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Divadelní sál na Jezeří čeká unikátní oprava
MOSTECKO – Na zámku Jezeří se už dlouhá léta plánuje náročná
a unikátní rekonstrukce divadelního sálu. Letos by snad tato akce
mohla nabrat skutečnou podobu.
Divadelní sál zámku Jezeří
je unikátním prostorem. Jedná
se o klasicistní koncertní sál,
které v našich zemích nebyly
běžné. „Tento sál je jakýmsi dokladem odeznívání hudební kultury šlechty. V té době si na Jezeří
František Maxmilián Lobkowicz
nechal postavit koncertní sál, kdy
sláva divadel už pomalu upadala… V roce 1804 zde například
odezněla světová premiéra Beethovenovy třetí symfonie Eroica.
V té době na Jezeří působily

I

V roce 1804 se v divadelním sále
hrála premiéra Beethovenovy
třetí symfonie Eroica, kterou
slavný skladatel věnoval právě
majiteli Jezeří Františku Maxmiliánovi z Lobkowicz.

interpretační hudební špičky,“
poznamenala k prostorám divadelního sálu na zámku Jezeří
kastelánka Hana Krejčová.
V současné době je koncertní
sál v dezolátním stavu. O jeho
rekonstrukci se uvažovalo už
v minulosti. Vždy se ale na obzoru objevily jiné priority, které
dostaly přednost, a oprava se stále odsouvala. Na zámku se začalo

s postupnými sanačními pracemi, a to zhruba v 90. letech minulého století. „Sanační práce se
postupně vyvíjely, až se nakonec
pozastavily a bylo rozhodnuto,
že se vše udělá ‚z gruntu‘. Zhruba před třemi lety se tak začalo
pracovat na projektu. Ten je nyní
už hotový, přičemž práce na něm
nebyly vůbec jednoduché, například výběr a kompozice svítidel
a další složité detaily. Nyní schází
dokončit investiční záměr a na
podzim by se mělo začít soutěžit.
Doufám, že to vše dobře dopadne.
Ministerstvo kultury slíbilo peníze
a pokud slib splní, mohlo by být
hotovo do dvou tří let,“ prozradila
Hana Krejčová. Podle kastelánky
by tato velkolepá akce měla znamenat přelom na Jezeří. Součástí
rekonstrukce by měla být i úprava hlavní chodby a jednotlivých
dalších navazujících částí, jako je
foyer, císařské apartmány a další
prostory. „Jestli se to povede, bude
to výjimečné. Půjdete zčásti rozpadlým zámkem a najednou narazíte na takto renovovaný sál. Je
to jeden z nejcennějších prostorů
zámku,“ připomněla ještě kastelánka.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Divadelní sál na Jezeří je unikátní. Pokud se dočká slibované opravy, stane se skvostem, který nebude mít široko daleko obdoby. (Foto: Jakub Plíhal)

 Vítání ptačího
zpěvu
MARIÁNSKÉ RADČICE
- V sobotu 6. května
se uskuteční Vítání
ptačího zpěvu. Během
vycházky budete moci
pozorovat hlavně vodní ptáky (husy, kachny,
volavky, aj.) Sraz zájemců bude v 9 hodin
u rybníka Za pilou u
Mariánských Radčic.
Akci pořádá Oblastní
muzeum Most.
 Kreativní dílničky
MOST – V sobotu 6.
května v OC Centrál
program na téma „Den
matek“. Děti si zde
mohou vyrobit dáreček
pro své milované
maminky. Akce začíná
ve 14 hodin v prvním
patře.
 Minipárty Karla Šípa
a Josefa Náhlovského
MOST – Ve středu 10.
května uvede městské
divadlo zábavnou talk
show, která je volnou
alternativou televizního pořadu Všechnopárty. Moderátor, komentátor a bavič Karel
Šíp s hostem Josefem
Náhlovským. Vstupné
280 a 300 Kč, začátek v
19 hodin.

Chytré hlavy znova
a úplně v novém!
EDISON

BYL TAKÉ DÍTĚ,
NEŽ VYMYSLEL
ŽÁROVKU

NOVÁ ŠANCE

PRO CHYTRÉ HLAVY

CHYTREHLAVY.CZ

MOST – Grantový program
Chytré hlavy pro Sever vstupuje do 8. ročníku v nové podobě.
Hlasování laické o odborné veřejnosti je už minulostí.
Grantový program Chytré
hlavy pro Sever vyhlašuje osm
let po sobě Vršanská uhelná, jedna z těžebních společností Pavla
Tykače. V minulosti z grantu
vzniklo 30 nových učeben. Také
v letošním roce mohou školy přihlašovat své projekty na
vznik či modernizaci učebny,
vše ale probíhá ve zcela novém
režimu. V e-shopu Chytrých
hlav najdete pět nabídek na
podporu vzdělávání především
technického směru. Kromě registrace projektů na vznik nebo
modernizaci učeben mohou
školy využít i možnost zúčastnit
se Uhelné maturity nebo jiných
tematických vzdělávacích akcí,
případně získat příspěvek na vědeckou studentskou práci nebo
na rozjezd či provoz zájmového

kroužku s technickým zaměřením. „Chtěli jsme zastřešit všechny naše aktivity v oblasti podpory
vzdělávání v regionu. Soustředit
je pod značku Chytré hlavy, která už je v regionu známá, nám
připadalo vhodné,“ zdůvodnil
Vladimír Rouček, generální
ředitel Vršanské uhelné. Přírodovědné a technické vzdělání
zvolila Vršanská uhelná i letos,
protože právě v těchto oborech
se nejvíce projevuje nedostatek
kvalifikovaných lidí. „Technické
zaměření grantového programu
ovlivnilo také novou vizuální
stránku Chytrých hlav i použité
názvosloví. Jednotlivé nabídky
jsme pojmenovali po významných osobnostech vědy a techniky.
Zájemci tak mohou vybírat například v části Edisonův kabinet
nebo Křižíkova dílna, případně
se mohou vydat na cesty s Darwinem a podobně,“ poznamenala
mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová.


9 771212 397004

18

2

5. květen 2017

komunální politika

Nová zastupitelka
MOST – Mostečtí radní vzali
na své mimořádné schůzi na vědomí zánik mandátu zastupitelky Vladimíry Ilievové z důvodu
písemné rezignace ze dne 19.
dubna 2017. Zároveň Rada města Mostu osvědčila, že se členkou Zastupitelstva města Mostu
stala 20. 4. 2017 Ivana Hvězdo-

N

vá. Ta je první náhradnicí kandidátní listiny sdružení ANO
2011. „Ivana Hvězdová mandát
přijala. Zákonem stanovený slib
nová členka zastupitelstva složí
před Zastupitelstvem města Mostu dne 22. 6. 2017,“ uvedl tiskový
mluvčí mosteckého magistrátu
Petr Baraňák.
(sol)

apsali jste nám

Škola čar a kouzel
v Malíkovce
Pár dnů před nocí Filipojakubskou se malí čarodějové
a malé čarodějky sešli na generálce v Malíkovce. Z jesliček a
„stacíku“ se tak, na jeden den,
stala škola čar a kouzel. I když
jsme o něco méně známí než

konkurenční škola čar a kouzel
v Bradavicích, naše čarodějky
a čarodějové nám v neděli při
opravdovém sletu jistě ostudu
neudělají.
Mgr. et Mgr. Lenka Bunešová
sociální pracovnice – Denní
dětský rehabilitační stacionář,
Středisko denní péče o děti do
tří let věku, ul. Františka Malíka

Zážitková alchymistická „kuchyně“ na Hněvíně láká děti i dospělé.

Slavný alchymista láká do své dílny
MOST – Nemáte program na víkend a hledáte námět na rodinný
výlet? Pak si nenechte ujít alchymistickou dílnu magistra Kelleyho,
která se tento týden opět po zimní přestávce znovu otevřela.
Turistická sezóna je zahájena
a s ní se otevřela i alchymistická
dílna mága Kelleyho na hradě
Hněvín. V loňském roce přivítal Kelley na hradě více než
1 700 návštěvníků. V roce 2015
to bylo ještě o tisíc návštěvníků více. Vzhledem k tomu, že
se dílna objevila v minulosti

i v Toulavé kameře, navštěvují tuto atrakci i lidé z dalekého
okolí.
Expozice, která vznikla podle
návrhu a pod vedením scénografa Josefa Korába, vás zavede
do alchymistické dílny magistra
Edwarda Kelleyho. Zde zistíte, oč se velký alchymista, mág

a mystifikátor pokoušel a co
někdy s notnou dávkou štěstí
i uskutečnil. V jeho dílně můžete odhalit tajemství nejslavnějších triků, kterými ohromoval
i samotného císaře Rudolfa II.
V sedmi zastaveních vám poodkryje alchymistické kousky
a triky, které dovedly Kelleyho až k císařskému dvoru. Jde
o zážitkovou expozici, jednotlivé díly proto mohou ovládat
sami návštěvníci. Jako vzpo-

mínku si můžete vyrazit pamětní minci.
„Otevřeno je od května do
srpna každý všední den kromě
pondělí. A v září bude prohlídka
umožněna předem ohlášeným
skupinám,“ informoval tiskový
mluvčí mosteckého magistrátu
Petr Baraňák. Dospělí zaplatí
za prohlídku 20 Kč, děti mladší patnácti let, senioři a osoby
s průkazem ZTP pak 10 Kč. Rodinné vstupné činí 40 Kč. (sol)

Autobusy na plyn na Mostecku končí!
Čím je dopravní podnik nahradí?
MOSTECKO – Mostecký dopravní podnik se zbavuje starých autobusů. V uplynulých dnech poslal do „šrotu“ pět těchto dosluhujících
vozidel na LPG pohon. Ve vozovém parku jich zbývá vyměnit ještě
dalších čtrnáct.

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

a postupně vyřazovat stará vozidla na LPG. „I když naše nové
autobusy nyní splňují normu
EURO 6, je třeba intenzivně hledat další alternativy,“ upozornil
ředitel dopravního podniku. Jak
prozradil bez bližších podrob-

Naftu nahradil propanbutan
Zajištění čisté městské hromadné dopravy v Mostě a Litvínově věnuje vedení dopravního
podniku veliké úsilí. V určitém
období zejména díky činnosti

Staré autobusy na LPG nahrazuje dopravce každoročně novými, naftovými.

průmyslových podniků v regionu dosahovaly exhalace katastrofálních a lidskému zdraví trvale škodlivých hodnot. I proto
byla jako páteřní doprava mezi
Mostem a Litvínovem zrealizována tramvaj. V krátkém období
od konce roku 1946 do začátku
roku 1959 dokonce jezdil z Litvínova do chemických závodů
trolejbus.
Páteřní síť rychlodráhy postupně doplňovaly autobusové linky. Městská autobusová
doprava však byla v minulosti
jedním z významných zdrojů
znečištění ve městech. „Kvůli snížení znečištění ve městech
vznikla tehdy myšlenka přechodu
pohonu městských autobusů na
plynový pohon LPG produkující
minimální exhalace,“ řekl ředitel
Daniel Dunovský s tím, že první
prototyp autobusu poháněného plynem byl zprovozněn již
v roce 1991 a postupně byl na
pohon LPG převeden kompletní autobusový provoz v Litvínově a následně v Mostě.
(sol)

Územní plán: Občané poslali přes sto námitek
servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

Autobusy na propanbutanový
pohon zlikviduje dopravce do
několika let. Vzhledem k tomu,
že jediný výrobce těchto autobusů přestal tyto vozy vyrábět,
znamenalo to v Mostě a Litvínově pozvolný konec i tohoto pohonu. „Vozidla na LPG dosluhují
a je třeba myslet na budoucnost.
V minulých týdnech jsme vyřadili dalších pět vozidel na LPG,
nyní jich zbývá ještě čtrnáct, ale
i ty do roku 2020 doslouží,“ uvedl ředitel Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova Daniel
Dunovský. Dopravce postupně stará a dosluhující vozidla
nahrazuje novými. Začátkem
letošního roku tak nasadil do
provozu pět nových autobusů.
Ty jsou na naftový pohon, splňují však nejnovější normy. Příští rok by dopravce chtěl nahradit dalších pět nových autobusů

ností, 12. května 2017 v Litvínově bude jedna z možných alternativ představena veřejnosti.

