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Na nebezpečné křižovatce nový kruhák!
MOST – V Mostě vznikne další, už dvaadvacátý kruhový objezd.
Okružní křižovatka se vybuduje na nejnebezpečnějším křížení ulic
Zdeňka Štěpánka, Lipová a Topolová.
Vedení města před časem avizovalo záměr zvýšit bezpečnost
na jedné z neproblematičtějších křižovatek v Mostě. Jedná
se o tak zvaný trojúhelník nad
Aquadromem. Dochází zde
k častým dopravním nehodám
a řada řidičů má problémy projet
křižovatkou bez zádrhelů. Kruhový objezd se ale jevil v těchto
místech jako téměř vyloučený –
ať již kvůli technickému řešení
či finanční nákladnosti. Město
se ale o řešení ještě chtělo poradit s odborníky. „Na posledním
jednání rady města předložila
dopravní komise řešení křižovatky ulic Zd. Štěpánka, Lipová
a Topolová. Doporučila, ze všech
předložených variant, okružní
křižovatku,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol. Podotkl také, že kromě doporučení
komise dostala varianta kulaťáku „palec“ i od dopravního inspektorátu. Radní proto zadali
zpracování studie a následně
se bude zpracovávat i projektová dokumentace na řešení této
křižovatky. „Dopravní komise se
řešením této křižovatky zabývala
několikrát. Přeměřovaly se nejrůznější parametry této křižovat-

ky a nakonec se dospělo k závěru
včetně dopravní policie, že to bude
nejlepší řešení a varianta bezpečného a plynulého provozu,“ vysvětlil náměstek Hrvol a dodal:
„Křižovatku nad koupalištěm
v Topolové bychom chtěli zařadit
do priorit rozpočtu na příští rok.
Uvidíme, na kolik finančních prostředků přijde. Chtěli bychom, aby
se tu mohl kruhák realizovat už
v příštím roce.“
V souvislosti s budováním
nových kruhových objezdů
v Mostě se plánovala i úprava
na téčkové křižovatce u Šibeníku, na křížení ulic Topolová a J.
Palacha. Okružní křižovatkou
tu chtěla radnice zvýšit plynulost, zejména v dopravní špičce,
kdy se tvořila v ulici Topolová
směrem k Aquadromu zácpa
a zároveň tu byl problematický
výjezd z nedalekých parkovišť.
Nakonec ale město vyhodnotilo,
že kruhák na této křižovatce nevznikne. Tuto možnost ale zcela
nevylučuje. „V Palachově ulici se
okružní křižovatka dělat nebude. Není zatím na pořadu dne.
Uvidíme do budoucna,“ nechal
se slyšet náměstek Marek Hrvol.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Kruhový objezd nad Aqaudromem, který tu chce město vybudovat v roce 2018, bude v pořadí již dvaadvacátý v Mostě.

 Pinocchio v
Rozmáňu
MOST – V sobotu 27.
května v 10 hodin
můžete navštívit
Divadlo rozmanitostí
a zhlédnout
loutkové představení
Pinocchiova
dobrodružství. Pro děti
od 3 let. Vstupné 70 Kč.
 Uhelným
Mosteckem
MOST/LITVÍNOV V neděli 28. května si
můžete prohlédnout
uhelné velkolomy,
skládku uhlí a skládkový stroj. Na málo
známé vyhlídce na
litvínovskou chemičku
se dozvíte pohnutý
příběh o jejím vzniku.
Podíváte se do protistřepinového krytu z
2. světové války atd.
Cena 990 Kč/dospělí a
490 Kč/dítě, rezervace:
www.offroadsafari.cz.

Soutěž na projekt nového
Repre visí už ve vzduchu
MOST – Město připravuje vyhlášení zakázky na projekt na rekonstrukci Repre. Dokumentaci
chce mít radnice na stole nejpozději do poloviny příštího roku.
Tak, aby se mohlo co nejdříve
začít se samotnou realizací.
Rekonstrukce Repre je v přípravné fázi. V současné době řeší
město majetkoprávní vypořádání. „Stále jednáme s majitelem
Prioru, protože je potřeba ještě
směnit některé pozemkové parcely. Jsou to části pozemků, které
zasahují pod budovu,“ informoval náměstek primátora města
Mostu Marek Hrvol. „Zhruba
v červnu bychom měli vyhlásit
soutěž na projekt, v rozpočtu na
to máme vyčleněných patnáct
milionů korun,“ uvedl dále náměstek. Projekt by měl být podle předpokladů hotov do první
poloviny příštího roku. „Poté by
se mělo začít pracovat na zadávací dokumentaci pro samotnou
realizaci,“ dodal Marek Hrvol.
Podle předpokladů by se tak
ještě v roce 2018 mohla vyhlásit veřejná zakázka na zhotovitele díla a následně začít stavět.

Rekonstrukci
kulturního
domu chce město financovat
částečně ze svých prostředků,
ale také využít dotace. Realizace stavby předpokládá zhruba
tři sta šedesát milionů korun.
„Snažíme se finanční prostředky
šetřit, abychom mohli realizaci
financovat z větší části z vlast-
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V novém Repre město počítá
s novým planetáriem, kinem,
restaurací a také knihovnou. Ta
by se do multifunkčního zařízení
v centru města měla přestěhovat ze
stávajících prostor. „Co se týče umístění a podoby, kromě planetária bude
v Repre i knihovna. Provedly se sondy,
z nichž vyplynulo, že knihovna a vše,
co kolem ní je nutné, může být v Repre
umístěno,“ řekl mostecký primátor
Jan Paparega.

ních zdrojů. Na rekonstrukci bychom ale chtěli využít i dotační
prostředky na snížení energetické náročnosti budovy, co se týká
například výměny oken a podobně,“ uvedl k financování rekonstrukce náměstek Hrvol. (sol)

 RATATA FEST
MOST – Ve čtvrtek
1. června se můžete
těšit na koncert skupin
Alkehol, Rybičky 48 a
Harlej. Koncert proběhne ve sportovní hale
od 16 hodin. Vstupné v
předprodeji 350 Kč, na
místě 400 Kč.
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komunální politika

Sportovní halu čeká velkolepá oslava
Rozmáňo v opravě
MOST - Budova Divadla rozmanitostí se začne v nejbližších
týdnech rekonstruovat. Hotovo
by mělo být do konce září.
Rekonstrukce budovy bude
zahrnovat zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím
systémem v kombinaci s provětrávanou fasádou, výměnu oken
a vchodových dveří. Úprava či
výměna se bude týkat například
parapetů a hromosvodů. „Oprava se dotkne i vzduchotechniky
v sociálním zařízení v objektu.
Opraven bude rovněž okapový

chodník podél objektu a venkovní schodiště. Omítka nové fasády
bude mít tři barvy, červenou,
oranžovou a šedivou,“ uvedl
Jan Kritzbach z odboru investic
mosteckého magistrátu.
Vítězem veřejné zakázky na
snížení energetické náročnosti
budovy Divadla rozmanitostí se
díky své cenové nabídce ve výši
7 806 997 bez DPH stala Stavební a obchodní společnost Most.
Stavební práce by měly začít ještě
na jaře a skončit do čtyř měsíců,
nejpozději pak do 30. září. (sol)

MOST – Sportovní hala v Mostě oslaví letos významné výročí. Devátého prosince 2017 uplyne totiž přesně čtyřicet let od jejího otevření. Sportovci i široká veřejnost se můžou při této příležitosti těšit na
speciální akce.
Sportovní hala vyrostla v Mostě, v ulici U Stadionu v roce 1977.
První zevrubné obnovy se dočkala v roce 2011. Hala se zrekonstruovala a sportovci i veřejnost
se konečně dočkali nového a reprezentativního prostředí a zázemí. Náklady na rekonstrukci haly

si tehdy vyžádaly zhruba čtvrt
miliardy korun. „Unikátní byly
některé stavebně technické části
při výstavbě původní haly. Jednalo
se například o velkolepou instalaci
střechy. I při nedávné rekonstrukci
bylo například snímání původních skleněných obřích lustrů ne-

všedním zážitkem,“ připomněl
ředitel Sportovní haly Most Petr
Formánek.
Sportovní halu využívají čtyřicet let stovky sportovců a řada
sportovních klubů. Hala slouží
nejen jako dějiště nejrůznějších
prestižních akcí a šampionátů, včetně domácích i mezinárodních mistrovství, konají se
tu také nejrůznější kulturně
společenské akce. Za dobu své
existence hala hostila početnou

Uhlí dorazilo do Meppelu
MOST - V nizozemském Meppelu odstartovala výstava Malováno na uhlí. Ta se těšila velkému
zájmu veřejnosti vloni na podzim v mostecké městské knihovně, kde byla instalována u příležitosti 20 let existence Spolku
severočeských havířů.
Nyní byla část kolekce převezena do partnerského města,
kde bude vystavena minimálně
po dobu jednoho měsíce v nové
radnici. „Výstava je ohlédnutím
za tím, jak se hnědé uhlí vepsalo
do historie regionu, ale zároveň
má symbolicky připomenout, že
je čas připravit se na budoucnost,

na dobu, kdy se uhlí stane minulostí,“ uvedl výstavu zástupce města Mostu Ondřej Málek.
„Těžba uhlí v negativním, ale
z mnoha pohledů rovněž v dobrém ovlivnila zdejší život. Dnes je
těžba sice částečně v útlumu, hornické tradice se však stále udržují. Velkou zásluhu na tom má jak
Podkrušnohorské technické muzeum, tak Spolek severočeských
havířů,“ zmínil Málek. Na nové
radnici v Meppelu je instalováno
něco přes dvě desítky děl - výběr
z mostecké výstavy, která vloni
zaplnila čtyři výstavní prostory
městské knihovny.
(sol)

Chodník ve Svážné dokončený
MOST - Ve Svážné ulici u 1. ZŠ už
je dokončený chodník.
Stavební práce měla na starosti společnost Vobas, která
uspěla ve výběrovém řízení s cenovou nabídkou ve výši 763 000

Kč. Chodník se rozšířil z původních 1,2 m na dva metry. Město
ho na místě nechalo vybudovat
hlavně z bezpečnostních důvodů. Instalovalo se zde také
ochranné zábradlí.
(sol)

Sportovní hala Most slaví 40 let od svého založení.

Zdroj: Státní okresní archiv Most 1978

řadu českých i zahraničních
hvězd. Navštívil ji v minulosti také prezident Václav Klaus.
Nabízí také stravovací služby,
využívat ji může i široká veřejnost, například zdejší moderně
vybavenou posilovnu, saunu
apod. Neposledně je v tomto
objektu i komerční využití pro
zastřešené parkování.
Významné jubileum připomene akciová společnost statutárního města Mostu slavnostně
a ve velkém, jak se sluší a patří. „Sportovní hala v souvislosti
s tímto významným výročím připravuje na letošek oslavy. Chceme veřejnosti, ale i sportovcům
toto výročí připomenout a to na
Den otevřených dveří, který se
uskuteční v prosinci. Návštěvníci
se tu budou moci seznámit či si
připomenout historii haly, kterou
budou mapovat dobové fotografie z archivů. Pozveme k nám
i bývalé sportovce, chybět nebudou autogramiády a slavnostní
den bude korunovat společenský
večer, jehož program se připravuje,“ prozradil ředitel Petr Formánek.
(sol)

Děti dostanou Kavčí věže s klouzačkou
MOST – Dětská hřiště čeká generální rekonstrukce. Na řadě je v nejbližších dnech oprava hřiště na Resslu.
Hřiště na Resslu je zničené.
Radní proto rozhodli o jeho
opravě. „Herní prvky zdejšího herního plácku jsou ve velmi špatném technickém stavu,
a z důvodu bezpečnosti je město
vymění za nové,“ informoval tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Nové herní
prvky budou v obdobném dřevěném provedení, jako ty stá-

vající. „Umístěny budou tak, aby
nepřekážely vzrostlým stromům
v okolí hřiště. Konkrétně půjde
o dvojhoupačku, klasickou houpačku, lanovku, dvě prolézačky
a sestavu Kavčí věže, které jsou
propojeny mostkem a opatřeny klouzačkou a lezecí stěnou,“
uvedla Jitka Hájková z odboru
investic mosteckého magistrátu.
Nové herní prvky by měla spo-

J

lečnost Tomovy parky Group
instalovat do konce června.
Předpokládané náklady by měly
činit přes půl milionu korun.
Během letošního roku by se
měly opravit i další hřiště. Výměna poškozených částí se plánuje také na stávajícím hřišti na
Šibeníku. Ve stejné lokalitě by
mělo vzniknout ale ještě další,
zcela nové hřiště. Podobně jako
na Matyldě tu chce nechat město vybudovat workoutové hřiště.
Vedení města už také zjišťovalo,

která část parku by byla pro
tento záměr nejvhodnější. „Workoutové hřiště bychom chtěli situovat na místo, kde dříve býval
plácek s betonovými skružemi,
které se odsud již odstranily,“
prozradil nedávno primátor
Jan Paparega. Město vyjednalo
vybudování nového hřiště za
velmi příznivých podmínek.
„Podmínky už jsou předjednány
a podepsáno je už i rozpočtové
opatření na finanční krytí,“ potvrdil primátor.
(sol)

ak to vidím

Už nějaký čas se znepokojením sleduji tendence některých zastupitelů napříč všemi
zastupitelskými kluby, vyhlásit ve městě nulovou toleranci
k hazardu. Podle mne jde jen
o záminku, jak zároveň prosadit nulovou toleranci také ke
sportu, kultuře a dalším projektům podporovaným z rozpočtu města Mostu.
Pokud by tato nulová tolerance ke sportu a kultuře
v zastupitelstvu prošla, hrozí
nejen vážné problémy s financováním, ale vůbec s existencí
těchto aktivit, protože na ně
v rozpočtu města nebudou
peníze. Rád bych proto apeloval na všechny zastupitele,
aby nepodlehli této populistické kampani a uvědomili si,
že nebudou hlasovat o nulové
toleranci hazardu, ale také
o nulové toleranci k podpoře
těchto aktivit. Město Most je
svou podporou sportu unikátní a my si plně uvědomujeme,
že značná část této podpory
pochází z poplatků z hazardu.
Je naivní domnívat se, že ve
chvíli, kdy bude zavedena prohibice hazardu v Mostě, lidé
přestanou hrát a peníze, které
by utratili v hernách, věnují
svým rodinám. V konečném
důsledku nebude zachráněn
ani jediný závislý gambler,
protože ti, kdo hrát chtějí, si
cestu ke své závislosti vždycky
najdou. Přesunou se na internet, do jiných měst, vzniknou
nelegální herny, které už nebude moci nikdo kontrolovat,
celý tento sektor se bude kriminalizovat. Z historie víme,
že žádná prohibice nikdy k ničemu dobrému nevedla.

