka. Byla
to moc krásná hračka, dodnes si
pamatuji dvě její barvy – červenou a modrou.
Jedno odpoledne jsem lodičku opravdu jen na chvilku
odložil na parapet okénka ve
dvoře našeho vesnického domu
– a jako z udělání jeli okolo cikáni. Tehdy bylo jejich kočování
ještě normální.
Skutečně během chvilky (musel jsem do domu) se lodička
ztratila. Pes sice štěkal, ale byl
uvázaný. Na mimozemšťany
jsem již tehdy nevěřil, takže viník byl jasný. Moc dlouho se mi
po té hračce stýskalo…

SETKÁNÍ DRUHÉ
Je to také hodně dávno, policisté tehdy ještě nosili modré
uniformy.
Jednoho zimního rána mě
otec probudil se slovy: „Vstávej,
je tady policajt, ukradli nám slepice, půjdeme hledat zloděje.“
Bylo to v zimě, všude sníh
a mně se z vyhřáté postele moc
nechtělo. Nakonec zvítězila zvědavost, a tak jsme se vydali po
krvavých stopách našich slepiček.
Šli jsme dlouho po zasněžené
louce, až jsme dorazili k tábořišti na okraji sousední vesnice –
k cikánskému zimovišti. „Náš“
policajt nás nechal stát opodál
a statečně vešel mezi maringotky.
Za pár minut se ozýval nesrozumitelný hlasitý křik (převážně
žen), z něhož jsme jen vyrozuměli, že policista byl přijat velice
„přátelsky“. Ten za chvíli přišel,
několikrát pokrčil rameny a řekl
směrem k mému otci: „Tomáši,
je to marný, slepice sežrali, nic
jim nedokážeme, pojďte raději
domů, dáme si grog.“
Všichni jsme byli vymrzlí,
a tak se naše výprava vrátila
domů. Byl to můj první grog
v životě…

SETKÁNÍ TŘETÍ
Pracoval jsem tehdy jako
technik v uhelném lomu. I na
mém pracovišti bylo zaměstnáno několik dělníků tmavší pleti.
Upřímně říkám, že pracovali naprosto stejně jako všichni
ostatní. V létě, v zimě, v bahně
i na sněhu dřeli především na
kolejích. Kdo šachtu zažil, ten
ví, o čem mluvím. Přesto na
většinu z nich mnozí nahlíželi
s určitou mírou despektu.
Důvodem toho byla občasná,
ale stále ještě přípustná „pochybení“ některých z nich. Patřila mezi ně zameškaná směna
po „opici“ – drobná, ale přesto
„těžká choroba“ apod.
Když jsem jednou předáka
pracovní skupiny, v níž právě
cikáni převládali, vezl po noční
směně autem domů do Mostu,

zaskočil mě otázkou: „Tome,
prosím tě, co máme ještě udělat, abyste si nás všech vážili?
Vždyť moji chlapi chodí pořádně do práce, nikdo nemá žádnou „zetku“. Tvoje kabely jsme
v noci přetahali strašně rychle…“
Přiznám se, že jsem nevěděl,
co mám odpovědět. Jen jsem
věděl, že celou partu odměním.
Všichni její pracanti si to zasloužili...