800 136 018

MOST - Jaký je současný vývoj nového územního plánu a co mohou
v rámci změn ještě občané podniknout? Zeptali jsme se tiskového
mluvčího Magistrátu města Mostu Petra Baraňáka:
KOLIK připomínek od občanů přijal v rámci veřejného
projednání k novému územnímu magistrát ve stanovené lhůtě a čeho se nejčastěji týkaly?
„Magistrát města Mostu přijal ve stanovené lhůtě 25 připomínek od občanů a 131 námitek
od vlastníků pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení. Připomínky a námitky se nejčastěji týkaly vyřazení lokality Na
Sadech ze zastavitelných ploch,
stanovení maximální zastavěné plochy v území RZ – plocha

individuální rekreace – zahrádkářská osada, zařazení zastavitelných ploch pro bydlení ve
Vtelně, existence zastavitelných
ploch na Širokém vrchu, individuálních požadavků na zařazení pozemků do zastavitelných
ploch.“
Jakým ZPŮSOBEM budou
tyto připomínky vyhodnocovány a zapracovány?
„S ohledem na veřejné zájmy zpracuje pořizovatel návrh
rozhodnutí o námitkách a ná-

vrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy se doručí
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému
orgánu. Ty mají 30denní lhůtu
na to, aby uplatnily svá stanoviska. Záleží tedy také na tom,
zda proti návrhu vyhodnocení
námitek a připomínek nebude
mít připomínky dotčený orgán, který podle své příslušnosti hájí své zájmy. Pořizovatel a dotčený orgán musí dojít
ke shodě.
Námitky i připomínky občanů mohou ovlivnit navrhovaný
územní plán. V současné době
je to živý dokument, který se

v průběhu procesu bude jistě
měnit.“
Jaký bude DALŠÍ POSTUP
a práce s územním plánem?
„Pokud dojde na základě veřejného projednání k podstatné
úpravě územního plánu (bude
snaha vyhovět požadavkům
předkladatelů námitek a připomínek), a my předpokládáme,
že dojde, koná se v rozsahu
provedených úprav opakované
veřejné projednání. Výše uvedené aktivity mohu trvat několik
měsíců, proto předpokládáme,
že opakované veřejné projednání by se mohlo konat ke konci
tohoto roku.“
(sol)
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V Mostě pracuje nejlepší kriminalistický tým
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj zná nové „NEJ“ policisty a zaměstnance krajského ředitelství. Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se v těchto dnech uskutečnilo slavnostní vyhlášení Policisty roku Ústeckého kraje za rok 2016. Zabodovali i policisté
z Mostu.
Ocenění NEJ policisty a zaměstnance roku se uděluje každoročně policistům a zaměstnancům, kteří se v uplynulém
roce vyznamenali při plnění služebních povinností nebo jiným
způsobem přispěli k fungování

a prestiži policejního sboru.
„Jde o mimořádné činy vykonané
ve službě, ale i mimo ni, v civilu
a beze zbraně,“ uvedla k prestižní akci Jan Slámová z Krajského
ředitelství Policie Ústeckého
kraje.

V několika vyhlašovaných
kategoriích zabodovali i mostečtí muži zákona. Nejlepším
týmem roku, za objasnění série šesti loupežných přepadení,
ke kterým došlo v Ústeckém
a Středočeském kraji, byl totiž
vyhlášen společný tým kriminalistů Územního odboru Most
a Odboru obecné kriminality
krajského ředitelství. Klíčovým
momentem při odhalení pachatelů série loupeží bylo objasně-

Nejlepší kriminalistický tým 2016 v Ústeckém kraji je z Mostu.

ní případu přepadení seniorky
z Mostecka, ke kterému došlo
18. ledna 2016 kolem 18. hodiny. „Policisté poté na základě důkazního materiálu zjistili, že trojice má mít na svědomí dalších
pět loupeží. V těchto případech
byly terčem benzinové čerpací
stanice – dvě na Lounsku, dvě na
Kladensku a jedna na Mělnicku.
Při všech loupežích byli pachatelé
maskováni a měli s sebou zbraň,“
informovala policejní mluvčí.
Kvůli zajištění části důkazního materiálu nechali policisté
odčerpat septik u rodinného
domu na Kladensku. Důkazní
materiál, tedy věci, které pachatelé měli používat při loupežích, byl zajištěn. „Dva muži
byli v této souvislosti obviněni ze
spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu porušování domovní svobody a zároveň
s nimi si vyslechla obvinění ze
zvlášť závažného zločinu loupeže i jedna žena,“ dodala mluvčí
Jana Slámová a ještě dodala, že
přepadená seniorka z Mostecka
poslala policistům pohled a dopis se slovy díků a také mísu velikonočních kraslic.
(sol)

U Kopist se musí rozkopat silnice
MOSTECKO – V Kopistech, mezi Mostem a Litvínovem, částečně i na
silnici I/27 se začne s opravou starého a poruchového vodovodu.
Oprava, kterou provádí Severočeská vodárenská společnost, potrvá zhruba půl roku.
Stavební práce začnou v nejbližších dnech. Dokončeny by
měly být až koncem října letošního roku.
„V rámci této naší zahájené
investiční akce v mostecké části
Kopisty bude zrekonstruován poruchový úsek vodovodu v celkové
délce téměř 784 metrů,“ informoval generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti
Bronislav Špičák.

Rekonstrukce částečně zkomplikuje provoz na silnici z Mostu
do Litvínova. Vodovod se totiž
nachází v mostecké části Kopisty, a ačkoliv v jeho okolí není
obytná zástavba, jde o dopravně
značně exponovanou lokalitu,
kde prochází silnice I. třídy I/27,
silnice II. třídy (odbočka na
skládku CELIO) a tramvajová
trať Most – Litvínov. „Stavba povede zčásti v otevřeném výkopu,

a zčásti bezvýkopově, díky tomu
nedojde k omezení dopravní obslužnosti ani autobusových linek
ani na tramvajové trati,“ uvedl
tiskový mluvčí vodárenské společnosti Jiří Hladík.
Návrh dopravního řešení je
rozdělen do jednotlivých etap.
„Pro jednotlivé etapy jsou navržena taková opatření, aby byla
zachována maximální dopravní
obslužnost celé lokality. Opatření jsou navržena s částečným
omezením na silnici I. třídy a se
zachováním provozu v obou jízdních pruzích. Na silnici III. třídy
bude vždy zachován volný jízd-

ní pruh o minimální šířce 3,0 m
a řízení provozu bude kyvadlově
buď dopravním značením, nebo
světelnou signalizací,“ uvedl dále
Jiří Hladík.
Vodovod vedený převážně
v zelené ploše podél komunikace je tvořen ocelovým potrubím.
V provozu je už od roku 1960.
„Řad je ve špatném technickém
stavu, zkorodovaný a poruchový,
proto jsme rozhodli o jeho rekonstrukci. Kanalizace zde není,“
doplnil ještě mluvčí společnosti
a dodal: „Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném
stavbou.“
(sol)

Dotace na nové tramvaje nepřijdou
MOST – Dotace na nákup nových tramvají dopravní podnik zatím
neobdrží. Připravuje ale další projekt na tramvaje a žádat bude
z nové výzvy. Pokud investice klapne, mezi Mostem a Litvínovem by
měly jezdit tři nové tramvaje.
DOPRAVNÍ PODNIK pokračuje v obnově vozového
parku nejen u autobusů, ale
i u tramvají. V rámci obnovy tak
nedávno odprodal starou tram-

vaj č. 234, kterou vyřadil z provozu a která zamířila na východ
Evropy. V plánu měl dopravce
nakoupit poté dvě nové tramvaje typu Vario a jejich nákup fi-

nancovat z dotačních prostředků. Dotace z programu IROP na
pořízení nízkoemisních vozidel
ale nevyšla. „V červnu loňského
roku jsme podali žádost o dotaci
na nákup dvou kusů tramvají.
V rozpočtu na rok 2017 jsme
měli i alokovanou částku na jejich doplatek. I když podmínky
pro získání dotací jsme splnili,

Na kolejích mezi Mostem a Litvínovem by v blízké době mohly jezdit další tři nové tramvaje.

skončil náš projekt z důvodu
přetlaku žadatelů a nedostatku finančních prostředků v této
výzvě zatím v zásobníku projektů,“ informoval ředitel Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova Daniel Dunovský.
Dopravce ale šance na získání
investičních prostředků na nákup nových vozidel nevzdává
a připravuje projekt do nové
dotační výzvy. „Připravujeme
ještě druhou žádost, a to v rámci
sdružené investice ITI, na nákup
tří nových tramvají. Tu budeme
podávat někdy v červnu nebo
v červenci,“ informoval dále
ředitel dopravního podniku.
Ten také věří, že v této výzvě by
měla být společnost úspěšnější.
„Pokud splníme podmínky, měla
by být víceméně tato dotace jistá. Tramvaje, které bychom za
tyto dotační prostředky pořídili,
by byly delší, obdobně jako jsou
naše ASTRY. V plné výbavě,
s klimatizací, wi-fi připojením
atd., abychom cestujícím mohli
nabídnout moderní a bezpečnou
dopravu,“ uvedl dále Daniel
Dunovský. Nové tramvaje by
měly jezdit mezi Mostem a Litvínovem. V případě, že by i tato
dotace nevyšla, dopravní podnik by využil možnosti rekonstrukcí staršího typu tramvají.
„Pokud bychom neuspěli, máme
v plánu podniknout další rekonstrukci a přestavbu starší tramvaje T3 na Vario,“ dodal ještě
na vysvětlenou šéf dopravního
podniku.
(sol)

Dny vína zahájil primátor Jan Paparega(vlevo).

Opět zabodoval Lahofer
MOST - Tak jako v uplynulých
šesti letech, i tento rok se konaly již tradiční „DNY VÍNA“.
Akce probíhala od čtvrtka 27.
do pátku 28. dubna na mosteckém Benediktu. Představilo se
zde osmnáct vystavovatelů vín,
mezi nimiž byla možnost ochutnat lokální i zahraniční sýry,
sladké makronky z Litvínovské
cukrárny a také francouzské lahůdky Benedikt.
Pro příjemnou atmosféru
byla celá akce doprovázena
cimbálovou muzikou Jirkovák
a vše uváděl známý moderátor

Aleš Lehký. Jako vloni, i letos
se o vítězství postaralo vinařství Lahofer, které zde minulý
rok vyhrálo s vínem Rulandské šedé. Letos zabodovalo
s opravdu výborným Sauvignonem - výběr z hroznů,
ročník 2015. Akci, kterou slavnostně zahájil primátor Mostu Jan Paparega, si nenechalo
ujít přes osm set návštěvníků.
„Jsem rád, že tato akce se koná
právě u nás a že se stala již
tradicí. Přeji vám všem skvělý
vinařský zážitek,“ popřál všem
účastníkům primátor.
(ali)
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Kriminalita: Na Mostecku
padl historický rekord
MOSTECKO – Kriminalita na
Mostecku za uplynulý rok výrazně klesla. A to nejvíc v celé
ČR. Trestná činnost tak byla za
rok 2016 historicky nejnižší za
posledních deset let.
Celková kriminalita na území
okresu Most se během loňského
roku snížila o 829 skutků, což je
o 23,19 procent. „S tím souvisí
i pokles počtu skutků na 10 tisíc
obyvatel o 22,86 procent,“ uvedla policejní mluvčí mostecké
státní policie Ludmila Světláková. Meziroční pokles nápa-

31 skutků. Jde o největší pokles
násilné kriminality ze všech
policejních oddělení na Mostecku! Nárůst naopak zaznamenalo obvodní oddělení policie
v Mostě (o 8 skutků) a v Mostě
Zahradní (o 2 skutky). „Tento
fakt zřejmě souvisí s postupným
odlivem sociálně nepřizpůsobivých osob v důsledku devastace
bytového fondu do jiných lokalit,“ poznamenala k poklesu
u jednotlivých obvodních oddělení Ludmila Světláková.
Od roku 2007 do roku 2011
meziročně docházelo k poklesu jak intenzity kriminality, tak
i k poklesu podílu počtu stíhaných osob na 10 tisíc obyvatel.
V roce 2012 byl u obou sledovaných kritérií zaznamenán
nárůst následovaný skokovým
navýšením v roce 2013. Zatímco intenzita kriminality v roce
2014 poklesla o téměř 24 %,
index stíhaných osob se téměř
nezměnil.

Stíhaných méně, v ČR
ale Mostecko vede

Vedoucí územního odboru PČR
v Mostě Jiří Volprecht představil
příznivé statistiky zastupitelům.
du se projevil u všech hlavních
kategorií kriminality. Nejvíce
meziročně poklesla majetková
kriminalita, a to o 469 skutků,
relativně pak i hospodářská
o 140 skutků.
Na Mostecko připadaly více
než dvě třetiny trestných činů
a na Litvínovsko necelá jedna
třetina. „Pokud se týká změny
nápadu jednotlivých druhů kriminality, narostla na Mostecku
o 7 skutků násilná, na Litvínovsku o 29 skutků hospodářská
a mravnostní zde stagnovala.
U všech ostatních kategorií byl
v obou částech okresu zaznamenán pokles,“ doplnila dále Ludmila Světláková.