Na příkladu našeho klubu
lze uvést, jaký by nulová tolerance hazardu mohla mít
konkrétní dopad. Pokud bychom neměli šanci sportovat
zdarma a přišli o příspěvky na
činnost mládeže, znamenalo
by to dvojnásobné až trojnásobné zvýšení členských příspěvků, tedy ze současných
tří set dvaceti korun až na minimálně osm set korun měsíčně. Pokud tedy někteří zastupitelé chtějí vyhnat mládež
z oddílů do černých heren,
které díky jejich rozhodnutí
vzniknou, zvolili tu nejlepší
strategii a jsou na nejlepší cestě, jak toho dosáhnout. Když
si spočítám počet členů celé
tělovýchovné jednoty Baník
Most, ostatních sportovních
odvětví podporovaných městem, návštěvníky kulturních
a společenských akcí, které
město podporuje, domnívám
se, že rozhodnutí zastupitelů
se dotkne přibližně dvaceti tisíc lidí ve městě. A zachráněn
nebude ani jediný gambler.
Jsem bytostně přesvědčen,
že my sportovci nepatříme do
politiky. V případě, že však
někdo útočí na samu podstatu financování sportu v našem městě, do politiky nás to
vyžene. Nedomnívám se, že
bychom měli do politiky vstupovat jako samostatný subjekt, ale pokud bude omezení
hazardu schváleno, hodláme
aktivně a adresně vystoupit
proti těm zastupitelům, kteří
likvidují sport a kulturu ve
městě.
Zaslechl jsem i názory, že
se výpadky v rozpočtu dají
nahradit jinými příjmy. Po-

Rudolf Jung
kud tato možnost existuje,
navrhuji zastupitelům příjmy
z hazardu zachovat a o nové
zdroje navýšit rozpočet města. Voliči jistě nebudou proti
a rádi svým zástupcům předloží spoustu smysluplných
projektů, do nichž je možné
investovat. Chtěl bych, aby si
všechny sportovní kluby i kulturní instituce, které využívají
štědrou politiku tohoto města,
uvědomily, že nám všem jde
o přežití. Chystám se k této
problematice vystoupit i na
zasedání zastupitelstva města
a přidat i řadu dalších argumentů.
Rudolf Jung,
držitel Ceny města Mostu
za rok 2012, kterou získal kolektiv sportovců DHK Baník
Most a realizační tým pod
jeho vedením za vynikající
sportovní výsledky a prezentaci města Mostu.

zpravodajství
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Vybydlený dům se zřejmě zbourá
MOST – Jeden ze zničených a vybydlených domů ve 2B na Podžatecké padne k zemi. Město se rozhodlo zdemolovat blok č. 31 v Seifertově ulici.
Projekt na demolici bloku 31
už je ve fázi zpracování s termínem dokončení do 31. 5. 2017.
Cena projektové dokumentace
je 44 286 korun včetně DPH.
„Je to nejnižší cenová nabídka
podaná ve výběrovém řízení,
a to společností ABS – stavební
společnost, která se stala vítězem
veřejné zakázky,“ informoval
tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Předpokládané náklady na demolici
objektu činí kolem třech a půl

milionu korun. „Přesné náklady na demolici objektu stanoví ale až rozpočet z projektové
dokumentace,“ doplnil tiskový
mluvčí. Prostředky na zbourá-

I

Vybydlené a zničené domy na
Podžatecké by měly přestat
v této lukrativní městské části
strašit a dělat ostudu. Některé
z bloků hodlá opravit a rekonstruovat Mostecká bytová. Jeden z bloků
má v plánu město, které ještě dva
domy vlastní, zdemolovat.

ní domu by mohlo město získat
z dotací ministerstva pro místní
rozvoj v rámci programu na demolici objektů ve vyloučených
lokalitách. „Vyhlášení výzvy,
vycházíme-li z výzvy vyhlášení
v loňském roce, předpokládáme
18. 10. 2017. Uzávěrka příjmu
žádostí je pak do konce roku
2017,“ informoval Petr Baraňák.
Demolice bloku 31 by mohla
přijít na řadu nejdříve v příštím
roce, a to v závislosti na přidělení dotace. „Na pozemku po zdemolovaném domě město zatím
nepředpokládá výstavbu žádného
objektu, pouze sadové úpravy,“
potvrdil ještě mluvčí Baraňák.

Blok 31 na Podžatecké je jedním ze tří vybydlených objektů, který zmizí z mapy města.

Co s blokem 34? Nové
bydlení!
Blok 31 je jedním ze tří vybydlených domů, které v této oblasti stojí v těsné blízkosti a které
město odkoupilo od soukromého vlastníka, jenž tu plánoval
sociální byty. Pro zbývající dva
objekty se ale také rýsují plány,
které by měly podpořit výstavbu
nového bydlení. Blok č. 35 město
prodává Mostecké bytové, která
zde hodlá vybudovat rezidentní
bydlení (informovali jsme v minulém vydání). Stejně tak by
mohlo nové bydlení vzniknout
i v bloku č. 34. „V bloku č. 35
vybudujeme nové byty, které by
tu mohly vzniknout do dvou let.
Zájem bychom do budoucna měli
i o druhý dům, směrem k bývalé
Besedě. Na jeho opravu a vytvoření nového bydlení bychom
mohli získat prostředky z nájemného v bloku 35. Přepokládáme,
že by mohlo být v řádu 1,8 milionu korun ročně. Naše představa
je, že bychom zde udělali obdobné byty a oba bloky by se v budoucnu mohly propojit a uzavřít
v rezidentní zónu. Vybudovat
by se tu mohlo nějaké posezení,
pergola, parkovací místa atd.,“
prozradil možné plány do budoucna ředitel Mostecké bytové Jaroslav Kudrlička, zároveň
ale dodal, že myšlenka ohledně
bloku 34 ještě nebyla oficiálně
projednávaná ani s představenstvem společnosti ani s akcionářem, tedy s městem Most.
„Jako záměr mi to však připadá
logické. Rekonstrukcí bloku 34
by tato lukrativní lokalita získala ucelený ráz, občané pak další
možnost bydlení na kvalitativně
vyšší úrovni, než třeba poskytují
mostecká sídliště,“ je přesvědčen
ředitel Mostecké bytové. (sol)

Pozemky u nemocnice chce město vyvlastnit
MOST – Město Most zahájilo řízení o vyvlastnění pozemků soukromého majitele, který pozemky vlastní v bezprostřední blízkosti
mostu v ulici J. E. Purkyně. Vyvlastnění by mělo být prvním krokem,
aby se mohlo začít s rekonstrukcí mostu.
Právě pozemky v soukromých rukou, které se nacházejí
v okolí mostu u nemocnice, se
staly předmětem majetkoprávního sporu a následného oddálení záměru most kompletně
zrekonstruovat. Město nabízelo
majiteli dotčeného pozemku
směnu za pozemky v ulici F. Halase nad velkokapacitním parkovištěm městské policie. Na-

konec se ale na směně neshodli
a kvůli tomu padla i rekonstrukce mostu včetně výhodného
úvěru. Odbor městského majetku dostal tedy za úkol, pokusit se pozemek od soukromého
majitele, který je nezbytně nutný pro rekonstrukci, vyvlastnit.
„Je to nástroj, který je možný,
a proto jsme k vyvlastnění zahájili kroky. Vyvlastnění by mělo

být po dobu rekonstrukce, nezbytně nutnou. Až budeme mít
jasno o pozemku, pak můžeme
řešit i samotnou rekonstrukci
mostu. Určitě nás to ale nemine,“
upozornil náměstek primátora
Marek Hrvol. Město předpokládá, že k vyvlastnění by mohlo
dojít během jednoho roku.
„Rekonstrukce mostu u nemocnice by stále měla být prioritní. Most se částečně opravil,
což bylo nezbytně nutné, čímž se
jeho životnost prodloužila zhruba o pět šest let. Tři roky už skoro
uplynuly, takže v horizontu příš-

tích tří let se město této rekonstrukci nevyhne,“ uvedl k rekonstrukci mostu náměstek Hrvol.
Rekonstrukce bude zahrnovat náhradu nosné konstrukce
stávajícího mostu, čímž se zajistí plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů. Samotná
realizace projektu by měla trvat
zhruba rok. Náklady na opravu
se odhadují kolem šedesáti milionů korun. Dotační tituly na
tento druh stavby k dispozici
nejsou, a proto se město rozhodlo pro úvěr od banky. (sol)

Radní se nevzdávají – našli další
prostor pro služebnu městské policie
MOST – Město má na stole další nabídku na odkup nebytových prostor na třídě Budovatelů, kde by mohla vzniknout nová služebna
městské policie.
Poté, co zastupitelé shodili se stolu výkup nebytového
prostoru na třídě Budovatelů,
kde radnice plánovala zřídit
služebnu městské policie, objevila se další nabídka. „Vzhledem
k tomu, že na posledním zastupitelstvu vyvstaly dohady ohledně
ceny za nebytový prostor studia
Hanák, nechali jsme zpracovat
oponentský znalecký posudek.
Na něj nyní čekáme. V mezidobí
se však přihlásil další majitel nebytového prostoru v této lokalitě,
který chce prodat,“ informoval
náměstek primátora Marek Hrvol. I na tento nově nabídnutý
prostor nechává město zpraco-

vat znalecký posudek. Znalecké
posudky by mohli projednávat
radní už na prvním červnovém
zasedání. „Znova budeme záměry předkládat do zastupitelstva
v červnu. Budeme se snažit obhájit znalecký posudek na prostory
Hanák, případně také možný
odkup druhého nebytového prostoru v této lokalitě. Uvidíme, co
vzejde z posudků a jak budou zastupitelé hlasovat. Každopádně
se nevzdáváme záměru na zřízení služebny v těchto místech,“
říká dále náměstek Hrvol.
V případě druhé nabídky na
odkup nebytových prostor by
se mělo jednat o obdobné mís-

to, rovněž na třídě Budovatelů.
Zřízení služebny městské policie
požadovali mimo jiné i obyvatelé Stovek kvůli zlepšení veřejného pořádku a snížení problémů
s nepřizpůsobivými. „Pokud
by zastupitelé schválili odkup,
udělaly by se nezbytné stavební
úpravy a teoreticky zhruba na
podzim by mohla nová služebna
začít fungovat,“ je přesvědčen
náměstek. Opoziční zastupitelé
argumentují, že už ve Stovkách
jedna služebna funguje a to
v prostorách na zimním stadionu a jde tedy o zbytečný luxus,
na úkor dalších problematických míst, jako jsou šestistovky
či sedmistovky. Vedení města
to ale odmítá. „Na zimním stadionu se nejedná o služebnu jako
takovou, je to miniaturní pro-

stor, kde se strážníci maximálně
mohou nasvačit apod. Prostor,
kde by měli pořádné zázemí jak
strážníci, tak i asistenti prevence
a prováděli zde potřebné úkony,
žádný v této lokalitě není. Navíc je to na strategickém místě,
naproti parku, tedy na očích
a v centru dění,“ dodává ještě
Marek Hrvol. Pokud by odkup ani jednoho z nabízených
prostor neklapnul, hledala by
radnice náhradní řešení. „Deklarovali jsme v našem volebním
programu, že bychom služebny
chtěli ve Stovkách zřídit. Ať už
mobilní, tak v nebytových prostorách. Pokud by to nevyšlo ani
s jedním z nabízených prostorů,
hledali bychom náhradní varianty,“ potvrdil náměstek.
(sol)

Mluvicí tabule jde s dobou
MOST - Nový vzhled doznal
nedávno multimediální panel
před budovou magistrátu, takzvaná „mluvicí tabule“.
„Změny se dotkly použitých
fotografií a aktualizovaly se zvukové spoty a doplnily se o nové.
Jedním z nich je spot o Dílně magistra Kelleyho na hradě Hněvíně, druhý o památných stromech
v Mostě, kterých je v Mostě několik,“ uvedla novinku Alena Sedláčková z mosteckého magistrá-

tu. Stejný multimediální panel
je u Prioru, kde nahradil původní fotografii v panelu. Lidé
také mohou využívat mobilní
aplikaci DarumaGo!, kterou
si mohou zdarma stáhnout do
svých mobilů v App Store nebo
Google play a využívat třeba při
toulkách městem. Ta obsahuje
řadu fotografií například památek i dalších nejen turistických
cílů včetně zvukových nahrávek.
(sol)