SETKÁNÍ ČTVRTÉ
Došlo k němu nedávno. Ještě
nezatíženi převládajícím názorem o cikánech jsme z „lidumilství“ pronajali byt naší dcery,
která je nyní v zahraničí, cikánskému páru.
Zpočátku se zdálo, že všechno
funguje tak, jak má. To trvalo až
do chvíle, kdy jsme zjistili, že
několikanásobně stoupla spotřeba plynu, kdy začaly chodit
písemné stížnosti na obyvatele
bytu (nadměrný noční hluk,
shromažďování velkého počtu
osob) atd.
Při náhodných kontrolách se
ale zdálo být vše v pořádku – byt
byl vždy relativně dobře uklizen,
chybějící sklo ve dveřích prý
rozbil průvan, obyvatelé usměvaví, štítek s cizími jmény na
poštovní schránce tam prý nalepil někdo neznámý a dluh na
nájemném bude brzy vyrovnán.
Byli jsme tak naivní, že jsme
nechali zkontrolovat plynoměr
– ten však byl v naprostém pořádku.
Postupně jsme prohlédli, o co
šlo. Dluh vzrůstal, v bytě se skutečně shromažďovalo (a zřejmě
také bydlelo) mnoho osob. Naše
vstřícnost nám byla oplácena
lží, výmluvami a nekonečnými
sliby.
Když se dluh stal neúnosným,
došlo k vystěhování cikánského
páru. Vše podepsáno podle zákona a slíbeno, že bude napraveno. Přesto při stěhování bylo
ukradeno několik „drobností“
a manželčina kabelka se jen
„náhodou“ ocitla v rukách cikána, jenž se stěhováním pomáhal.
Naštěstí se krádež nezdařila. Co
následovalo?
Dluhy jsme vyrovnali my,
manželský pár se rozešel a ve
městě ztratil.
Člověk zůstává bezmocný,
zákony jsou bezzubé, vymahatelnost práva složitá a drahá
(pokud vůbec v Česku existuje),
státní orgány (včetně policie)
řádně nefungují a jsou někdy
oprávněně nenáviděné. Dluhy
a pachuť bezmoci zůstávají…

SETKÁNÍ PÁTÉ
Koncem loňského roku se
do našeho domu v Lipové ulici
na mosteckém sídlišti Zahradní
nastěhoval do garsoniéry nový
nájemník. Netrvalo dlouho a cikánské „stopy“ se začaly objevovat.
Cigaretový popel na novém
linoleu chodby, kouření ve výtahu, sem tam odhozený „špaček“, stížnosti sousedů na hluk
(scházení většího počtu lidí)
atd. atd.
Několikrát jsem obyvatele bytu na špatnosti upozornil
a požádal je o změnu chování.
Vše ale zůstalo při starém.

Netrvalo dlouho a v přízemí
někdo vytrhnul dvířka od poštovní schránky a ve vchodových
dveřích bytu „vydlabal“ prostor
kolem zámku (asi kvůli ztrátě
klíče). Přestože se mi v těle „vařila“ krev, tak jsem nájemníkovi, když jsme ho s manželkou
na chodbě potkali, nabídl, že
domovní údržbář mu schránku
opraví. On se začal chovat jako
pominutý, křičel něco o rasismu, vybíhal z bytu a zabíhal do
bytu a já jsem jen čekal na okamžik, kdy mě napadne. Když
mě manželka požádala, abychom odešli, tak na ní zakřičel:
„Ty česká kurvo, s tebou si to
také vyřídím!“
Dnes mě mrzí, že jsem se nestačil zachovat jako chlap. On
zmizel v bytě a já odešel na policii. Uvidíme, co se bude dít…
JEŠTĚ JEDNO SETKÁNÍ –
KURIÓZNÍ
Těch setkání bylo samozřejmě víc, ale to nejkurióznější se
uskutečnilo, když nám nájemník tmavší pleti o půlnoci zavolal a zeptal se, proč jsme mu vzali z bytu ledničku a jídlo nechali
na kuchyňské lince. Šetření Policií České republiky prokázalo,
že ledničku ukradl sám. Tipněte
si, jak vše dopadlo…
CO TEDY ŘÍCI ZÁVĚREM?
Nemám patent na rozum.
Stále ještě nejsem rasistou. Přesto nabízím několik námětů k zamyšlení (a možná i k postupné
realizaci):
Přestaňme být lidumily, srdíčkáři, květinkáři, přehnaně
ohleduplnými v situacích, kdy
to prostě nejde! Platí staré dobré
rčení: Na hrubý pytel hrubá záplata!
Jsou-li tzv. nepřizpůsobiví
skutečně nepřizpůsobiví, tak je
musíme oddělit od těch ostatních – postavit nové sídliště
z betonu, ne poschoďový panelák, vybavit jen tím, co je nutné
k přežití (studená voda, elektřina, odpad, základní sociální vybavení). A k tomu najít vhodný
způsob fungování, řízení a ovládání.
Nic nesmějí dostat zadarmo.
Takové lidi sice nelze nechat bez
finančních prostředků, ale přidělení peněz lze podmínit výkonem nějaké prospěšné činnosti.
Je nutné působit na mladou
cikánskou generaci – a to tak,
aby nepřebírala zvyky rodičů
a komunity jako takové.
Hlavní slovo musejí mít lokální politici a občané, nikoliv
státní úředníci (často jen političtí tlachalové) žijící v Praze,
kteří jsou navíc odtrženi od
reality díky svým pohodlným
životům.
Všichni společně usilujme
o změny (zpřísnění) legislativy ve prospěch řádných občanů. Bez toho se náš dlouholetý
pokus o demokracii postupně
zvrhne v anarchii.
V oblasti bydlení je nutné
„narovnat“ práva vlastníků.
Není možné, aby majitelé domů,
bytů a společných prostor (tedy
chodeb, výtahů, stěn, oken
i toho nového linolea) nemohli
ovlivňovat chování a skladbu
bydlících, především nájemníků. Jestliže se někdo chová jako
bezohledné prase, měl by odejít.
Ing. Tomáš Zálešák
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inzerce