V Hamru ubylo násilí
Výrazným poklesem trestné
činnosti se mohou pochlubit
na teritoriu policejního obvodního oddělení v Hamru. V roce
2014 zde řešili 74 skutků, 52
v roce 2015 a v roce 2016 již jen

V roce 2015 také strmě poklesla kriminalita a podíl stíhaných osob na deset tisíc obyvatel. Sestupný trend pokračoval
i v roce 2016. „I přes výrazný
pokles intenzity kriminality však
její číslo zůstává vysoké a výrazně převyšuje republikový průměr
(cca 207). Podíl počtu stíhaných
osob pro ČR (cca 104) byl v roce
2016 v okrese Most rovněž výrazně překročen,“ doplnila k záporným číslům Ludmila Světláková.

Násilné skutky páchaly
větší škody
I v roce 2016 pokračoval trend
poměrně výrazného poklesu
celkové výše škody způsobené
kriminalitou. Ta meziročně poklesla o 96.176 tis. Kč, což představuje cca 46 procent. Pokles
se v absolutních číslech promítl
zejména v oblasti trestné činnosti hospodářské (-47.946 tis.
Kč) a majetkové (-44.421 tis.
Kč), což logicky koresponduje
i s výrazným poklesem nápadu
těchto druhů kriminality.
Pro loňský rok je také zaznamenán nárůst škody u násilné
trestné činnosti (1.778 tis. Kč),
kde relativní nárůst představuje cca 653,7 %. „Příčinou tohoto
stavu je však výjimečný případ
loupežného přepadení zlatnictví
v Litvínově se škodou přesahující 1.370 tis. Kč, kdy se pachatele
podařilo bezprostředně po činu
i s lupem zadržet,“ doplnila ještě
policejní mluvčí.
(sol)

zpravodajství

Plaváček „doplaval“ do Divadla rozmanitostí
MOST - Divadlo rozmanitostí uvedlo premiéru pohádky O Plaváčkovi v režii Jiřího Ondry. Lyrická loutková pohádka s nádechem velkého lehkého nadhledu potěší malé i velké diváky.
Pohádka O Plaváčkovi je
především příležitostí pro čtyři
herečky (včetně alternace), Jitku
Rakovou, Kamilu Rakovou a Terezu Karáskovou nebo Anne-Françoise Joseph. S hudební
i jevištní pomocí tří pánů - Pavla Zikmunda, Tomáše Alferiho
a Pavla Hendrycha rozžívají
loutkový příběh o nenápadném
a statečném chlapci. Právě ten
musí vynaložit spoustu odvahy
a prokázat své dobré srdce, aby
se vypořádal s nástrahami, které
mu přichystal osud, a především
zlý král, který odmítá přijmout
věštbu, v níž se Plaváček stane
jeho možným nástupcem.
Zpracování klasického příběhu o nesmrtelnosti dobra, které
poráží zlo, i přes jeho veškerou
snahu překazit všechny dob-

ré úmysly. Setkáme se se třemi
sudičkami, mrzutým, ale spravedlivým Dědem Vševědem,
synkem, kterého voda přinese

ke štěstí, zlým králem i krásnou
princeznou. Dobrodružný pohádkový kabaret pro malé i větší
diváky.
Těšit se můžete na spoustu
loutek, masek, rozličných atmosfér, osudové souboje živlů,
ale také na swingový orchestr

OSOBY A OBSAZENÍ:
Autor: Jiří Ondra podle
K. J. Erbena. Režie: Jiří Ondra. Scéna, loutky, kostýmy:
Jitka Nejedlá. Hudba: Tomáš Alferi.
Hrají: Sudička, Plaváček, více rolí – Tereza Karásková/ Anne – Francoise
Joseph. Sudička, královna,
více rolí – Jitka Raková. Sudička, princezna, více rolí –
Kamila Raková. Král, Děd
Vševěd, muzikant – Pavel
Zikmund. Muzikant (klavír,
harmonika) - Tomáš Alferi. Muzikant (bicí) – Pavel
Hendrych.

Odvážný Plaváček musí bojovat se spoustou nástrah.

s kouzelným ženským pěveckým triem Alferi’s Sisters.
Reprízu pohádky divadlo
uvede 26. 5. a 27. 5.

Fotbalová hřiště dostanou nové střídačky
MOST – Mostečtí sportovci, kteří trénují na fotbalovém hřišti v Čepirozích, dostali nové střídačky. Hráčské lavice nechala vybudovat
Sportovní hala Most, aby fotbalový areál dovybavila a zvýšila komfort pro hráče.
Čepirožský fotbalový stadion
využívají především přípravky
Mosteckého fotbalového klubu. Probíhají zde ale i krajské
přebory žákovských kategorií.
Stadion využívají na dvě stovky dětí a mládeže. Příležitostně
i dospělí.
Fotbalové hřiště dávalo město
postupně do pořádku a zušlechťovalo natolik, že se může nyní

okna, instalovat nové osvětlení
do tělocvičny, kde se v minulosti vybudovala i nová palubovka.
Objekt se také zateplí. „Tento areál je potřeba dodělat kompletně.
Předělávat se zde budou i rozvody
elektřiny, přijde sem nová časomíra apod. Sportovním areálům
věnujeme velkou pozornost a také
dostatek finančních prostředků.
Nestaráme se jen o údržbu jako

Na údržbu fotbalových trávníků má Sportovní hala špičkovou techniku.

Nové střídačky v Čepirozích si pochvaluje ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek.
pochlubit kompletním vybavením a mimo jiné také špičkově
udržovaným trávníkem. „Na
základě dobrých výsledků hospodaření roku 2016 se rozhodlo
o další investici pro tento fotbalový areál. Ten se tak dočkal po
několika letech nových střídaček,
které splňují nejnovější normy
a standardy,“ uvedl ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek.
Střídačky na fotbalovém hřišti
zcela chyběly.
Nové střídačky má v plánu
Sportovní hala vybudovat i na
fotbalovém hřišti v Albrechtické. Tady sice fotbalisté střídačky
mají, ty jsou ale v dezolátním
stavu. „Střídačky v Albrechtické
jsou v havarijním stavu. Dojde
k jejich výměně, aby splňovaly
současné normy. Instalovat by se
měly letos v červenci,“ prozradil
dále Petr Formánek. Současně
bude tento areál opravovat i město Most. Vyměnit by se zde měla

takovou, ale i o zázemí budov
a také o profesionální údržbu fotbalových trávníků,“ upozornil šéf
Sportovní haly Most.

O trávník se starají
specialisti
Sportovní hala Most zaměstnává profesionály, kteří zajišťují pravidelnou a kompletní
údržbu trávníků na sportovních hřištích. „Údržba trávníků
je důležitá nejen kvůli kvalitě
hry, ale i z důvodů bezpečnosti.
Dříve jsme na to nebyli vybaveni. Postupně jsme však našetřili
finanční prostředky a naše úsilí
je na trávnících vidět. Patří mezi
špičkové v širokém okolí,“ upozornil ředitel Petr Fornánek.
Sportovní hala zakoupila specializovanou techniku, která
zajišťuje na trávnících například
provzdušňování, vyčesávání, čištění, pískování apod. Kromě vře-

tenových sekaček se o trávníky
stará i speciální traktor pro údržbu přírodních i umělých trávníků. „Investovali jsme do technologie nejen pro přírodní trávníky,
ale máme i regenerační linku pro
trávníky umělé a letos již děláme
i údržbu trávníků na základních
školách v majetku města. Trávník
musí být v dobré kondici, aby vydržel hru a celou zátěž. Když bude
špatně založený, tak se rozpadne,
zahubí ho plísně a hřiště bude
záhy zničené,“ vysvětluje důležitost údržby ředitel Formánek.
Sportovní hala za poslední dva
roky investovala do strojů a zařízení určených pro profesionální
údržbu fotbalových hřišť zhruba tři miliony korun. „Patříme
mezi nejlépe vybavené společnosti
v rámci celého Ústeckého kraje.
O naše služby mají zájem i okolní
města a obce,“ pochlubil se ještě
Petr Formánek.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství
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Láska k rychlým
strojům

Operátor obsluhující tavicí pec.

Závod Nemak a Starcam z ptačí perspektivy.

Studenti největší katedry
slévárenství navštívili Nemak
MOST – Továrnu společnosti Nemak Czech Republic, která sídlí v Havrani u Mostu, si přijeli prohlédnout studenti z Technické univerzity
Brno. Osmadvacet studentů a jedna studentka katedry slévárenství
si spolu se svým profesorem prohlédli výrobní haly Nemaku a Starcamu (joint venture společností Daimler a Nemak Europe).
Než skupina studentů dostala
přidělené ochranné pomůcky,
aby mohla vyrazit do provozu,
absolvovala krátkou, ale zajímavou prezentaci o obou společnostech. Viděli jejich historii
a vývoj až po současnost. Od
manažerky společnosti Veroniky Říhové a specialistky náboru zaměstnanců Jindřišky
Vlasákové se dozvěděli, že v havraňské továrně se vyrábí hlavy válců motorů. V ostatních

sesterských závodech po celém
světě se vyrábí také další hliníkové komponenty jako např.
bloky motorů či strukturální
komponenty. „Zákazníkem závodu u Havraně je Jaguar LandRover a Volvo, zatímco společnost Starcam vyrábí zásadně pro
Mercedes. V Nemaku vyrábíme
více jak sedm set tisíc odlitků
ročně a do budoucna bychom
se chtěli dostat na milion kusů
ročně,“ informovala studenty

Jindřiška Vlasáková. Studenti
si mohli prohlédnout vše, co
s prací v Nemaku souvisí, včetně zázemí pro zaměstnance,
kterých zde v současné době
pracuje přes čtyři sta. „Vítáme
možnost prohlédnout si závod,
k jehož výrobě mají naši studenti
velmi blízko. Jsme největší katedra slévárenství v České republice.
Tito studenti se specializují na
slévárenství, proto je exkurze zajímá,“ řekl k návštěvě svých posluchačů docent Jaromír Roučka. „Byli jsme překvapeni, kolik
toho studenti o hliníku a jeho
zpracování vědí. O výrobu měli
velký zájem. Byli hodně zvídaví,
porovnávali, jak funguje teorie,

kterou se učí ve škole s praxí,“
zhodnotil průběh exkurze provázející instruktor.
Společnost Nemak je přístupná i mladším zájemcům o prohlídky jejich závodu. Je totiž
zapojena do projektu „Podpora technického vzdělávání,“ na
kterém spolupracuje s městem
Most. „Spolupráce se v tuto
chvíli rozšiřuje již na jedenáct
místních základních škol a čtyři
střední školy. Dětem i studentům
se u nás líbí. Každá věková skupina má samozřejmě svůj pohled
na výrobu a samozřejmě i své
otázky, které nás mnohdy dokáží i překvapit,“ dodala Veronika
Říhová.
(ina)

Studenty z Technické univerzity Brno zajímalo ve výrobních halách vše, co s jejich slévárenským oborem souvisí.