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
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Most bodoval s nejlepším úřadem
MOST – Město Most patří mezi tři nejlepší města v Ústeckém kraji,
které se může chlubit Přívětivým úřadem. Ocenění v prestižní soutěži si odnesl díky veřejným zakázkám a službám pro sluchově postižené.
Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhý ročník soutěže Přívětivý úřad. Mostecký magistrát v něm obsadil třetí místo
v Ústeckém kraji. Jako příklady dobré praxe vyzdvihla
porota zadávání veřejných zakázek formou e-aukce a zpřístupňování úřadu i pro neslyšící. „Cílem soutěže je mapovat
a hodnotit kvalitu a přívětivost
služeb nabízených městskými
úřady obcí s rozšířenou působností. Do druhého ročníku se
dobrovolně zapojilo 165 obcí
III. typu včetně jednotlivých
městských částí Prahy, tedy
plných 73 procent z celkového
počtu,“ uvedl Petr Baraňák,
tiskový mluvčí mosteckého
magistrátu.
Hodnocení probíhalo na
základě 56 kritérií, která byla
rozdělena do pěti hlavních
kategorií – dostupnost úřadu
pro občany, transparentnost
úřadu, komunikace úřadu, ří-

zení kvality ve veřejné správě
a další aktivity úřadu. Vedle
celkového hodnocení na základě všech kritérií byly identifikovány i příklady dobré praxe,
které podle hodnotitelů vyčnívaly nad rámec zjišťovaných
kritérií. „Mezi příklady dobré
praxe ze všech hodnocených
165 úřadů napříč Českem vyzdvihli porotci hned dvě služby
mosteckého magistrátu – zadávání veřejných zakázek formou
e-aukce a zpřístupňování úřadu
i pro neslyšící,“ doplnil ještě
Petr Baraňák.
Ocenění Přívětivý úřad si odnesly vždy tři nejlepší městské
úřady v jednotlivých krajích
a následně tři nejlepší městské
úřady v rámci celé České republiky. V Ústeckém kraji byly jako
nejlepší úřady oceněny Litoměřice, Děčín a Most. V celostátním měřítku pak nejlépe uspěly
Žďár nad Sázavou, Liberec a Valašské Klobouky.
(sol)

Ocenění za město Most převzala náměstkyně primátora Markéta Stará.

Do školy půjde v září méně prvňáčků
MOST – K zápisům do prvních tříd základních škol v Mostě přišlo
letos 770 dětí včetně těch, kterým byl u předchozího zápisu povolen odklad povinné školní docházky. V loni se přišlo zapsat 871 dětí.
V novém školním roce se tak otevře méně prvních tříd na jedenácti
školách než ve stávajícím.

MOST - V pátek 26. května ve 21 hodin pokračuje turné punk-rockové legendy DO ŘADY! Téma letošních koncertů je zcela
výmluvné a nekompromisní - oslavit se všemi fanoušky a příznivci DO ŘADY! třicátou sezónu putování tohoto prapodivného cirkusu po všech možných i nemožných štacích. Dále vystoupí měrunická punk-rocková parta LEGALIZACE. Ani ta není
žádným nováčkem - letos oslaví 15 let na hudební scéně. (red)

Přesto, že se přišlo letos
5. května 2017 zapsat na mostecké školy 770 dětí (letos prvně
se zápisy ze zákona konaly na
ZŠ v pozdějším termínu), některé přišly duplicitně na dvě
školy najednou. „Záleží pak na
volbě rodičů, do které školy dítě
nastoupí,“ připomněl Tomáš
Brzek z odboru školství mosteckého magistrátu. Na paměti
by rodiče měli mít, že přednost
mají vždy děti ze spádového obvodu. Vzhledem k tomu, že i na
nejobsazenějších školách jsou
rezervy, včetně například i 7.
ZŠ v ulici J. Arbesa, nemusejí
mít rodiče obavy, že by se jejich
děti na zvolenou školu nedostaly. „Na Základní školu, Most,
Jakuba Arbesa se dostavilo 18
dětí ze spádového obvodu školy,
33 dětí z jiného obvodu a 7 dětí
z jiné obce. Z Malého Března,
jež má nově 7. ZŠ jako spádovou podle nové městské vyhlášky,
mělo k zápisu na tuto školu přijít
v tomto roce 1 dítě. Škola otevře
tři první třídy a bude mít pravděpodobně nepatrnou rezervu,“
je přesvědčen Tomáš Brzek.
Z jiných obcí se na mostecké
základní školy dostavilo 40 dětí.
„Z obcí, s nimiž má město Most
uzavřenu smlouvu o společných

spádových obvodech základních
škol, se mělo dostavit 20 dětí,“
doplnil dále Tomáš Brzek.
Každoročně k zápisům ale
nedorazí desítky dětí. V loňském roce se jednalo o 123
dětí, letos o rovných sto budoucích prvňáčků. Ty posléze
dohledává odbor školství ve
spolupráci s odborem sociálně

právní ochrany dětí. „Zatím se
nedostavilo 100 dětí, ale mohly
přijít k zápisu do školy v jiné
obci – ředitelé škol mají termín,
daný zákonem do 31. 5. na to,
aby si tyto informace vyměnili,“
upozornil dále vedoucí odboru
školství.
V současné době se ještě řeší
také i odklady povinné školní
docházky, počty dětí po zápisech tak proto nejsou ještě definitivní. Předpokládá se kolem
130 odkladů školní docházky.
23 dětí přišlo na základní školy zřizované jiným subjektem

než městem Most (soukromé,
krajské).
„Předpokládáme, že v našich
základních školách bude otevřeno 29 prvních tříd, nastoupit
by do nich mělo kolem 640 dětí.
Ve školním roce 2016/2017 bylo
otevřeno 31 prvních tříd. K 31. 3.
2017 v nich bylo 697 žáků,“
mapoval situaci Tomáš Brzek.
Celková kapacita míst v mosteckých základních školách je
6 880. „Volná kapacita základních škol je i nadále dostatečná,
téměř 1 000 míst,“ dodal ještě šéf
odboru školství.
(sol)

Ilustrační foto.
V příštím školním roce se v Mostě otevře 29 prvních tříd, do nichž by mělo nastoupit kolem 640 dětí.

Vymáhání pohledávek: Nové biče na neplatiče
MOST – Město úspěšně vymáhá pohledávky. Využívá k tomu tři
osvědčené způsoby. Převod přeplatků, exekuce na přeplatky a exekuce na odměny členů okrskových volebních komisí.
Převod přeplatků daní vedených u finančních úřadů, exekuce na přeplatky za vyúčtování
služeb a exekuce na odměny za
volby. Celkový výnos z těchto
forem úhrad pohledávek v loňském roce představoval více než
563 tisíc korun. Je to o téměř
80 000 korun více než o rok dříve. „Přeplatek vedený u finančních úřadů sice můžeme využít
pouze k umoření takzvaných daňových pohledávek, ale i tak jde
o významnou částku. V loňském

roce se nám touto formou podařilo získat 315 063 Kč, tedy téměř dvakrát více než o rok dříve
a zdaleka nejvíce od roku 2013,
kdy jsme tuto formu vymáhání pohledávek využili poprvé,“
informovala vedoucí oddělení
správy daní, poplatků a pohledávek mosteckého magistrátu
Jana Macháčková.
Významný byl i příjem z takzvaného přikázání jiné peněžité
pohledávky, v tomto případě
exekuce na přeplatek vyúčto-

vání služeb spojených s pronájmem bytu. „Na účet města
díky těmto exekucím přišlo téměř 230 000 Kč. Tato částka je
sice nižší než v roce 2015, přesto
to považujeme za úspěch, neboť
mnozí majitelé domů si stále neuvědomují, že pohledávky města
mají v tomto případě přednost
před jejich vlastními pohledávkami vůči danému nájemníkovi,“
doplnila Jana Macháčková.
Exekucemi na odměny členů
okrskových volebních komisí
se podařilo vybrat přes devatenáct tisíc korun, zhruba o třetinu více než v nejúspěšnějším
roce 2013. „Dlouhodobě platí,

že převážná většina pohledávek
je uhrazena ještě před splatností. V loňském roce to bylo plných
85 procent. Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci loňského roku 126 milionů Kč, tedy
o 17 milionů méně než na konci
roku 2015,“ informoval tiskový
mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Největší podíl
tvoří stále nezaplacené nájemné
z bytů a nebytových prostor, kde
dluh vyšplhal k 54 milionům
Kč. Druhým nejvyšším typem
pohledávek po splatnosti jsou
dopravní pokuty, které představují téměř 35 milionů korun.
(sol)
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Splašené nůžky aneb Přijďte vyřešit zločin
MOST - Městské divadlo v Mostě uvede 2. června v 19.30 hodin čtvrtou činoherní premiéru Splašené nůžky v režii Milana Schejbala. Budete svědky vyšetřování brutálního zločinu, který se odehrál přímo
nad kadeřnickým salonem!
Staňte se svědky vyšetřování brutálního zločinu, který
se odehrál přímo nad kadeřnickým salonem! Kdy a jak

k němu vlastně došlo? A kdo
z přítomných měl k němu motiv? Majitel salonu, excentrický
kadeřník Tony, nebo jeho spo-

lečnice, mladá kadeřnice Barbora? Nebo snad paní Šubrtová,
manželka vlivného podnikatele? A nebo spáchal vraždu poněkud nevěrohodný obchodník
se starožitnostmi, Eda Lorenc?
Řešení tohoto případu přinese
v každém případě mnoho překvapení pro všechny zúčast-

I

Přijďte vyřešit zločin, který se
stal v jednom mosteckém kadeřnictví! Interaktivní komedie,
v níž mají diváci nezaměnitelnou
úlohu…

něné – pojďte a podílejte se na
něm spolu s jeho aktéry.„Hra
Splašené nůžky je ve světové dramatické literatuře mimořádným
úkazem. Tahle komedie s detektivní zápletkou, a především
s interaktivním průběhem jejího
vyšetřování, je nejdéle hranou
nemuzikálovou hrou v historii
amerického divadla. Hraje se
v Bostonu nepřetržitě od roku
1979. Její američtí autoři – Bruce Jordan a Marilyn Abrams
– využili v podstatě psychodramatu německého dramatika
a psychologa Paula Pörtnera
k vytvoření představení, v němž
stejnou důležitost jako herci
mají přítomní diváci v sále,“ říká
dramaturgyně Kateřina Fixová.
Původní předloha byla podle
jejích slov doplněna a přetvořena díky mnoha především
komediálním
improvizacím,
nápadům a také vlivu diváků.
Scénář, který je dnes inscenován, je vlastně souhrnem letitých zkušeností z jednotlivých

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Dramaturgie - Kateřina Fixová
Scéna a kostýmy - Kateřina
Baranowska
Režie - Milan Schejbal
Osoby a obsazení:
- BARBARA MARKOVÁ
Lilian FISCHEROVÁ
-MATĚJ VEVERKA
Jakub DOSTÁL
- ANTONÍN „TONY“ ŘEZNÍČEK
Jiří KRAUS
- EDA LORENC
Jan BENEŠ
- PANKRÁC ROSICKÝ
Vít HERZINA
- PANÍ SCHUBERTOVÁ
Michaela KRAUSOVÁ
Premiéra se uskuteční
2. června 2017 v 19.30 hodin
na Velké scéně.
1. repríza – 7. června 2017
v 19.00 hodin
2. repríza – 15. června 2017
v 19.00 hodin
představení a je dále doplňován a obohacován o narážky na
společenské a politické události
současnosti. Neboť jeho hlavním kýženým plánem je teď
a tady v úzké spolupráci s konkrétními diváky projít neopakovatelným večerem, v němž se
může stát cokoliv.
(nov)

Obrničtí dobrovolní hasiči slaví 130 let
Nenechte si ujít zábavné vystoupení „Hasičky v akci“
OBRNICE - Sbor dobrovolných hasičů v Obrnicích si v letošním roce
připomíná 130. výročí svého založení. Ke kulatému jubileu se váže
řada akcí, které vyvrcholí v neděli 28. května Hasičskými slavnostmi
v areálu místní hasičské zbrojnice.
Program slavností začíná v 10
hodin, ukončí je v 15.30 hodin
zábavné taneční vystoupení
místních žen nazvané „Hasičky
v akci“. Chybět pochopitelně
nebude občerstvení ani doprovodný program pro děti. „Součástí oslav je i zastávka spanilé
jízdy historického hasičského
vozu z 30. let minulého století,
která za doprovodu kolony současné požární techniky vyrazí už
v pátek z Chebu. Návštěvníci se
mohou těšit také na výstavu naší
požární techniky a fotografií mapujících historii obrnických dob-

rovolných hasičů. Účast se zcela
novým hasičským vozem přislíbili i kolegové z Rudolic. Dorazí také osmičlenná delegace ze
spřáteleného saského města Stollberg,“ láká na slavnosti starosta
místního sboru Miroslav Caba.
Slavnosti zahájí starostka
Obrnic Drahomíra Miklošová. Bohatý a pestrý program
oslav obec podpořila částkou
50 tisíc korun. „Provoz, vybavení a sportovní či společenské
akce naší dobrovolné jednotky
podporujeme dlouhodobě a pravidelně. Jsme hrdi na její tradi-

ci a vážíme si přístupu našich
dobrovolníků. Díky jejich práci
s dětmi a mládeží má sbor zajištěnou perspektivu, navíc slaví
úspěchy na tuzemských i zahraničních soutěžích,“ uvedla starostka.
Právě nejmladší členové sboru předvedou návštěvníkům
slavností, co už s požární technikou dokážou. Ukázky nazvané „Hasičata v akci“ a „Požární
útok“ odlehčí jejich následné
taneční vystoupení. Zatím nej-

větší sportovní úspěch zaznamenali starší žáci, kteří to před
pěti lety dotáhli až na mistrovství ČR v požárním sportu.
Členskou základnu Sboru
dobrovolných hasičů Obrnice
tvoří v současné době 30
dospělých a 21 dětí. Obrničtí
hasiči pomáhají při zajišťování
požární ochrany a v případě
nouze i okolním obcím Lužice,
Svinčice, Patokryje a Korozluky.
Na výpomoc k případům ale
vyjíždějí i do Mostu.
(nov)