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

Plus plán

s pro Vás.

áš vůz. Plu
Plus pro V

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony,
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen®
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz
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Bližší informace
na tel. čísle
726 765 703

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

RŮZNÉ

■ Koupím levnou výbavičku pro
dítě od narození do cca tří let. Telefon: 775 682 969. ZN: pěstounka
■ Koupím LP gramofonové desky, větší množství vítáno, stačí prozvonit. Telefon: 721 442 860
■ V Mostě prodám velkou nádhernou palmu, 22 listů – 1 700 Kč,
elektrický odvlhčovač zdiva – velmi účinný – malá krabička – velká
sleva = stěhování. Cena 15 000 Kč,
s doklady. Telefon: 607 277 880
■ V Mostě prodám škrabadlo a
prolézačku pro kočku, zánovní,
400 Kč, dětskou dřevěnou postýlku, 600 Kč, dobrý stav. Telefon: 607
277 880
■ V Mostě prodám lednici s mrazákem Siemens, Privileg – dobrý
stav, 2 200 Kč/ks. Mrazák 7 šuplíků – 2 000 Kč, sporák na PB – 2 ks,
cena 2 300 Kč/ks. Telefon: 607 277
880
■ Prodám v Mostě z důvodu stěhování 23 balíků dřevěných briket
a 9 balíků uhelných briket v originál obalu – se slevou – 1 550 Kč.
Telefon: 724 050 605
■ Prodám rohovou sedací soupravu – pravý roh je rozkládací,
materiál plyš. V Mostě. Telefon:
724 050 605
■ Prodám staré hračky, stavebnice Merkur, mašinky, autíčka na
bowden, na klíček, na setrvačník,
pásáky, indiány a mašinky z NDR.
Telefon: 608 224 183
■ Prodám nádrže 1 000 litrů, na
paletě v kovovém koši (IBC) i na pitnou vodu. Čisté, okamžitě k odběru
u Lenešic. Telefon: 724 321 254
■ Prodám 40 ks pozinkovaného
plechu 1+3 m, cena za kus 150 Kč.
Trubky lešení 50 ks trubek, včetně
spojek – cena 4 500 Kč. Vše použité
v Mostě. Tel: 607 277 880
■ V Mostě prodám 6 dřevěných
stolů, cena za kus 600 Kč, jsou v
pořádku, pro 4 - 6 osob. Tel: 607
277 880
■ Prodám nerez dřez 44x88 s odkapávačem 600 Kč. Malé béžové
umyvadlo 200 Kč. Nové bílé umyvadlo 55 cm – baterie ze zdi 300
Kč. Vše je nepoškozené v Mostě.
Tel: 607 277 880
■ Prodám nářadí ke krbu, černo-zlatá lopatka, smetáček, pohrabáček, proutěný koš na dřevo ke
krbu. Vše nové nepoškozené. Stěhování, cena celkem 1 100 Kč. Tel:
607 277 880
BYTY, DOMY

■ Prodám garáž v ulici Pionýrů
v Mostě, elektřina není zavedena.
Cena 70 000 Kč. Telefon: 737 818
916
■ V Mostě prodám 3 x velký byt
ve vile, 4 x garáž, velká zahrada,
dům je rekonstruovaný s velkou
terasou, pergolou, udírnou, letní