Inkluze na mosteckých školách
aneb Lepší KLIMA i v Mostě
Na území města Most probíhá v době od 1. 9. 2016 do 31.
8. 2019 projekt s názvem „Inkluze na mosteckých školách
aneb Lepší KLIMA i v Mostě“
s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_
007/0000206, který je podpořen v rámci OP VVV.
Hlavním cílem projektu je
mimo jiné podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání všech žáků bez
ohledu na jejich znevýhodnění
(zdravotní, intelektové, jazykové, sociální aj). Toto umožní zvýšit šanci na „úspěch pro
každé dítě“.
V
rámci
projektu
je
realizována celá řada komplexních aktivit směřujících k podpoře výše uvedeného hlavního
cíle, a to včetně personální
podpory škol v podobě pozic
školních asistentů, koordinátorů inkluze, sociálního pedagoga.
Na zapojených školách probíhají odpolední kroužky klíčových
kompetencí a gramotností,
v nízkoprahových zařízeních
pak doučovací kluby pro menší
skupinky, ale i jednotlivce. Dále
se realizuje individuální doučování v rodinách a v dětském do-

mově, azylovém domě, tematické workshopy pro rodiče žáků,
různé akce pro žáky typu „starší kamarád“. Pro pracovníky
škol jsou připraveny vzdělávací
programy práce s heterogenní
skupinou žáků, semináře, poradenství a metodické vedení,
supervizní podpora.
Realizátorem projektu je
Vzdělávací centrum Genesia,
z.s., a partnery projektu jsou
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Oblastní charita
Most - nízkoprahové zařízení
Sovička, pobočka Diakonie
Církve bratrské v Mostě - nízkoprahové zařízení Záplata, statutární město Most - Klub národnostních menšin a dále základní
školy zřízené statutárním městem Most:
1. ZŠ - Základní škola, Most,
Svážná 2342, p.o.,
3. ZŠ - Základní škola, Most,
U Stadionu 1028, p.o. ,
4. ZŠ - Základní škola, Most,
Václava Talicha 1855, p.o.,
7. ZŠ - Základní škola, Most,
Jakuba Arbesa 2454, p.o.,
8. ZŠ - Základní škola, Most,
Vítězslava Nezvala 2614,p.o. ,
10. ZŠ Základní škola, Most,

Z kroužku matematické gramotnosti ze ZŠ V. Nezvala v Mostě.
Zdeňka Štěpánka 2912, p.o.,
11. ZŠ - Základní škola, Most,
Obránců míru 2944, p.o.,
14. ZŠ - Základní škola, Most,
Rozmarýnová 1692, p.o.
Máte-li zájem zdarma využít
projektových aktivit pro podporu vašeho dítěte, informujte

se přímo na výše uvedených
základních školách nebo v doučovacích klubech v zařízeních:
Sovička (P. Jilemnického 2459),
Záplata (J. Kříže 3127- Liščí
Vrch) nebo Klub národnostních
menšin (Budovatelů bl. 98/99).
(PI)

Miloval dvě rychlá kola.
K motorce ho přivedl jeho
táta. Už ve čtrnácti letech
uměl ovládat silné stroje lépe
než většina dospělých chlapů.
Když se máma s tátou rozvedla a on odešel i se svou
motorkou, nějakou dobu nejezdil. Pak se mu ale
podařilo z peněz,
které si vydělal po
brigádách, koupit
starou
mašinu.
Veškerý volný čas
trávil v garáži, až
si ji vytunil přesně
podle svých představ a finančních
možností. Láska
k motorkám mu
už zůstala. Měl
sice maturitu, ale vysoká škola
ho nijak nelákala. Měl cit pro
stroje a šikovné ruce. Začal
pracovat v jedné automobilové dílně. Bylo mu jednadvacet,
když umřel jeho táta. Od rozvodu rodičů ho neviděl. Teď
po něm zdědil jeho mašinu,
dílnu a nějaké peníze. Rozhodl
se, že si ze své lásky udělá obživu. Tátovu motorku si nechal,
ale za zděděné peníze koupil
jinou. Tu upravil a za mnohem větší peníze prodal. Tak
to udělal ještě několikrát. Postupně se dobře zapsal do komunity motorkářů. Začal kupovat a upravovat stroje podle
konkrétní objednávky. Věděl,
že nikdy takhle nezbohatne.
Mohl ale v pohodě žít a dělat,
co měl rád. Ve volném čase
jezdil s partou motorkářů. Miloval, když kolem něj ubíhala
krajina a mohl nastavovat tvář
větru. Bylo mu třicet, když
potkal svou druhou lásku.
K motorkám přibyla rajcovní zrzka, kterou si nastěhoval
do bytu nad svou dílnou. Byl
šťastný chlap. Myslel si, že tak
už to bude pořád. Svět se mu
obrátil naruby, když se jednou
vracel v podvečer z projížďky.
Byl krásný jarní den a jeho to
lákalo na chvíli vypnout. Nejel
příliš rychle, užíval si pohodu. Když mu z vedlejší silnice
vjelo do cesty velké silné auto,
už nemohl nic dělat. Náraz ho
katapultoval přes kapotu auta.
Proletěl několik metrů. Ucítil
strašnou bolest v dolní části
těla a pak už nic. Probral se po
několika dnech v nemocnici.
Lékaři dělali zázraky, aby ho
udrželi při životě. Nakonec ho
zachránili. Co zachránit nedokázali, byly jeho nohy. Přišel
o obě. Navíc v pravé ruce po
úrazu páteře ztratil cit. Ležel
v pokoji a zíral do stropu. Nemyslel na nic jiného, než že si
už nikdy nesedne na motorku.
Jeho zrzka za ním přišla jen
jednou. Když pochopila, jak
na tom je, sbalila si své věci
a odstěhovala se. Řekla mu, že
je ještě příliš mladá a nespoutaná, aby chtěla žít vedle mrzáka. Bylo mu to jedno. Jediné, co ho dokázalo udržet při
životě, byla parta motorkářů,
se kterou dřív jezdil. Chlapi se
střídali, chodili za ním, nosili
mu fotky, vyprávěli o jízdách.
Byl stále jeden z nich. Patřil
k nim, i když už jezdit nebude. Trvalo několik měsíců, než
skončil se všemi rehabilitacemi a lékařskými procedurami.
Najednou byl doma, na vozíku
a sám. Nemohl dělat to, co
dřív, ruka mu nesloužila. Žil
z invalidního důchodu, celé
hodiny proseděl u okna a pozoroval silnici. Těšil se jen na
chvíle, kdy za ním přijeli jeho
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motorkáři. Postupně rozprodal věci, které měl. Až nakonec
prodal i motorku po tátovi.
Už neměl nic, co by ho těšilo.
Viník celé nehody byl mladý
kluk bohatého tatínka. Najal si
dobrého právníka a od soudu
odešel nevinný.
Nechápal, jak se to
mohlo stát. Bylo to
přeci všechno tak
jasné. Najednou
byla vina na jeho
straně. Jel příliš
rychle, řidič auta
neměl šanci včas
ho uvidět a zareagovat. Ten večer
seděl v tmavé dílně
a přemýšlel o svém
životě.
Dospěl
k závěru, že už nic
nemá cenu. Vzal si nůž a levou
rukou, ve které měl ještě cit, si
prořízl tepny na pravačce. Našli ho až druhý den bez známek života jeho kamarádi motorkáři. Drsní chlapi schovali
smutek za tvrdý výraz větrem
ošlehaných obličejů. Nikdo
z nich neřekl nic. Jen se dívali,
jak jejich kamaráda nakládají
do černého vozu. Dílnu koupil
z pozůstalosti mladý podnikatel. Plánoval ji přebudovat
na posilovnu. Dva týdny na
to lehla celá budova popelem.
Zrzka měla také smůlu. Vyhodili ji z práce. Později zjistila,
že si na ni zákazníci opakovaně stěžovali. Dvakrát po sobě
jí vykradli byt. Nakonec jí
v noci shořelo její malé nepojištěné auto. Najednou neměla
nic. Jen chuť na drogy, které jí
ochotně prodával kluk, který ji
i občas, když neměla na zaplacení, pásl. S pasákem ji jednou
seznámil motorkář, se kterým
se znala ještě z doby, kdy bydlela v malém bytě nad dílnou.
Motorkář často navštěvoval jejího tehdejšího přítele. Uplynulo několik měsíců od soudu
a nedělo se nic. Mladý řidič dál
jezdil svým silným a rychlým
autem bez ohledu na ostatní.
Byl si jistý, že se mu nic nemůže stát. Právník jeho otce byl
opravdu znalec svého oboru.
Posledních několik dnů si všiml, že za ním jezdí motorkáři.
Vždy alespoň dva, někdy i větší skupina. Rozčilovalo ho to.
Nepředjížděli ho, jen se tak za
ním táhli, motory jejich strojů
bublaly, přes obličeje měli ti
chlapi šátky. Tu noc šel z baru
pozdě. Měl upito, to mu ale
nebránilo sednout za volant.
Otevřel auto, chtěl nastoupit.
Najednou byli kolem něj. Vynořili se ze tmy. Chlapi v kožených bundách, přes obličej šátky. Ucítil ránu do hlavy. Pak už
nevěděl nic. Když se probral,
seděl za volantem svého auta.
Stálo někde na polní cestě.
Nevěděl, kde je. V autě nebyly
klíčky. Ruce měl stahovacími
páskami připoutané k volantu.
Otevřeným okýnkem někdo
něco nalíval na sedačky i na
něj. Ucítil zápach benzínu. Zahlédl záblesk plamínku sirky
a pak se kolem něj rozpoutalo ohnivé peklo. Čtyři chlapi
chvíli z bezpečné vzdálenosti
pozorovali hru ohně. Pak sedli
na motorky a odjeli. Po celou
dobu akce nesundali šátky
z obličejů a z rukou rukavice.
Zbytek jejich party se projížděl na druhé straně republiky.
Patnáct motorkářů bylo připraveno odpřisáhnout, že celá
parta byla spolu celý den. Kdo
už může s jistotou potvrdit,
jestli kolem projelo patnáct či
devatenáct motorek.
(pur)
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Martin Klika: Počet vyřešených
přestupků je slabota
LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé na svém posledním jednání tak
trochu plýtvali časem. Postupně si čtvrthodinové přestávky na jednání klubu braly všechny koaliční strany, až se doba, kdy se koalice
radila, protáhla téměř na hodinu.

Studentský majáles významně podpořila společnost Severní Energetická.

Tradiční studentský majáles
LITVÍNOV – Litvínovští gymnazisté připravili i letos v poslední
dubnový den tradiční studentský majáles. V zámeckém parku
se potkali lidé všech generací,
hlavně se ale bavili studenti.
„Majáles má už mnohaletou
tradici. Konal se už před rokem
1989. Studenti si celý program
připravili a zorganizovali sami.
Sehnali si dokonce sami i sponzory,“ chválí aktivitu studentů ředitel školy Jan Novák. Největším
sponzorem majálesu je Severní
energetická. „Jako studentka
jsem majáles organizovala. Jsem
ráda, že tradice dál přetrvává,“
říká mluvčí společnosti Gabriela
Sáričková Benešová. Společnost
na program majálesu přispěla
nejen finanční dotací, ale také
stánkem zelené energie, u kterého si mohli návštěvníci majálesu odpočinout na polštářích
a nabít mobilní telefon. Průvod
studentů a hudebníků Základní
umělecké školy Litvínov, která
je hlavním partnerem studentského majálesu, se vydal městem a skončil v parku u zámku

Valdštejnů. Tady se pak konal
hlavní program. „Připravovali
jsme program od března. Zorganizovali jsme referendum,
studenti sami rozhodli, kdo bude
hostem majálesu. Na přípravě
jsme se podíleli tři, aktivně ale
na programu a průběhu majálesu pracovalo dvacet studentů,“
prozradil hlavní organizátor
Tomáš Čapek. Na pódiu vystoupily sbory gymnazistů i ZUŠky.
Zlatým hřebem programu bylo
vystoupení Pavla Callty. (pur)

I

Tradice majálesu je doložena už
od dob rozmachu univerzit v 15.
století, a již tehdy se ustálil zvyk
tolerovat studentskou recesi,
a to i provokativní.Některými autory je původ slavnosti v českých zemích kladen až do prostředí středoškoláků v 18. století.V den školního
volna před filipojakubskou nocí (30.
dubna) se žáci vydávali pod školními prapory a se svým učitelem do
jarní přírody, kde zpěvem oslavovali
radost.

Máj je hlavně časem lásky a studentských majálesů.

Zámečnická společnost POSMAYSPOL s.r.o.
nabízí volné pozice pro skladníky
Nabízíme práci v prosperující společnosti v Mostě.
Zabýváme se především výrobou ocelových konstrukcí a komponentů do autosedaček.
Požadujeme
- zkušenosti s obsluhou manipulační techniky – VZV, aj.
- schopnost pracovat ve výškách
- velmi dobrá orientace ve skladových prostorách
- manuální zručnost
- dobré organizační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita
- odpovědnost za sklad
- znalost základní práce na PC
- odborné vyučení (s maturitou)
Náplň práce
- Příjem a výdej materiálu a zboží z nákladního prostředku pomocí
manipulační techniky
- kontrola počtu balení přijímané/vydávané zásilky oproti dodacím listům
- přesun materiálu a zboží do správného umístění ve skladu a evidence
záznamů o uskladnění
- příprava zboží a štítkování zboží pro expedici
- nakládka expedovaného zboží a kontrola dodacích listů
- obsluha a kontrola svěřené manipulační techniky
Nabízíme
- dlouhodobou pracovní perspektivu v prosperující společnosti
- dobré finanční ohodnocení a prémie dle odvedené práce
- příspěvky na stravování
- čištění a údržba pracovních oděvů
Milan Nemec tel.: 724 828 261 email: milan.nemec@posmayspol.cz

Nejprve si zastupitelé vyslechli zprávu o bezpečnostní
situaci od vedoucího územního
odboru Most Policie ČR Jiřího Volprechta. Ten sice přinesl
dobré zprávy o snižující se kriminalitě v okrese Most, pochvalu ale od litvínovských zastupitelů nesklidil. „V roce 2016
nápad registrované kriminality
dosáhl pod historické desetileté
minimum. Meziroční pokles nápadu se projevil u všech hlavních
kategorií kriminality. V absolutních číslech nejvíce poklesla
majetková o 469 skutků, relativně pak hospodářská o 30,17 %.
Z vyhodnocení dále vyplývá, že
nápad kriminality je v okrese
Most rozložen nerovnoměrně,
kdy na Mostecko připadají více
než dvě třetiny trestných činů
a na Litvínovsko necelá jedna,“
informoval Jiří Volprecht. Zastupitelé Policii ČR vytýkali, že
řeší málo přestupků ve veřejném
pořádku. „Z předložené zprávy
vyplývá, že řešíte průměrně 3,34
přestupku ve veřejném pořádku

denně na celý okres. Vzhledem
k tomu, co se děje v ulicích, je
to slabota,“ mínil Martin Klika
(ČSSD). Jiří Volprecht ale zastupitelům oponoval: „Máme progresivní nárůst přestupků proti
veřejnému pořádku. Počet přestupků je nejvyšší číslo v rámci

celého kraje několik let dozadu.“
Směrem k Policii ČR ale zazněla i pochvala. „Jste jedni z mála
v celé republice, kdo řeší zneužívání sociálních dávek. To zaslouží pochvalu,“ prohlásil Martin
Klika. Další zprávu týkající se
bezpečnosti vyslechli zastupitelé od velitele Městské policie
Litvínov Zdeňka Urbana. I směrem ke strážníkům zazněla kritika. „Měla by být priorita řešení
přestupků ve veřejném pořádku.