Krev není voda
Bratr Filip byl o dva roky
starší, ale nikdy se tak nechoval.
Když jim při nehodě zemřeli oba
rodiče a bratři skončili v péči staré babičky, Filip začal dělat potíže. A naopak to byl on, mladší
z obou sourozenců, kdo babičce
se vším pomáhal a za bratra řešil
jeho problémy. Babička už na oba kluky nestačila, zvládla
se postarat jen o to,
aby měli co jíst. Filip se chytil party,
začal krást a fetovat.
Z učiliště ho vyhodili. Byl bez práce,
toulal se. Několikrát se mu podařilo
Filipa vrátit domů
a znovu nastartovat.
Vždy se ale nakonec
vrátil ke své partě.
Pak zjistil, že Anna, se kterou
se Filip v posledních týdnech
vodil, čeká dítě. S dívkou se setkal, chtěl s ní mluvit o tom,
jak si představuje budoucnost.
Říkala, že Filipa miluje a jemu
do toho nic není. Je ještě příliš
mladý, aby tomu rozuměl. Když
na stejné téma mluvil s Filipem,
bratr se jen smál. Bůhví, s kým
to dítě ta feťačka má. On se rozhodně nenechá vydírat a nebude
se starat o cizího parchanta. Byl
z celé situace zoufalý. Přál si, aby
byl Filip jiný. Zodpovědný, jako
byl jejich otec. Věděl, že nikde
uvnitř v bratrovi stejné vlastnosti, jako měl otec a má i on, jsou.
Překryl je ale nános špatného
životního stylu. Filip byl slabší,
než on a nedokázal se se smrtí
rodičů srovnat. Byl ovlivnitelný a působili na něj nesprávní
lidé. Snažil se bratra přesvědčit,
aby se k dítěti přihlásil a snažil
se připravit mu zázemí. Filip se
ale choval hůř než kdy před tím.
Domů už téměř nechodil. Byl
neustále zfetovaný. Kradl v obchodech jídlo. S partou sobě
podobných se poflakoval po
ulicích. Lidé se jich báli. Jednoho rána našli lidé v parku Filipa
ležet pod stromy. Byl mrtvý. Jeho
tělo nezvládlo neustálý přísun
nekvalitních drog. Babička brečela a z bratrovy smrti obvinila
jeho. Filipovi nepomohl, když
mohl. Vyčetla mu, že sám studoval, ale bratra ke studiu nedokázal přimět. Opustil ho, když
ho bratr potřeboval. Věděl, že
je babička stará žena, že ji smrt
Filipa velmi rozrušila a že už
ani neví, že byl Filip starší, a naopak se měl starat on. Přesto ho
babiččiny výtky hodně mrzely.
Přemýšlel, jestli udělal všechno,
co mohl. Mohl na bratra víc tlačit. Víc se snažit. Tu noc nespal
a přemýšlel o Filipovi. Vzpomínal na šťastnější období, kdy byli
ještě kluci a rodiče žili. Tu noc se
rozhodl, že se postará o bratrovo zatím nenarozené dítě. Hned
druhý den se vydal za Annou. Ta
se s ním ale nechtěla bavit. Už
dávno na Filipa nemyslela a jeho
smrt ji nijak nezasáhla. Měla už
jiného přítele, kterému nevadilo,
že brzo porodí. Odbyla ho, ať se
o ni nestará. Přesto ji stále sledoval. Když zjistil, že se dítě narodilo, vydal se za Annou do porodnice. Tam ale zjistil, že Anna
se dítěte okamžitě zřekla. Nikdo
s ním nechtěl mluvit. Nedozvěděl se nic víc. Nevzdával se ale
a dál po dítěti pátral. Nakonec
holčičku našel. Z porodnice se
dítě, které po matce bylo závislé
na drogách, dostalo do náhradní
rodiny pěstounů. Sledoval rodinu, která se o jeho malou neteř
starala. Zdálo se mu, že jsou to
slušní lidé. Rozhodl se tedy, že
nebude dál do osudu malé neteře zasahovat. Bude jen sledovat
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její život a bude připraven pomoci, když to dítě bude potřebovat. Ubíhaly roky, dostudoval,
zařídil si svůj život. Babička už
také zemřela, neměl nikoho. Našel si dobrou práci, koupil si byt.
Seznámil se s milou dívkou. Elena byla v jeho očích
dokonalá. Hodná
a pracovitá mladá
žena, stejně jako on
ochotná všem kolem sebe pomáhat.
Po krátké známosti
se vzali. Byl šťastný.
Elena čekala dítě.
Konečně měl zase
rodinu. Už nebyl na
světě sám. Čas od
času kontroloval,
jak si žije jeho malá
neteř. Zdálo se, že
je všechno v pořádku. Pěstouni
dítě adoptovali a holčička měla
jejich jméno. Někdy zastavil
před školkou, kam dítě chodilo,
a čekal, až si pro malou přijde
její máma. Chtěl vidět, že je vše
v pořádku. Ten den si ale všiml,
že je mladá žena zničená a ubrečená. Do stejné školky chodilo
i dítě jeho kolegy. Hned druhý
den se v práci na mladou rodinu
vyptal. Dozvěděl se, že od mladé
ženy odešel manžel. Od rozvodu
odešla bez koruny. Měla se sama
starat o dítě, které s manželem
adoptovali, ale na které jí nyní
nepřispívá ani korunu. Věděl, že
to je přesně ta chvíle, kdy musí
pomoci. Elen byla v sedmém
měsíci těhotenství. Nechtěl ji se
svým problémem zatěžovat. Počkal na mladou ženu před školkou a oslovil ji. Vysvětlil jí, kdo
je. Chtěl jí přispívat na výchovu
dítěte místo biologického otce.
Ujistil ji, že nemusí vstoupit do
života své neteře. Holčička ho
nemusí znát. Jen chce zajistit,
aby měla vše, co potřebuje. Domluvili se na měsíčním pravidelném příspěvku. Žena dokonce
souhlasila s tím, že může někdy
přijít k nim jako rodinný přítel a s děvčátkem se vidět. Byl
spokojený, jak celou věc vyřešil.
Jeho štěstí ale mělo mít krátké trvání. Do jeho života opět
vstoupila smrt, aby mu vzala
dalšího blízkého člověka. Elenu
na přechodu porazilo auto. Jeho
ženu lékaři zachránili, nenarozené dítě ale zemřelo. Navíc Elena
následkem úrazu už nikdy další
dítě mít nemohla. Smrt dítěte
Elenu změnila. Uzavřela se do
sebe, byla zahořklá, přísná, chvílemi zlá. On ji ale stále miloval
a chtěl zůstat s ní. Elena se bála,
že o svého manžela přijde. Určitě si najde jinou ženu, která mu
může dát dítě. Sledovala ho, pročítala mu zprávy, kontrolovala
účty. Brzy zjistila, že posílá každý měsíc stejnou částku na jiný
účet. Pátrala dál. Pak na to přišla.
Její manžel posílal alimenty jiné
ženě. Sledovala ho a viděla, jak
se má k malé holčičce. Napadlo
ji, že je to jeho nemanželské dítě,
o kterém jí nic neřekl. Dítě, které
mu ona už nikdy nedá. Nakonec
ho ta malá holčička od ní odvede. Její dítě zemřelo. A on má
mít jiné a s jinou? Neplánovala
to, ale myšlenka na její vlastní dítě a živou holčičku ji stále
pronásledovala. Nedokázala už
myslet na nic jiného. Ten den ho
opět sledovala. Sešel se s mladou
ženou ve městě. Vedl holčičku
za ruku. Najednou měla v hlavě
tmu. Už nepřemýšlela. Rozjela
se přímo do té šťastné trojice
na chodníku. Neprobral ji ani
náraz. Když začala opět vnímat,
auto stálo, lidé křičeli a na chodníku leželo tělo dítěte bez známky života.
(pur)
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Gymnázium oslaví výročí
70 let svého založení
LITVÍNOV – V letošním roce
oslaví Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov 70 let od svého založení. Oslavy jsou naplánovány
na 14. října. Už nyní ale vedení
gymnázia i studenti pracují intenzivně na přípravách. Mimo
jiné shání fotografie a videa ze
života gymnázia a dotace na konání oslav.
Hlavní část oslav se bude konat v sobotu 14. října v prostorách gymnázia ve Studentské
ulici a následně v kulturním
zařízení Citadela v Litvínově.
Už předchozí den budou mít
ale návštěvníci oslav mimo jiné
možnost se podívat, jak aktuálně probíhá výuka na gymnáziu. Na odpoledne je připraven
Den otevřených dveří. Konat
se bude také žákovský turnaj
ve florbale. V hlavní den oslav
čeká všechny návštěvníky
gymnázia prohlídka budov se
všemi expozicemi, volejbalový a florbalový exhibiční turnaj, v Citadele pak vystoupení
kapel a skupin ZUŠ Litvínov
a večerní zábava s tancem. „Veškeré dotazy či přihlášení rádi

vyřídíme na adrese oslavy70@
gtgm.cz. Snažíme se o předání
informace o konání oslav všem
spolužákům a nejširší veřejnosti. Máte-li fotografie nebo videozáznamy ze života školy a chtěli
byste se o ně podělit s ostatními,
prosíme o jejich zapůjčení nebo
zaslání na adresu oslavy,“ říká
ředitel školy Jan Novák. Na
oslavy přispívá také město Litvínov. „Usnesením Zastupitelstva města Litvínova z prosince
loňského roku byla Gymnáziu
T. G. M. Litvínov schválena neinvestiční dotace 150 tisíc korun
v rámci pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města.
Rada města Litvínova nyní doporučuje zastupitelům schválení další neinvestiční dotace ve
výši 50 000 korun. Škola žádá
o navýšení dotace na zajištění
70. výročí založení gymnázia.
Vzhledem k tomu, že žádost
byla podána po termínu, který
stanovují Pravidla pro poskytování dotací na rok 2017, budou
zastupitelé rozhodovat o výjimce z pravidel,“ uvedla starostka
města Kamila Bláhová. (pur)

VSTUPNÉ 70,- Kč

V současné době v protidrogové poradně v Janově působí Iveta Theuserová a David Schilling.

V Janově funguje nová protidrogová poradna
LITVÍNOV – Od března funguje v Janově nová poradna v oblasti drogové problematiky. Pomoc a podporu tu najdou nejen lidé závislí
na drogách, ale také jejich rodinní příslušníci, přátelé a obyvatelé
v dané lokalitě se zájmem informovat se o této službě. Poradna je
určena pro lidi starší patnácti let a je otevřena zatím tři dny v týdnu.
Mimo provozní dobu funguje dle domluvy.
Nová Sociální protidrogová
poradna sídlí v Albrechtické
ulici č. 258 bl. D2 a provozuje ji
Most k naději. „Na koupi bytu
přispělo město Litvínov finanční
prostředky, dále jsme od města
dostali peníze na úpravu bytu
tak, aby vyhovovala podmínkám
služby, za což velmi děkujeme.
Chceme lidem z Janova pomáhat
a chceme, aby si uvědomili, že
nejsme represivní složka. Nemusí
se bát obracet se na nás se svými
problémy. Založili jsme v Janově
novou sociální službu a dáváme
o sobě vědět. Už máme první
klienty, jsme ale připraveni pomáhat větší skupině lidí. Od 1. 7.
budeme poskytovat naše služby denně od 8 do 16:30 hodin,“
představila sociální poradnu
její vedoucí Iveta Theuserová.
Sociální protidrogová poradna
vznikla v Janově na základě poptávky lidí. Taková služba totiž
v sociálně vyloučené lokalitě
dosud chyběla. „Most k naději
se zabývá drogovou problematikou dlouhodobě, včetně terénního programu v Janově. V Mostě
je zřizovatelem K-centra, ale pro

klienty z Janova je někdy velmi
problematické do Mostu dojíždět. Přitom protidrogová poradna je v místě, jako je sídliště Janov, velmi důležitá a potřebná,“
říká Iveta Theuserová. Nová
poradna je určena pro klienty
starší patnácti let. „Obracet se
na nás mohou jak uživatelé drog,
tak jejich blízcí a příbuzní. Pracujeme s příběhem člověka. Někdo chce s užíváním drog skončit
a hledá podporu a pomoc. Jiný
chce dál drogy užívat, přitom ale
chodit do práce a žít poměrně plnohodnotným životem. Umíme
pomoci a poradit oběma skupinám klientů. Doporučíme například vhodné zařízení, kde s odvykáním pomůžou. Poskytujeme
ale také sociálně právní služby.
Poradíme s novým bydlením, se
žádostí o sociální dávky, pomůžeme najít práci nebo třeba řešit
exekuci,“ přiblížila činnost protidrogové poradny Iveta Theuserová.
Poradna funguje na principech bezplatnosti, anonymity
a diskrétnosti. „Je pro nás velmi
důležité, aby nám klient mohl

věřit. Práce s drogově závislými
je především o motivaci a dlouhodobé důvěře. Postupujeme jen
pomalu, ale uvědomujeme si,
že i malé procento úspěšnosti je
velmi dobrý výsledek,“ doplnila
vedoucí poradny. Na poradnu
se ale neobrací pouze lidé se
závislostmi a jejich nejbližší.
Jedná se o téma zajímavé pro
širokou veřejnost. „Nejčastější