VELKÝ PÁTEK
V CENTRALU

14. 4. 2017 14:00-17:00
Velikonoční stezka pro děti Včelař
pletení pomlázek Tvořivé dílničky
FOTOKOUTEK SLADKÉ POTĚŠENÍ OD LAGARTA

www.centralmost.cz

Základní škola a mateřská
škola v Mostě hledá
kuchaře/kuchařku.
Možno i důchodce/důchodkyně.
Vítáme praxi v oboru.
V případě zájmu pište na
mail ofﬁce@amaschool.cz,
tel. 702279927

chatkou, plastová okna, ústřední
topení. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Koupím byt o velikosti minimálně 3+1 v OV v Mostě, klidná
lokalita staré zástavby, stav bytu
nerozhoduje. Peníze mám v hotovosti a nejsem realitní kancelář.
Telefon: 608 263 232
■ Prodám nebo pronajmu rekreační objekt, vhodný k rekonstrukci, 50 km od Mostu, v okrese Rakovník. Telefon: 731 077 471

SEZNÁMENÍ

■ Přitažlivou ženu hledá zdravý
67 letý, 171 cm, nekuřák. Výtvarné
a sportovní zaměření vítáno. Možno se i přistěhovat. Telefon: 705
233 646
■ 70letá důchodkyně (SŠ), hledá
motorizovaného kamaráda. Tolerantního, vzdělaného. Pozdější
společný život možný. Telefon: 604
532 781
■ Paní Marie 86 let/162 cm/ 52
kg. Hledám pána do 89 let/ ráda
cestuji, mám ráda přírodu, zvířata,
vaření, zahrádka. Jsem vdova. Tel:
792 488 116
■ Hledám milou přítelkyni pro
společný život v RD na Lounsku.
Zahrada, les, krásné prostředí Českého středohoří. Já 66/180/96. Tel:
721 310 917
■ Muž 41/185/85 kg, pohledný, zajištěný, bez závazků, hledá
přítelkyni. Schůzky v mém bytě v
Mostě. Telefon: 721 278 883

sport
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Televizní diváci viděli
mosteckou porážku
po penaltách
MOST - Druhá dubnová neděle byla skutečným milníkem
v dějinách mosteckého malého
fotbalu. Tento den nastoupil
mostecký výběr v rámci 10. kola
DRFG Superligy malého fotbalu
popáté před televizními kamerami, ovšem poprvé se tak stalo
na jeho domácím hřišti. Sportovní areál 11. ZŠ Most byl svědkem velmi vyrovnaného utkání
proti výběru Jihlavy.
Oba celky, ve snaze předvést
se televizním divákům v co nejlepším světle, vyslaly do zápasu
velmi silné sestavy prošpikované několika českými reprezentanty v malém fotbale. Mostečtí
hosty přivítali ve složení: Bíro,
Plochý - Boček, Fišer, Haviár,
Kešner, Zd. Kopas, M. Koudelka, Macko, Olah, Polák, Režný.
Jihlavští pak vyslali do boje
mužstvo ve složení: Kubica Lapeš, Průcha, Čížek, Demeter,
Göth, Kavka, Kučera, Vyskočil.
Zápas byl zahájen v deset hodin a od počátku to byli domácí,
kdo byl aktivnější a vytvářel si
více šancí. V jedné z nich rezultoval mostecký vedoucí gól,
když se prosadil hlavou skvěle
hrající Ladislav Kešner po asistenci Matěje Koudelky. Na něj
odpověděla Jihlava po přestávce

brankou Kavky. Dohrálo se za
nerozhodného stavu a na řadu
přišel penaltový rozstřel. V něm
měli více štěstí hosté, kteří si tak
z Mostu odvezli dva body.
„Zápas byl velmi bojovný,
i když myslím, že tentokrát moc
fotbalové krásy nepobral. Zřejmě byla obě mužstva svázána
přítomností televizních kamer
a nám se trochu vytrácela ta
lehkost zdobící jindy náš výkon.
Klukům nemám týmově co vytknout. Spíše nás srážely některé
individuální chyby, ale to je prostě symbolické pro malý fotbal, že
se hra stále přelévá a šance střídá
šanci,“ řekl po zápase mostecký
lodivod Vojtěch Benda. „Máme
před sebou poslední čtyři zápasy,
dva domácí a dva venkovní, a je
tedy jasné, že vzhledem k vývoji
v tabulce už úplně nahoru koukat nemůžeme. Každopádně
chceme dohrát sezónu se ctí a určitě nic nebalíme. Stále se vidíme
spíše v lepší polovině ligového pelotonu. Všem našim čtyřem příštím soupeřům pak chceme vzkázat, že jim rozhodně nedáme nic
zadarmo,“ uzavřel ohlédnutí za
utkáním kouč Mostu. Mostecký
tým nyní čeká 24. dubna v rámci 11. kola výjezd na hřiště Pardubic.
(jak)