Přestávková debata Martina Kliky (vlevo), Milana Šťovíčka a Eriky Sedláčkové.

Městská policie se příliš zabývá
přestupky v dopravě, což není
dobře,“ kritizoval nejprve Daniel Volák (ODS). To ale Zdeněk
Urban vysvětlil: „Musíme reagovat na oznámení od občanů. Většina přestupků v dopravě je řešena právě kvůli oznámení. Máme
extrémní nárůst stížností od lidí
na dopravu. Strážníci z vlastní
iniciativy dopravní přestupky
nevyhledávají, ale soustředí se
právě na veřejný pořádek.“ Další
problém, který zastupitelé viděli
a ve zprávě o činnosti městské
policie se neobjevil, byli cizinci ubytovaní v centru města.
„Chování cizinců ubytovaných
v hotelovém domě vidím jako
problém, ve zprávě ale čtu, že
v ubytovnách strážníci žádný
problém neřeší,“ podivil se Martin Klika. I v tomto případě měl
ale velitel strážníků vysvětlení.
„Cizince v ubytovnách řešíme až
v letošním roce. Po počátečních
problémech se situace zklidnila.
V loňském roce po uzavírání některých domů v Janově jsme očekávali nárůst problémů v ubytovnách, kam se měli nájemníci
z vybydlených domů stěhovat. To
se ale nestalo,“ vysvětlil Zdeněk
Urban.
(pur)

Pokuty stavebním ﬁrmám padly pod stůl
LITVÍNOV – Vleklý spor o pokuty za nedodržení termínu dokončení
staveb se schyluje ke smíru. Firma ALLKON pokutu odmítla zaplatit
a město s ní šlo do soudního sporu. Pokutu za nedodržení termínu
stavební firma nyní zřejmě platit nebude.
Pokutu 3 800 tisíc korun
udělilo město společnosti ALLKON za nedodržení termínu
rekonstrukce ZŠ Šafaříkova.
Marně se firma bránila tím, že
za zdržení může špatný projekt
a pochybení města. Koalice
krátce po svém zvolení pokutu,
která by byla pro firmu likvidační, odsouhlasila. „Důkazní
situace zdaleka není pro město
dobrá. Město se na posunutí
termínu dokončení zakázky minimálně spolupodílelo. Pokud
bude soud pokračovat, je velké
riziko, že město prohraje a zaplatí firmě náklady za právní
služby včetně celého soudního

poplatku 187 tisíc korun. Jestliže
nyní město vezme žalobu zpět,
zaplatí pouze část soudního poplatku 37 tisíc korun. ALLKON,
byť své pochybení neuznává,
nebude vyžadovat úhradu nákladů za právníka,“ vysvětlil zastupitelům, jak si město
v tomto sporu stojí, právník Jan
Buchta. Do koalice se při projednávání tohoto bodu pustil
Thomas Sebastien Müller. „Koalice strašně bojovala za to, že
bude některé firmy trestat pokutami. Upozorňovali jsme na to,
že pokud půjde celá věc k soudu, skončí přesně takhle. Ptám
se nyní, kdo zaplatí náklady za

zbytečný soud? V zákonu o obcích se píše, že pokud si zastupitelé nejsou jistí, zda postupují
s péčí řádného hospodáře, mají
si nechat vypracovat odbornou
expertizu. Má koalice takovou
expertizu pro svůj postup?,“ dotazoval se zastupitel za ČSSD.
Tím ale nadzdvihl koalici ze
židlí. „Nemáme nic proti žádné
z pokutovaných firem. Jen jsme
nevěděli, zda město nepřijde
o dotaci, pokud pokutu neudělí,“ hájil rozhodnutí koalice
Roman Ziegler. „Nechtěli jsme
šikanovat firmy. Jen jsme z minulého volebního období zdědili
špatné smlouvy, které tak vysoké
pokuty ukládají,“ argumentovala také starostka města Kamila
Bláhová. Koalice, která se pro
udělení pokuty původně vyslovila, je ze dvou třetin složena

z členů bývalého vedení města,
z jehož dílny smlouvy pochází.
Problémem pokuty pro ALLKON také není výše pokuty
uvedená ve smlouvě, ale důvod,
proč byla pokutována. Město
se podle právního rozboru na
zdržení minimálně spolupodílelo. Firma vyhrála výběrové
řízení v roce 2013. K samotné
realizaci akce ale byla vyzvána
městem až rok poté, kdy už se
zakázkou nepočítala. Během
realizace zakázky se objevilo
několik pochybení v projektu,
která si vyžádala změny postupu a vícepráce. Stavbu zdrželi
hygienici, kteří nedovolili stavební práce během vyučování.
Další zdržení si vyžádalo hnízdění rorýsů a netopýrů. Nakonec i samotná pokuta byla nesprávně vypočítána.
(pur)

zpravodajství
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Osud Radničního sklípku byl na posledním zastupitelstvu důvodem k politickým rozepřím.

Radniční sklípek do dražby
LITVÍNOV – Neshody panovaly na jednání litvínovských zastupitelů při projednávání bodu o prodeji Radničního sklípku. Opozice se
nechtěla historické budovy zbavit. Koalice prosazovala prodej formou dražby. Prohlasovat se nedařilo ani jeden návrh. Patová situace vyústila dohodovacím řízením. Výsledkem je dražba Radničního
sklípku.
Na stůl dostali zastupitelé
nabídku na odkoupení od Jana
Hauptvogla, který za Radniční sklípek nabízel městu 2,5
miliónu korun. Historický objekt plánoval využít částečně
jako reprezentativní prostory
s komplexním zázemím a částečně jako prostor pro muzeum
a galerii. Se svou nabídkou ale
přišel až po vyhlášeném termínu. V řádném termínu nikdo
na záměr prodat Radniční sklípek nereagoval. Nabízená cena
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se ale zdála i tak zastupitelům
příliš nízká. „Radniční sklípek
by si mělo město nechat. Je to
historická budova, do které jsme
už investovali nemalé částky.
Měli bychom hledat využití, například pro kluby seniorů,“ vyzýval kolegy zastupitele Martin
Klika (ČSSD). Když prodat, tak
za mnohem vyšší cenu, prosazoval Thomas Sebastien Müller
(ČSSD). „Proč město nevyužije
služeb realitních agentur, které
dokážou objekt nabídnout mno-

hem lépe než město. Příkladem
je prodej budovy bývalé Komerční banky na náměstí Míru.
To se zdálo také nemožné a dnes
už má nového majitele a prodána byla za slušnou cenu. Nemusíme hledat kupce pouze mezi
místními,“ míní zastupitel.
Koalice se ale přikláněla spíše
k prodeji formou dražby.
„Dražba je transparentní způsob prodeje. Vyvolávací cena
bude stanovena ve výši odhadní
ceny za objekt. Nikdo pak nemůže zastupitelstvo nařknout,
že prodalo pod cenou,“ vysvětlila postoj KSČM místostarostka
Erika Sedláčková. „Pro město
bude dražba znamenat další
náklady na její organizaci, hodně administrativy a spoustu pe-

něz. Je to ale jediný transparentní způsob prodeje,“ přisadil si
i místostarosta Milan Šťovíček.
Ten také poděkoval Martinu
Klikovi za nápad s využitím
budovy, vysvětlil ale, proč to
není možné. „Do Radničního
sklípku by se už všechny aktivity
seniorů z jejich klubu nevešly.
Problém by také byl s bezbariérovým přístupem. V klubu seniorů jsou sice také schody, ale
široké, na kterých je možné seniorům s vozíčky s jejich zdoláním pomoci. Příliš úzké a strmé
schody v Radničním sklípku toto
neumožňují,“ vysvětlil Milan
Šťovíček. Na dražbě se zastupitelé nejprve neshodli, po dohodovacím řízení ji ale schválili.
(pur)

orušené paragrafy

Pokuty za rychlost

Vykradl bar

MOST – Policisté dopravního inspektorátu kontrolovali v rámci nedávné krajské
dopravní akce technický stav
vozidel. V Mostě, Litvínově, na
silnicích I. třídy, v Meziboří,
Janově, Lomu, Záluží, Horním
Jiřetíně, Obrnicích, Braňanech,
Havrani, Patokryjích, Skršíně
a dalších obcích v okresu Most
hlídky zkontrolovaly 37 vozidel
a odhalily 31 přestupků v dopravě. „Za 29 z nich uložili policisté pokuty ve výši 15 800 korun.
U 16 řidičů zjistili překročení stanovené rychlosti, tři osoby nebyly
připoutány, pokutu vyinkasoval
jeden chodec, v jednom případě nebyl použit zádržný systém
a policisté odhalili i pachatele
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a zadrželi
jednu osobu v pátrání. U všech
kontrolovaných automobilů byl
technický stav v pořádku,“ uvedla statistiku policejní mluvčí
Ludmila Světláková.

MOST – Mostečtí policisté
odhalili totožnost neznámého
muže, který měl v jednom mosteckém baru krást. „Muž uvnitř
provozovny využil nestřeženého
okamžiku, vstoupil do prostoru
pro zaměstnance a tam odcizil
volně odložené čokolády v hodnotě 400 korun. Obsluha herny
podezřelého následně zaznamenala a při útěku ho chtěla zadržet. Muž ženu udeřil do ruky
a utekl,“ popsala případ policejní mluvčí Ludmila Světláková.
Na základě výsledků šetření policejní komisař obvinil z přečinu
krádeže 26letého muže z Mostu
a stíhá ho na svobodě. Obviněný
už v minulosti kradl a byl za obdobný skutek odsouzen.

Čmajzli kola i vysavač
MOST – Neznámý pachatel
vnikl do obytného domu v ulici Maxe Švabinského. Dostal se
i do sklepních prostor a tam se
vloupal do jedné kóje, ze které
odcizil vysavač. Jiný zloděj překonal oplocení domu na Litvínovsku a našel cestu do kůlny,
ze které si z uložených věcí vybral jízdní kolo. Dvě jízdní kola
v hodnotě 30 tisíc korun zmizela z kolárny panelového domu
na sídlišti Výsluní. Lapka zdolal
uzamčené dveře a horská kola
odnesl.