Příběh z protidrogové
poradny
Jiří byl dlouhodobě závislý na drogách. Drogy bere
více než dvacet let a byl spokojený. Ten životní styl, kdy
jeho konání i čas omezovala
závislost, ho bavil. Jednoho
dne si ale uvědomil, že když
se ohlédne, nic za sebou nevidí. Jen prázdné dny a roky.
Rozhodl se vyhledat pomoc
v protidrogové poradně.
Podařilo se ho motivovat,
nastoupil do léčebny. Po
absolvování základní léčby
má v plánu odstěhovat se
za svou rodinou. Chtěl by
nastoupit do práce a vrátit
se do života. I když se mu
jeho plány podaří, musí být
už navždy ve střehu, protože
závislost je boj na celý život.

dotazy sice skutečně dostáváme přímo od drogově závislých
nebo rodičů, jejichž děti začaly
drogy užívat. Ti se většinou ptají, jak poznají, jestli dítě drogu
bere, a když už bere, tak jak mu
mají pomoci. Odpovídáme ale
také na dotazy, zda se nemohou
lidé nakazit nějakou nemocí od
souseda či kamaráda narkomana. My radíme a pomáháme.
Nejsme ale K-centrum a nevyměňujeme stříkačky. Za to však
můžeme zprostředkovat ve spolupráci s terénními pracovníky orientační testy na infekčně
přenosné choroby. Chceme, aby
si obyvatelé Janova na naši přítomnost zvykli a naučili se naše
služby využívat. Jsme tu pro ně
a jsme trpěliví. Uvědomujeme
si, že to my jsme přišli do jejich
teritoria a musíme počkat, až
nás přijmou,“ říká dále Iveta
Theuserová. Při své práci se
s kolegou Davidem Schillingem
obrací také na školy a instituce.
„Navazujeme spolupráci s Městskou policií Litvínov, sociálními
pracovníky, neziskovými organizacemi, Policií ČR. Oslovili jsme
místní učiliště a střední školy.
Dáváme o sobě vědět, informujeme o tom, že tu jsme a jak můžeme pomáhat. Nejlepší reklama
ale pro nás je, když si o nás řeknou sami lidé mezi sebou,“ uzavřela Iveta Theuserová. (pur)

Tanečníci Kamily Hlaváčikové obhájili tituly Mistrů ČR a nejen to
MOST - Mostecké taneční studio se zúčastnilo soutěží MČR
CZECH DANCE TOUR v Mladé
Boleslavi na FESTIVALU TANEČNÍHO MLÁDÍ v Brně.
Děti a choreografové z tanečního studia opět dokázali,
že patří mezi špičkové české
tanečníky. Prvenství vybojovala
choreografie s názvem Jdeme
na párty v kategorii děti v disciplíně plesové formace, další prvenství vybojovaly mažoretky
s choreografií Alenka v říši divů
v kategorii junior v disciplíně
mažoretky. Pozadu nezůstaly
ani další vyslané taneční skupiny. Druhé místo získala choreografie Willy Wonka v kategorii
děti v disciplíně mažoretky.
Nejmladší soutěžní skupina
mini děti získala hned dva tituly. Nejdříve z Brna přivezla titul
vicemistr ČR v kategorii plesová předtančení za choreografii
Beach party, s touto choreografií děti vybojovaly v Mladé
Boleslavi titul II.vicemistr ČR.
Děti z Tanečního studia Kami-

ly Hlaváčikové se těší na mistrovství Evropy, které se bude
konat koncem září v Polsku.
Poděkování patří nejen dětem,
rodičům a partnerům studia,

bez kterých by se nemohli některých soutěží vůbec zúčastnit,
ale hlavně trenérům a choreografům skupin: Kamile Hlaváčikové, Martině Smitkové, Janě

Taneční studio Kamily Hlaváčikové opět sbíralo zasloužené medaile.

Havlíkové, Taťáně Sklenářové,
Kateřině Martínkové, Tereze
Smitkové, Michalovi Cieslovi,
Pavlíně Černé a Anetě Lejčkové.

zpravodajství
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Hřiště u jazykovky vyroste během prázdnin
LITVÍNOV – Děti z jazykové školy v Litvínově se mohou těšit na nové
hřiště. Vznikne rekonstrukcí zničeného původního hřiště na jednom
ze sousedních kurtů. Město už vybralo zhotovitele.
„Stavět se začne v červenci,
až děti nebudou ve škole. V září
by mělo být hřiště hotové, aby
ho v novém školním roce mohly začít děti využívat,“ slíbila
starostka města Kamila Bláhová. Škola se už řadu let potýká
s problémem, kde trávit hodiny
tělesné výchovy. Tělocvična je
pro kapacitu školy nedostatečná
a venkovní prostory škola zatím
neměla. Město se ale rozhodlo
škole konečně pomoci. Hřiště,
o které se dosud měl starat volejbalový klub, převezme škola. Nejprve ho ale město nechá
kompletně zrekonstruovat. Za
3 milióny korun práci udělá

firma FRK z Kadaně. „Jedná se
o modernizaci sportovního hřiště
o rozloze 841,50 m2 v oploceném
prostoru u ZŠ. Stavební úpravy
zahrnují výměnu povrchů včetně
podkladních vrstev a drenážního
systému. Úpravy zahrnují také finální lajnování sportoviště podle
jeho účelu užívání na plochy pro
volejbal, nohejbal, přehazovanou, košíkovou a florbal. Povrch
nového víceúčelového hřiště bude
z litého polyuretanu v červeném
odstínu. Součástí stavebních
úprav bude dodávka sportovního
vybavení, jako jsou sloupky na
volejbal, sítě a vybavení hřiště
lavičkami a odpadkovými koši.

Nového hřiště se děti z jazykovky dočkají už po prázdninách.
Stávající oplocení bude opraveno, opatřeno nátěrem a doplněno plotovými výplněmi,“ uvedla
dále starostka města. Hřiště by

mělo být k dispozici také veřejnosti. Na noc se ale bude zamykat a bude mít svého správce.
(pur)

Za první čtvrtletí hlásí
Litvínov přebytek

LITVÍNOV - V příjemném prostředí slavnostního sálu zámku
Valdštejnů v Litvínově proběhlo letos v pořadí druhé setkání
vedení města Litvínova s občany, kteří dosáhli výrazných úspěchů ve svém oboru. Opět se jednalo převážně o sportovce, kteří
v Litvínově žijí nebo jsou členy litvínovských klubů anebo žáky
litvínovských škol (další setkání proběhne 29. května). Na fotografii blahopřeje starostka Litvínova Kamila Bláhová žákyni
Marii Anně Hellmichové z Tanečního studia Kamily Hlaváčikové. Kompletní seznam oceněných občanů najdete na www.
homerlive.cz v sekci „Zpravodajství z okresu“.
(red)

LITVÍNOV – Rada města projednala výsledek hospodaření za
první čtvrtletí letošního roku.
Za první tři měsíce skončil Litvínov s přebytkem 6 981 000
korun. Nově mohou občané
sledovat na webu města nejen
průběh hospodaření, ale nahlédnout také do elektronického bankovnictví na účty města.
„Díky novinkám v zákonu
najdou občané na webových
stránkách města více informací
o průběhu rozpočtu, než tomu
bylo dřív. Mohou také sledovat pohyb na transparentních
účtech města. Finanční kondice
a zdraví města jsou v posledních
pěti letech výborné,“ uvedla vedoucí finančního odboru Jana
Lanková. V prosinci loňského

Litvínov hospodařil s přebytkem
LITVÍNOV – Hospodaření Litvínova za loňský rok skončilo v plusu,
a to více než 110 miliónů korun. Pozitivně se na hospodaření odrazil
vyšší výnos z daní. Litvínov stejně jako ostatní města těží z pozitivního hospodaření celé republiky.
V loňském roce získal Litvínov na daních o 13,72 procent více, než bylo plánováno
v upraveném rozpočtu, tedy
312 762 000 Kč. Plnění příjmů za rok 2016 činí 505 265

240 Kč. Čerpání výdajů za
rok 2016 činí 394 849 240
Kč. Saldo příjmů a výdajů za
rok 2016 je ve výši 110 416
000Kč. Přebytek vykazuje také
provozní rozpočet. „Město
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CAFÉ BAR CITADELA LITVÍNOV
ZAČÁTEK OD 16:00 HOD.

VSTUPNÉ 50,- KČ

zahájilo v roce 2016 Program
obnovy majetku a realizovalo
obnovu majetku za 8 miliónů
korun. Ten zahrnoval například opravy komunikací za
1,93 mil. Kč, opravy veřejného osvětlení za 2,514 mil. Kč,
opravy MŠ, ZŠ a budov v majetku města za 1,174 mil. Kč,
opravy budov městského úřadu
za 619 tis. Kč, a dále pak opravy dopravního značení, psince
a psího útulku, odvodňovacích
systémů, mostů a mostků, dětských hřišť, bytového fondu.
Když se bude město věnovat
opravám a údržbě majetku, nemusí v budoucnosti tolik investovat do větších rekonstrukcí,“
uvedla k provoznímu rozpočtu vedoucí finančního odboru
Jana Lanková. V loňském roce
získalo město 52 678 730 Kč
na dotacích na již realizované akce. Mimo jiné na hřiště
v Tylově ulici, areál Lomská
nebo na MŠ Paraplíčko. „Získané dotace byly použity na
splátky úvěrů, které v roce 2016
činily 58,709 mil. Kč. Zůstatek
zadlužení města se tak snížil
na částku 53,114 mil. Kč,“ doplnila Jana Lanková. Kapitálový rozpočet vykazuje přebytek
ve výši 10 718 820 Kč. Dobrou
finanční kondici města z posledních pěti let podle Jany
Lankové pozitivně ovlivnila
změna rozpočtového určení
daní, která městům přinesla
více peněz z vybraných daní
do rozpočtů. „Naopak jsme
se museli vyrovnat se sníženým výnosem ze skládky Celio
a také s tím, že město přišlo
o výnosy z hazardních her,“
uzavřela Jana Lanková. (pur)

roku byl schválen schodkový
rozpočet na rok 2017. Provozní rozpočet na straně příjmů ve
výši 400 723 000 Kč, na straně
výdajů ve výši 383 688 000 Kč,
kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 2 019 000
Kč, na straně výdajů ve výši
62 346 000 Kč. Financování je
navrženo ve výši 43 292 000
Kč. Rozpočet byl k 31. březnu
2017 upraven rozpočtovými
opatřeními. V prvních třech
měsících roku se příjmy naplnily na 24,67 % k upravenému
rozpočtu, čerpání výdajů za
1. čtvrtletí 2017 činilo 19,54 %
k upravenému rozpočtu. Saldo
příjmů a výdajů za 1. čtvrtletí
2017 je ve výši 6 981 140 Kč.
(pur)

Senioři slavili narozeniny
MOST - V Domově pro seniory v Barvířské ulici v úterý 23.
května proběhla velká oslava
narozenin.
Zhruba sedmdesát seniorů
nejen z tohoto, ale i z dalších
domovů pro seniory se totiž
v letošním roce dožívá devadesáti a více let. Mezi přítomnými
byla i nejstarší Mostečanka Marie Svatošová z Domova pro seniory v ulici Antonína Dvořáka,
která na počátku září oslaví 102.
narozeniny. Poblahopřát přišli

zástupci MSSS s ředitelem organizace Martinem Strakošem,
primátor Mostu Jan Paparega
s náměstky Markem Hrvolem
a Markétou Starou. Setkání se
zúčastnili i rodinní příslušníci
oslavenců. Ve velkém sále čekalo na všechny bohaté pohoštění, drobné dárky a blahopřání.
Zazpíval pěvecký sbor Korálek
základní íškoly v ulici Obránců
míru (11. ZŠ) a zatančily děti
z mateřské školy v Albrechtické
ulici.
(nov)
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Město chystá architektonickou soutěž
na novou smuteční síň

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

Zahájení tanečního kurzu
pro mládež v Citadele
LITVÍNOV – Tancechtivé dívky
a mladíci se už nyní můžou hlásit do podzimního kurzu Tanečních. Každoroční taneční kurz
pod vedením Dagmar Knížetové s partnerem bude v Citadele
zahájen 20. září 2017.
Základní taneční kurzy pro
mládež jsou určeny všem, kteří
se chtějí naučit něčemu novému.
Znalost společenských tanců
a společenského chování je přínosem do budoucího společenského
života a také určitým vstupem do
světa dospělých. A především,
odnesete si vzpomínky, na které
budete i po létech vzpomínat.