Easter Cup pokračuje
dalším turnajem
Také o velikonočním víkendu se hraje v Mostě série mládežnických turnajů
Easter Cup 2017. Ve dnech
13. – 16. dubna se zde představí celky ročníků narození
2007 – 2008. Soupeřit bude
celkem šestnáct týmů, rozdělených do čtyř základních
skupin, z nichž se potom
bude postupovat dále.

Souš jede na pražský
Meteor

Do Litvínova se sjely hokejové veteránky
LITVÍNOV – Zajímavá a tak trochu netradiční akce se uskutečnila
v sobotu na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.
Dostaveníčko si zde totiž daly
někdejší reprezentantky ČR
v ledním hokeji. Setkání po le-

tech bylo zajímavé, ale hlavně veselé. Týmy bílých a červených sehrály mezi sebou utkání, v němž

každopádně nešlo o výsledek,
ten byl až druhořadým. Důležité
bylo, že se všichni přítomní, a to
jak aktérky utkání na ledové ploše, tak i diváci, co se přišli podívat, náramně bavili.
(jak)

Divizní fotbalisté proti soupeřům neuspěli
MOST – Naši zástupci ve fotbalové divizi tentokrát neuspěli. Mostecký fotbalový klub se představil na domácím hřišti, navíc po delší
odmlce poprvé na hlavním stadioně ve městě, proti Sokolu Brozany. Na svěřence někdejšího reprezentanta Jiřího Němce nestačili
a z hrací plochy odešli s debaklem 1:5, po poločase 0:3.
Na domácím hřišti neuspěl
ani Baník Souš, který nestačil na
Polaban Nymburk a podlehl mu
0:2, po poločase 0:1.
Souš je aktuálně v tabulce divizní skupiny B na páté příčce
se ziskem 34 bodů. Mostecký
fotbalový klub se krčí na před-

posledním, sestupovém místě
se ziskem 13 bodů. Soutěž vede
přemožitel Souše, celek Nymburka, poslední je Libiš.
MFK – Sokol Brozany 1:5
(0:3). Branky: 49. Vl. Stožický – 22., 50. a 72 Benda, 26.
Chukwuma Chukwudi, 38. Ci-

bulka. Sestava MFK: Šromek –
Šoupa, Svoboda. Lácha, Rajník,
Vl. Stožický, Tichý, Pavlíček, Zd.
Weickert, M. Macháček, Horský. Střídali: Zd. Macháček, A.
Weickert, Režný, Horyna, Hána.
Baník Souš – Polaban Nymburk 0:2 (0:1). Branky: 29. Nepovím, 86. Valín. Sestava Souše:
Unger – Matyáš, Prokop, Bohata, Popelka, Christof, Nobst,
Hynek, Štípek, Johana, P. Hlaváček. Střídali: Kopta, Wagner,
Zápotocký, Karlovec.
(jak)

Černí andělé bodovali naplno také v Písku
PÍSEK - V posledním utkání základní části zajížděl tým házenkářek
DHK Baník Most do jihočeského Písku. Domácí celek v utkání dokázal vzdorovat jen v prvním poločase, aby nakonec týmu Černých
andělů podlehl 25:35 po poločase 12:15. Mostecké hráčky tak potvrdily druhou příčku v interligové tabulce.

Vyrovnané utkání mohli fanoušci tentokrát sledovat i v televizi.