Pro pár korun
MOST – Na nepoctivého zákazníka narazili pracovníci jedné mostecké prodejny. Muž si
tam měl mezi prodejními regály
uschovat do kapsy oděvu brusný kotouč v hodnotě 89 korun.
Poté prošel pokladnou, aniž by
za zboží zaplatil. Při odchodu
z prodejny byl zastaven pracovnicí ostrahy, kterou měl při tom,
když se snažil odejít z prodejny,
udeřit do obličeje, a poté ji strčil tak, že žena upadla na zem
a způsobila si zranění v obličeji. Poté i přes snahu dalšího
pracovníka o zadržení nasedl
do svého vozidla a odjel. Policisté vozidlo následně vypátrali
a zajistili i podezřelého muže.
Na základě šetření mu sdělili
podezření ze spáchání přečinu
krádeže.
(sol)

Litvínov koupil dům určený k demolici
LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé schválili odkup prázdného vybydleného domu od společnosti CPI s podmínkou, že bude město
dům do čtyř let demolovat. Za vybydlený dům zaplatí město 345
tisíc korun.
Šestivchodový dům plánuje
město zdemolovat s využitím
dotace na demolici prázdných
objektů. Stejně jako v letošním
roce ubytovnu U Bílého sloupu.
Od CPI dostalo město dvě
nabídky, vybrat si mohlo ale
pouze jediný dům. Ve hře byl
i dvouvchodový dům v Sadové

ulici, na který ale vázne zástavní
právo. Zastupitelé se shodli, že
demolovat vybydlené domy
v Janově za použití dotace je
žádoucí. Neshoda ale panovala
při rozhodování, které domy od
CPI odkoupit. „Měli bychom vyjednat u CPI odkup obou domů
a postupně je zdemolovat. Má

smysl zbavit se všech vybydlených objektů v sídlišti, ale pokud
jeden zůstane a druhý půjde
k zemi, není to dobře,“ vysvětlil své stanovisko Martin Klika
(ČSSD), který ale nakonec jako
celá ČSSD dal svůj hlas pro odkoupení alespoň jednoho domu.
Zastupitelský klub ODS se zdržel hlasování. „Nemáme přesné
informace. Není jasné, proč CPI
nenabízí odkoupení obou domů,
o které máme zájem. S majitelem
nemovitostí mělo město ještě jed-

nat,“ odůvodnil stanovisko ODS
Daniel Volák (ODS). Město se
nyní může přihlásit se svou žádostí o dotaci do druhého kola
dotačního programu. Šanci pak
bude mít ještě jednou ve třetím
kole. Dotační program na demolici prázdných domů prosadila
ČSSD. „Je to způsob, jak se mohou
města zbavit vybydlených domů,
které demotivují obyvatele sociálně vyloučených lokalit a jsou velkým bezpečnostním problémem,“
uvedl Martin Klika.
(pur)

hambaeros

17. 5. 2017
zpěv – kithiczka ( Marcela Nováková)
piano -Wasser (Pavla Vasserbauer)
cajon – Fabio ( Fabio Kora)

jazz, latino, šanson, groove…
Od 19:30 hod. v Café Baru Citadela

Vstupné 90,- Kč

Chytré hlavy znova
a úplně v novém!
 Program je určený pro
základní, střední a vysoké školy na Mostecku. Některé z nabídek může využít i veřejnost.
Vybírat z nabídky a přihlašovat
své projekty do Chytrých hlav
2017 mohou školy průběžně
na webových stránkách www.
chytrehlavy.cz. Nemusí ale čekat, jako v minulých ročnících,
na vyhodnocení žádosti téměř
rok. „Výběr projektů, které získají finanční podporu, bude průběžný a i ostatní nabídky jsou
omezené takzvaně do vyprodání
zásob, tedy do naplnění kapacity
či vyčerpání finančního limitu
jednotlivých kapitol,“ doplnila
Gabriela Sáričková Benešová.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím on-line registračních formulářů a žádostí. V e-shopu najdete také informace
o třech soutěžích, které letošní
ročník Chytrých hlav pro Sever
provází. Ve hře je powerbanka,

virtuální brýle a hoverboard.
Stačí jen prostřednictvím sociálních sítí pomoci s propagací
programu, vyjádřit svůj vztah
k technice a vymyslet originální
způsob, jak dostat chytré hlavy do povědomí svého okolí.
Chytré hlavy pro Sever v roce
2017 startují už po osmé. Za
dobu existence grantu rozdělila
Vršanská uhelná mezi školy 12

I

O dotaci na vznik či modernizaci
učeben se mohou školy ucházet
v originálním e-shopu, kde také
mohou získat další produkty
z nabídky Chytrých hlav. Vše je od 2.
května k dispozici až do konce října
nebo do „vyprodání zásob“.

milionů korun, podpořila 39
projektů, z nichž vzniklo více
než 30 nových učeben většinou na přírodovědné předměty.
(pur)

NOVÁ ŠANCE
WICHTERLE

BYL TAKÉ DÍTĚ,
NEŽ VYMYSLEL ČOČKY

CHYTREHLAVY.CZ

PRO CHYTRÉ HLAVY
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Krajští zastupitelé rozdělili přebytek
Kdo si polepší a o kolik?
ÚSTECkÝ KRAJ – Krajští zastupitelé rozdělili volné finanční prostředky z hospodaření kraje za rok 2016 ve výši 307 963 000 korun.
Fond rozvoje Ústeckého kraje posílili o 7 miliónů korun na 185 miliónů korun, Fond Ústeckého kraje o 18 miliónů korun na celkový
objem 44 miliónů korun.

Rodinné stříbro kraje
„Závod míru juniorů“
odstartoval
ÚSTECKÝ KRAJ - V Ústeckém
kraji se od čtvrtka 4. až 7. května
setkávají nejlepší juniorští cyklisté z celého světa, aby změřili
síly v mezinárodním etapovém
Závodě míru juniorů. Tradičním
prvním etapovým městem budou opět Litoměřice a během
náročných čtyř dnů budou mladí cyklisté bojovat o nejprestižnější žlutý trikot juniorského
světa cyklistiky.
Na jezdce čeká téměř čtyři
sta náročných kilometrů a boj
o cenné body do světového poháru. Letos bude na startu i domácí odchovanec Jan Kašpar
z Českých Kopist. „Jsem velmi
rád, že v porovnání s předchozím rokem nepřichází žádné
výrazné pořadatelské změny.
V uplynulých letech se nám podařilo vše zajistit a připravit
tak, že jen navazujeme na velmi
zdařilý koncept. Společně s Policií ČR jsme přichystali bezpečné,
ale přitom atraktivní trasy, které
oceňují nejen závodníci a jejich
realizační národní týmy, ale také
fanoušci a diváci. Hrdě mohu
ohlásit, že i na ten letošní rok
jsme připraveni a jezdce čekají
těžké čtyři dny, které tradičně
skončí dojezdem v Terezíně,“
oznámil spokojeně Svatopluk
Henke, ředitel Závodu míru juniorů.

Slavnostní zahájení letošního
ročníku se uskutečnilo na litoměřickém Mírovém náměstí. V pátek mladí jezdci musí zvládnout
tradičně hned dvě zkoušky. Nejprve je dopoledne naplánovaný
souboj s chronometrem v Třebenicích. Odpoledne přijde na řadu
„roudnická“ část.
V sobotu se junioři dostanou
přes hranice na německé území.
Start těžké kopcovité etapy bude
před teplickou radnicí. Sobotní
prověrka právem nese označení
„královská“. Během ní cyklisté

I

Tento cyklistický podnik patří již
čtyři desítky let k těm nejlepším
ve své kategorii. Proto ho zařadil
Ústecký kraj do svého Rodinného stříbra. „Nejen pro region je tento prestižní závod důležitý, sjíždí se
sem jezdci z celého světa,“ uvedl
hejtman Oldřich Bubeníček. Více
informací o závodu na webových
stránkách http://zmj.cz/cs.

budou muset dvakrát vystoupat
na Komáří vížku a naplánovány jsou také sprinterské prémie
v Duchcově a v Dubí. Cíl je v německém Altenbergu. Čtyřdenní
boj o žlutý trikot vyvrcholí v neděli v Terezíně. Na peloton čeká
už známý okruh u Ploskovic,
Maškovic a Třebušína.
(nov)

 Na spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem schválili
zastupitelé 6 miliónů korun,
přičemž jeden milión korun je
určen na personální audit.
 Krajské zdravotní na posílení investičních akcí určili
zastupitelé 100 miliónů korun.
Určeny jsou mimo jiné na investice do mostecké nemocnice.
 Na dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců schválili zastupitelé 23
miliónů korun, dalších 35 miliónů korun pro stejný účel přidělili odboru dopravy.
 O 3 milióny korun posílilo
zastupitelstvo Program obnovy
venkova, který je zaměřen na
pomoc malým obcím do dvou
tisíc obyvatel.
 Na cestovní ruch schválili zastupitelé 3 milióny korun,
mimo jiné i na Cestovatelský
deník Krušné hory léto.
 Odbor školství, mládeže
a sportu si z volných prostředků
za loňský rok ukrojil více než 33
miliónů korun. Na podporu regionálně významných sportů z toho
plyne 10 miliónů korun, 3,5 miliónů na dotační program Sport.

 Na 7,5 miliónu korun si
sáhl odbor kultury a památko-

tu všech sociálních pracovníků,
a to o jeden tisíc korun měsíčně.
Jedná se o 1 551 zaměstnanců
a finanční prostředky pokryjí
toto navýšení pro měsíce květen
až prosinec 2017.
 Na dotační program Podpora regionálního zdravotnic-

 Na investice do škol, například 4,5 miliónů korun na pořízení nových truhlářských strojů,
poputuje Střední odborné škole
Litvínov-Hamr.
 Více než 3 milióny korun
určili zastupitelé na zajištění
prohlídky těl zemřelých.

Krajská vláda mimo jiné rozdělovala peníze z přebytku hospodaření.
vé péče, z toho je 1,5 miliónu
korun určeno na nové podlahy
Oblastního muzea Most.
 Bezmála 17 miliónů korun
přidělili zastupitelé příspěvkovým organizacím sociálních služeb. Určeny jsou na zvýšení pla-

tví je určeno 20 miliónů korun.
Dotační program navazuje na
obdobný program z předchozích let a je určen na nákup základního vybavení na podporu
zvýšení komfortu pacientů na
území Ústeckého kraje.

 Na zřízení a provoz protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice jsou určeny 3
liliony korun.
 Správa a údržba silnic na
opravy komunikací II. a III. třídy
dostala 25 miliónů korun. (pur)

Sbírka pomohla
MEZIBOŘÍ - Letošní humanitární sbírka věcí a oblečení pro Diakonii
Broumov se opět těšila velkému zájmu Mezibořských i lidí přespolních. Vestibul kulturního zařízení se během tří dnů naplnil oblečením, botami, nádobím i drobnou elektronikou.
Vše, co lidé z Meziboří
a okolí nevyužívají, ale mohlo
by ještě prospět jiným lidem,
zamířilo v plném nákladním
vozidle do Broumova. „Humanitární sbírku pro Diakonii
Broumov pořádáme opakovaně už šestý rok. Lidé nám sami
volají a ptají se, kdy se bude
sbírka konat. Z diakonie máme
vždy zpětnou vazbu. Občanům
Meziboří, kterým není lhostejný osud lidí v nouzi a chtějí
pomáhat, diakonie vždy děkuje.

Největší podíl na konání sbírky
má každoročně Komise sociální
a zdravotní města Meziboří, jejíž členky ji organizují a od začátku až do konce,“ uvedla Jitka
Janatková z Městského úřadu
Meziboří. Od svého založení
v roce 1993 sdružuje Diakonie
Broumov laickou i odbornou
veřejnost k realizaci myšlenky
pomoci sociálně potřebným
lidem. Hlavní činností diakonie jsou právě takové sbírky,
jakou uspořádali v Meziboří.

Pomoc potřebným je v Meziboří tradicí.
Podobných sbírek se v celé
republice každoročně pořádá
dva tisíce. Sebrané věci se třídí přímo v třídírně Diakonie
Broumov. V současné době má

broumovská Diakonie 140 zaměstnanců, z toho 35 lidí těžce
umístitelných na trhu práce.
Denně zpracují 30 tun materiálu.
(pur)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany

reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

zpravodajství

Nejbezpečnější místo v kraji je Meziboří
MEZIBOŘÍ – Poslední jednání mezibořských zastupitelů se neslo
v poklidném duchu bez dlouhých diskuzí. Zastupitelé se shodli na
všech předkládaných návrzích. V prvním bodě si vyslechli zprávu
o bezpečnostní situaci v kraji, ze které Meziboří vychází jako nejbezpečnější místo k životu.
Zprávu o bezpečnostní situaci přednesli na posledním
jednání mezibořských zastupitelů zástupci Policie ČR. „Kriminalita v Meziboří meziročně
zůstává stejná, mění se pouze její
struktura. V loňském roce bylo
stejně jako v roce 2015 spácháno
65 trestných činů a 39 bylo objasněno. Zatímco v roce 2015 jsme
řešili nejvíce vloupání do sklepů,
v loňském roce to byly garáže.
Rapidní pokles jsme zaznamenali u přestupků, jejichž počet
klesl o 32 na 75. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti majetku,
občanskému soužití a dopravní
přestupky,“ informovala zastupitele vedoucí mezibořské policejní stanice Miluše Mojžíšová.
Ta také vyzdvihla velmi dobrou
spolupráci Policie ČR s městem
a Městskou policií Litvínov.
„Spolupráce s Městskou policií
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Litvínov je na dobré úrovni. Po-

máhá nám při práci také městský
kamerový systém. Bezpečnostní
situace v Meziboří je dlouhodobě stabilizovaná,“ uvedla Miluše
Mojžíšová. Za nejbezpečnější
město Ústeckého kraje označil
Meziboří vedoucí územního

odboru Most Policie ČR Jiří
Volprecht. „Celkově se bezpečnostní situace v kraji zlepšila.
Meziročně jsme zaznamenali
pokles kriminality o 23%, což je
nejvíce v celé republice,“ doplnil
Jiří Volprecht.
(pur)

Mezibořské slunce
MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní na svém posledním jednání schválili dotaci pro Domov
sociálních služeb Meziboří ve
výši deset tisíc korun na zahradní slavnost „MEZIBOŘSKÉ
SLUNCE”. Peníze jsou určeny
na zajištění a organizaci akce,
hudbu, doprovodný program,
nákup věcných cen pro vítězná
družstva, upomínkové předměty, materiál na akci a pozvánky.