V základních tanečních se
seznámíte se základními kroky
a figurami tanců: standardních,
latinských a ještě něco navíc —
nějaký módní tanec aktuální
taneční sezóny.
Taneční lekce budou probíhat
vždy ve středu od 18 do 19.45
hodin. Čeká vás dvanáct učebních lekcí, prodloužená a na závěr věneček. Kurzovné na účastníka činí 1 990 Kč.
Přihlásit se do kurzu můžete do
8. září 2017 elektronicky na webu
www.citadela-litvinov.cz, telefonicky i osobně v kanceláři Citadely. Lépe je hlásit se v páru. (nov)

LITVÍNOV – Litvínov si oblíbil architektonické soutěže. Po soutěži na
most na PKH následuje architektonická soutěž na návrh smuteční
síně na litvínovském hřbitově. Své návrhy mohou soutěžící podávat
do konce srpna.
Rada města Litvínova schválila soutěžní podmínky na výstavbu nové smuteční síně
v Litvínově, včetně řešení širších
vztahů formou architektonické
soutěže. Odbor investic a regionálního rozvoje připravil návrh soutěžních podmínek, které
definují například soutěžní zadání, hodnoticí kritéria soutěže, ceny a odměny soutěžícím,
členy poroty, přílohy, termíny
jednání, vyhlášení soutěže.
„Předpoklad pro odevzdání návrhů je od 1. června do 31. srpna
2017. Hodnoticí zasedání poroty
je předběžně stanoveno na 8. až
9. září 2017,“ uvedla starostka
města Kamila Bláhová.
Finanční prostředky na náklady architektonické soutěže
zahrnují také odměny soutěžícím i porotcům. Byly stanoveny
na 480 tisíc korun. Projektovou
dokumentaci podle vítězného
návrhu by mělo město získat

v roce 2018. Stavět se začne až

v roce 2019. Soutěžní návrhy
mají obsahovat dvě fáze celého
projektu. „V první fázi má být
vlastní smuteční síň, zázemí hostů i zaměstnanců a prodejna. Ve
druhé fázi žádáme o návrh kon-

cepce celkového rozvoje území
hřbitova,“ vysvětlila starostka.
V podmínkách soutěže je také
cena samotné realizace. Smuteční síň by měla stát město 35
miliónů korun.
(pur)

Smuteční síň na litvínovském hřbitově se změní od základu.

Divokej Bill odstartoval turné, v červnu
přijede i na litvínovské Loučky
LITVÍNOV - Celkem dvacet tři koncertů připravila úvalská kapela
DIVOKEJ BILL pro příznivce během léta. Jejich turné DIVOKEJ BILL
LOBKOWICZ TOUR 2017 přinese kromě osvědčených hitů i hodně
novinek z jejich aktuálního alba TSUNAMI. V Litvínově vystoupí Divokej Bill 16. června od 20 hodin na Loučkách.
Novinkové album Tsunami,
jež se velmi rychle vyhouplo na
přední příčky oficiální prodejní hitparády IFPI, vyšlo pátého
května, tedy přesně dvacet dní
před startem plánovaného turné
napříč Českou republikou. To
začíná 25. května v Plzni a kapela celou šňůru zakončí 2. září
koncertem ve svých rodných
Úvalech. „Turné bude samozřejmě ve znamení nového alba,“
říká frontman kapely Vašek Bláha. „Nových věcí bychom chtěli
hrát co nejvíce, na všechny však
asi nedojde, ale tak polovinu desky určitě představíme i naživo, to
je vždy výzva, která nás baví.“

Jak už u Divokýho Billa bývá
zvykem, dramaturgie a koncert-

Divokej Bill to rozbalí i na Loučkách.

ní stage budou opět jedinečné.
Skupina si pro plánované koncerty připravila na míru vyrobené podium doplněné o velkou
ledkovou stěnu s videoprojekcí
a systémem, který na místě sestřihá a smíchá dopředu připravené záběry, tak aktuální obráz-

ky z pódia. Generální zkouška,
jak by měl celý koncert vypadat,
proběhla 16. května v pražských
Štěrboholích. „Jsme spokojení,
vypadá to, že co jsme si vymysleli, to funguje,” směje se Vašek
Bláha.
Na každém koncertě je připraveno pro fanoušky nadstandardně vybavené zázemí. „Díky
našim partnerům jsme mohli
připravit dobré jídlo, vychladit
pivo Lobkowicz nebo připravit
speciální Jameson stany, kde
bude po skončení koncertu pokračovat afterparty. Prostě pojďte se pobavit, pojďte se zasmát,
pojďte se napít, pojďte si zablbnout! Zábava a potřeba nabíjet
energií je přesně to, proč jsme
to vždycky dělali a chceme dělat
i dále,“ zve na turné ještě Vašek
Bláha.
(nov)

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

Smrž Academy pro budoucí závodníky má
v Mostě první žáky, přivítali je šampióni
MOST - Projekt Smrž Academy pro začínající adepty silničních motocyklových závodů ve věku od pěti do 12 let má vedle základny
v Českých Budějovicích od letošního roku pobočku také na mosteckém autodromu. Ve středu zde motocyklový jezdec a účastník šampionátu Alpe Adria ve třídě Superstock 1000 Tomáš Zajíc a Martin
Smrž, který je spoluzakladatelem akademie, přivítali první zájemce.
„Nábor zatím oslovil čtyři
chlapce ve věku 6 až 9 let, kteří
přijeli se svými rodiči. Malí jezdci z Českých Budějovic jim předvedli, co se už naučili. K praktickému výcviku využíváme malý
závodní okruh na výcvikových
plochách polygonu, nejmenším se
budeme věnovat na dětském dopravním hřišti. Dobrou zprávou
je, že pro začátek chlapcům, případně dívkám stačí výstroj z bazaru. Nemusejí mít kombinézu,
dostačující je bunda s chrániči na

kolo,“ upřesnila eventová manažerka společnosti AUTODROM
MOST Veronika Raková.

I

Rodiče zájemců o účast ve Smrž
Academy se mohou obrátit na
Veroniku Rakovou, tel.: +420 702
143 084; e-mail: rakova@autodrom-most.cz.
První trénink Smrž Academy
na mosteckém autodromu pod
vedením Tomáše Zajíce se uskuteční v úterý 30. května od 16

hodin. Následující tříhodinové
tréninky až do konce letošního roku budou vždy v úterý ve
stejném čase. Výcvik je určený
začátečníkům, kteří musejí být
vybaveni helmou, náležitým
oblečením a kotníkovou obuví.
„Na první trénink může dorazit
každý, bez ohledu na to, zda se
zúčastnil náboru. Dobrou zprávou je, že tři minibiky budou
připravené k zapůjčení zdarma,“
doplnila Veronika Raková.
Bezplatné jsou také první tři
tréninky, cena za zbytek tréninkového cyklu pro jedno dítě činí
3 000 korun. Základní výcvikový cyklus je plánovaný na dva
roky. „Přijetí nového zájemce
v průběhu dvouletého cyklu je
v zásadě možné, záleží na jeho

Budoucí závodník.
individuálních předpokladech
a vždy také na rozhodnutí lektora,“ dodala Veronika Raková.
Jednu z nezanedbatelných
výhod organizovaného výcviku
pod odborným dozorem rodičům přihlášených nováčků
objasnil Martin Smrž. „Až to
vašeho kluka nebo holku bude
v patnácti táhnout na nebezpečnou silnici a budou lítat na motorce jako blázen, nemusíte se
o ně bát. Budou totiž už vědět, jak
to chodí, co se může stát. Hlavně
se ale v akademii naučí zodpovědnosti za sebe sama, o tom motocyklový sport je. Ne každý je talent,
ne každý má dar od Boha, ale
každý je schopen pod správným
vedením dosáhnout slušných výsledků,“ uvedl.
(nov)

Účastníci akademie si odnášejí skvělé zážitky.

Educhem své studenty motivuje a to úspěšně
MEZIBOŘÍ – Zástupci zaměstnavatelů z regionu, místní samosprávy i státní správy, kteří tvoří Poradní sbor Střední školy Educhem,
se sešli a diskutovali o tom, jak nejen radou, ale i konkrétní pomocí
přispět k rozvoji školy.
Poradní sbor Střední školy
Educhem není pouze formální uskupení. Přenáší na vedení
školy konkrétní poznatky přímo
z praxe. Vedení školy se tak od
potencionálních zaměstnavatelů například včas dozví, jaké
další dovednosti a znalosti od
absolventů středních škol očekávají a co jim u nastupujících
nových zaměstnanců chybí.
„Zaměstnavatelé volají po tom,
aby absolventi středních škol
přicházeli na trh práce se všemi potřebnými kompetencemi.
Například, aby měli řidičský
průkaz, svářečský kurz nebo Vyhlášku 50/78 Sb, tedy způsobilost
v elektrotechnice. Díky Ústeckému kraji jsme se mohli zapojit do
projektu INNOSTART, ve kterém
se studenty posledních ročníků
realizujeme tyto zaměstnavateli
žádané aktivity,“ říká Pavel Prošek, statutární ředitel školy.
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Poradní sbor ale pomáhá řešit také problémy, se kterými se
potýká škola. „Je to například
absence motivačního programu
pro studenty. V tomto případě
nám velmi pomohl Unipetrol,
díky jeho podpoře byl vytvořen
stipendijní motivační program
pro studenty oboru aplikovaná
chemie. Konkrétně v pololetí letošního školního roku bylo 25
studentům za dobré výsledky
vyplaceno 75 tisíc korun,“ prozradil Pavel Prošek. Pro nastávající období prázdnin pak
Unipetrol přišel s dalším motivačním programem. „Nabízíme
prázdninovou brigádu pro dva
studenty, které škola vybere. Jedná se o velmi zajímavou a dobře
placenou práci pro náctileté studenty, kterým se během prázdnin budou věnovat zaměstnanci
firmy,“ nabídl škole další motivační prvek Tomáš Herink, kte-

V poradním sboru zasedl také starosta Meziboří Petr Červenka (vpravo).

rý v poradním sboru zastupuje
Unipetrol. Škola s Unipetrolem
a především Univerzitním centrem VŠCHT Praha UNICRE
navázala spolupráci také v oblasti studentských vědeckých
programů. Dva studenti se zapojili do Studentské vědecké
konference. „Velmi nám pomáhá propojení teoretického vzdělávání s konkrétním firemním
prostředím. Příkladem jsou odborné přednášky, které pořádá
prostřednictvím svých expertů
Unipetrol,“ doplnil Pavel Prošek.
Zaměstnavatelé z regionu,
kteří jsou součástí Poradního
sboru Střední školy Educhem,
ale pomáhají také s materiálním vybavením školy. Za poslední dva roky se v tomto ohledu škola významně posunula
vpřed. Další pomoc a podporu,
kterou škola od členů poradního sboru žádala, byla činnost
v koordinačním týmu při přípravě Školního akčního plánu
SŠ Educhem. „Školní akční plán
by měl stanovit, o jaké cíle bude

v následujícím období škola usilovat a jakým způsobem jich
chce dosáhnout. Důležitá je ale
pro nás při tvorbě tohoto dokumentu zpětná vazba od zaměstnavatelů a veřejnosti. Nejzásadnější je, aby naše vzdělávání
mělo smysl, aby naši absolventi
byli na trhu práce žádaní. Chceme proto, aby zaměstnavatelé
byli aktivní už při tvorbě tohoto
dokumentu. Zapojte se do koordinačního týmu, říkejte nám
své názory a připomínky, buďte
u toho, když se nastavuje způsob
vzdělávání vašich budoucích zaměstnanců,“ vyzvala členy poradního sboru manažerka školy
Dagmar Prošková. Zástupci
nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu její žádosti vyhověli. Stejně tak do Školské rady
přibyli nejen zástupci zaměstnavatelů, ale také Úřadu práce
ČR a Krajského úřadu v Ústí
nad Labem. V poradním sboru
zasedla také Dagmar Waicová,
vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Ústeckého kraje. (pur)

P

orušené paragrafy

Rychlé dopadení
Necelý den stačil mosteckým
kriminalistům na to, aby odhalili, kdo má na svědomí vloupání
do mostecké restaurace na sídlišti Severní. „Dva muži ve věku
26 a 25 let, oba z Mostu, se dle
policistů měli násilím v pozdně
nočních hodinách vloupat do restaurace v době, kdy uvnitř nikdo
nebyl. V provozovně odcizili celkem 15 lahví převážně tvrdého
alkoholu a našli i pár stovek, které si vzali. I když policisté dvojici
záhy odhalili, lup zajištěn nebyl.
Ten podnikavci stačili rozprodat.
Ostatně v oboru nejsou žádnými
nováčky, pro krádeže byli oba
dva již v minulosti odsouzeni,“
uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Oběma zlodějům hrozí až tříletý trest odnětí
svobody. Poškozenému majiteli
byla způsobena škoda ve výši
5 400 korun.