Ačkoli konečný výsledek vypadá jednoznačně, viděl trenér
Černých andělů Peter Dávid na
výkonu svých hráček i nedostatky. „Stále nám trvá poměrně dlouho, než se dostaneme do
zápasu. I když jsme si v úvodu
vytvořili náskok, nepodařilo se
nám ho dostatečně zúročit. Ve

druhé půli už jsme ale utkání ovládli a mohli si vyzkoušet
i různé herní taktiky,“ uvedl
trenér. I přes slabší vstup do
utkání se ale nakonec ukázala
síla mosteckého týmu. „Jsme
v přesně opačné situaci než v loňské sezoně, kdy jsme měli silnější
začátky zápasů a v závěru jsme

museli často bojovat o vítězství.
Vidím jako velmi pozitivní, že se
náš tým nachází ve velmi dobré
psychické pohodě a dokáže ustát
a překonat i ty nejtěžší fáze zápasu a následně ho dovést do vítězného konce. V tom je v současnosti naše velká síla,“ pochválil
hráčky na závěr trenér.
Sokol Písek – DHK Baník
Most 25:35 (12:15). Branky
Mostu: Kovářová 8, Jeřábková 7,
Růčková 5/2, Zachová 5, Szarková 4, Míšová 3. Chmelařová
1.
(jak)

Letošní hokejový seriál mládeže Easter Cup dokráčel do své poloviny
MOST – Na zimním stadionu v Mostě se dostala probíhající mezinárodní hokejová série Easter Cup 2017 do své poloviny. Má za sebou
tři turnaje.

Ročníky 2009 - 2010
V tom prvním, který byl vypsán pro kategorii U8, tedy ročníky 2009 – 2010, slavila úspěch
lotyšská Pardaugava, která v závěrečné finále porazila Avantgard Hockey 14:4.
„Byl to výborný turnaj, hráli jsme se zajímavými soupeři,“
nechal se slyšet těsně po finále
kouč vítězů Guntars Pals s tím,
že celá lotyšská výprava si podnik v Mostě náležitě užívala.
„Spokojeni byli jak chlapci, tak
i rodiče, kteří náš tým doprovází,“ řekl dále trenér vítězného
celku. Mimochodem Pardaugava je jedním z týmů, které jezdí
na turnaje v Mostě často. „To je
pravda. Nejsme zde poprvé, líbí
se nám tady. Most má moderní
stadion a organizátoři turnaj
vždycky dobře připraví. Proto
se rádi vracíme,“ dodal Pals. Ve
strhujícím boji o třetí místo pak
zvítězil tým Dívčí hokej nad
Deggerdorf SC 7:4. Konečné
pořadí turnaje:
1. Pardaugava (Lt), 2. Avanatgard Hockey (Eu), 3. Dívčí
hokej (Cz), 4. Deggendorf SC

(D), 5. Czech Stars Team 1 (Cz),
6. Letci Letňany 1 (Cz), 7. Pardaugava Prizma (Lt), 8. Bulls
2009 (Cz), 9. H Most 1 (Cz), 10.
Letci Letňany 2 (Cz), 11. HC
Slovan Louny (Cz), 12. Kryzhynka Kyjev (Ua), 13. Czech
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Stars Team 2 (Cz), 14. HC Most
2 (Cz).

Ročníky 2004 – 2005
Druhý turnaj byl vypsán pro
ročníky 2004 – 2005 a patřil
týmu HC Litvínov. Ten v závěrečném finále jasně přestřílel
mostecký výběr North Stars
6:3. Trenér vítězů Radek Goga
byl s výsledkem svých svěřenců

i s průběhem turnaje spokojený.
„Pro náš region bylo finále určitě zajímavé, my jsme vyhráli, tak
jsme asi spokojenější, ale hlavně všichni jsme si dobře zahráli,
a o to šlo,“ řekl kouč Goga s tím,
že turnaj byl pro jeho tým závěrečným zpestřením sezony. „Bylo
to moc fajn. Kluci hráli uvolněně,
užili si to,“ dodal litvínovský trenér. Kromě hlavního poháru, zís-

kali Litvínovští také individuální
ocenění. Nejlepším útočníkem
turnaj byl vyhlášen Adam Šikl
a nejproduktivnějším hráčem
turnaj se stal David Hauptvogel.
Nejlepším obráncem pak byl vyhlášen Dominik Perný z mosteckého týmu North Stars. Konečné pořadí turnaje ročníků 2004
– 2005: 1. HC Litvínov (Cz),
2. North Stars (Cz), 3. Kiekko
Laser 1 (Fin), 4. Kiekko Laser 2
(Fin), 5. Czech Star Team 1 (Cz),
6. Talent Team (Nl), 7. Czech Star
Team 2 (Cz), 8. Harjun Kiekko 1
(Fin), 9. Avantgard Hockey (Eu),
10.Harjun Kiekko 2 (Fin), 11.HC
Most (Cz).