Litvínovské Gymnázium T. G.
Masaryka dostalo pět tisíc korun na pořádání studentského
Majálesu gymnázia. Dotaci
čtyřicet tisíc korun nedostal
provozovatel dětské lyžařské
školičky. Ten chtěl peníze využít
na nákup sněžného děla. K zasněžování svahu pro dětskou lyžařskou školičku ale podle radních může využívat sněžná děla,
která zasněžují sjezdovku. (pur)

Pozemky jsou prodané
MEZIBOŘÍ - Zastupitelé
schválili prodej pozemků č.
331,332 a 333 a část parcely 225/240 Sdružení občanů
obytného domu čp. 168, 169,
170 a prodej bytového domu
čp. 189, 190 a 191 včetně stavebních parcel Spolku občanů
obytného domu čp. 189, 190
a 191. Ke zdárnému konci spěje rovněž výstavba rodinných
domů nad zahrádkářskou kolonií. V roce 2010 město po-

zemek prodalo společnosti
GKR DEVELOP, která ho měla
zasíťovat a postavit tu osm rodinných domů. To se ale dosud
nestalo. V současné době město
souhlasilo s prodejem pozemku
společnosti Folknářská a neuplatnilo předkupní právo. Nový
majitel se zavázal vybudovat
přístupovou cestu a inženýrské
sítě do konce roku 2018. V Meziboří by se tak mohly začít stavět nové rodinné domky. (pur)

Mezibořští zastupitelé i občané mají důvod k radosti. V jejich městě je z celého kraje nejbezpečněji.

Zastupitelé schválili žádosti o dotace
MEZIBOŘÍ - Zastupitelé se na svém zasedání zabývali schvalováním
podaných žádostí o dotace.
Schválili finanční dotaci pro
Sportovní fotbalový klub Meziboří ve výši 100 tisíc korun.
SFK Meziboří už v rozpočtu
pro letošní rok měl schválenou
investiční dotaci 550 tisíc korun
na rekonstrukci stávajícího drenážního potrubí na fotbalovém

stadionu. Nejnižší nabídka na
nový drenážní systém je ale ještě
o sto tisíc korun dražší, než byla
původní dotace. Proto se zastupitelstvo shodlo dotaci navýšit.
Bezmála 900 tisíc korun ušetří
město na klimatizaci pro budovy
městského úřadu oproti v roz-

počtu schválené částce. Ušetřené
peníze město využije na změnu
vytápění objektu v areálu sjezdovky z uhlí na ekologické palivo. Za dvě stě tisíc korun pak
město nechá zpracovat projekt
Regenerace sídlišť, který je nutný v případě žádostí o dotaci
z programu Podpora bydlení na
příklad na rekonstrukce komunikací, renovace zeleně a další

projekty. Zastupitelé byli také
informováni o tom, že se Ministerstvo životního prostředí
rozhodlo v rámci programu boje
proti suchu financovat projekt
Umělá infiltrace v Meziboří. Pilotní projekt měl být původně
realizován na šesti místech. Nakonec se ministerstvo rozhodlo
zařadit do projektu pouze Meziboří.
(pur)

Novinka na mosteckém autodromu: Minibikové
týmy mohou na okruhu testovat techniku
MOST - Mostecký autodrom nabízí další novinku. Na dvoukilometrovém malém okruhu s asfaltovým povrchem v areálu polygonu
mohou otestovat techniku minibikové týmy. Premiérovým termínem celodenního testování je pondělí 8. května. Zájemci se mohou
přihlásit na tel. čísle 702 143 084 nebo e-mailové adrese rakova@
autodrom-most.cz.
„Další termíny testovacích
dnů vypíšeme a postupně zveřejníme na našich webových a facebookových stránkách,“ upřesnila
eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.
Okruh bude týmům k dispozici od 9 do 17 hodin, takže se
bez problémů všechny vystřídají. Polední přestávka je stanovena od 13 do 14 hodin. Za
celodenní testování jednoho
motocyklu týmy jednorázově
zaplatí 500 korun, a to včetně
DPH. Po příjezdu se přihlásí
na recepci ve správní budově

polygonu, kde vyřídí veškerou
nutnou administrativu. V učebně pak jezdce čeká rozprava.
„Účastníci mohou dorazit i později, v takovém případě je proškolíme individuálně,“ upřesnila
Veronika Raková.
Při testování si lze pronajmout i další doplňkové služby,
například časomíru, onboard
kameru, catering, učebnu, prezentační prostory či hostesky.
Areál je vybaven Wi Fi připojením zdarma a zázemím s restaurací a toaletami.
V ostrém tempu se jezdci
na minibicích představí fa-

nouškům na homologovaném
malém okruhu na polygonu
koncem července. Republikový šampionát motocyklových
talentů na maloobjemových
speciálech si diváci mohou
vychutnat o víkendu 21. až 23.
července. Body do evropského šampionátu si mladí jezdci
rozdělí na stejném oválu o týden později, tedy o víkendu
28. až 30. července. Na své si
ale přijdou i milovníci závodních automobilů. Poslední
červencový víkend bude totiž
patřit na velkém závodním
okruhu autodromu seriálu
DMV Gran Turismo Touring
Car Cup pro cestovní vozy
i GT speciály.
Testovaní jezdců a techniky na polygonu na okruhu se
střídavým asfaltovým a šotolinovým povrchem v délce 1,8

kilometru si už vyzkoušely také
rallyové týmy. O premiérový
termín 11. března byl velký zájem, dorazily posádky ve dvaceti soutěžních speciálech. Další
termín autodrom vypsal na neděli 21. května, týmy se mohou
přihlásit na tel. čísle 702 143 247
nebo e-mailové adrese krafek@
autodrom-most.cz.
„Je to velká šance otestovat
auto před The Most RALLY #2,
která se jede jako součást republikové RI Okna Rallysprint série
v areálu mosteckého autodromu
a po okolních silnicích v oblasti
Krušných hor v sobotu 3. června.
Přihlásit se k testování mohou
jak piloti s rallyovými vozy, tak
s autocross a rallycross cestovními speciály,“ doplnil obchodní
manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub
Krafek.
(nov)

Pochvala za odpady
MEZIBOŘÍ – Mezibořští zastupitelé na svém jednání projednali a schválili Plán odpadového
hospodářství města Meziboří na
roky 2017 až 2021. Jeho zpracování se řídí obecně závaznou
vyhláškou Ústeckého kraje.
„Plán odpadového hospodářství

byl velmi pečlivě zpracován, za
což město sklidilo také pochvalu
od Ústeckého kraje,“ uvedl starosta města Petr Červenka a pochvalu tlumočil vedoucí odboru
výstavby, majetku a životního
prostředí Gabriele Soukupové.
(pur)

Ilustrační foto.

Co vám, občané, libo?

Chcete si otestovat svůj minibike? Nově máte nyní příležitost na mosteckém autodromu.

MEZIBOŘÍ - Město Meziboří
připravilo pro své občany dotazník, kterým zjišťuje jejich
představy o budoucím využití
některých prostranství ve městě. Dotazník mohou občané
vyplnit buď elektronicky, nebo
ho získat v papírové podobě
na těchto místech: vstupní hala
MěÚ Meziboří, Sportovní hala

Meziboří, Městská knihovna
Meziboří, Klub důchodců Meziboří, čekárna ordinace MUDr.
Poláka, cukrárna na náměstí vedle MěÚ Meziboří. Bližší informace zájemci mohou získat na
webových stránkách města Meziboří. Získané výsledky budou
občanům představeny v měsíci
červnu.
(pur)
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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

TJ Baník Most, z.s.
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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

CHILLIMAN
V MOSTĚ!

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

5. 5. 10:00 - 18:00
Jedinečné představení gastronomického fenoménu chilli.
komentovaná příprava jídel / ochutnávky pálivých dobrot s chilli

SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ PÁLIVÉHO JÍDLA

/occentralmost

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

centralmost

www.centralmost.cz

sport

Hokejbalisté Kovodemontu
nakonec extraligu udrželi
MOST – Důležité body se podařilo týmu HBC Kovodemont
Most nasbírat v závěru soutěže. Sezona se mu nepovedla.
V nepříjemném play out uhájili
mostečtí hokejbalisté, tradiční
účastník nejvyšší soutěže, extraligovou příslušnost.
Po nevydařené sezoně Most
do bojů o záchranu posílil, pomohli zkušení tahouni, a v závěru soutěže nasbíral důležité
body. Do baráže o extraligu musel nakonec Rakovník.
Kovodemont už v závěru základní části začal získávat důležité body. V přímém souboji porazil Rakovník, poté sebral body

N
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také prvnímu a druhému celku
tabulky. To už mostecký tým
posílily některé výrazné tváře,
které byly oporami v minulých
úspěšných sezonách.
Pomoci se záchranou přišel opět také žatecký Slavomír
Švancar, mistr světa a mnohonásobný reprezentant a nejlepší „bodovač“ extraligy, který
i v šestačtyřiceti letech patřil ke
klíčovým hráčům. A opět rozhodoval zápasy. V play out poté
Most nasbíral další body a vybojoval záchranu. Spolu s ním
jsou v klidu také Sudoměřice.
Naopak poslední Rakovník
musí do baráže.
(jak)

apsali jste nám

3. ročník Turnaje MSSS
v Mostě v kuželkách
V úterý 25. dubna 2017 se
v Penzionu pro seniory, ul. Ke
Koupališti uskutečnil 3. ročník Turnaje MSSS v Mostě – p.
o. v kuželkách. Každé zařízení
reprezentovalo tříčlenné družstvo. Hrálo se pět kol po dvou
pokusech na speciální kuželkové dráze, kterou pro naše seniory svépomocí vyrobili naši
údržbáři. Tato dráha umožňuje
hrát kuželky i seniorům s pohybovým handicapem.
Nálada během turnaje byla
výborná, senioři se navzájem
povzbuzovali a fandili si. Zahájení turnaje se ujala náměstkyně
primátora Ing. Markéta Stará,
ředitel organizace Ing. Martin
Strakoš a vedoucí zařízení Bc.
Veronika Jakubcová. Seniory
přišli povzbudit i obyvatelé penzionu.
Senioři si dopoledne plné
soutěžení užili a jistě se těší na
další akce, které pro ně připra-

ví Městská správa sociálních
služeb v Mostě – příspěvková
organizace.
Pořadí družstev
1. místo – DpS Barvířská
2. místo – PpS Ke Koupališti
3. místo – PpS Komořanská
4. místo – PpS Albrechtická
5. místo – DpS A.Dvořáka
6. místo – DpS Jiřího Wolkera
Nejlepší hráč turnaje
Ing. Miroslav Žitný, DpS Barvířská
Čulibrk
Anna Zvonařová, DpS Antonína Dvořáka
Absolutní vítěz turnaje a držitel putovního poháru pro rok
2017 družstvo DpS Barvířská ve
složení Věra Deylová, Ing. Miroslav Žitný, Josef Tóth
Helena Houšková, kulturně
výchovná pracovnice
Bc. Veronika Jakubcová, vedoucí Penzionů pro seniory, ul.
Albrechtická a ul. Ke Koupališti

Jiřetínu pomáhá
bývalý reprezentant
Někdejší hráč Sparty Praha a reprezentant Jan Šimák
bude v nadcházejících mistrovských zápasech pomáhat týmu Sokola Horní
Jiřetín v krajském přeboru.
Už nastoupil proti Žatci, kdy
Jiřetín těsně prohrál. Další
novou tváří Sokola je kouč
Pavel Chaloupka.

Jaroslav Janus

Filip Pavlík

Tomáš Pavelka

Hübl zůstává, odchází
Janus a přichází Kantor
LITVÍNOV – Extraligový HC Verva Litvínov pokračuje v tvorbě hráčského kádru na novou sezonu. Klub doplňuje brankářský post. Dolaďují se poslední detaily ohledně příchodu gólmana Pavla Kantora
z Vítkovic, který by měl přijít do dvojice k Michaelu Petráskovi místo
Jaroslava Januse.
„Brankář Jaro Janus od nás
dostal nabídku, kterou nepřijal s tím, že nyní upřednostňuje zahraniční angažmá, na
které čeká,“ prozradil generální manažer klubu Robert
Kysela s tím, že klub se dohodl na dalším působení se
středním útočníkem Viktorem Hüblem. „Dohodli jsme
se na nové dvouleté smlouvě,
brzy by ji měl podepsat,“ řekl
Kysela.
Po odchodu Pavelky a Pavlíka chce klub získat dva zkušené
obránce, jednání probíhají.