Zneužívaly sociální
dávky
Hned dvě ženy na Mostecku
čelí obvinění z podvodu za zneužívání sociálních dávek. První z nich, 28letá Mostečanka,
loni i předloni žádala o dávky
pomoci v hmotné nouzi. Včas
ale neohlásila všechny změny,

které výplatu dávek ovlivňují,
a ačkoliv už na dávky neměla
zákonný nárok, dál je čerpala.
Druhou obviněnou je 29letá
žena z Mostu. „Ta také obdržela
dávky v hmotné nouzi neoprávněně. I ona nepřiznala změny
rozhodné pro výplatu a na dávkách jí bylo vyplaceno několik
částek v celkové hodnotě 143 tisíc korun ke škodě úřadu práce,“
uvedla Ludmila Světláková, policejní mluvčí.

Násilník skončil
v poutech
Napadání přítelem oznámila
žena ze Dvořákovy ulice v Litvínově. Litvínovští strážníci na
místě zastihli v domě muže,
který se odmítl legitimovat,
a nakonec jednoho ze strážníků napadl. Strážníci proto proti muži použili donucovacích
prostředků a nasadili mu pouta.
V bytě našli ženu, která strážníky přivolala. Ta měla v obličeji
krvácející zranění, jak ji muž
kousl a uhodil pěstí. Ženu strážníci ošetřili a přivolali rychlou
záchrannou službu. Lékař rozhodl o převozu napadené do
nemocnice. Násilník skončil na
služebně Policie ČR.
(pur)

Úspěch žáků z Ústeckého
kraje ve ﬁnále mezinárodní
matematické soutěže

Naši úspěšní matematici.
ÚSTECKÝ KRAJ/SRN - V německém Annabergu-Buchholz se
uskutečnilo finále 24. ročníku mezinárodní matematické
soutěže Adama Riese. Mladí
matematici, kteří v letošním
ročníku reprezentovali Ústecký kraj, si ve velmi silné konkurenci matematiků dalších
zúčastněných spolkových zemí
vedli skvěle.
Ve finálovém kole se utkali
žáci prim gymnázií Ústeckého
kraje a pátých tříd gymnázií
spolkových zemí Sasko, Bavorsko/Oberfranken a Duryňsko, kteří úspěšně absolvovali
předcházející regionální kola
soutěže. Česká část výpravy
se letos skládala z žáků Gymnázia dr. V. Šmejkala Ústí nad
Labem, Gymnázia Litoměřice,
Gymnázia Lovosice, Gymnázia Louny, Gymnázia Teplice,
Gymnázia Klášterec nad Ohří,
Podkrušnohorského gymnázia Most a 14. Základní školy
v Mostě.
Hlavní část soutěže proběhla
v sobotu v budově Gymnázia Sv.
Anny ve městě Annaberg-Buchholz. Řešené úlohy se v této
soutěži svou povahou liší od
běžných matematických úloh

a v mnoha případech mají přímou návaznost na dobu, ve které žil a zabýval se matematikou
Adam Ries, významný německý
matematik 16. století.
Zástupci Ústeckého kraje
poděkovali všem žákům, kteří
se letošního ročníku této soutěže zúčastnili a pogratulovali
úspěšným řešitelům závěrečného kola soutěže. „Poděkování

I

Třetí cenu získali Eliška Tintěrová, Ivana Žižková, obě z Gymnázia dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, Matěj Ryšavý z Gymnázia
Lovosice, Filip Vacek z Gymnázia
Louny a Lukáš Müller z Podkrušnohorského gymnázia Most. Tento
výsledek vypovídá o kvalitní přípravě a vysoké úrovni znalostí a schopností žáků.

také patří vyučujícím, kteří studenty připravovali a všem, kteří
se podíleli na organizaci a zajištění letošního ročníku soutěže,
a to Ústeckému kraji, statutárnímu městu Most a Okresní hospodářské komoře v Mostě,“ dodal
Michal Smatana z Podkrušnohorského gymnázia v Mostě.
(nov)
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inzerce

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám potahy sedadel na
Fiat Seincento, dále polstrování
kufru stříbrné, chránič volantu
proti slunci, stříbrný. Celková cena
300 Kč. Telefon: 602 956 929, 606
262 236
■ Prodám lezlo pro kočky – škrabadlo. Výška 80 cm, šířka 60 cm.
Nepoužité. Cena 800 Kč. Telefon:
607 655 455
■ Prodám bílou flashku na kartu
mobilní internet za 600 Kč. Telefon: 606 262 236
■ Prodám úplně nové knížkové
červené pouzdro na telefon Xiomi
Mimax 6.44 – cena 320 Kč. Telefon:
606 262 236
■ Prodám kožené, objemnější
křeslo, krémové, zhotovené na
zakázku jako odpočinkové. Původní cena 15 000 Kč, nyní 4 500
Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736
469 724
■ Prodám starožitné sklo – porcelán – mísy – vázičky – sošky –
pěkné, značkové, nepoškozené.
Telefon: 607 652 434
■ V Mostě prodám 4x stoly spojené s lavicemi trubkami, 4x slunečník, vhodné před restauraci, chatu,
ohniště – bytelné – cena za stůl a
slunečník – 1 700 Kč. Telefon: 607
277 880 – večer
■ V Mostě prodám 6 dřevěných
stolů ze zrušené hospůdky (4-6
osob), 600 Kč/ks. Jsou v pořádku.
Telefon: 607 277 880
■ Prodám nerez dřez s odkapávačem 44x88 cm, málo použitý
– 500 Kč, nové nářadí ke krbu –
černozlaté – lopatka, smetáček,
pohrabáč, proutěný koš na dřevo
ke krbu – vše za 1 100 Kč. Telefon:
607 277 880
■ V Mostě prodám elektrický
odvlhčovač zdiva – velmi účinný –
malý tvar, velká sleva, s návodem,
z důvodu stěhování. Telefon: 607
277 880
■ Prodám 3 knihy: S Gottem v
posteli – Michaela Ramešová – 40
Kč, Jak jsem objevoval hvězdy –
Petr Hannig – 40 Kč, Padesát uzlíků
na provázku života – Miroslav Donutil – 60 Kč. Telefon: 736 469 724
■ Prodám různé knihy a sešity z
edice Magnet a karavana – dobrodružné a krimi a ostatní žánry –
levně. Telefon: 720 250 192
■ Prodám knihy Sirotek Lowoodsky – rok 1991, Jana Eyerová 1968
– Boží mlýny, 1970 – Chodský
román a 2 knihy od Vl. Pitnerové
– Nezničitelné, vše za 150 Kč. Telefon: 720 250 192
■ Prodám 3 kusy – kapesní plášť
do deště, výrobce Fatra Napajedla, 2 v původním obalu č. 56, prši
pláště zelené 2 ks č. XXXL a L. Telefon: 720 250 192. Vše za 300 Kč
■ Prodám 4 x prošívanou deku,

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SLEVY V REGIONU
S CENTRAL KLUBEM!
Více na www.centralklub.cz
nebo v infokoutku OC.

Výhodné ceny
C\aUâJI^´E

/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

velmi zachovalé, vhodné na chatu,
chalupu. Přírodní a okrové barvy.
200 Kč/1 ks. Celkem 700 Kč. Litvínov. Telefon: 736 469 724
■ Prodám hezký, zánovní přehoz
do dívčího pokoje (4-8 let). Barva
lila a růžová, typ Barbie. PC: 800 Kč,
nyní 250 Kč. Telefon: 736 469 724

BYTY, DOMY

■ Prodám garáž v ulici Pionýrů
v Mostě, elektřina není zavedena.
Cena 70 000 Kč. Telefon: 737 818
916
■ V Mostě prodám 3x velký byt
ve vile, 4x garáž, velká zahrada,
dům je rekonstruovaný s velkou
terasou, pergolou, udírnou, letní
chatkou, plastová okna, ústřední
topení. Telefon: 607 277 880 – večer

SEZNÁMENÍ

■ Nějaký fajn chlap se ještě najde někde? Já 34/80/160 cm z
Mostu, pište na číslo 607 109 439,
budu se těšit.
■ Muž hledá ženu pro vztah od
30 do 55 let. ZN: Žít si klidný život
– Honza. Kontakt v redakci
■ 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

centralmost

sport

26. květen 2017

Obce byly k uspořádání
The Most RALLY vstřícné
MOST - Automobilová rally je
specifickou sportovní disciplínou, a to vzhledem k místu
jejího konání. Zatímco většina
odvětví sportu se odehrává
v uzavřených prostorách, tedy
na stadionech, v halách či specializovaných areálech, rally při
rychlostních zkouškách využívá
běžné silnice a cesty v otevřené
krajině, a to často i komunikace
ve městech či obcích. Soutěž tak
přímo ovlivňuje život obyvatel
takto dotčených lokalit.
Výše uvedené platí i pro závod The Most RALLY #2, který se jako součást Rallysprint
série Autoklubu ČR pojede
v sobotu 3. června. Pořadatel,
týmy ani diváci se proto nemohli obejít bez pochopení,
tolerance a vstřícnosti obyvatel
krušnohorských obcí a vesnic
pod ně spadajících, konkrétně

Perštejna, Údolíčka, Mýtinky,
Vykmanova, Ondřejova, Kamenné, Kotliny, Petler, Domašína, Louchova, Hradiště, Nové
Vísky, Třebíšky a Výsluní, kudy
měřené úseky závodu vedou. Za
to jim patří uznání a velký dík.
„Pořadatel děkuje i všem partnerům, kteří s přípravou a organizačním zabezpečením mostecké rally pomohli a bez jejichž
přičinění by se pořadatel neobešel. Konkrétně Ústeckému kraji
a jeho organizacím a institucím,
všem složkám integrovaného záchranného systému, tedy Policii
ČR, Hasičskému záchrannému
sboru ČR a Zdravotnické záchranné službě. Zvláštní poděkování si pak zaslouží Svaz rally
Autoklubu České republiky za
metodickou a odbornou pomoc,“
řekl Jan Foukal, mluvčí Autodromu Most.
(jak)

Hipodrom přivítá druhý
podnik jubilejní sezony
MOST - Již tuto neděli Hipodrom
Most přivítá druhý dostihový
den jubilejní 20. závodní sezony.
Vrcholem odpoledne bude
37. Carbosped Cena Jezdectví,
rovinový dostih I. kategorie na
1 400 metrů s dotací 160 000 korun. Během dne budou mít návštěvníci příležitost zhlédnout

celkem 8 kvalitně obsazených
dostihů a také jeden dostih poníků pro budoucí žokeje ze seriálu Pony Liga.
Těšit se také mohou například na projížďky na koních pro
děti i dospělé, napínavé sázky
a skvělé občerstvení. Začíná se
ve 13.00 hodin.
(jak)

Obránce Pavelka
zamířil do Sparty
Litvínovský bek Tomáš
Pavelka, který po skončení
uplynulé sezony oznámil
zájem odejít z HC Verva do
jiného klubu, už má jasno.
Od nové extraligové sezony
bude posilou týmu pražské
Sparty.

Hornímu Jiřetínu se
zkrátka nedaří

Starší dorostenky mají mistrovský titul
MOST - Starší dorostenky DHK Baník Most slaví historický titul bez
jediné prohry v sezoně. V poměrně jednoznačném odvetném utkání
finálové série šly domácí hráčky rychle do vedení a do poločasu svůj
náskok výrazně navýšily až na rozdíl devíti branek. Ani po přestávce
Mostečanky nepolevily a díky důsledné obraně nedovolily soupeřkám rozdíl ve skóre stáhnout, naopak svůj náskok ještě navýšily na
konečných 30:12.
„Celý týden jsme se na utkání
připravovali, sledovali jsme video, ale vycházeli i z předešlého
zápasu. Chtěli jsme dodržovat
pravidla, kterých jsme se drželi
celou sezonu, tedy důslednou
obranu a rychlý přechod do
první a druhé vlny útoku. Tušili
jsme, že soupeř nám po kondiční
stránce nebude po celých šedesát

minut stačit. Právě v kondiční
vyspělosti je největší síla našeho
týmu. Sluší se ocenit i kvalitu
soupeře, který pracuje v jiných
podmínkách, než máme my,
přesto má v kádru velmi dobré
házenkářky a o jeho kvalitách
svědčí i vítězství v moravské
části soutěže v konkurenci velmi
silných týmů,“ řekl k průběhu

utkání trenér domácího týmu
Radek Maděra.
„Bohužel nám trochu utekl začátek zápasu a to už se jen těžko
dohání, i po psychické stránce to
pro hráčky bylo těžké. Jednoznačně jsme ale spokojeni, pro nás je
úspěch už účast ve finále, protože
náš tým je ze tří čtvrtin složen
z mladších dorostenek,“ řekl Marián Šupík, kouč hostujícího HK
Hodonín.
DHK Baník Most – HK Hodonín 30:12 (18:9). Nejvíc branek
Most: Šípová 5, Mikulášková 5,
Ulbertová 4, Dvořáková 4, Stříšková 4, Švihnosová 3; Hodonín:
Kalinová 5, Smetková 3. (jak)

Černí andělé první utkání ﬁnálové série prohráli
po rozstřelu, o víkendu se hraje v Mostě
PRAHA - Obrovské drama zakončené sedmičkovým rozstřelem
předvedl první finálový souboj mezi Slavií a Černými anděly. Štěstí
se ale nakonec přiklonilo na stranu domácího pražského celku, který zvítězil 24:22 (10:11).
„Zápas byl po celou dobu
velmi vyrovnaný a dramatický,
štěstí se ale nakonec bohužel přiklonilo k soupeři,“ komentoval
výsledek mostecký trenér Peter
Dávid.
V obranné fázi podle něj
Černí andělé splnili to, co si
předsevzali. „Pohořeli jsme ale
v útoku, naprosto nám selhávala

koncovka, takže se nám v útoku
nepodařilo podtrhnout dobrou
obrannou hru,“ dodal trenér.
Ten zároveň litoval vyrovnávacího gólu Slavie pět vteřin před
koncem hrací doby.
V závěrečném rozstřelu se tak
znovu potvrdilo, že play off není
jen záležitost fyzické přípravy,
ale také psychiky. „Opakuje se

historie z loňského roku, kdy jsme
také prohráli úvodní střetnutí.
Budeme doufat, že se zopakuje
i se stejným celkovým výsledkem
a na domácí palubovce vybojujeme vítězství. V tuto chvíli můžeme použít příměr o tom, že jsme
sice prohráli bitvu, ale nikoli válku,“ uzavřel Peter Dávid.
Odvetné utkání se hraje v sobotu 27. května od 18.00 hodin
ve sportovní hale v Mostě. Případný třetí zápas finálové série
je na programu o den později,
tedy v neděli 28. května. (jak)

Oba naši zástupci v divizi bodovali naplno
MOST – Fotbalová divize má za sebou 26. kolo. V něm se dařilo oběma zástupcům Mostecka. Baník Souš i Mostecký fotbalový klub brali tři body.
MFK přivítal na trávníku
Fotbalového stadionu Josefa
Masopusta v derby sousední
FC Chomutov. Jako vítěz z něj
nakonec odešli domácí, když
o jejich výhře rozhodl svou
brankou ve 35. minutě střídající
Šoupa, který byl na hřišti svou
první minutu.