Ročníky 2002 – 2003

Brankář Kubík z Czech Stars Team se před útoky soupeřů nezastavil.

Třetí trofej z hokejového Easter Cupu putovala do Finska,
protože jej vyhrál celek IFK
Helsinky Challanger, který v závěrečném finále porazil výběr
Czech Stars Team 7:5. Konečné pořadí turnaje 2002 – 2003:
1. IFK Helsinky Challenger
(Fin), 2. Czech Star Team (Cz),
3. Hockeyprom (B/D), 4. Team
Talent (Nl), 5. Avantgard Hockey (Eu), 6. EHC 80 Nürnberg
(D), 7. Antwerp Phantoms (B),
8. Sport Most (Cz), 9. VEU
Feldkirch (A).
(jak)

V dalším kole fotbalové
divize se hráči Baníku Souš
představí venku, a sice na
hřišti pražského Meteoru
VIII. Utkání 21. kola zde
sehrají již v pátek od 10.15
hodin.

Za šprtcem do SVČ
Most
Již dnes se mohou vydat
vyznavači billiard hockeye
– šprtce za svou oblíbenou
hrou do Střediska volného
času v Mostě. Hraje se zde
totiž StarColor Cup zařazený
do Českého poháru. Turnaj
je ale otevřen nejen registrovaným, ale i neregistrovaným hráčům. Začíná se v 9
hodin.

Kuželkáři dobojovali
Vítězem celého soutěžního
ročníku 2016/2017 okresního přeboru skupiny A a postupujícím do KP je družstvo
SKK Bílina B. Druhé místo
patří družstvu Sokol Spořice
B a třetí místo obsadilo družstvo TJ MUS Most.

Fotbalisté Litvínova
zajíždí do Srbic
Po volném víkendu, kdy
měli hrát proti celku Blšan,
který z krajského přeboru
odstoupil, míří fotbalisté FK
Litvínov k dalšímu utkání
krajského přeboru dospělých
do Srbic. Zde nastoupí proti
domácímu Sokolu v sobotu
od 17 hodin.

Horní Jiřetín se
představí doma
Na domácím hřišti bude
hrát utkání 21. kola krajského přeboru další z našich
zástupců v soutěži, a sice celek Sokola Horní Jiřetín. Ten
nastoupí v sobotu 15. dubna
od 17 hodin proti FK Litoměřicko B.

Stolní tenisté Baníku
dvakrát prohráli
Dvě prohry na domácích
stolech si na závěr sezony
2016/2017 připsali ligoví
stolní tenisté SKST Baník
Most. Ti podlehli nejdříve
Liberci C 10:6, kdy si body
za domácí připsali Bořík 3,
Macháček, Bencs a Matuška
po 1, aby následně prohráli
s Libercem 10:4. Body Baníku v utkání uhráli Macháček
3 a Matuška 1.

Dvě porážky
minižákyň Baníku
Most
Tým minižákyň Basketbalového klubu Baník Most si
v posledních dvou zápasech
připsal na své konto dvě porážky. V obou případech se
Slovanem Litoměřice. Nejdříve prohrály 35:70 a v následující odvetě pak 53:75.
(jak)
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LITVÍNOV – Až do
23. dubna si můžete
prohlédnout, jak si
s velikonoční výzdobou poradily šikovné
ruce
litvínovských
umělkyň.
Nechybí
velikonoční vajíčka,
figurky s jarními motivy ani stádo oveček.
Vernisáž výstavy byla
součástí celoměststké
akce Velikonoce v Litvínově. Velikonoce si
tak Litvínovští užili
už s předstihem. Na
zámku byly připraveny dílny pro nejmenší,
zámecký park obsadil
tradiční jarmark, jezdilo se také v kočáře
a pro děti byla připravena balonková šou.
(pur)
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