„Rádi bychom také ještě posílili i útok, ale myslím, že své by si
v něm letos měl odehrát Richard
Nejezchleb, který přišel jako posila loni, ale pak bohužel větší
část sezony promarodil. A vrací
se také nadějný útočník Helt ze
zámoří, draftovaný St. Louis.
Předpokládám, že větší prostor
by mohli dostat naši odchovanci
Jurčík, Válek a další. Naší dlouhodobou filozofií je, že chceme
na takových hráčích stavět,“ doplnil manažer.
Kysela také okomentoval
odchod Pavelky s Pavlíkem.

„Tomáš Pavelka rovněž čeká na
zahraniční angažmá, anebo chce
blíže k Ostravě. O Pavlíka jsme
dál stáli, ale dal přednost Hradci, chce zkusit nové prostředí, roli
hraje i Liga mistrů a Spengler
Cup. Oba obránci tady odehráli
několik úspěšných let, za což je
na místě jim poděkovat.“
A reprezentant Robin Hanzl? S ním má vedení klubu
předběžnou dohodu o podpisu
smlouvy s tím, že pokud dostane zajímavou nabídku do zahraničí, umožní mu odejít. Odehrál
v Litvínově šest výborných sezon, odvedl pro klub spoustu
dobré práce. „Kdyby odešel,
věřím, že se k nám po čase zase
vrátí,“ uzavřel generální manažer HC Verva Litvínov Robert
Kysela.
(jak)

Černí andělé přivezli semiﬁnálové vítězství
z Olomouce, v sobotu je čeká odveta
OLOMOUC - Úvod semifinálové série vyšel daleko lépe Černým
andělům z Mostu, kteří si tak z Olomouce přivezli cenné vítězství.
Hráčkám Olomouce se ani po vyrovnaném výkonu v prvním poločase nepodařilo vyzrát na mostecké házenkářky a nakonec jim podlehly 28:20, po poločase 9:11.
„Výsledek to možná nenaznačuje, ale jednalo se o poměrně
vyrovnané utkání. Soupeř s námi
v prvním poločase dokázal držet
krok. Nedařilo se nám dostat
se do hry, znovu jsme měli pomalejší vstup do zápasu. Až ve
druhé polovině utkání se nám
podařilo soupeři odskočit, velký
podíl na tom mělo taktické zlepšení v obraně. Vynikající výkon

podala brankářka Dominika
Müllnerová, která nás podržela
ve všech důležitých momentech,
kdy se nám nedařilo a na její
výkon ve druhé půli navázala
i druhá brankářka Eva Bezpalcová,“ komentoval výsledek trenér
mosteckých házenkářek Peter
Dávid.
Celkově ale byl trenér s výkonem svého týmu spokojen,

protože jak přiznal, Olomouc
v poslední době podává skvělé
výkony a Most proto cestoval
na Moravu s oprávněným respektem. „Teď se budeme snažit
udělat všechno pro to, abychom
v Mostě semifinálovou sérii
ukončili už po sobotním zápase.
Tentokrát chceme naplno nastoupit už od úvodních minut
a držet otěže utkání pevně v rukou. Jsme rádi, že hrajeme doma,
kde nás jistě podpoří i naši skvělí
fanoušci,“ doplnil trenér Dávid.
Druhé semifinálové utkání je na
programu v sobotu 6. května od
18.00 hodin.
(jak)

Hospoda ULITA se stala specialistou na vedoucí týmy
MOST - Po minulé neděli, kdy mohli diváci na hřišti 11. ZŠ v Mostě sledovat všehovšudy tři zápasy pátého kola DRFG Mostecké ligy
malé kopané, hrálo se tuto neděli šesté, kompletní, kolo a fanouškům tak bylo servírováno hned pět utkání.
V prvním z nich se postavili
hráči proOFFICE proti, v letošní sezoně ne zrovna přesvědčivým, ovšem stále úřadujícím
mistrům, Gamblers Most. Ani
tentokrát Gambleři nezářili, ale
na mužstvo proOFFICE přeci
jen jejich sestava bez jediného
hráče na střídání stačila. Gamblers brali tři body za výhru
6:3.
Jako specialisté na vedoucí
týmy se ukazují hráči Hospody
ULITA. Zatímco minulý týden
sesadili z prvního místa v té
době vedoucí Jablíčka Chomutov, dokázali tuto neděli prozměnu ten samý tým na první
pozici zase vrátit, když porazili
aktuálně vedoucí mužstvo FC
Katalánci SWAG přesvědčivě
7:1.
Ve třetím zápase dne se
Jablíčkům Chomutov postavili hráči Kosmosu. Ti s ohle-

dem na postavení obou týmů
logicky nastupovali k zápasu
v pozici velkých outsiderů. Ale

s tímto předpokladem se dokázali zejména v prvním poločase heroicky popasovat a v půli
na pomyslném ukazateli skóre
svítilo velmi překvapivě pouze
jednogólové vedení Jablíček 3:2.
I přes tento dílčí výjimečný počin Kosmosu pro sebe nakonec

utkání získala Jablíčka přesvědčivě 9:3.
Následoval dominantní výkon týmu Atlético Most proti
Inseminátors FC, který skončil
výhrou 6:0. Inseminátors ve více
než konkurenceschopné sestavě
nedokázali brankáře Atlética,

Václava Šlégra, ani jednou propálit a ten si tak jasně připsal
titul gólmana kola.
Kolo uzavřela výhra GMS
Most nad FC Levels v poměru
7:3 po poločase 2:0.
V čele ligové tabulky jsou po
šestém kole dva týmy s aktuálně
nejlepší formou, a to Jablíčka
Chomutov a Atlético Most, oba
s patnácti body. Ty na třetím
místě následují a dva body ztrácející FC Katalánci SWAG.
V čele kanadského bodování
je s dominantním náskokem devíti bodů David Haviar (14+9)
z Jablíček Chomutov. Haviar je
zároveň aktuálně nejlepším střelcem (14 zásahů) soutěže před
desetigólovým Petrem Bohatou
z GMS Most. Těm, kdo góly spoluhráčům připravují, vévodí Matěj Koudelka s deseti asistencemi.
Trojici nejlepších brankářů ligy
i nadále tvoří gólmani týmů Atlético Most (Václav Šlégr – průměr 1,83 obdrženého gólu na zápas), Jablíčka Chomutov (Michal
Plochý – 2,00) a Gamblers Most
(Ondřej Bíro – 3,17). (jan, jak)

Odveta semiﬁnále se
hraje v sobotu
Mostecká sportovní hala
bude v sobotu 6. května dějištěm odvetného střetnutí
semifinále play off interligy házenkářek, v němž se
utkají domácí Černí andělé
s týmem Olomouce. Utkání
začíná v 18.00 hodin.

Dobiášová je
v žebříčku juniorů
devatenáctá
Veronika Dobiášová ze
Super Stars Most je devatenáctou hráčkou světového
juniorského žebříčku. K výraznému posunu jí pomohly
poslední výsledky, zejména
potom bronzová příčka při
III. Peru International Series.
Dobiášová se v sezóně 2017
zaměřuje hlavně na výsledky
na mezinárodním poli, české
soutěže jsou součástí tréninkového procesu.

V neděli opět na
malou kopanou
V neděli 7. května bude
sportovní areál 11. ZŠ opět
zasvěcen malému fotbalu,
a to v rámci sedmého kola
DRFG Mostecké ligy. Jednoznačným tahákem kola by
mělo být střetnutí prvních
Jablíček Chomutov a třetích
FC Katalánců SWAG, které
se hraje od 14.00 hodin.

Opět bude
badmintonová
akademie
Badmintonová akademie,
již tradiční prázdninová akce
klubu Super Stars Most, se
uskuteční také letos. Její termín klub zveřejnil na svém
webu. Akce se uskuteční ve
dnech 13. – 20. srpna v Mostě, pod názvem Victor International Super Stars Camp.

Přípravka MFK U7
přivezla zlato
Mladí fotbalisté Mosteckého fotbalového klubu startovali na turnaji v Ostrově nad
Ohří, kde se jim nakonec podařilo zvítězit. Tým klopýtl
pouze v jediném případě. Ve
finále pak porazil Karlovy
Vary. Turnaje se zúčastnilo
osm týmů.

Satelit přípravek
pouze s třemi
účastníky
K satelitnímu turnaji přípravky ročníku 2006 v Litvínově se sjely pouze tři týmy,
když Ústí nad Labem nedorazilo. Domácí hráči FŠ Litvínov sehráli výborný zápas
proti Teplicím a také proti
Děčínu. Byli hodně aktivní a pokaždé rovnocenným
soupeřem.
(jak)
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Zámek Jezeří je pro
návštěvníky otevřen každý
den, kromě pondělků.
Otevírací doba od 10
do 18 hodin - poslední
prohlídka v 17 hodin.

Kastelánka Hana Krejčová
ukazuje na mapě, kde se
nachází Jezeří.
Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,

Zámecká kaple

„Máme na zámku i jeden
z okruhů bez průvodce. Když
nechtějí návštěvníci čekat na
další prohlídku, nebo přijdou
později, mohou si některé
prostory zámku prohlédnout
sami a samozřejmě se podívat
i na naše strašidla,“ říká kastelánka Hana Krejčová. Na
zámku Jezeří se letos mohou
návštěvníci těšit na řadu ať
již tradičních akcí, tak také
novinek.
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Život na zámku aneb
Procházka minulostí
Albrechtický dub vydržel 800 až 1200 let.
Těžbu už ale nepřežil.

MOSTECKO – Státní zámek Jezeří chystá pro návštěvníky ještě letos
velké a hodně zajímavé překvapení. Budou jím Pohledy do krajiny –
výhled na okolní krajinu ze druhého patra zámeckých prostor, které
dosud byly veřejnosti zpřístupněny jen příležitostně.
Pohledy do krajiny jsou hlavním tématem a „tahákem“ roku
na Jezeří. „Věřím, že to pro lidi
bude hodně zajímavé, protože
jezdí na Jezeří i kvůli tomu, aby
se odtud mohli dívat dál do krajiny. Výhledy ze druhého patra
zámeckých prostor, které dosud
nebyly veřejnosti zpřístupněny
v rámci prohlídkového okruhu,
ale jen příležitostně, jsem měla
v hlavě už od loňského roku.
Pohled je to jedinečný,“ láká na
novinku kastelánka zámku Jezeří Hana Krejčová. Lidem se tak
naskytne pohled na celý horizont krajiny nad vyhloubenou
jámou v plném rozsahu. V kaž-

dém ze zámeckých pokojů pak
návštěvníci najdou také mate-

riály, jak vypadaly jednotlivé,
dnes již zaniklé obce. „Posbírala
jsem velmi mnoho materiálů, jak
vypadala dřívější krajina. Bude
to pro návštěvníky zajímavá
konfrontace… Každá místnost
bude věnována jedné obci – Dří-

Lovecký salon.

Šatna kněžny.

Na Jezeří jsou nyní k vidění
i dobové kostýmy, které zde
vystavuje Střední škola obchodu a služeb Teplice. „Nabídka teplické školy nás potěšila, protože se sem tato výstava
velmi hodí. Kostýmy prezentují
jednotlivá období od středověku, přes gotiku, baroko, klasicismus atd. Je to pěkné zpestření
a oživení zámeckých prostor.
Kostýmy tu budou k vidění po
celou sezonu,“ láká na novinku
kastelánka Hana Krejčová.

Netradiční kostýmované
prohlídky zámku.
Jezeří je plné dobrodružství, lásek i tajemství.
A o těch vám budou vyprávět rytíři, knížata, prostořeké služebnictvo i legendární
historické osobnosti, které
zámek hostil. Čekají vás nejen slavní majitelé zámku, ale
i J. W. Goethe, L. v. Beetthoven a mistr Edward Kelley.
KDY: 20. 5. 2017
KDY: od 11 do 16 hodin
VSTUPNÉ: plné 80 Kč,
snížené 60 Kč

PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

novu, Ervěnicím, Albrechticím…
Bude tu k dipozici i náhled na
krajinu s jezerem a také i pohled
do budoucnosti. Jakmile se napustí jezero a zrevitalizuje park,
na který už také existuje projekt,
tak to bude něco, co nemá v celých Čechách obdoby. Myslím, že
tato vize dává našemu regionu
smysl,“ říká k celému záměru
kastelánka.
(sol)

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

Divadelní sál.

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