Mostecký fotbalový klub – FC
Chomutov 1:0 (1:0). Branka: 35.
Šoupa. Sestava MFK: Hlaváč
– Fr. Svoboda, Horyna, Lácha,
Rajník, Stožický, Pavlíček, Tichý, Horský, Režný, M. Macháček. Střídali: A. Weickert, Šoupa, Zd. Weickert, Hána.
Naplno bodovala také Souš,

která se představila ve Štětí, kde
jednoznačně domácí přehrála.
SK Štětí – Baník Souš 1:3 (1:2).
Branky Souše: 15. a 74. Kopta,
12.Štípek. Sestava Souše: Unger
– Prokop, Bohata, Popelka, Zápotocký, Nobst, Hlaváček, Štípek,
Karlovec, Matyáš, Kopta. Střídali:
Hanus, Jíra, Wagner, Kovář.
Souš je v tabulce pátá, MFK
se odpoutal od předposledního
místa a přeskočil na 14. příčku
celek Štětí.
(jak)

V Poháru SVČ Most zvítězil Petr Sivák, zlepšený výkon body nepřinesl
MOST, STOCHOV – Po volných třech týdnech nastoupili opět billiard-hockeyisté k soutěžím jednotlivců i družstev. Při Poháru SVČ
Most se utkalo šest desítek hráčů a hráček, převážně z Mostecka,
o body do Českého poháru jednotlivců.
Zvítězil Petr Sivák ze ZŠ Janov
před trojicí členů druholigového
celku BHC StarColor Most B.
Druhý byl Matyáš Vaníček, třetí Ondřej Černý a čtvrté místo
znamenalo pro Valentinu Grimmovou také prvenství v kategorii
žen a dívek. Nejlepším mladším
žákem byl Daniel Valvoda (Real
Draci 18. ZŠ Most).
V nejvyšší soutěži družstev
hostil BHC StarColor Most dva
horké favority na medailová
umístění. Mostečtí podali proti
favorizovaným soupeřům dobrý výkon, ani v jednom zápase
ale na body nedosáhli a zůstáva-

jí tak předposlední. Dobré Vodě
podlehli 5:7, modřickým Dragonům 8:11. K poslednímu kolu
nastoupí mostecký tým v říjnu
v Praze proti dalším dvěma celkům z chvostu tabulky, a sice
Prague NHL a Gunners Břeclav.
Lépe se vedlo B týmu ve
Stochově. Ze tří zápasů uhráli
Mostečtí tři body. V rámci třetí
ligy odehrály hned tři vzájemné zápasy celky Real Draci 18.
ZŠ Most a Sharks 4. ZŠ Most.
S lepší bilancí z měření sil odešli
„žraloci“ ze 4. ZŠ, kteří dvakrát
vyhráli a jeden zápas skončil nerozhodně. Výsledky:
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1. liga družstev – výsledky
3. kola: BHC StarColor Most
- WIP Reklama Dobrá Voda
5:7, BHC Dragons Modřice
- WIP Reklama Dobrá Voda
11:5, BHC StarColor Most BHC Dragons Modřice 8:11,

Šprtmejkři Ostrava – BHK Orel
Boskovice 10:8, Šprtmejkři Ostrava – Prague NHL 8:7, Prague
NHL – BHK Orel Boskovice
6:14, Gunners Břeclav – SHL
Brno 7:15, Gunners Břeclav –
Doudeen Team 2:16, Doudeen

Team – SHL Brno 10:9.
2. liga družstev, skupina Čechy – výsledky 2. kola: BHC
StarColor Most B - Sokol Stochov 4:4 a 3:6, ESH Praha - BHC
StarColor Most B 3:4, Sokol Stochov - ESH Praha 7:2.
3. liga družstev, skupina Čechy – výsledky 3. kola: Real
Draci 18. ZŠ Most – Sharks 4.
ZŠ Most 1:7,4:4 a 2:6.
Pohár SVČ Most: 1. Petr Sivák
(ZŠ Janov), 2. Matyáš Vaníček, 3.
Ondřej Černý, 4. Valentina Grimmová (všichni BHC StarColor
Most B), 5. Martin Schlosser, 6.
Jakub Schlosser (oba Sharks 4.
ZŠ Most), 7. David Čajkovský,
8. Lukáš Gabčo (oba ZŠ Janov),
9. Alexandr Makula (Sharks 4.
ZŠ Most), 10. Anežka Kudrnová
(SSZŠ Litvínov).
(has, jak)

Jednomu za dvou našich
týmů v krajském přeboru
v kopané dospělých, celku
Sokola Horní Jiřetín, v této
sezoně zkrátka není přáno.
Ani tentokrát neuspěl, když
se představil v Lounech proti
domácímu FK SEKO, od kterého dostal na cestu domů
výslužku v podobě šesti branek.

Neuspěli ani hráči FK
Litvínov
Také druhý náš zástupce
v krajském přeboru nepochodil na hřišti soupeře.
Hráči FK Litvínov se představili v Kadani, proti domácímu Tatranu, ze hřiště však
odešli po kanonádě poražení
5:3. Branky Litvínova: Dragoun, Longauer a M. Svoboda.

Josef Beránek oslavil
75. narozeniny
Bývalý dlouholetý hráč
a také trenér, litvínovský
odchovanec Josef Beránek
starší, slaví neděli 75. narozeniny. Narodil se 22. května 1942. Litvínovský patriot
každým coulem, naskočil
do ligy poprvé už v sezóně
1961-62. Po dvouleté vojně
v Dukle Litoměřice (z toho
jeden rok rovněž v lize) neoblékl v nejvyšší soutěži
dlouhých třináct let jiný, než
litvínovský dres.

Skuhrovec asistentem
reprezentační
šestnáctky
Bývalý obránce Litvínova
a současný trenér staršího
dorostu posílí realizační tým
reprezentace do šestnácti let.
Radim Skuhrovec se společně s Petrem Svobodou
stanou asistenty Karla Berana pro sezonu 2017/2018.
Výběr budoucí šestnáctky
se sešel už v dubnu v Jihlavě,
kde ještě pod záštitou U15
sehráli dva přípravné duely.
Pro Radima Skuhrovce je to
tak první reprezentační zkušenost v pozici trenéra.

Basketbalový den
v mostecké hale
V Mostě se chystá Den
otevřených dveří basketbalu. Ten se uskuteční ve
středu 8. června od 16.00 do
18.00 hodin v malé tělocvičně sportovní haly v Mostě.
„Přijďte se za námi podívat,
zasoutěžíme si společně s našimi malými baskeťáky, na
děti čekají sladké odměny,“
zvou pořadatelé.

Začal tenisový turnaj
ITF Futures
Na dvorcích TK Most začal turnaj mužů ITF Futures,
který se zde koná každoročně v závěru měsíce května.
Vyvrcholí finálovými zápasy
v neděli 28. května. Nasazenou jedničkou turnaje je
český reprezentant Jan Mertl.
(jak)
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Divadelní sezóna v Citadele je nabitá hereckými hvězdami
LITVÍNOV – Litvínovská Citadela představila nabídku divadelního
předplatného pro příští sezónu. Milovníci divadla se opět mohou
těšit na velké kusy a zvučná jména. V Litvínově se tak představí
například David Matásek, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Petr
Nárožný, Iva Janžurová, Lenka Vlasáková, Simona Stašová a další
herecké hvězdy.
Nabídka divadelního předplatného pro novou sezónu
2017/2018 zahrnuje celkem devět titulů. „Tak jako v předchozích letech se snažíme přinášet
pestrou a vyváženou dramaturgii, kdy střídáme komedie s vážnějším žánrem. I pro nastávající

sezónu jsme vsadili na osvědčená
divadla a známé tváře. Věříme,
že se budou představení stejně
líbit jako v uplynulé sezóně. Ta
byla mimořádně úspěšná. Polovina divadelních představení
byla vyprodaná, a dokonce jsme
museli odmítat další zájemce

o vstupenky,“ říká Lenka Pecová
z propagace Citadely. Předplatné se už v loňském roce prodávalo také jako hodnotný dárek.
„O předplatné je velký zájem,
proto všem stávajícím předplatitelům budou místa rezervována
pouze do 23. 6. 2017. Po tomto
termínu budou neobnovené abonentky nabídnuty novým zájemcům. Stávající předplatitele, kteří
nemají o předplatné již zájem,
prosíme, aby nás informovali co
možná nejdříve,“ doplnila Lenka Pecová.
(pur)

Perfect days

(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978
Zástupce šéfredaktorky:

 Září
Divadlo V Rytířské – Chvilková slabost
Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva roky po rozvodu. Brilantní komedie o nečekaných zvratech a odhaleních ve vztahu muže a ženy. Hrají Petra Špalková, David Matásek, Sandra Černodrinská

Mgr. Vlasta Šoltysová,
(soltysova@homerlive.cz)
Sazba a technická příprava:
Roman Moucha

 Říjen
Divadlo Ungelt – Vzpomínky zůstanou
Hra o lásce i o rodinných poutech, jímavý milostný příběh i strhující rodinné drama.
Hrají Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková /Jana Stryková, Vilém Udatný / Pavel Kikinčuk.
 Listopad
Divadlo v Řeznické – Odvolání
Kázání o osobní odvaze a nezávislosti. Hrají Miroslav Táborský, Filip Cíl.
 Prosinec
Agentura Harlekýn – V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana ze zapadlého provinčního městečka, výběrčího daní, který se jednoho dne rozhodne překvapit svou dceru
a navštívit ji v Paříži. Hrají Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průchová, Jarmila Švehlová,
Simona Postlerová / Miroslava Pleštilová, Barbora Šťastná Petrová / Malvína Pachlová, Jan Šťastný / Jan Čenský, František Skopal / Martin Sochor
 Leden
Divadlo Kalich – Božská Sarah
Slavná hra o posledním létě proslulé herečky. Hrají Iva Janžurová, Kryštof Hádek /
Igor Orozovič
 Únor
Pantheon production – Perfect days
Biologické hodiny tikají. Chce dítě a je ochotná pro to udělat všechno! Hrají Lenka
Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová, Petra Jungmanová, Vilém Udatný.

(grafik@homerlive.cz)
tel.: 476 108 412
Obchodní oddělení, inzerce:
Lukáš Koťátko
(inzerce@homerlive.cz)
tel.: 476 108 410, 737 261 941
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360/6,
434 01 Most,
e-mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,

Skleněný zvěřinec

Výše předplatného na
sezónu 2017/2018, za
celkem 9 představení, pro
3. - 6. řadu, činí 2 600 Kč.
Pro zbývající
řady 2 350 Kč. Předplatné
si můžete rezervovat /
zakoupit již nyní, telefonicky na 476 111 487, e-mailem info@citadela-litvinov.cz nebo v kanceláři
Citadely, a to ve všední dny
9.00 – 16.00 hodin, v úterý
9.00 - 17.00 hod.

 Březen
Divadlo ABC – Listopad
Politická fraška, která vtipně a břitce komentuje stav současné vysoké politiky i mnohé společenské nešvary, s nimiž se dnes a denně setkáváme. Hrají Michal Dlouhý, Jiří
Hána, Lenka Zbranková, Jaroslav Vlach, Zdeněk Vencl.
 Duben
Agentura Harlekýn – Skleněný zvěřinec
S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život opuštěné matky Amandy,
která svou láskou a touhou udělat své děti co možná nejšťastnějšími, nadělá v rodině
velikou paseku. Hrají Simona Stašová, Andrea Daňková / Kamila Trnková, Adam Vacula / Karel Heřmánek ml. / Zdeněk Piškula, Jaromír Nosek / Filip Cíl
 Květen
Pantheon production – Chlap na zabití
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha.
Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžbeta Stanková, Michal Slaný, Jaroslav Šmíd, Milan
Šimáček.

Chlap na zabití

Listopad

Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
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
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

